
Nr 2 Kwiecień/Maj/Czerwiec 2022 ISSN 2720-6858

Diversity. Czy różnorodność jest ważna 
i jaką rolę odgrywa w firmie – str. 5

Wydarzenia branżowe – relacja  
z Targów CSR – str. 10

Networking w rozwoju społeczności – str. 25 

CSR/EB HR  
i wolontariat

PR  
i komunikacja

NGO 
bliżej biznesu



2

Sprawdź!
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odcinki w II kwartale:

pro-ngo.pl/podcast
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Szanowni Państwo,
ostatnie miesiące były dla wielu z nas bardzo pracowite. Z nadejściem wiosny firmy z zapałem wznowiły realizacje wolontariatu pracow-

niczego i projektów społecznych integrujących pracowników. Poluzowanie obostrzeń oraz uspokojenie się sytuacji związanej z pandemią 

sprawiły, że firmy czują potrzebę i chęć angażowania się w działania CSR. Jest to doskonała okazja, aby scalić zespoły, zwłaszcza te, które 

przez ostatnie miesiące pracowały w trybie zdalnym czy hybrydowym, oraz na nowo związać pracowników z firmą. 

Wiele ciekawych materiałów na temat CSR i wolontariatu można znaleźć w najnowszym wydaniu Magazynu Kompas NGO. Tym razem 

sporo miejsca poświęciliśmy również tematyce Inclusion & Diversity, czyli polityki różnorodności i włączania, która przekłada się na misję, 

jaką firmy mają do spełnienia w tym obszarze. Drugi temat, który obecnie staje się coraz chętniej poruszany, to ESG i zrównoważony 

rozwój. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ coraz śmielej przenika on do strategii firm i kreuje nowe standardy. Firma to nie tylko 

wynik księgowy. Obecnie firmy definiujemy nie przez pryzmat tego, co posiada, lecz tego, czym się dzieli, jakie wyznaje wartości i jak 

wpływa na otoczenie. Również w tym numerze specjalnie dla przedstawicieli sektora pozarządowego rozpoczęliśmy realizację cyklu 

wydawniczego „Jestem Pro NGO”, czyli kolejnej dawki wiedzy i inspiracji dla organizacji pozarządowych.  

Widok za oknem oraz data w kalendarzu świadczą o tym, że dla wielu z nas rozpoczyna się okres zasłużonego odpoczynku, lato bowiem 

na dobre zagościło w naszym kraju. Życzymy wszystkim Czytelnikom udanego wypoczynku oraz powrotu do pracy i działania z nową 

dawką pozytywnej energii. 

Marta Schabikowska 
Redaktor Naczelna Magazynu Kompas NGO

Wydawca: 

 
 
ul. Chałubińskiego 18, 30-698 Kraków

www.pro-ngo.pl

Redaktor Naczelna:
Marta Schabikowska | mschabikowska@pro-ngo.pl

Redaktor Prowadzący:
Grzegorz Ludwin | gludwin@pro-ngo.pl

Skład i łamanie:
Maciej Roman

Reklama i współpraca:
biuro@pro-ngo.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukcja bez pisemnej 

zgody Redakcji jest niedozwolona. Redakcja nie odpowiada za reklamy 

i treść ekspercką.

Miejsce i data wydania: 
Kraków, 30.06.2022 r.

 
Marta Schabikowska – Redaktor Naczelna 

Magazynu Kompas NGO, PR Manager Fundacji 

Pro NGO.

Grzegorz Ludwin – Prezes Zarządu Fundacji 

Pro NGO, Redaktor Naczelny Poradnika Kompas 

NGO, ekspert z obszaru CSR i wolontariatu pra-

cowniczego, autor koncepcji Kompas NGO, 

twórca Podcastu Pro NGO oraz projektów dla 

firm. Konsultant i szkoleniowiec.

Małgorzata Baran – Redaktor Naczelna  

PRoto.pl, portalu poświęconego branży pu-

blic relations. Korektorka treści odpowiedzial-

na za redagowanie materiałów oraz autorka 

treści do cyklu: PR dla każdego w Magazynie  

Kompas NGO.

Redakcja:

https://pro-ngo.pl/


4

Spis treści

Diversity. Czy różnorodność jest ważna i jaką rolę 
odgrywa w firmie

Elastyczne działania CSR – jak dostosować projekty do 
zmieniającego się otoczenia 

Wydarzenia branżowe –  relacja z Targów CSR

Siła różnorodności kobiet w IT

Człowiek człowiekowi wolontariuszem! Jak może  
pomagać biznes?

Rola komunikacji w biznesie

O relacjach z mediami słów kilka

Do ludzi, dla ludzi, czyli komunikacja działań CSR  
w centrach handlowych i biurowcach

Networking w rozwoju społeczności 

NGO’sowy savoir-vivre

Strategia w NGO. Czy faktycznie jej posiadanie 
to klucz do sukcesu?

Jak zostać organizacją pożytku publicznego – kwestie  
formalne, zalety oraz wady

 
 
 

5 
 
 

7 

 
10 

 

 
 
 

12 
 

14 
 
 

 

16 

18

22

 

25

27 
 

29

31

CSR/EB

HR i wolontariat

PR i komunikacja 

NGO bliżej biznesu



5

 
Diversity. Czy różnorodność  
jest ważna i jaką rolę odgrywa  
w firmie
Różnorodność w  dużych firmach i  korpo-
racjach już na stałe wpisała się w ich DNA.  
Jednocześnie odchodzi się od mówienia 
o  samej różnorodności, bo tak naprawdę 
bez odpowiedniego środowiska włącza-
jącego to tylko kolejne dane statystyczne. 
W Capgemini Diversity and Inclusion, a więc 
różnorodność i włączenie, są jednym z filarów 
strategii CSR Grupy. Wierzymy, że włączają-
ce środowisko pracy sprzyja rozwojowi biz-
nesu, naszych pracowników i ma wymierny 
efekt, a co za tym idzie, pozytywny wpływ 
na społeczeństwo.

Capgemini to globalna firma, ale o różnorodno-

ści nie mówimy tu tylko w perspektywie współ-

pracy z międzynarodowymi zespołami czy też 

z klientami zagranicznymi. W Polsce zatrudnia-

my ponad 11 tysięcy osób, co daje fantastyczny 

miks osobowości i naprawdę unikalną atmosfe-

rę. Ponad 10% naszych pracowników w Polsce 

to obcokrajowcy, nasi pracownicy dostarczają 

usługi w 30 różnych językach, pracując na ponad 

100 różnych stanowiskach. Taka liczba pracow-

ników również oznacza miks pokoleniowy, bo 

pod jednym dachem niejednokrotnie spotykają 

się tzw. Millenialsi, Zetki, przedstawiciele poko-

lenia X czy pokolenie baby boomers. Warto do-

dać, że kobiety w polskim oddziale Capgemini 

stanowią większość, bo 53%, jednak proporcje 

płci są różne w zależności od linii biznesowej 

wewnątrz firmy. Cieszy nas również i to, że coraz 

więcej osób z niepełnosprawnością aktywizuje 

się na rynku pracy i niejednokrotnie trafia do 

Capgemini. Dla nich przygotowaliśmy program 

WinWithCapgemini. Chcemy przez to pokazać, 

że dla nas nie ma rzeczy niemożliwych — aby 

sprostać wymaganiom naszych pracowników 

z niepełnosprawnościami, dostosowujemy w od-

powiedni sposób stanowiska pracy, a także wpro-

wadziliśmy model hybrydowy, który otwiera dla 

nich nowe perspektywy współpracy. 

W języku angielskim funkcjonuje sformułowa-

nie „melting pot”, którego polskie tłumaczenie 

„tygiel” niestety nie oddaje w pełni jego znacze-

nia. „Melting pot” oznacza miejsce, w  którym 

współistnieje wiele różnych osób i pomysłów, 

często mieszają się, w efekcie tworząc nowe idee. 

Osobiście uważam, że to sformułowanie świetnie 

odzwierciedla sposób działania w naszej firmie. 

Aby stworzyć coś nowego, niezbędne jest otwar-

te i włączające środowisko pracy, które pozwoli 

nam osiągnąć korzyści z naszej różnorodności. 

Jednak by tak się stało, pracownicy muszą mieć 

także poczucie, że te różnice są dla nich dobre i że 

mogą przełożyć się na korzyści nie tylko dla firmy, 

zespołu, ale również i dla nich samych. Czasem 

różnice występujące w zespołach powodują, że 

poszczególne osoby muszą wyjść ze swojej strefy 

komfortu, co nie jest łatwe, muszą się otworzyć 

i być może powstrzymać swoje tendencje do 

świadomej lub nieświadomej oceny tzw. un-

consious bias. Niestety tego typu oceny stają się 

powodem do powstawania stereotypów. Kiedy 

jednak takiej osobie uda się przełamać, otwo-

rzyć — zyskuje nie tylko inną perspektywę czy 

poszerza swoje horyzonty, ale co najważniejsze 

deklaruje, że otwarte środowisko pracy sprawia, 

że staje się lepszym człowiekiem — bardziej to-

lerancyjnym i empatycznym, zaczyna rozumieć 

inne kultury. Różnice nie stanowią już dla niej 

bariery, a wręcz zachęcają do większego pozna-

nia i integracji.

Jeżeli chodzi o wymiar zespołowy, to takie różno-

rodne i włączające środowisko pracy w pierwszej 

CSR/EB
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kolejności dostarcza cały wachlarz różnych umie-

jętności, które niejednokrotnie łączą się z naszą 

kulturowością. Zespół więc staje się bardziej ela-

styczny, a dodatkowo sprzyja to kreatywności. 

Pomysły mogą być o wiele bardziej innowacyjne 

dzięki sposobowi myślenia, jaki charakteryzuje 

pracujące tam osoby – otwartość umysłu, sze-

rokie horyzonty czy możliwość zapoznania się 

z punktem widzenia każdego z członków zespołu. 

Na relacje z innymi wpływa też to, jak zostaliśmy 

wychowani czy jakie mamy dotychczasowe do-

świadczenia. W aspekcie biznesowym otwarte 

środowisko pracy może w pozytywny sposób 

wpływać bezpośrednio na wyniki, tak samo 

jak wspomniana już innowacyjność rozwiązań 

czy elastyczność takiego zespołu. Również 

w perspektywie bezpośrednich kontaktów taka 

otwartość jest tylko korzyścią. Chcemy, aby to 

inkluzywne środowisko pracy było zauważane 

i postrzegane jako nasz atut i wartość dodana 

dla naszych klientów.

