
KURS DLA RZECZNIKÓW PRASOWYCH (2-3 CZERWCA) 

Zapraszają Fundacja Centrum Prasowe oraz Szkoła Dobrych Manier 

 
Rzecznik prasowy stał się obecnie zawodem ludzi inaczej przygotowanych do nowych ról  
w swojej instytucji, organizacji lub przedsiębiorstwie. To już nie tylko przekaźnik sztampowych, 

ograniczonych informacji, ale czynny i zaangażowany wpółtwórca polityki informacyjnej swego 
pracodawcy. Od reklamy różnić ma rzecznika w opinii odbiorców pewna szczególna cecha 
wypowiedzi – RZECZNIK NIE KŁAMIE. Nie trzeba dodawać, jakie ta różnica może mieć znaczenie  
w dzisiejszym życiu publicznym. 

 

PROGRAM ZAJĘĆ: 

 

Roman Wilkoszewski –Zast. Dyr. Biura Prasowego  

w Kancelarii Prezydenta RP,  były dziennikarz TVN, TV PULS  

i „Panoramy”. Wieloletni rzecznik prasowy największych firm 

telekomunikacyjnych w Polsce.  

 

Na czym polega ta praca, jakie informacje i jak przekazuje się 

mediom, w jakich formach i na ile szczegółowo. Jak się 

przygotowuje informacje dla mediów i jak się je pisze (z krótkim 

poradnikiem).Jak do pracy rzecznika odnosi się obowiązujące prawo 

prasowe, które przepisy stosuje się w praktyce (przykładowo - 

sprostowania), a których nie (prawo odpowiedzi). Jak sobie radzić 

bez egzekwowania upoważnień prawnych. 

 

Piotr Kłyk, trener Szkoły Dobrych Manier, wykładowca 

Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza 

 

Jakie zasady moralne i obyczaje obowiązują w tym zawodzie  

i dlaczego warto ich przestrzegać. Jakie zasady dobrych stosunków 

towarzyskich (savoir-vivre) warto sobie przyswoić dla skuteczności 

w swej roli. I – po prostu - jak być lubianym. 

 

 

 

 

Sławomir Popowski, redakcja „Studia Opinii”, wieloletni 

korespondent zagraniczny prasy polskiej 

 

Kształtowanie polityki informacyjnej firmy (instytucji, organizacji, 

przedsiębiorstwa). Jak się wespół z ludźmi firmy kreuje obraz firmy 

oraz jak buduje się stałe kontakty z zainteresowanymi 

dziennikarzami i mediami. 

 

 

 

 

 

 

Magda Olszewska, wieloletnia dziennikarka telewizyjna, 

wykładowczyni Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im.  

M. Wańkowicza 

 

Jak zachowywać się przed kamerą i w kontakcie z mikrofonem 

dziennikarza, jak przygotowywać materiały telewizyjne i radiowe na 

temat firmy, jak kreować swój obraz rzetelnego partnera dla 

poszukujących informacji. Jak dawać sobie radę w sytuacjach 

kryzysowych i zachowywać się w warunkach stresu.  



TERMIN: 2-3 CZERWCA 

CZAS ZAJĘĆ: 16 GODZIN (2 x 8h) 

MIEJSCE: NOWY ŚWIAT 58, Wyższa Szkoła Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza 

CENA KURSU: 500 ZŁ  

Rabat dla studentów: 20% !!! 

 

Więcej informacji na www.szkoladobrychmanier.pl 

oraz www.wsd.edu.pl  

 

Niniejszy kurs to najlepszy sposób na zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności popartych 

stosownym dokumentem. 

 

Zgłoszenia należy kierować drogą elektroniczną na adres biuro@szkoladobrychmanier.pl  

(lub przez formularz kontaktowy na stronie) w treści wiadomości podając: „RZECZNIK 

PRASOWY", imię, nazwisko, miejsce i datę urodzenia, numer kontaktowy. 

 

W wiadomości zwrotnej otrzymają Państwo potwierdzenie zgłoszenia wraz z numerem 

rachunku w celu dokonania opłaty za kurs.  
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