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KOMENTARZ

1 Dziennik	  Gazeta	  Prawna dziennikarz
2 Dziennik	  Gazeta	  Prawna redaktor
3 Dziennik	  Gazeta	  Prawna-‐Magazynowe	  

Wydanie	  (piątki)
redaktor	  działu	  społeczeństwo

4 Gazeta	  Wyborcza szef	  działu	  gospodarczego
5 Gazeta	  Wyborcza dziennikarz	  działu	  gospodarczego
6 Gazeta	  Wyborcza dziennikarz	  działu	  gospodarczego
7 Gazeta	  Wyborcza sekretariat	  działu	  gospodarczego
8 Gazeta	  Wyborcza sekretariat	  
9 Metro sekretarz	  redakcji
10 Metro redaktor	  działu	  nowe	  technologie,	  telekomunikacja,	  banki,	  

finanse,	  poradniki	  konsumenckie
11 Polska	  The	  Times szef	  działu	  pieniądze
12 Polska	  The	  Times koordynator	  ds.wydawniczych-‐kontakt	  do	  wszystkich	  

dziennikarzy
13 Polska	  The	  Times szef	  sekretariatu	  i	  wydań	  regionalnych
14 Puls	  Biznesu redaktor	  naczelny
15 Puls	  Biznesu zastępca	  redaktora	  naczelnego
16 Puls	  Biznesu dziennikarz
17 Rzeczpospolita sekretarz	  redakcji
18 Rzeczpospolita szef	  działu	  ekonomicznego
19 Rzeczpospolita dziennikarz	  działu	  ekonomicznego	  (także	  wydanie	  

internetowe)

20 Angora sekretarz	  redakcji
21 Bloomberg	  Businessweek	  Polska
22 Bloomberg	  Businessweek	  Polska redaktor	  naczelny
23 Bloomberg	  Businessweek	  Polska sekretarz	  redakcji
24 Gazeta	  Finansowa
25 Gazeta	  Finansowa redaktor	  naczelny
26 Gazeta	  Finansowa asystent	  sekretarza	  redakcji	  -‐	  wysyłać	  info
27 Gazeta	  Finansowa Sekretarz	  redakcji
28 Gazeta	  Finansowa dziennikarz
29 Newsweek
30 Newsweek szef	  sekretariatu	  redakcji
31 Newsweek sekretarz	  redakcji
32 Newsweek dziennikarz
33 Newsweek dziennikarz
34 Newsweek dziennikarz	  -‐	  dział	  news
35 Polityka	  
36 Polityka	  
37 Polityka	   kierownik	  działu	  ekonomicznego
38 Polityka	   z-‐ca	  kier.	  działu	  ekonomicznego
39 Polityka	   kierownik	  działu	  krajowego
40 Polityka	   kraj/ludzie/wydarzenia	  
41 Przegląd
42 Przegląd zast.	  red.naczelnego	  -‐	  sekretarz	  redakcji
43 wSieci dział	  w	  sieciFinansów	  (Jacek	  Krzemiński)
44 Uważam	  Rze
45 Uważam	  Rze sekretarz	  redakcji
46 Warsaw	  Business	  Journal
47 Warsaw	  Business	  Journal redaktor	  naczelny

DZIENNIKI

TYGODNIKI	  I	  2-‐TYGODNIKI



48 Wprost
49 Wprost kierownik	  działu	  społeczeństwo
50 Wprost kierownik	  działu	  biznes

51 Businesssman.pl
52 Businesssman.pl redaktor	  naczelny
53 Businesssman.pl redaktor	  prowadzący
54 Businesssman.pl Sekretarz	  redakcji,	  redaktor	  serwisu	  www
55 Business	  Magazine dyrektor	  wydawnictwa
56 Businesswoman	  &	  Life redaktor	  naczelna
57 Businesswoman	  &	  Life dziennikarz
58 Forbes
59 Forbes I	  zastępca	  redaktora	  naczelnego
60 Forbes II	  zastępca	  redaktora	  naczelnego
61 Forbes sekretarz	  redakcji
62 Forbes dziennikarz	  finanse
63 Forbes dziennikarz	  biznes
64 Gazeta	  Bankowa
65 Gazeta	  Bankowa z-‐ca	  redaktora	  naczelnego
66 Pierwszy	  Milion sekretarz	  redakcji
67 Portfel.pl
68 Portfel.pl redaktor	  naczelny
69 The	  Warsaw	  Voice
70 The	  Warsaw	  Voice redaktor	  naczelny
71 The	  Warsaw	  Voice wydawca	  działu	  'Biznes	  i	  Ekonomia'
72 The	  Warsaw	  Voice dziennikarz	  newsy