W szerszym wymiarze to właśnie różnorodność 

pomaga naszym pracownikom realizować swoje 

cele w ramach projektów grantowych wolonta-

riatu pracowniczego. To dzięki współpracy ludzi 

o zróżnicowanych umiejętnościach i rozmaitych 

pasjach możliwa jest realizacja naprawdę war-

tościowych pomysłów. Właśnie w ten sposób, 

niejednokrotnie łącząc się ponad podziałami 

zespołowymi czy liniami biznesowymi, wspól-

nymi siłami jesteśmy w stanie dostarczyć naszej 

społeczności projekty, które z roku na rok obej-

mują coraz więcej beneficjentów. Aby pokazać 

szerszej publiczności, jakie ukryte talenty drzemią 

w pracownikach Capgemini, podjęliśmy inicja-

tywę The Incredible Flair – czyli cykl spotkań 

prezentujących rozmaite pasje i umiejętności 

naszych ludzi. Śmiało możemy powiedzieć, że 

każdy odcinek cieszył się ogromną popularnością. 

Okazało się, że wśród nas nie brakuje naprawdę 

ciekawych osób, np. kochających ekstremalne 

skoki ze spadochronem, posiadających nietu-

zinkowe zdolności muzyczne, mających pasję 

do szycia ubranek dla psów czy zajmujących się 

renowacją obuwia. Dzięki tego typu inicjatywom 

z pozoru niczym niewyróżniająca się osoba sie-

dząca obok nas przy biurku może zyskać całkiem 

nowe oblicze.  W efekcie jeszcze szerzej otwierają 

się możliwości wspólnej realizacji pasji czy innych 

projektów poza pracą. Jest to dla nas powodem 

do radości, daje poczucie satysfakcji, że ta otwar-

ta, włączająca atmosfera przenosi się poza mury 

naszej firmy i szerzy dalej. 

Na koniec warto wspomnieć o kampanii „Między 

Innymi”, poruszającej tematykę różnorodności 

w  Capgemini, która powstała dwa lata temu. 

Mimo upływu czasu przekaz, jaki ze sobą nio-

sła, pozostaje wciąż aktualny. W ramach tej akcji 

w miniserialu, ale również w podcastach, poka-

zaliśmy swoją różnorodność, wskazując na sze-

reg korzyści płynących z tak dużej dywersyfikacji 

kompetencji swoich pracowników. Wyszliśmy 

poza standardowe ramy różnorodności, mówiąc 

m.in o humanistach i osobach z IT, czy o rodzi-

cach i osobach bez dzieci. Pokazaliśmy, że je-

steśmy różni i w tej różnorodności dostrzegamy 

potencjał.

 
Hanna Bednorz
CSR & Communication Lead, 

Capgemini Polska

https://www.capgemini.com/pl-pl/kariera/pracuj-z-nami/poznaj-nas/among-others/
https://www.capgemini.com/pl-pl/kariera/pracuj-z-nami/poznaj-nas/among-others/
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Elastyczne działania CSR –  
jak dostosować projekty do  
zmieniającego się otoczenia
 „Jedyną stałą rzeczą w naszym życiu jest zmiana” 

– te ponadczasowe słowa wypowiedziane przez 
Heraklita z Efezu idealnie wpisują się w rzeczy-
wistość, w  której żyjemy. Jako przedsiębior-
stwa oraz instytucje publiczne lub NGO stale 
dostosowujemy swoje działania do nowych 
wyzwań, które stawia przed nami dynamicz-
nie zmieniający się świat i najbliższe otoczenie. 
Od 2020 roku zmiany w obszarze społecznym, 
środowiskowym i ekonomicznym są zintensy-
fikowane przez trwającą pandemię COVID-19 
oraz – w ostatnich miesiącach – przez wojnę za 
naszą wschodnią granicą. Wydarzenia te istot-
nie wpłynęły na codzienne funkcjonowanie 
wielu organizacji. Wymagały bowiem natych-
miastowej reakcji oraz dostosowania komuni-
kacji, a także prowadzonych działań do zupełnie 
nowej sytuacji, której – co tu dużo pisać – nikt 
się nie spodziewał.

Elastyczność w  zarządzaniu wynika ze 
struktury 
Elastyczne zarządzanie projektami, w tym projek-

tami CSR, oraz sprawne dostosowanie prowadzo-

nych działań do nieprzewidzianych czynników 

zarówno zewnętrznych, jak i  wewnętrznych 

jest m.in. uzależnione od struktury (pionowej 

lub poziomej) oraz kultury organizacji. Czas po-

dejmowania decyzji wydłuża się zatem wprost 

proporcjonalnie do liczby osób decyzyjnych, co 

widać zwłaszcza w strukturach pionowych, gdzie 

każdy kolejny menedżer ma kogoś nad sobą. Im 

większą swobodę w decydowaniu ma menedżer 

niższego szczebla lub im bardziej struktura jest 

pozioma („wypłaszczona”), tym szybciej zapada 

decyzja. Oczywiście należy też mieć na uwadze 

wagę tego, czego ta decyzja dotyczy; szczegól-

nie jeśli może mieć ona negatywny wpływ na 

wizerunek firmy, wtedy dobrze skonsultować się 

z kimś wyżej. 

Warto nadmienić, że poza strukturą równie istot-

ną rolę odgrywają styl zarządzania i język komu-

nikacji w  przedsiębiorstwie. Demokratyczne 

i  liberalne podejście do zarządzania zespołem, 

a także partycypacja pracowników w podejmo-

waniu decyzji, zwiększają zaufanie podwładnych 

do menedżera oraz pozwalają na szybszy prze-

pływ informacji między nimi. Ludzie, którzy czują 

się bezpiecznie w kontekście miejsca pracy, chęt-

niej podejmują inicjatywy i wykazują proaktywną 

postawę. Jest to niezwykle istotne szczególnie 

w okresie niespodziewanych wydarzeń, które 

wymagają elastycznego działania w realizowa-

nych w danym momencie projektach. Łatwiej 

jest dostosować działanie całej grupy do nowej, 

nagłej sytuacji, kiedy menedżer prezentuje posta-

wę lidera dążącego wspólnie z całym zespołem 

do określonego celu oraz kiedy ludzie wzajemnie 

sobie ufają. W ten sposób elastyczne podejście 

do działania jest wpisane w podstawy funkcjo-

nowania zespołu. 

CSR/EB
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Case study projektów CSR Wawelu
Wybuch pandemii COVID-19 oraz wojny 

w Ukrainie były również dla nas w firmie nie-

spodziewanymi wydarzeniami. Nowa sytuacja 

wymagała dostosowania się do tych dynamicz-

nych okoliczności. Zaplanowana komunikacja 

prowadzonych projektów musiała zostać zweryfi-

kowana. Jednym z priorytetów wówczas stała się 

pomoc różnym instytucjom. W 2020 roku, dzięki 

wewnętrznej współpracy menedżerów na róż-

nych szczeblach zarządzania, udało się w ciągu 

miesiąca rozdysponować kilka ton słodyczy do 

małopolskich szpitali i oddziałów ratowników 

medycznych. Chcieliśmy podziękować medykom 

za zaangażowanie i odwagę w walce z niezna-

nym do tej pory koronawirusem. To nieplanowa-

ne wcześniej działanie w obszarze społecznym 

było możliwe tylko dzięki elastycznemu działaniu 

poszczególnych zespołów oraz proaktywnej po-

stawie i zaangażowaniu wielu osób. 

Pandemia koronawirusa zmusiła nas do zmiany 

formuły drugiej edycji programu edukacyjne-

go „Dobro od dziecka”. Pierwsza edycja odbyła 

się w  latach 2018–2020, wtedy to wszystkie 

zajęcia odbywały się stacjonarnie w Krakowie. 

Trwająca pandemia, a tym samym ograniczona 

możliwość spotykania się, zmobilizowała nas 

do uruchomienia drugiej edycji w formie online. 

Dostosowaliśmy w ten sposób kolejny projekt 

CSR do nowych warunków otoczenia oraz po-

trzeb uczestników tych warsztatów. 

Zawsze, planując swoje działania, pamiętamy, że 

działamy w odniesieniu do otoczenia organizacji. 

Tak samo ważne są dla nas grupy społeczności lo-

kalnych, jak i te sklasyfikowane w nomenklaturze 

zarządzania  jako dalsze otoczenie. 

Po ogłoszeniu w lutym 2022 roku faktu zaatako-

wania Ukrainy przez Rosję, mimo innych zapla-

nowanych działań, zaczęliśmy szukać możliwości 

pomocy naszym wschodnim sąsiadom. W pierw-

szej kolejności naturalnym odruchem było okre-

ślenie potrzeb naszych pracowników z Ukrainy. 

Następnie staraliśmy się stwierdzić, jakie mamy 

możliwości wsparcia, które będzie również 

symbolem solidarności z narodem ukraińskim. 

Dzięki współpracy niemal wszystkich działów 

w firmie, m.in. produkcji, zakupów, technologii, 

marketingu, eksportu, udało nam się stworzyć 

czekoladę 70% cocoa w dedykowanej odsłonie 

z flagą Ukrainy na opakowaniu. Już po kilkunastu 

dniach 24 tysiące sztuk tej specjalnej czekolady 

zostało dostarczone na tereny dotknięte wojną. 

Aktualnie nadal staramy się pomagać naszym 

wschodnim sąsiadom, przebywającym już na te-

renie Polski. Wysyłamy także paczki ze słodyczami 

na teren Ukrainy. Z okazji Dnia Dziecka zorgani-

zowaliśmy wyjazd dla kilku ukraińskich rodzin 

z dziećmi na Mazury we współpracy z Fundacją 

Teatru STU.

Otwartość na zmiany
Jednym zdaniem elastyczność w działaniach CSR 

to przede wszystkim otwartość na zmieniający 

się świat. Zwracanie uwagi również na problemy 

społeczne i środowiskowe wynikające z potrzeby 

chwili, nie tylko wchodzące w długoterminowy 
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plan działania. Szczególnie duże przedsiębior-

stwa mają znacznie wcześniej zaplanowane 

projekty CSR. Przez wiele miesięcy są tworzone 

do nich programy oraz harmonogram działań. 

Ostatnie wydarzenia dały nam jednak cenną lek-

cję, że zawsze może wydarzyć się coś, co znacznie 

wpłynie na dalszą formę zaplanowanych działań. 

Analiza nowej, nieprzewidzianej sytuacji pomoże 

ustalić priorytety w dalszym działaniu. Narada ze-

społu – w rozumieniu różnych działów w przed-

siębiorstwie – pozwoli zdecydować menedżero-

wi CSR, czy kontynuować trwający projekt, czy 

zaangażować organizację ad hoc w działanie, 

które wynika z potrzeby chwili. Elastyczne podej-

ście w planowaniu i realizacji działań społecznych 

przez przedsiębiorstwo pozwoli płynniej dosto-

sować się do zmian i niepewności wynikających 

ze stale zmieniającego się świata. 

 
Agnieszka Polus  

Specjalista ds. PR i CSR, 

Wawel S.A.

