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    CURRICULUM VITAE 

Dane osobowe: 

Imię i Nazwisko Adres: Anna Plakwicz  

Telefon: 

Poczta elektroniczna: 
Data urodzenia: 

Obywatelstwo: 

 

Polskie 

Wykształcenie: 2004 – tytuł magistra nauk prawnych  
z wynikiem bardzo dobrym 

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego  w Warszawie 

Doświadczenie zawodowe: 

Okres zatrudnienia  

Nazwa i adres pracodawcy 
Stanowisko i stopień  

Od blisko piętnastu lat współtworzę największe kampanie społeczne 
i wyborcze. Współtworzyłam duże wydarzenia o charakterze promocyjnym 

i marketingowym – konwencje wyborcze, kongresy, konferencje i eventy 

tematyczne. Prowadziłam biura prasowe instytucji administracji samorządowych i 
państwowych. Planowałam i przeprowadziłam wiele kampanii społecznych w tym 

odpowiadałam za promocje programu „Rodzina 500Plus” czy „Dobry Start”. 
Organizowałam pod względem komunikacyjnym i medialnym wizyty zagraniczne 

Premiera oraz współtworzyłam wydarzenia promocyjne o charakterze 

międzynarodowym. 

marzec 2003 r. – kwiecień 2005 r. Urząd m.st. Warszawy  
inspektor pełniący obowiązki Rzecznika Prasowego w urzędzie dzielnicy Wawer; 

luty 2005  - październik 2006 

Biuro Unii na Rzecz Europy Narodów – Parlament Europejski 
pracownik biura prasowego; 

sierpień 2006  - marzec 2008 
naczelnik wydziału komunikacji w Centrum Informacyjnym Rządu Kancelaria 

Prezesa Rady Ministrów; 

marzec 2008 – listopad 2015 
dyrektor Biura Prasowego Klubu Parlamentarnego  

Prawo i Sprawiedliwość 
listopad 2015 – sierpień 2017 

dyrektor Departamentu Obsługi Medialnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 
sierpień 2017 - marzec 2018  

działalność gospodarcza – spółka doradcza Solvere; 

marzec 2018 – luty 2019  
dyrektor Departamentu Obsługi Medialnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 

styczeń 2019 – styczeń 2020 
dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej; 

luty 2020 – grudzień 2020  

dyrektor ds. marki Pekao S.A. 
grudzień 2020 – obecnie 

dyrektor zarządzający marketingu, sponsoringu i prewencji PZU. 

Umiejętności zawodowe: Język angielski: komunikatywny, kontynuacja nauki; 



Obsługa komputera: środowisko Windows, znajomość pakietu Office, Internet, 
Obsługa urządzeń biurowych. 

 
 

Dodatkowe umiejętności: 

 
Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji 

niejawnych o klauzuli „POUFNE” (2026.10.03) i  "TAJNE” ( 2023.10.03);  

 w tym: - NATO CONFIDENTIAL(2026.10.03) oraz NATO SECRET (2023.10.03); 
            - EU CONFIDENTIAL (2026.10.03) oraz EU SECRET (2023.20.03) 

prawo jazdy kategorii B. 
 

Cechy osobowości: 

 

Samodzielność, praca pod presja, szybkość podejmowania decyzji 
komunikatywność, umiejętność dobrej współpracy w zespole, sumienność, 

kreatywność. 

 
Zainteresowania: 

 
Reklama i marketing polityczny, komiksy i filmy fantasy – super bohaterowie 

(Marvel, DC) i ich wpływ na komunikację społeczną i reklamę, fotografia, 
podróże. 

 

 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu 
rekrutacji pracowników”. 
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