73 bankier.pl
74 bankier.pl redaktor
75 banki.pl
76 banking-‐magazine.pl
77 biztok.pl redaktor
78 biztok.pl redaktor
79 biznes.interia.pl
80 biznes.interia.pl szef	  serwisu	  "Biznes"
81 biznes.interia.pl dziennikarz
82 biznes.onet.pl wydawca	  działu	  biznes
83 biznespolska.pl
84 biznespolska.pl sekretarz	  redakcji
85 biznespolska.pl redaktor
86 businesstimes.pl redaktor	  naczelny
87 businesstimes.pl redaktor	  
88 bweek.pl
89 dziennik.pl
90 dziennik.pl Szef	  redakcji	  internetowej
91 egospodarka.pl
92 finanse.wp.pl dziennikarz
93 finanse.wp.pl dziennikarz
94 finanse.wp.pl dziennikarz
95 finweb.pl
96 forbes.pl dziennikarz	  -‐	  content	  manager
97 forsal.pl
98 forsal.pl Szef	  redakcji	  internetowej	  
99 forsal.pl dziennikarz
100 forsal.pl dziennikarz

MIESIĘCZNIKI	  I	  2-‐MIESIĘCZNIKI
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101 gazeta.pl	   asystentka	  redakcji
102 gazetaprawna.pl Z-‐ca	  kier.	  Działów	  Gazeta	  Prawna	  i	  gazetaprawna.pl
103 gazetaprawna.pl redakcja	  internetowa
104 gazetaprawna.pl redaktor	  działu	  Biznes
105 gazetaprawna.pl redaktor	  Newsroomu
106 gazetaprawna.pl redaktor	  Newsroomu
107 gazetaprawna.pl redaktor	  Newsroomu
108 gazetaprawna.pl redaktor	  Newsroomu
109 gb.pl
110 gb.pl redaktor	  naczelny
111 gb.pl dziennikarz
112 gf24.pl
113 gf24.pl redaktor	  naczelny
114 gf24.pl Sekretarz	  redakcji
115 hotmoney.pl
116 hotmoney.pl dziennikarz
117 hotmoney.pl dziennikarz
118 hotmoney.pl dziennikarz
119 infor.pl redaktor	  prowadzący
120 infor.pl dziennikarz	  biznesowy
121 interia.pl
122 interia.pl
123 Inwestycje.pl
124 ipo.pl redaktor	  naczelny
125 metro.gazeta.pl wydawca	  metro.gazeta.pl	  -‐	  nowe	  technologie,	  

telekomunikacja,	  banki,	  finanse,	  poradniki	  konsumenckie
126 money.pl
127 money.pl
128 money.pl
129 newsweek.pl
130 newsweek.pl redaktor
131 newsweek.pl wydawca
132 obserwatorfinansowy.pl
134 obserwatorfinansowy.pl redaktor	  naczelny
135 obserwatorfinansowy.pl zastępca	  redaktora	  naczelnego
136 obserwatorfinansowy.pl sekretarz	  redakcji	  
137 pb.pl redaktor	  naczelny
138 pieniadz.pl
139 pieniadze.gazeta.pl szef	  serwisu	  pieniadze.gazeta.pl,	  wydawca	  strony	  głównej	  

Gazeta.pl	  
140 polityka.pl red.nacz.serwisu
141 polskatimes.pl
142 portfel.pl
143 prnews.pl redakcja
144 rp.pl serwis	  informacyjny	  i	  wydanie	  internetowe
145 wgospodarce.pl
146 wp.pl
147 wprost.pl redaktor	  prowadzący
148 wyborcza.pl
149 qbusiness.pl

150 Polskie	  Radio	  Program	  I	  -‐	  Sygnały	  Dnia wydawca

151 Polskie	  Radio	  Program	  I redakcja	  Aktualności,	  Sygnały	  Dnia
152 Polskie	  Radio	  Program	  I dziennikarz	  gospodarczy
153 Polskie	  Radio	  Program	  I reporter	  -‐	  "Cztery	  Pory	  Roku/Lato	  z	  Radiem"

RADIO



154 Polskie	  Radio	  Program	  III dziennikarz	  aktualności
155 Polskie	  Radio	  Program	  III dziennikarz	  gospodarczy
156 Polskie	  Radio	  Program	  III dziennikarz	  gospodarczy
157 Polskie	  Radio	  Program	  III dziennikarz	  gospodarczy
158 Polskie	  Radio	  Program	  III dział	  biznes,	  informacje
159 Polskie	  Radio	  Program	  III dzienikarz,	  aktualności
160 Polskie	  Radio	  Program	  IV
161 Polskie	  Radio	  Program	  IV informacje,	  newsy,	  audycje
162 Polskie	  Radio	  Program	  IV reporter
163 Polskie	  Radio	  Program	  IV dziennikarz,	  adudycja	  "Się	  mówi"