Weź udział!

https://pro-ngo.pl/challenge-ceo4prongo/
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Rozwój i kamienie milowe osiągane przez 
organizację budują i motywują do dalszych 
działań. Tak też było tym razem. Fundacja 
Pro NGO wystąpiła w  roli wystawcy pod-
czas 9. Targów CSR, które odbyły się 25 maja 
w Warszawie, o czym można usłyszeć w od-
cinku 10 Podcastu Pro NGO. 

Była to ciekawa przygoda, możliwość poznania 

nowych osób oraz okazja do zweryfikowania 

projektów Fundacji w obszarze CSR i EB, które 

– jak niejednokrotnie potwierdzili goście odwie-

dzający nasze stoisko – odpowiadają realnie na 

wyzwania stojące przed firmami. 

W dniu wydarzenia rozpoczęliśmy swoje dzia-

łania od zapoznania innych wystawców. Wśród 

firm, korporacji i  banków mogliśmy również 

spotkać firmy consultingowe oraz liczne orga-

nizacje pozarządowe, w tym przedsiębiorstwa 

społeczne. Obecność tych ostatnich napawa 

optymizmem i pokazuje, że środowisko NGO 

rozwija się, dojrzewa oraz szuka okazji do na-

wiązania współpracy. Ich obecność potwier-

dza, że tak jak wspominaliśmy w  Poradniku 

Kompas NGO warto być obecnym „na orbicie” 

firmy, uczestnicząc w branżowych wydarzeniach. 

Stoiska firmowe – obszerne przestrzenie z atrak-

cjami dla gości, na których mogliśmy usłyszeć 

o działaniach firm w kontekście m.in. środowiska, 

zrównoważonego rozwoju, obiegu zamkniętego 

czy działań społecznych. Pomysłowość firm oraz 

szereg wprowadzonych działań robi wrażenie 

i potwierdza, że wprowadzanie rozwiązań ekolo-

gicznych, środowiskowych oraz myślenie o nich 

w biznesie staje się dobrym nawykiem.

Organizacje pozarządowe zaakcentowały swoją 

obecność, prezentując nowoczesne podejście 

do wolontariatu i środowiska. Mogliśmy zaob-

serwować, że projekty NGO są coraz lepiej przy-

gotowywane, a  ich DNA opiera się na potrze-

bach firm. Miało to miejsce m.ni. w przypadku 

Wydarzenia branżowe –  
relacja z Targów CSR

CSR/EB

https://www.youtube.com/watch?v=5mGyaUK_8DA
https://poradnik.kompasngo.pl/
https://poradnik.kompasngo.pl/
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przedsiębiorstw społecznych, które prezentowały 

np. ekologiczne produkty, gadżety, upominki 

świąteczne, często wykonane z ekologicznych 

materiałów, półproduktów z  recyklingu i  od-

padów. Połączenie tego działania oraz faktu, że 

w przedsiębiorstwach społecznych bardzo często 

zatrudniane są osoby niepełnosprawne lub wy-

kluczone społecznie, otrzymujące tym samym 

szansę na zatrudnienie i rozwój, jest olbrzymim 

atutem tej grupy. Obecność na targach pełni-

ła również funkcję strategiczną i jak słyszeliśmy, 

NGO już teraz prezentują swoje produkty, aby 

zyskać potencjalnych klientów na upominki 

świąteczne. Planowanie i myślenie długofalowe 

zasługuje wśród NGO na szczególne uznanie.

Jako wystawca reprezentujący trzeci sektor mo-

żemy potwierdzić, że panująca atmosfera, dia-

log, możliwość poznania nowych kontaktów, ale 

przede wszystkim wymiana doświadczeń oraz 

branżowych inspiracji, zdominowały przestrzeń 

wokół naszego stoiska. Informowaliśmy na nim 

o prowadzonych projektach dla pracowników, 

takich jak GO4NGO i Pomagaj z pasją, ale też 

zaskakiwaliśmy biznes faktem, że jako NGO 

prowadzimy warsztaty i szkolenia dla firm/pra-

cowników/managementu m.in. z wolontariatu 

pracowniczego. Niewiele osób wie, że w naszej 

organizacji zajmujemy się także wspieraniem 

firm w tworzeniu i realizacji działań CSR oraz ak-

cji wolontariackich. Setki organizacji skupionych 

wokół Fundacji Pro NGO to liczna grupa odbior-

ców, która potrzebuje długofalowego wsparcia 

i pomocy (także merytorycznej), którą przez akcje 

wolontariatu pracowniczego możemy skutecznie 

realizować. Potrafimy „zagospodarować” poten-

cjał biznesu, aby wesprzeć tę grupę odbiorców 

efektywnym działaniem.

Własne stoisko to jednak nie wszystko. Podczas 

Targów prowadzone były prelekcje oraz de-

baty. O  godzinie 13.00 na scenie „S” miałem 

przyjemność zaprezentować temat „Jak budo-

wać zaangażowanie i poczucie przynależności 

pracownika podczas pracy zdalnej?”, w którym, 

opierając się na projektach Fundacji oraz genezie 

ich powstania, przybliżyłem słuchaczom aspekty 

wolontariatu opartego na pasji i talentach, sta-

nowiących nierozłączne elementy projektów dla 

pracowników firm realizowanych przez Fundację.

Po Targach nasuwa się jeden, bardzo ważny 

wniosek. Ludzie czekają na wydarzenia branżowe 

i po dłuższej absencji w stacjonarnych eventach 

dostrzec można silną tęsknotę za spotkaniami. 

Naszą rolą jest budowanie mostów pomiędzy 

NGO, biznesem i urzędami, dlatego zainspiro-

wani wydarzeniem i  licznymi rozmowami, już 

teraz rozważamy uzupełnienie mapy wydarzeń 

branżowych o nową, innowacyjną formułę, któ-

ra umożliwi połączenie sektorów i pasjonatów 

tematów społecznych.

 
Grzegorz Ludwin
Prezes Zarządu  

Fundacji Pro NGO

Wskazówka dla Ciebie

Przychodząc na wydarzenie stacjo-

narne, staraj się w pełni wykorzystać 

jego potencjał. Odwiedź wszystkich 

wystawców, posłuchaj, czym się zaj-

mują oraz jakie działania realizują, 

ponieważ są tutaj obecni z  jakiegoś 

powodu. Możesz wiele usłyszeć, zain-

spirować się lub poznać trendy bran-

żowe, dlatego bądź otwarty, słuchaj 

i zadawaj pytania. Czy nie o to właśnie 

chodzi?

Wolontariat pracowniczy
zróbmy to razem!

Oferta dla firmbiuro@pro-ngo.pl

https://go4ngo.pl/
https://pomagajzpasja.pl/
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Siła różnorodności kobiet w IT
W  ostatnich latach w  biznesie mocno wi-
doczny jest wzrost zainteresowania tematem 
różnorodności. Powodów jest kilka. Oprócz 
przełożenia na lepsze wyniki finansowe firm 
(raport Diversity Matters z 2021 roku), równie 
istotny, a z mojej perspektywy chyba nawet 
ważniejszy, jest jej wpływ na wizerunek firmy.

Wprowadzanie przez organizację strategii 

Inclusion & Diversity jest sygnałem, że tworzy 

ona włączające, tolerancyjne środowisko pracy, 

a co za tym idzie respektuje odmienne wartości 

i poglądy, język czy wykształcenie, generalnie 

różne spojrzenie na świat. Takie podejście spra-

wia, że kultura organizacyjna firmy oparta jest 

na otwartości i szacunku, i zaprasza do aktyw-

nej dyskusji. Oznacza to równocześnie tworzenie 

zróżnicowanych zespołów, gdzie istotna staje 

się także obecność kobiet i  ich aktywny udział 

oraz wkład w rozwój przedsiębiorstw. Taki trend 

widoczny jest m.in. w branży IT.

W Nokii postrzegamy różnorodność jako wyjąt-

kowość każdego z pracowników. Zależy nam na 

budowaniu środowiska opartego na docenianiu 

i akceptacji, ale również sprawczości i wpływie 

na kierunek, w którym zmierza firma. Wierzymy, 

że zróżnicowani pracownicy są platformą do 

innowacyjnego podejścia do pracy, projektów 

i klientów. Jest to bardzo spójne z ogólną wizją 

tworzenia technologii, która łączy świat – techno-

logii dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych grup. 

Od 2016 roku Nokia prowadzi szeroką kampa-

nię dotyczącą wsparcia kobiet, które w IT wciąż 

stanowią niewielki procent pracowników. Z da-

nych z Eurostatu 2022 roku wynika, że w Polsce 

jest to zaledwie 15,5% wszystkich zatrudnionych 

w branży, co jest jednym z najniższych wskaź-

ników w Unii Europejskiej. W Krakowie już od 

6 lat realizujemy działania, których głównym 

założeniem jest obudzenie w kobietach poten-

cjału technologicznego, pasji oraz chęci samo-

doskonalenia się. Tak też powstał oddolny projekt 

Nokia Meetup, który wspiera kobiety wewnątrz 

organizacji w planowaniu ścieżek kariery oraz 

ubieganiu się o wyższe, bardziej widoczne sta-

nowiska. Od początku bardzo ważne było stwo-

rzenie otwartego forum do dyskusji o kulturze 

HR i wolontariat
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organizacji i  zmianach, jakie w niej zachodzą, 

wzmocnienie przepływu informacji między ka-

drą zarządzającą a pracownikami oraz udostęp-

nienie informacji na temat możliwości awansu 

w strukturach firmy. Odkąd działa program, udało 

się zrealizować kilkanaście webinarów i szkoleń 

motywacyjnych, sesji networ-

kingowych, nieformalnych 

wydarzeń sportowych, jak rów-

nież spotkań z nokiowymi „role 

models”, które od samego po-

czątku traktowane były przez 

nas priorytetowo. Pokazanie 

drogi zawodowej kobiet, któ-

rym udało się zrealizować 

swój plan: z wszystkimi jego 

sukcesami, ale i trudnościami 

czy porażkami, ma pokazać, 

że każda z pań, niezależnie od 

stanowiska, jakie obejmuje, ma 

szansę na odniesienie sukcesu.  

Drugą grupą celu, tak istotną 

w  budowaniu świadomego 

i  wolnego od dyskryminacji 

środowiska pracy, są młode 

osoby, które stoją przed wybo-

rem swojej drogi zawodowej. 

Od samego początku wdroże-

nia Nokii Meetup skupiliśmy się 

również na uczennicach liceów oraz techników. 

Stworzone zostały specjalne warsztaty z progra-

mowania i  lutowania, na które zapraszaliśmy 

zainteresowane grupy. Po roku przekierowali-

śmy nasze wysiłki na spotkania skierowane do 

całych klas, podczas których prowadzone były 

zajęcia z doradztwa zawodowego. Pracownicy 

Nokii mieli okazję zapoznać uczniów m.in. z moż-

liwościami, jakie daje branża IT, swoimi ścieżkami 

kariery czy z przedmiotami, jakie są wymagane 

na poszczególnych kierunkach studiów technicz-

nych. Takie spotkania są również okazją do za-

prezentowania ofert praktyk letnich i staży, które 

Nokia proponuje już studentom III roku studiów.

W działaniach związanych z Inclusion & Diversity 

widzimy przyszłość, która ukierunkuje firmy na 

wiele lat. Programy, które wdrożyliśmy, pokazały 

nam, jak niewielkie wsparcie czy odpowiednie 

ukierunkowanie, może dodać odwagi na drodze 

do samorealizacji. Bycie świadomym pracodaw-

cą, otwartym na różnorodność pokoleniową czy 

kulturową, będzie jednym z  najważniejszych 

czynników, na jakie będą zwracać uwagę obecni 

i przyszli pracownicy.

 
Małgorzata Zarzeczna
Kierownik ds. komunikacji  

i marketingu, Nokia

Wspieramy firmy w tworzeniu akcji społecznych, wolontariatu  
pracowniczego oraz szkoleniu pracowników i kadry zarządczej. 

Porozmawiajmy! 

https://pro-ngo.pl/kontakt/
http://nokiakrakow.pl/
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Człowiek człowiekowi  
wolontariuszem! Jak może  
pomagać biznes?
Kiedy już zaczynaliśmy z  radością żegnać 
się z trwającą blisko dwa lata pandemią, 24 
lutego rozpoczęła się wojna w Ukrainie. Na 
przestrzeni ostatnich kilku dekad nie było 
tak silnego katalizatora wyzwalającego w nas 
wszystkich potrzeby, żeby zaangażować się 
w działania społeczne. Z jednej strony dwu-
letnie zamknięcie spowodowało, że forma 
tego, jak pomagamy, przeniosła się bardziej 
w świat online’u, co stworzyło nowe możli-
wości dla wolontariatu. Z drugiej strony sku-
mulowana w nas potrzeba pomocy i kontaktu 
z drugim człowiekiem połączona z okrucień-
stwem, jakie możemy cały czas obserwować 
niemal na żywo, doprowadziły do prawdziwej 
eksplozji pomocy i dobra. Nie bez powodu 
Polacy są w skali globalnej wskazywani jako 
wzór wolontariusza-sąsiada. Oby ta chęć 

pomagania została z nami na dłużej i na stałe 
spowodowała wzrost odsetka osób angażują-
cych się w działania pro publico bono! 

Jest oczywiste, że chęć niesienia pomocy i an-

gażowania się jako wolontariusz musi powstać 

najpierw w naszym sercu. Niemniej bardzo istot-

ne jest to, żeby wokół nas warunki nam sprzyjały. 

Obserwuję i zajmuję się tematyką wolontaria-

tu już od ponad dekady i na przestrzeni tego 

czasu widzę, jak wiele się zmieniło: są to zmiany 

dobrym kierunku, choć być może zachodzące 

trochę zbyt wolno – mam nadzieję, że perspek-

tywa ostatnich dwóch lat i ponad 100 dni wojny 

w Ukrainie jeszcze bardziej przyspieszy ten pro-

ces. Jak na to wszystko powinny reagować firmy 

i jak wspierać pracowników wolontariuszy w ich 

działaniach?

Jako Grupa Eurocash, lider w hurtowej dystry-

bucji towarów FMCG, zatrudniający blisko 20 

tys. osób i współpracujący z licznym, bo niemal 

HR i wolontariat

https://grupaeurocash.pl/assets/media/grupa-eurocash-szanuje-nie-marnuje-podrecznik-final_1.pdf
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90-tysięcznym, gronem klientów mamy duże 

możliwości, żeby czynić dobro – wspierając w tym 

zarówno naszych pracowników, jak i współpracu-

jących z nami klientów, którzy są przedsiębiorca-

mi prowadzącymi niezależne sklepy spożywcze. 

Wolontariat pracowniczy Grupy Eurocash opiera 

się na samodzielności działania wolontariuszy, 

w tym na wyborze inicjatyw, w które się angażują. 

Pozwala to elastycznie reagować na potrzeby 

dostrzegane w najbliższym otoczeniu. W naszych 

działaniach kierujemy się strategią wolontariatu 

opracowaną w 2019 roku, której długofalowym 

celem jest realizacja projektów z obszarów: ludzie, 

przedsiębiorczość oraz ekologia. W latach 2020 

i 2021 z powodu trwającej pandemii ograniczone 

zostały inicjatywy wymagające bezpośredniego 

kontaktu, co wcale nie spowodowało wśród 

pracowników zmniejszonej aktywności, a wręcz 

odwrotnie. Zostały wprowadzone akcje, któ-

re pozwalały pracownikom zaangażować się 

w sposób bezpieczny, często z wykorzystaniem 

formuły online. Na przestrzeni ostatnich dwóch 

lat w wolontariat zaangażowało się ponad 2,5 

tys. pracowników, których pomoc trafiła do bli-

sko 8,5 tys. beneficjentów. Ważne jest też to, że 

program wolontariatu pracowniczego ma dla 

naszej firmy znaczenie strategiczne i  stanowi 

jeden z projektów realizowanych w ramach 4 

filaru Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy 

Eurocash 2020+, czyli Bezpieczeństwo, zdrowie 

i  zaangażowanie pracowników. Skupiamy się 

na zwiększaniu skali projektów wolontariackich 

wprowadzonych jako stałe 

punkty w  corocznym kalen-

darzu pracowników, ale też 

dajemy im dowolność w wy-

borze projektów – wspieramy 

ich w realizacji pomysłów przez 

możliwość udziału w progra-

mie minigrantów. Wojna 

w  Ukrainie w  sposób oczy-

wisty pokazała też, jak wielki 

jest potencjał i chęć niesienia 

pomocy przez pracowników 

Grupy. O jej skali i formach za-

angażowania piszemy w  na-

szym najnowszym Raporcie 

odpowiedzialności społecznej 

Grupy Eurocash 2021, do któ-

rego lektury zapraszam.

Wiemy, że zaangażowanie społeczne jest bardzo 

ważne nie tylko z perspektywy dużej firmy, lecz 

także firm mniejszych, wiedzą to też przedsię-

biorcy, którzy współpracują z naszą Grupą. Jak 

wynika z „Raportu wpływu Grupy Eurocash na 

rozwój przedsiębiorczości jej Klientów za 2020 

rok”, już 22% przedsiębiorców angażuje się spo-

łecznie w różne akcje. Jak pomagamy im jako 

firma? Przede wszystkim ucząc. Od 2020 roku 

prowadzimy cykl edukacyjnych webinarów skon-

centrowanych na zagadnieniach związanych ze 

zrównoważonym rozwojem i  prowadzeniem 

odpowiedzialnego biznesu – nie brakuje w nim 

tematów związanych z działaniami związanymi 

z  angażowaniem się lokalne akcje społeczne 

i wolontariat. W cyklu do tej pory wzięło udział już 

blisko 3 tys. uczestników. Naszą ofertę wspieramy 

również serią e-podręczników dla przedsiębior-

ców. O ważnym społecznie temacie związanym 

z przeciwdziałaniem marnowaniu żywności pisa-

liśmy na jesieni ubiegłego roku w e-podręczniku 

„Szanuję, nie marnuję!”, a we właśnie opublikowa-

nym „W Twoim odpowiedzialnym sklepie” szerzej 

poruszamy tematy związane z prowadzeniem 

biznesu w odpowiedzialny sposób, w tym jak 

współpracować z lokalnymi NGO i angażować 

pracowników w działania społeczne. Zapraszam 

do lektury!

 
Marta Kukowska 
Kierownik ds. CSR,  

Grupa Eurocash

https://grupaeurocash.pl/raport-spolecznej-odpowiedzialnosci-2021#
https://grupaeurocash.pl/raport-spolecznej-odpowiedzialnosci-2021#
https://grupaeurocash.pl/assets/media/grupaeurocash-raport-wplywu-2020.pdf
https://grupaeurocash.pl/assets/media/grupaeurocash-raport-wplywu-2020.pdf
https://grupaeurocash.pl/assets/media/grupaeurocash-raport-wplywu-2020.pdf
https://grupaeurocash.pl/assets/media/grupa-eurocash-szanuje-nie-marnuje-podrecznik-final_1.pdf
https://grupaeurocash.pl/assets/media/w-twoim-odpowiedzialnym-sklepie.pdf
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Rola komunikacji w biznesie 
Jednym z najważniejszych i podstawowych 
fundamentów funkcjonowania i rozwijania 
biznesu jest komunikacja. Jest to istotny ele-
ment w każdej organizacji, niezależnie od ro-
dzaju prowadzonej działalności. Komunikacja 
to proces przede wszystkim przekazywania 
informacji. Stanowi podstawę do zrozumie-
nia zachowań innych ludzi i umiejętnego re-
agowania na nie. W środowisku pracy służy 
dobrym relacjom, ponieważ wpływa nie tylko 
na organizację pracy, integrację, lecz przede 
wszystkim na stosunki między pracownika-
mi i klientami firmy. Jeśli zatem zarządzanie 
ma być skuteczne, to i komunikacja musi być 
skuteczna. Niestety wciąż zdarza się, że rola 
tego procesu jest niedoceniana. Dbanie o ja-
kość komunikacji warto więc potraktować 
priorytetowo. 

Każdy akt komunikacyjny składa się z kilku ściśle 

powiązanych ze sobą elementów. Aby doszło 

do wymiany informacji, potrzebny jest nadaw-

ca oraz odbiorca. Za pomocą kanału przekazu 

nawiązują oni ze sobą dialog. Zwykle ma on 

charakter bezpośredni, ale może być również 

pośredni, na przykład kontakt e-mailowy czy też 

w formie rozmowy przez telefon. By rozmówcy 

mogli się ze sobą swobodnie porozumiewać, 

muszą posługiwać się tym samym kodem, czyli 

wspólnym językiem. To dzięki niemu możliwe jest 

stworzenie komunikatu, który będzie zrozumiały 

dla obu stron. Spotkaniu rozmówców zawsze 

towarzyszy określony kontekst, czyli wyznawane 

wartości oraz sposób, w jaki uczestnicy postrze-

gają siebie nawzajem. 

O skutecznej komunikacji interpersonalnej może-

my mówić, gdy odbiorca zrozumie odebraną in-

formację zgodnie z intencją nadawcy. Zakłócenia 

w  przekazie informacji prowadzą zwykle do 

problemów. Niewłaściwy sposób komunikacji 

wewnątrz organizacji często skutkuje ogólnym 

chaosem. Liczne niedomówienia powodują, 

że pracownicy są sfrustrowani i trudno ustalić, 

kto jest odpowiedzialny za konkretne zadania. 