Polskie	  Radio	  24
164 Radio	  Chilli	  ZET redaktor	  wiadomości
165 Radio	  dla	  Ciebie wydawca	  "Poranek	  RDC"	  prow.	  Tomasz	  Stawiszyński
166 Radio	  dla	  Ciebie wydanie	  online
167 Radio	  dla	  Ciebie reporter	  -‐	  redakcja	  informacji
168 Radio	  ESKA sekretarz	  Redakcji	  sieci	  radiowej	  ESKA
169 Radio	  ESKA dyrektor	  działu	  informacji
170 Radio	  ESKA Wydawca
171 Radio	  ESKA dziennikarz
172 Radio	  ESKA.pl p.o.	  red.	  naczelnej
173 Radio	  Kampus redakcja
174 Radio	  Kolor newsroom
175 Radio	  Kolor dziennikarz
176 Radio	  ZET
177 Radio	  ZET
178 Radio	  ZET szef	  reporterów	  krajowych
179 Radio	  ZET szef	  redaktorów	  wydań
180 Radio	  ZET Redaktor	  działu	  informacje

TOK	  FM
181 TOK	  FM dziennikarz,"EKG	  -‐	  Ekonomia,	  Kapitał,	  Gospodarka"
182 TOK	  FM dziennikarz,	  "Pierwszy	  program	  gospodarczy",	  "Raport	  

gospodarczy",	  "Poradnik	  finansowy	  TOK	  FM"
183 TOK	  FM dziennikarz
184 RMF	  FM wydawca	  główny	  "RMF	  Faktów"
185 RMF	  FM dziennikarz,	  "Fakty	  ekonomiczne"
186 RMF	  FM dziennikarz

187 bankier.tv redaktor	  prowadzący
188 Polsat/Polsat	  News wydawca	  dzienników,	  dziennikarz	  prowadzący	  'Biznes	  

Informacje'
189 Polsat/Polsat	  News dziennikarz	  -‐	  zastępuje	  Szeląga
190 Polsat/Polsat	  News Wydawca
191 Polsat/Polsat	  News dziennikarz	  prowadzący	  'Biznes	  Informacje'
192 Polsat/Polsat	  News informacje	  do	  wyszystkich	  wydawców
193 Polsat	  News informacje
194 Polsat	  "Wydarzenia" wydawca
195 Polsat	  News wydawca	  "Wydarzenia,	  Opinie,	  Fakty
196 Polskat	  News dziennikarz
197 Superstacja
198 Superstacja
199 Superstacja marketing	  (płatna	  współpraca)
200 Superstacja kierownik	  produkcji
201 TVN
202 TVN wydawca/kierownik	  produkcji
203 TVN wydawca

SERWISY	  WWW



204 TVN	  24
205 TVN	  24 wydawca	  
206 TVN	  24 dziennikarz-‐	  Biznes	  i	  Świat,	  Bilans
207 TVN	  24 redaktor
208 TVN	  24 producent
209 TVN	  24 wydawca	  

TVN	  24 dziennikarz
TVN	  Biznes	  i	  Świat dziennikarz

210 DD	  TVN reporterka,	  producentka
211 TVP	   dziennikarz	  "Wiadomości"
212 TVP	  1	  Teleexpress
213 TVP	  1	  Teleexpress wydawca
214 TVP	  1	  Wiadomości
215 TVP	  1	  Wiadomości dziennikarz
216 TVP	  1	  Wiadomości wydawca,	  dziennikarka
217 TVP	  2	  Panorama
218 TVP	  2	  Panorama wydawca
219 TVP	  2	  Pytanie	  na	  Śniadanie wydawca
220 TVP	  Info
221 TVP	  Info	  -‐	  Poranek	  TVP	  Info wydawca
222 TVP	  Info wydawca
223 TVP	  Info dziennikarz
224 TVP	  Polonia/Warszawa reporterka
225 TVP	  Polonia reporterka
226 TVP	  Warszawa reporterka

227 IAR reporter
228 IAR
229 IAR producent	  i	  reporter	  -‐	  tematyka	  gospodarcza
230 IAR wydawcy
231 NEWSERIA reporterka
232 PAP
233 PAP Kierownik	  Newsroomu
234 PAP	  KRAJ kierownik	  działu	  krajowego
235 PAP	  BIZNES Redaktor	  Naczelny	  serwisu	  ekonomicznego
236 PAP	  BIZNES
237 PAP	  GOSPODARKA
238 PAP	  GOSPODARKA Kierownik	  Działu	  Gospodarka