Potencjalne przyczyny zakłócenia dialogu to czę-

sto objaw współzawodnictwa, skomplikowane 

relacje komunikacyjne między pracownikami czy 

też hierarchia oraz związane z nią dystans i trzy-

manie się swoich pozycji. Pożądanym stanem 

ładu komunikacyjnego w każdym przedsiębior-

stwie jest taki stan, gdy stosunki między pod-

władnymi, a kierownictwem opierają się na za-

ufaniu oraz dobru wspólnym i firmy. Organizacja, 

w której kładzie się duży nacisk na jakość informa-

cji, funkcjonuje zdecydowanie lepiej. Pracownicy, 

którzy wiedzą, jakie mają zadania do wykonania 

i do kogo mogą się zwrócić o pomoc, szybciej 

PR i komunikacja 

„Nie można osiągnąć doskonałości  

w  zarządzaniu bez doskonałości  

w komunikowaniu się” 

J. Eicher
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wykonują swoje obowiązki. Pracodawca, który 

wie, czego oczekują jego pracownicy, jest w sta-

nie wskazać klarowną ścieżkę rozwoju każdej 

zatrudnionej osobie. Wypracowując zatem swój 

autorytet, warto jednocześnie pamiętać o bu-

dowaniu zaufania i wzajemnego zrozumienia. 

Styl partnerski to ważny sprzymierzeniec w sku-

tecznej komunikacji. Komunikacja interperso-

nalna jest procesem złożonym. Jednak procesy 

komunikowania zachodzące w organizacjach dla 

skutecznego ich działania muszą występować 

wewnątrz, a  także na zewnątrz. Komunikacja 

w przedsiębiorstwie jest elementem kultury or-

ganizacyjnej i nie może być bez niej rozpatrywa-

na. Wykorzystanie narzędzi do komunikowania 

się z pracownikami musi być w pełni świadome. 

Rozwój nowych technologii przyczynił się do 

wzrostu znaczenia w komunikacji wewnętrznej 

takich instrumentów, które mało kosztują, szybko 

działają i mają duży zasięg. 

W  jaki sposób zadbać o  komunikację 
w organizacji?

 ✔ Skrzynka pytań i  pomysłów – dzięki temu 

pracownicy mogą zadawać pytania i przed-

stawiać swoje własne inicjatywy. Warto, 

aby każdy pracownik znał działanie tego 

narzędzia.

 ✔ Zaangażowanie pracowników w życie firmy 

– zachęcenie do udziału w  wydarzeniach 

firmowych i  spotkaniach integracyjnych 

wzmocni ich działania na rzecz przedsię-

biorstwa i pozytywnie wpłynie na ich utoż-

samienie się z miejscem, w którym pracują.

 ✔ Inwestycja w  audyt komunikacyjny – z  ba-

dań na temat działań komunikacyjnych we-

wnętrznych i  zewnętrznych wynika, które 

elementy wymagają poprawy oraz w  jaki 

sposób można je rozwiązać.

 ✔ Prawidłowy przepływ informacji – tworząc 

komunikację, warto zwrócić uwagę na 

informowanie wszystkich pracowników 

o zachodzących zmianach.

 ✔ Regularne szkolenia z  komunikacji dla pra-

cowników – takie działanie zaprocentuje 

w przyszłości!

 ✔ Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi 

– dostosowany sposób komunikacji do 

charakteru organizacji i  potrzeb pracowni-

ków, które m.in. pracują zdalnie, przynosi 

korzyści.

 ✔ Anonimowe ankiety dotyczące działania fir-

my – dzięki czemu pracownicy mogą wyra-

zić swoją opinię w sposób anonimowy.

Efektywna komunikacja gwarantuje sukces, za-

równo w sferze zawodowej, jak i w życiu prywat-

nym. To narzędzie służące unikaniu i rozwiązy-

waniu konfliktów. Umiejętności interpersonalne 

przydatne są na każdym stanowisku, bo niezależ-

nie od tego, czym się zajmujemy, musimy umieć 

się porozumiewać. Dobre relacje w biznesie to 

gwarancja skuteczności zawodowej. 

Anna Bacańska
GBS Back-Office Support, 

Fresenius Kabi Business 

Services Sp. z o.o.

Sprawdź!

Skorzystaj z audytu dla organizacji pozarządowej.

Porozmawiajmy, jak możemy Ci pomóc! 

https://pro-ngo.pl/ngo-blizej-biznesu-audyt-z-konsultacja/
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O relacjach z mediami słów kilka
PR dla każdego

Media relations to jedno 
z podstawowych narzędzi 
PR, służące utrzymywaniu 
poprawnych stosunków 
organizacji z  przedsta-

wicielami mediów. Choć na przestrzeni lat 
medialny świat znacznie się zmienił, a inter-
netowe kanały wypierają te tradycyjne, to 
niezmiennie media mają ogromny wpływ na 
swoich odbiorców, kształtują opinie, a przed-
stawiane w nich produkty, zjawiska, osoby 
czy firmy zyskują rozpoznawalność i rozgłos, 
a niejednokrotnie też prestiż. 

Nie bez powodu media nazywane są prze-

cież czwartą władzą. Dlatego tak istotne jest 

budowanie i  utrzymywanie dobrych relacji 

z dziennikarzami. 

Do podstawowych zadań osób odpowiedzial-

nych za PR należy wysyłanie materiałów praso-

wych, organizowanie spotkań i konferencji dla 

mediów czy odpowiadanie na pytania dzienni-

karzy. Stworzenie długofalowej, partnerskiej rela-

cji z dziennikarzami znacznie ułatwia efektywną 

realizację tych obowiązków. 

W jaki sposób taką relację zbudować? Przede 

wszystkim warto założyć, że naszym celem 

jest ułatwienie pracy dziennikarzom. Pomocne 

w tym będzie kilka podstawowych zasad:

1. Poznanie mediów, z któ-
rymi się komu-nikujemy 

Zaznajomienie się z tematy-

ką danego medium pozwala 

dopasować swój przekaz do 

zainteresowań dziennikarza. 

Jeszcze przed nawiązaniem kontaktu trzeba do-

wiedzieć się, jakie tematy porusza dane medium, 

by uniknąć nietrafionych wiadomości. 

Dziennikarze otrzymują każdego dnia nawet kil-

kadziesiąt informacji prasowych, z których bardzo 

wiele (o ile nie większość) nie wpisuje się w podej-

mowaną przez nich tematykę. Powoduje to nie 

tylko irytację przedstawicieli mediów, lecz także 

zwiększa prawdopodobieństwo, że trafiona wia-

domość nie zostanie zauważona. By zachować 

profesjonalizm, warto więc zacząć od zdobycia 

informacji i zapoznania się z dotychczasowymi 

publikacjami danego autora, by później kontak-

tować się jedynie z takimi propozycjami, które 

mają szansę go zaciekawić. Pomocne może 

być też obserwowanie dziennikarza w mediach 

społecznościowych i bycie aktywnym – ale nie 

natrętnym! – odbiorcą jego treści. 

W  poszukiwaniu informacji przyda się także 

codzienny monitoring mediów, dzięki któremu 

można w bardzo wygodny sposób śledzić publi-

kacje dziennikarzy i odpowiednio szybko na nie 

reagować, proponując np. nowe treści czy dane, 

które danego redaktora mogą zainteresować 

w przyszłości. Dobre narzędzie do monitoringu 

mediów agreguje najważniejsze informacje na 

temat zebranych artykułów – obok wskaźników 

mówiących o zasięgach, sile komunikatów lub 

wartości reklamowej, bardzo często jest też od 

razu dostępne imię i nazwisko autora. Dlatego 

systematyczne i dokładne przeglądanie w ten 

sposób wyników z mediów pozwala efektyw-

nie poszerzać bazę dobrych kontaktów i przy-

czynia się do budowania długotrwałych relacji. 

Warto postawić na kompleksową obsługę mo-

nitoringu, czyli taką, która uwzględnia treści ze 

wszystkich rodzajów mediów – od kanałów spo-

łecznościowych po radio i telewizję. Wśród po-

lecanych narzędzi znajdziemy np. IMM (Instytut 

Monitorowania Mediów).

Dobrym sposobem na poznanie dziennikarzy 

są też bezpośrednie spotkania z nimi – zarów-

no luźne rozmowy przy kawie, jak i pogawędki 

podczas konferencji czy gali, mogą skutkować 

długoletnimi znajomościami. 

PR i komunikacja 
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Pamiętajmy, że poza tematyką każda redakcja ma 

określoną strukturę i własny sposób organizacji 

pracy. Dzięki zapoznaniu się z nimi łatwiej można 

znaleźć dobry moment na kontakt, w odpowied-

nim czasie zaproponować temat lub odpowie-

dzieć na pytania dziennikarza na czas.

2. Oferowanie naprawdę 
wartościowych materiałów
Kluczowa jest wiedza, co 

można zaoferować dzienni-

karzowi, i kontaktowanie się 

z nim tylko w istotnych sprawach. Nie wszystko, 

co dzieje się w organizacji, jest ważne dla ludzi 

z zewnątrz. Warto kontaktować się z mediami 

wtedy, gdy faktycznie ma się im coś wartościo-

wego do zaoferowania – mogą to być przeło-

mowe wydarzenia w organizacji, strategiczne 

zmiany, ciekawe działania komunikacyjne czy 

raporty bądź badania. Warto pamiętać, że me-

dia preferują materiały na wyłączność i szukają 

unikatowych tematów. 

Jeśli w materiale pojawia się cytat, musi on mieć 

jakąś wartość. Szkoda czasu na korporacyjne 

formułki.

Przede wszystkim jednak trzeba wystrzegać się 

treści o charakterze reklamowym – materiały pro-

mocyjne, naszpikowane określeniami takimi jak 

„lider”, „czołowy”, „wiodący”, „najlepszy” na pewno 

nie przyciągną zainteresowania dziennikarzy. 

Należy też oczywiście zadbać o poprawność ję-

zykową przesyłanych materiałów, ich estetykę 

i czytelność. 

Warto udostępnić dziennikarzom też dobrej 

jakości materiały graficzne, których będą mogli 

użyć przy publikacji – zdjęcia osób, o których 

jest mowa, grafiki, logo organizacji. Jeśli są to 

duże pliki, dobrze udostępnić je np. przez dysk, 

skąd dziennikarz będzie mógł pobrać materiały, 

zamiast walczyć z przepełnioną skrzynką. 
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Informacje merytoryczne dostarczają eksperci z

3. Przygotowanie 
merytoryczne 
i dyspozycyjność 

Opracowanie i wysłanie in-

formacji prasowej to jedno. 

Później jednak, gdy pojawiają się pytania od 

mediów, przychodzi prawdziwy sprawdzian. 

Przedstawiciel organizacji musi być gotowy na 

odpowiadanie dziennikarzom, a więc doskonale 

znać zarówno komunikowany temat, jak i pozo-

stałe aktywności, całościową działalność organi-

zacji, produkty i usługi. 

Co więcej, musi być też dla mediów dostępny. 

Nie ma nic gorszego niż nieuchwytna osoba 

wyznaczona do udzielania dziennikarzom do-

datkowych informacji w materiale prasowym 

czy podana jako kontakt dla mediów na stro-

nie. Dobrze potraktować kontakt ze strony me-

diów jako szansę na zaistnienie w świadomości 

odbiorców, a dziennikarza – jako partnera: być 

kontaktowym i udzielać kompletnych, rzetelnych 

odpowiedzi możliwie szybko. 

4. Ułatwianie kontaktu
Chodzi o to, by dać się zna-

leźć dziennikarzom. W tym 

celu można stworzyć biuro 

prasowe, blog czy zakładkę 

„Dla mediów”, gdzie znajdą się przede wszystkim 

dane kontaktowe do osoby, która odpowiada za 

relacje z mediami. Warto zadbać także o to, by na 

wspomnianej stronie znalazły się podstawowe 

informacje o obszarze działalności organizacji, 

jej logo i/lub inne zdjęcia bądź grafiki. 

Obecnie duża część komunikacji odbywa się 

w mediach społecznościowych, tam też dzien-

nikarze poszukują informacji czy kontaktów do 

swoich rozmówców. Aktualizowanie informacji 

w publicznych pro-

filach w social me-

diach ma znaczenie 

– dzięki temu łatwiej 

będzie znaleźć daną 

organizację lub 

jej przedstawicieli. 

W profesjonalnych 

relacjach szczegól-

nie dobrze spraw-

dzi się LinkedIn. Nie 

ma nic złego w ini-

cjowaniu kontaktu 

z dziennikarzem, to 

wręcz konieczne, by 

zdobyć uwagę me-

diów. Trzeba jednak 

robić to z głową: nie 

być nachalnym, dać czas na zapoznanie się z te-

matem i mieć świadomość, że dana sprawa może 

nie spotkać się z zainteresowaniem. 

Prowadzenie relacji z mediami jest czasochłonne, 

wymaga skupienia, kreatywności i cierpliwości. 

Nie sposób omówić tu wszystkich dobrych prak-

tyk, służących budowaniu trwałej relacji. Warto 

jednak podkreślić to, co kluczowe: rzetelność, 

szczerość i dostępność. 

 
Małgorzata Baran 
Redaktor Naczelna PRoto.pl

https://www.proto.pl/
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Kim jest NGO Hero?
To osoba, która wpiera i angażuje się w projekty fundacji, ale nie tylko. 
Osoba ta, to prawdziwy działacz społeczny, dla którego aktywno-
ści w ramach wolontariatu są ważne i potrzebne. Chcemy docenić 
i wyróżnić takie osoby, gdyż jako organizacja widzimy potrzebę po-
pularyzacji idei wolontariatu i pokazania ludzkiej twarzy społecznej 
odpowiedzialności biznesu.

Zobacz kto już otrzymał tytuł

https://pro-ngo.pl/ngo-hero/
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Do ludzi, dla ludzi, czyli komu-
nikacja działań CSR w centrach 
handlowych i biurowcach

Projekty związane ze społeczną odpowie-
dzialnością biznesu na stałe zagościły w stra-
tegiach marketingowych i  biznesowych 
obiektów komercyjnych już kilka lat temu, 
a rosnąca presja społeczna i regulacje euro-
pejskie w ramach pozafinansowego raporto-
wania (ESG) stale podnoszą znaczenie działań 
z tego obszaru. Aktywności związane z CSR 
są widziane jako część szerszej i długofalowej 
strategii ESG nieruchomości, która oddzia-
łuje na wszystkich interesariuszy w ramach 
danej struktury, podczas gdy CSR kierowany 
jest raczej do liderów opinii – mediów, pra-
cowników, społeczności lokalnych czy kon-
sumentów. Sprawia to, że w tym wypadku 
komunikacja jest kluczowym elementem 
powodzenia projektu. 

Realizując i komunikując projekty związane ze 

społeczną odpowiedzialnością, zyskujemy lep-

szy wizerunek, mamy szansę na wyższy wskaźnik 

publikacji materiałów marketingowych, wzmac-

niamy emocjonalną więź z  budynkiem jako 

miejscem zakupów lub pracy. Ale musimy być 

niezwykle ostrożni, by nie stosować działań po-

zorowanych, na które większość konsumentów 

oraz mediów jest już wyczulona, a także nie ro-

bić wszystkiego w „blasku fleszy”. W myśl zasady, 

że mniej znaczy więcej. Aby osiągnąć synergię 

i symetrię, naszą komunikację musimy oprzeć 

o rzetelny, spójny i długofalowy plan działań CSR. 

Dzięki temu stopniowo budujemy wizerunek, 

mamy kontrolę nad efek-

tami oraz unikamy pułapek 

działań pozorowanych. 

Mimo że obiekty komercyj-

ne różnią się od siebie co 

do funkcji, łączy je wpływ 

na tkankę miejską i  użyt-

kowników budynku oraz 

możliwości, jakie to za sobą 

niesie. Centrum handlowe 

i budynek biurowy to stałe 

elementy krajobrazu miast 

oraz funkcjonowania miesz-

kańców, którzy w nich pra-

cują, robią zakupy, spędzają 

wolny czas lub jedynie prze-

chodzą obok. Daje to moż-

liwości dotarcia do bardzo 

dużej grupy osób.

Najważniejsze jest, by 

określone działania były dostosowane do użyt-

kowników, szyte na miarę i odpowiadające na 

realne potrzeby, a także wypracowane na podsta-

wie doświadczeń sukcesów, jak i porażek. Celami 

komunikacji i zadań, jakie stawiamy sobie w nie-

ruchomościach komercyjnych, są:

PR i komunikacja 
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 ✔ edukacja i  promowanie ważnych społecz-

nie wartości jak: ekologia, nawyki żywienio-

we i  zdrowotne, szeroko pojęta inkluzyw-

ność co może się odbywać także po prostu 

przez ekspozycję elementów lub urządzeń 

takich jak np. filtr powietrze oxygene city; 

 ✔ zachęcanie do działania lokalnej społeczno-

ści, zgromadzenie ludzi wokół wspólnego, 

szczytnego celu, by osiągnąć jak najlepszy 

efekt i  zasięg działań (wsparcie lokalnych 

fundacji i  ich podopiecznych np. fundacji 

skupionych na wsparciu osób zagrożo-

nych wykluczeniem społecznym, a  także 

seniorów);

 ✔ kształtowanie postaw, zachowań, trendów 

mających na celu zwiększenie świadomości, 

ale też wytworzenie potrzeby zmiany do-

tychczasowych nawyków (np. segregacja 

śmieci, rezygnacja z plastiku, „moda” na ad-

opcję zwierząt ze schroniska, promowanie 

pierwszej pomocy i nauki w tym zakresie); 

 ✔ budowanie wizerunku budynku jako ściśle 

związanego z tkanką miejską, otwartego na 

użytkowników i gości, wspierającego lokal-

nie istotne inicjatywy. 

Centra handlowe często posiadają bardzo rozbu-

dowane narzędziowo możliwości komunikacji. 

Obejmują one tradycyjne narzędzia, jak reklama 

OOH, prasa, radio czy strony www, natomiast 

największą skutecznością odzna-

czają się kanały związane z social 

mediami, które bezpośrednio 

docierają do określonych grup 

osób. Jednocześnie wymagają 

najbardziej sprawnego zarzą-

dzania z  uwagi na ryzyko nie-

przychylnych komentarzy czy 

nawet otwartych aktów agresji 

wobec danej akcji. Obiekty biu-

rowe nie są tak zagrożone repu-

tacyjnie z uwagi na charaktery-

stykę większości użytkowników, 

którzy nie są anonimowi, a więc 

i w bardziej wyważony sposób się 

komunikują. Ponadto sama spe-

cyfika projektów CSR na budyn-

kach biurowych jest zazwyczaj 

mniej kontrowersyjna, a zasięgi 

komunikacji obiektów biurowych 

są kilkadziesiąt razy mniejsze niż 
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centrów handlowych. Bez względu jednak na 

poziom zagrożenia negatywnym odbiorem, klu-

czowe jest przygotowanie się i zidentyfikowanie 

potencjalnych zagrożeń tak by móc je wyelimi-

nować, minimalizować lub ustalić stanowczą 

strategię odpowiedzi ‘hejterom’, jeśli jesteśmy 

zdecydowani na otwartą polemikę. Ważne, by 

być świadomym tego, że niewłaściwe dobrany 

projekt może spowodować znaczne straty wize-

runkowe dla marki, a także osiągnąć cel odwrotny 

od zamierzonego – odstręczyć odbiorców od 

danej inicjatywy, nawet jeśli była słuszna. 

Najlepiej komunikowane na rynku projekty CSR 

(czyli takie których echa komunikacji pobrzmie-

wają jeszcze długo po ich zakończeniu bez zna-

czących nakładów finansowych) są właściwie za-

planowane, zgodne z potrzebami lokalnymi oraz 

obiektywnie trudne do skrytykowania. Obiekty 

komercyjne w Polsce być może niestety nie są 

gotowe na bardzo odważne i wywrotowe kam-

panie z uwagi na różnorodność użytkowników 

(w odróżnieniu od marek typu Patagonia, których 

użytkownik jest jasno sprofilowany i dookreślony) 

oraz ich poglądy. Należy więc skorzystać z sze-

rokości zasięgu i obierać kierunki, które mogą 

rzeczywiście realnie wpłynąć na poprawę jakości 

życia. Dodatkowo możemy zyskać zasięg dzięki 

współpracy kilku obiektów w jednym projekcie.

Wśród akcji, które odbiły się szerokim echem, 

możemy wspomnieć np. „Nie bądź plastik”, czyli 

kampanię edukacyjną zainicjowaną przez cen-

tra handlowe, mającą na celu zwrócenie uwagi 

na zagrożenia płynące z  użytkowania opako-

wań plastikowych w naszym codziennym życiu. 

Akcja pod patronatem WWF zrzeszała właścicieli, 

zarządców, agencje marketingowe oraz pod-

wykonawców. Dzięki kilkudziesięciu obiektom 

handlowym osiągnęła dużą rozpoznawalność 

i zasięg. Mogła się zatem przyczynić do realnej 

zmiany na terenie całej Polski.  

Warto zwrócić na koniec uwagę, że branża nie-

ruchomości dynamicznie reaguje na zmieniają-

ce się potrzeby i chętnie współpracuje zamiast 

konkurować – przykładem może być regularne 

wspieranie WOŚP połączone z edukacją w za-

kresie profilaktyki zdrowotnej, akcja Movember, 

„Na niebiesko dla autyzmu” oraz odpowiedź na 

potrzebę wsparcia personelu walczącego na 

pierwszej linii frontu z  pandemią COVID-19 – 

„Property4Heros”, która polegała na dostarczaniu 

darmowych posiłków. Akcja ta była nie tylko 

wyrazem podziękowania, lecz także zwrócenia 

społecznej uwagi na poświęcenie medyków oraz 

innych służb i trud sytuacji. Według organizato-

rów dostarczono 40 tysięcy posiłków z kantyn 

i restauracji budynkowych, a sama akcja mimo 

że nie była promowana właściwie inaczej niż 

przez informacje prasowe i  lokalne social me-

dia należące do obiektów, odbiła się szerokim 

echem. Dowodzi to tezy, że dobry CSR „reklamuje”  

się sam.