AGENCJE



REDAKCJA NAZWISKO FUNKCJA

1 Claudia sekretarz	  redakcji
2 Cosmopolitan z-‐ca	  redaktora	  naczelnego
3 Chwila	  dla	  Ciebie sekretarz	  redakcji
4 Dobre	  Rady redaktor	  naczelna
5 Dobry	  Tydzień redaktor	  naczelny
6 Elle sekretarz	  redakcji
7 Existence sekretarz	  redakcji
8 Exclusive	  Info redaktor	  naczelny
9 Gazeta	  Stołeczna reporterka
10 Glamour sekretarz	  redakcji
11 Grazia redaktor	  naczelna
12 IK	  Imperium	  Kobiet
13 Kobieta	  i	  Życie redaktor	  naczelna
14 MaleMan redaktor	  naczelny
15 Monitor	  Magazine
16 Monitor	  Magazine redaktor	  naczelny,	  wydawca
17 Naj sekretarz	  redakcji
18 Na	  Żywo redaktor	  naczelny
19 Olivia sekretarz	  redakcji
20 Pani sekretarz	  redakcji
21 Pani szef	  działu	  psychologia	  i	  zdrowie
22 Poradnik	  Domowy	   sekretarz	  redakcji
23 Przyjaciółka sekretarz	  redakcji
24 Relaks redaktor	  naczelny
25 Rewia redaktor	  naczelny
26 Sukces reporterka
27 Świat	  Kobiety sekretarz	  redakcji
28 Świat	  i	  Ludzie redaktor	  naczelny

PRASA



29 Świat	  Seriali redkator	  naczelna
30 Takie	  jest	  Życie redaktor	  naczelna
31 Tele	  Świat redaktor	  naczelna	  
32 Tele	  Tydzień redaktor	  naczelna
33 Tina sekretarz	  redakcji
34 To	  &	  Owo redaktor	  naczelny
35 Trendy	  Art	  of	  Living sekretarz	  redakcji
36 Twoje	  Imperium redaktor	  naczelny
37 Twój	  Styl
38 Wysokie	  Obcasy redaktor	  naczelna
39 Wysokie	  Obcasy z-‐ca	  redaktora	  naczelnego
40 Wysokie	  Obcasy reporterka
41 Wysokie	  Obcasy	  Extra sekretarz	  redakcji
42 Zwierciadło sekretarz	  redakcji
43 Życie	  na	  Gorąco redaktor	  naczelny

44 elle.pl
45 elle.pl redaktor
46 wysokieobcasy.pl redaktor	  prowadząca
47 wysokieobcasy.pl redaktor
48 zwierciadlo.pl redaktor	  prowadząca
49 polki.pl redaktor	  naczelna
50 polki.pl wydawca	  serwisu	  Polki.pl
51 kobieta.pl redaktor	  prowadząca
52 kobieta.pl redaktor
53 kobieta.gazeta.pl redaktor
54 cosmopolitan.pl redaktor	  strony	  internetowej
55 cosmopolitan.pl redaktor	  strony	  internetowej
56 iwoman.pl redaktor	  prowadząca
57 dlalejdis.pl redaktor
58 dlalejdis.pl
59 kafeteria.pl redaktor	  prowadząca
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60 kobietamag.pl
61 kobiety.net.pl
62 milionkobiet.pl redaktor
63 obcasy.pl sekretarz	  redakcji
64 obcasy.pl
65 papilot.pl
66 styl.fm
67 styl.pl,	  kobieta.interia.pl szef	  portali	  kobiecych	  Interii



REDAKCJA NAZWISKO FUNKCJA

1 24pr.pl
2 Brief redaktor	  naczelny
3 Brief.pl z-‐ca	  redaktora	  naczelnego
4 Brief	  TV dyrektor	  Brief	  TV
5 e-‐marketing.pl
6 epr.pl redaktor	  naczelny
7 proto.pl dyrektor	  wydawniczy

8 marketing-‐news.pl	  (Marketing	  przy	  Kawie) redaktor	  naczelny
9 marketing.org.pl	  (Marketing	  w	  Praktyce) redaktor	  naczelny

10 mediamarketingpolska.pl
11 media2.pl redaktor	  

12 portalmedialny.pl redaktor	  naczelny
13 nowymarketing.pl redaktor	  naczelny
14 newsline.pl
15 Wirtualne	  Media z-‐ca	  redaktora	  naczelnego	  -‐	  TV,	  prasa
16 Wirtualne	  Media z-‐ca	  redaktora	  naczelnego	  -‐	  Reklama,	  PR,	  Internet
17 Press redaktor