Marta Usielska 
Dyrektor marketingu  

oraz rozwoju biznesu 

w departamencie Property 

Management CBRE

https://dontbeplastic.com/pl/
https://kompasngo.pl/
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Networking w rozwoju 
społeczności 
Organizacje pozarządowe mają różny charak-
ter, zróżnicowane funkcje, cele i kulturę orga-
nizacyjną. Od 30 lat współtworzyłem i dzia-
łałem w organizacjach skoncentrowanych 
na rozwoju profesjonalistów. Społeczności 
rozwijają się dzięki aktywności członków, 
zwiększaniu umiejętności budowania relacji 
i zapraszaniu nowych osób. 

Okazuje się, że choć budowanie kapitału spo-

łecznego to rzecz stosunkowo prosta, nie jest 

jednak łatwa. Dlaczego? Ponieważ networking 

wymaga wyjścia ze strefy komfortu, porzucenia 

fałszywych przekonań, nauczenia się i  utrwa-

lenia nowych umiejętności.Wydaje się też, że 

świat jest dostosowany do ludzi praworęcznych 

i ekstrawertycznych. Można się nawet pokusić 

o  tezę, że współczesny świat promuje osoby 

ekstrawertyczne. Dla tej grupy ludzi networking 

nie jest aż takim wyzwaniem jak dla intrower-

tyków. Dla tych ostatnich zgromadzenia ludzi 

są wyczerpujące i nie dają zazwyczaj satysfakcji. 

Cóż, każdy człowiek ma potrzebę przynależności, 

posiadania swojego miejsca w społeczności, lecz 

związane są z tym pewne ograniczenia. Osoby 

ekstrawertyczne potrzebują ludzi wokół siebie. 

To je stymuluje i dodaje im energii. Introwertycy 

odzyskują energię, zajmując się w ciszy swoimi 

ulubionymi tematami. Nic w tym złego. Niektórzy 

nie korzystają z członkostwa w organizacjach czy 

udziału w eventach i w ograniczonym stopniu 

uczestniczą w życiu towarzyskim.

Istnieją różne metody budowania relacji. 

Najczęściej to po prostu zapisanie się do okre-

ślonej organizacji, zgodnej z Twoimi wartościami 

i  zainteresowaniami. Gdy chcesz również roz-

winąć swoją umiejętność nawiązywania relacji, 

powinieneś regularnie uczęszczać na spotkania 

danego klubu lub stowarzyszenia. Dzięki temu 

możesz poznać jej członków. Często spotykamy 

się z sytuacją, gdy ktoś przychodzi na spotka-

nie jakiejś organizacji z negatywnym nastawie-

niem i od razu podejmuje decyzję, że nie warto. 

Dlaczego? Bo nikogo nie zna, bo wygląda to na 

„towarzystwo wzajemnej adoracji”. My Polacy 

mamy takie blokujące określenie. 

Skąd takie negatywne podejście? Błędy po-

pełniają obie strony. Zarówno organizacja, jak 

i profesjonalista. Z braku zrozumienia procesu na-

wiązywania relacji i networkingu, który wymaga 

zarówno otwartości, cierpliwości, jak i powtarzal-

ności spotkań w danym gronie. Dobrze jest mieć 

relację z jakąś osobą z danej organizacji, dzięki 

czemu będzie Ci łatwiej poznać ludzi, z którymi 

łączy Cię coś wspólnego – podobieństwa zbliżają.

Jak wybrać organizację
GDZIE? Zrób research. W dobie Internetu to bar-

dzo proste. W niektórych środowiskach łatwiej 

nam się poruszać, w innych natomiast będzie 

to obarczone większym stresem. Z pewnością są 

takie miejsca, w których czujesz się dobrze. Byłeś 

tam bowiem kilka razy albo też masz związane 

z nimi miłe wspomnienia. Dlatego na początek 

NGO bliżej biznesu
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warto poćwiczyć nawiązywanie relacji właśnie 

w takich miejscach. Gdy już nabierzesz wprawy, 

możesz zapuścić się w inne, nieznane Ci rejony. 

Kolejnym kryterium wyboru organizacji 
mogą być:

 ✔ Twoje wartości i zainteresowania,

 ✔ misja i wartości organizacji, komu służą,

 ✔ charakter działań, akcji, inicjatyw,

 ✔ wielkość – liczba członków,

 ✔ prestiż organizacji,

 ✔ koszty udziału,

 ✔ regularność spotkań,

 ✔ kontakt z osobami, które znają liderów, 

 ✔ miejsca spotkań, charakter działań.

Zarówno introwertycy, jak i ekstrawertycy mają 

trudny wybór, możliwości jest bowiem wiele. 

Introwertykom jest w pewnym sensie łatwiej 

znaleźć odpowiednią organizację, ponieważ wolą 

zgłębiać interesujące je tematy. Natomiast ekstra-

wertycy mogą mieć pewną trudność w dokona-

niu wyboru, ponieważ wszędzie widzą okazję do 

porozmawiania, pomagania i spotkania innych 

ludzi, więc chętnie angażują się w działania licz-

nych organizacji, nawiązując kontakty i rozwijając 

swoje kompetencje.

Różne organizacje mają różne cele, strategie, 

formy działania, przynależność do większych 

struktur krajowych i międzynarodowych. Nie licz 

jednak zbytnio na to, że gdy się do nich zgłosisz, 

ktoś się Tobą zajmie, przedstawi innym człon-

kiniom i członkom, zostanie Twoim mentorem 

w organizacji, aby Twoja adaptacja przebiegała 

sprawnie. Raczej w większości z nich zostaniesz 

pozostawiony z jasnym przesłaniem: radź sobie 

sam. Wejście do takiego grona może wymagać 

sporej determinacji i  samozaparcia. Chyba że 

ktoś, kogo dobrze znasz, pomoże Ci przełamać 

lody, będzie chciał oraz potrafił wprowadzić Cię 

i przedstawić innym członkom organizacji, co 

ułatwi Ci nawiązanie relacji.

Każda organizacja ma swoje „twarde jądro”, które 

sprawnie dba o swoje interesy, a reszta to sateli-

ty powiązane z organizacją. Im starsza i większa 

organizacja, tym jest zazwyczaj sprawniejsza od 

strony administracyjnej. Małe i młode działają na 

zasadzie „pospolitego ruszenia”, często improwi-

zacji. Jest kilku aktywistów, którzy są inicjatorami 

oraz uosobieniem wizji i misji organizacji. Jeśli 

się nie wypalą i rozwiną społeczność powyżej 

pewnej masy krytycznej, zatrudnią pracowni-

ków etatowych, staną się bardziej stabilni, ale 

też biurokratyczni i przewidywalni. Dość często 

ulatuje z  nich, niestety „duch”. Wszystko dzia-

ła sprawnie, nie ma w  nich jednak „ciepełka 

organizacyjnego”.

Żeby tego uniknąć, inspiruję liderów organizacji, 

aby skorzystali z procedury pięciu kroków, które 

stosują skuteczni przywódcy podczas spotkań 

członków:

1. Zatroszczenie się o gości, nowo przybyłe 

osoby – zaangażowanie kilku członków do 

roli witających przy drzwiach przybywają-

cych na spotkanie gości i dbających o prze-

łamywanie lodów i networking.

2. Informacje i  aplikacje – na zakończeniu 

spotkania zawsze mile widziane jest krótkie 

podsumowanie spotkania dla gości i kandy-

datów do organizacji.

3. Oczekiwania wkładu – każdy z  kandyda-

tów jest pytany podczas procesu rekrutacji 

o rodzaj zaangażowania, jakie wniesie do 

społeczności.

4. Oczekiwania co do liczby zapraszanych 

znajomych na spotkania – każdy z nowych 

członków jest pytany, jak uruchomi swój 

kapitał społeczny, aby wspierać rozwój 

organizacji.

5. Osobisty plan rozwoju – jeśli organizacja 

służy rozwojowi kompetencji, ustala się 

z członkami, jakie tempo rozwoju chce on 

obrać.

Jeśli nie masz właściwych ludzi wokół siebie lub 

jest ich za mało, poszukaj środowiska, w którym 

dostaniesz wsparcie. Nie zmieniaj ludzi – zmieniaj 

otoczenie. Wokół jest sporo społeczności i orga-

nizacji, w których znajdziesz przyjazne i życzliwe 

Ci bratnie dusze, gdzie będziesz mógł się zreali-

zować i znaleźć w działaniu sens życia.

 
Grzegorz Turniak 
Partner Zarządzający,  

Grupa Yak Sp. z o.o.
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NGO’sowy savoir-vivre
Czym są etykieta, kultura osobista, dobre wy-
chowanie czy elegancja i klasa w kontaktach 
oraz zachowaniu – to nic innego jak savoir-vi-
vre. Savoir-vivre to także znajomość obycza-
jów: uczy, jak wyrobić w sobie dobre nawyki, 
które sprawiają, że potrafimy odnaleźć się 
w każdej sytuacji, niezależnie od okoliczno-
ści. Coraz częściej słyszy się o savoir-vivre 
w biznesie czy etykiecie biznesowej. Jest to 
zrozumiałe, ponieważ dobre maniery i umie-
jętność zachowania się w relacjach bizneso-
wych mają kluczowe znaczenie. Pamiętajmy 
jednak, że to nie sytuacja wymusza na nas 
odpowiednie zachowanie, lecz nasze we-
wnętrzne przekonanie, że savoir-vivre to nie 
wystudiowana postawa, a sposób zachowa-
nia, który świadczy o naszej potrzebie okaza-
nia szacunku względem drugiej osoby. 

W życiu codziennym spotykamy się z sytuacjami, 

w których zwyczajnie nie wiemy, jak się zacho-

wać. Brak tej wiedzy może spowodować, że zo-

staniemy odebrani jako osoby niegrzeczne albo 

nietaktowne. O ile w sytuacjach nieformalnych 

takie drobne błędy mogą zostać nam wybaczone, 

to już w sytuacjach formalnych nie jest to takie 

oczywiste. Pamiętajmy, że raz wyrobiona opinia 

bądź zdanie na nasz temat trudno zmienić. 

Jak już wspomniałam, savoir-vivre jest powszech-

ny w środowisku biznesowym, ponieważ usta-

lenone jasne zasady ułatwiają nawiązywanie 

służbowych relacji, funkcjonowanie w oficjalnych 

sytuacjach czy dobranie właściwego ubioru do 

okazji (tzw. dress code). Każdy z nas powinien 

zwracać na to uwagę, nie tylko w środowisku pra-

cy, lecz także w codziennym życiu i nawiązywa-

niu relacji, bowiem znajomość zasad etykiety jest 

jednym z wyznaczników naszej kultury osobistej. 

Czy istnieje NGO’sowy savoir-vivre?
Analizując temat kultury i etykiety, zastanówmy 

się, jak savoir-vivre ma się do organizacji pozarzą-

dowych i czy istnieją zasady, którymi przedstawi-

ciele NGO powinni się kierować. Odpowiedź na 

to pytanie jest prosta: przedstawiciele organizacji 

pozarządowych w sytuacjach służbowych nie 

tylko reprezentują siebie, ale i instytucję, w któ-

rej pracują. Każda osoba aktywna zawodowo 

powinna zaznajomić się z zasadami etykiety biz-

nesowej, ponieważ są one uniwersalne, ułatwiają 

nawiązywanie relacji i podejmowanie współprac, 

niezależnie od rodzaju organizacji, jaką się repre-

zentuje. To, czy jesteś pracownikiem firmy lub 

korporacji, czy może pracujesz w organizacji po-

zarządowej, nie ma większego znaczenia, obo-

wiązują Cię te same standardy, które wpływają 

na jakość zawieranych relacji służbowych oraz 

budowanie profesjonalnego wizerunku osoby 

godnej zaufania i szanującej innych ludzi. 

Kilka dobrych praktyk uczestnictwa w spo-
tkaniach online:

 ✔ aktywnie słuchaj i zadawaj pytania 
ekspertom,

 ✔ angażuj się w dyskusję na czacie, zadawaj 

pytania związane z tematem spotkania,

 ✔ unikaj dyskusji, które odbiegają od tematy-

ki spotkania,

 ✔ jeśli chcesz wymienić poglądy z innym 

uczestnikiem – zrób to po spotkaniu,

 ✔ unikaj również dodawania linków, ofert, 

kontaktów itp. na czacie podczas spotkania. 

Jak znajomość etykiety biznesowej może po-
móc organizacji pozarządowej
Savoir-vivre to nie tylko umiejętność zachowania 

się przy stole, punktualność, stosowny ubiór czy 

odpowiedni sposób witania się i zachowania za-

sad precedencji, to przede wszystkim wysoka kul-

tura osobista przejawiająca się poszanowaniem 

człowieka, jego poglądów i przekonań. W dzisiej-

szych czasach etykieta jest naprawdę niezbędna, 

NGO bliżej biznesu Jestem Pro NGO
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a kultura organizacji kształtuje pozytywny wize-

runek i obraz ludzi, którzy w niej pracują. 

Budowanie relacji opartej o zasady może znaczą-

co ułatwić organizacji pozarządowej nawiązy-

wanie współpracy, również z przedstawicielami 

środowiska biznesowego. Żeby stać się organiza-

cją, która posiada wysoką kulturę, należy zwrócić 

uwagę na wiele aspektów. Organizacje pozarzą-

dowe mają tendencję do nawiązywania kontak-

tów z firmami, obierając za jedyny cel pozyskanie 

finansowania. Nie ma w tym nic złego, że NGO 

chce otrzymać środki na swoje działania, bez nich 

ciężko jest realizować cele statutowe i wspierać 

beneficjentów. Jednak podejście zero-jedyn-

kowe nie jest najlepszym i najskuteczniejszym 

rozwiązaniem. Firma, która co chwilę proszona 

jest o finansowanie wielu ważnych i potrzebnych 

inicjatyw, przy którejś prośbie z rzędu będzie mu-

siała odmówić. Wtedy kontakt się urywa, a każda 

ze stron odczuwa pewnego rodzaju niechęć czy 

niezadowolenie. 

Jak unikać takich sytuacji? Należy zmienić podej-

ście, czyli patrzeć na firmę jak na partnera i zbu-

dować z nią relację. W takiej sytuacji proszenie 

o pieniądze przy pierwszej możliwej okazji nijak 

się ma do zasad etykiety. Pamiętajmy, że zaufanie 

wymaga czasu i nie jest to proces, który da się 

skrócić albo przyspieszyć. Nie da się poznać innej 

organizacji, idąc drogą na skróty, a pokonanie 

tej ścieżki jest dużo prostsze, kiedy trzymamy 

się reguł. Ktoś może spytać, czy takie podejście 

ma sens, czy wysiłek, jaki należy włożyć w bu-

dowanie takiej relacji jest uzasadniony. Jeśli za-

leży nam na zbudowaniu trwałej i długofalowej 

relacji – zdecydowanie tak! Współpraca na linii 

biznes-NGO powinna być oparta o trwałe fun-

damenty, poszanowanie drugiej strony i part-

nerstwo. Wówczas daje obopólne korzyści, które 

wychodzą poza sferę materialną. 

Różnice kulturowe a budowanie relacji
Trzeba pamiętać, że każda organizacja jest inna, 

zatrudnia pracowników różnych narodowości, 

w których obowiązują inne zasady. Często firma 

posiada wewnętrzne standardy, którymi się kieru-

je i których uczy swoich pracowników, oraz na ich 

podstawie buduje kulturę organizacji. Zasady te 

uzupełniają standardy etykiety i często się z nimi 

pokrywają.

W kontaktach międzyludzkich, zwłaszcza tych 

na stopie służbowej, często występują różnice 

w podejściu do drugiej osoby. To, co w naszej 

kulturze jest dozwolone i często stosowane, np. 

przechodzenie na „Ty” z klientem albo poruszanie 

tematów prywatnych podczas spotkań służbo-

wych, w niektórych krajach nie jest powszech-

nie praktykowane. Warto również podkreślić, że 

zasady savoir-vivre pozwalają nam zachować 

postawę profesjonalisty oraz budować relację 

z partnerem biznesowym, czy klientem w sposób 

komfortowy dla obydwu stron. 

Znajomość powszechnie panujących zasad 

może pomóc otworzyć wiele drzwi, pozna-

wać ciekawych ludzi i budować wartościowe 

relacje. Pamiętajmy, że etykieta to nie sztywna, 

wyuczona postawa i lista reguł, która ogranicza 

naszą osobowość. Wręcz przeciwnie, znajomość 

zasad powoduje, że możemy je dostosowywać 

do okoliczności i sytuacji, mając pewność, że ni-

kogo nie urazimy. Niezależnie od okoliczności, 

to wrażliwość na drugiego człowieka i szacunek 

są najważniejsze w nawiązywaniu każdej relacji, 

nie tylko tej służbowej.

 

Marta Schabikowska 
Redaktor Naczelna 

Magazynu Kompas NGO
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NGO bliżej biznesu 
Strategia w NGO. Czy  
faktycznie jej posiadanie  
to klucz do sukcesu?
Czy organizacja pozarządowa powinna po-
siadać strategię? Na którym etapie swojej 
działalności powinna ją przygotować i czy 
faktycznie jest ona niezbędna? Czy przyjęcie 
przez Zarząd takiego dokumentu gwarantuje 
organizacji porządek działań i sukces? 

Podzielę się z  Wami moim poglądem  
i doświadczeniem.
Samo słowo „strategia” brzmi ciężko i nieprzystęp-

nie. Jej przygotowanie jest procesem żmudnym, 

czasochłonnym, wymagającym cierpliwości 

i  zaangażowania wielu osób. Stanowi wynik, 

w dużym uproszczeniu: obserwacji wewnętrz-

nego funkcjonowania organizacji, jak i bliższe-

go i dalszego otoczenia zewnętrznego. Chodzi 

przede wszystkim o określenie potencjału NGO, 

jego koncepcji rozwojowych z uwzględnieniem 

czynników i możliwości, jakie znajdują się oraz 

jakie pojawiają się w otoczeniu. Zanim jednak 

do tego dojdzie i organizacja – Zarząd, stwier-

dzi: „szykujemy strategię”, trzeba dobrze i możli-

wie obiektywnie spojrzeć na świat wewnętrzny 

NGO. Dlaczego? Sukces nie powstanie tam, gdzie 

brakuje ludzi zaangażowanych, lecz tam, gdzie 

mamy do czynienia z pracownikami oddanymi 

misji organizacji, ludźmi dzielącymi się poglą-

dem, doświadczeniem, ale i  krytyczną opinią. 

Zestawienie wszystkich, zarówno obiektywnych, 

jak i subiektywnych stanowisk i informacji, będzie 

bazą do kształtowania kierunków rozwojowych, 

a zatem przyszłości organizacji. 

Z założenia to Zarząd (oraz/lub/przy wsparciu 

rady założycieli) wyznacza kierunki działania 

NGO, cele krótkoterminowe i długoterminowe. 

Jednakże w  organizacji nastawionej na silną 

kulturę organizacyjną jednym z ważniejszych 

będzie także poparcie (choć mające raczej wg 

mnie charakter bierny, czyli oznaczające po pro-

stu aprobatę) czy też wsparcie (aktywne) tego 

głosu – głosem i działaniem pracowników. 

Od czego zacząć? Kosmiczna misja
Niezależnie od tego, czy jestem nowym NGO, 

czy działam na rynku od wielu lat, nadrzędne 

w każdej działalności jest określenie misji orga-

nizacji (a także w konsekwencji jej wizji). To w niej 

zawieramy przecież najważniejsze wartości, które 

chcemy wspierać, wzmacniać i przekazywać da-

lej, budując wokół nich swoją markę a zatem siłę 

i pozycję na rynku.  Misja tym samym jest prze-

słaniem i bazą dla codzienności pracowników. 

Powinni się oni z nią zgadzać, potwierdzać swoim 
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działaniem i szerzyć dalej wśród innych społecz-

ności. Mało tego – misja musi być interpretowal-

na na jeden, oczekiwany przez Zarząd sposób. 

Ważne, aby każdy z pracowników rozumiał ją 

tak samo. Pole niedomówień może generować 

kolejne, niepotrzebne i mylące dwuznaczności. 

Jednoznaczność, czytelność, utożsamianie się 

pracowników z wartościami, jakimi kieruje się 

organizacja przez swoją misję, jest zatem bazą do 

budowania oraz wzmacniania siły i tożsamości 

organizacji. Jak twierdzi guru marketingu Philip 

Kotler „(…) jasna przemyślana misja daje pracow-

nikom poczucie wspólnego celu, kierunku i moż-

liwości”. A oto chyba nam właśnie chodzi: by mieć 

jako NGO poczucie wewnętrznej siły i jedności, 

którą będziemy, w pozytywny sposób, zarażać 

świat. Zalecam zatem zweryfikowanie, czy Twój 

zespół oraz ludzie do niego dołączający znają 

misję organizacji, którą będą reprezentować, czy 

ją rozumieją i czy jest ona dla nich także ważną 

grupą wartości, z którymi się utożsamiają. To tak-

że zadecyduje o wiarygodności NGO. 

Jeśli Twoja misja wspólną zespołową pracą już 

powstała i jest znana wszystkim wewnątrz orga-

nizacji – gratuluję! Pierwszy krok przygotowania 

do budowania strategii masz już za sobą. 

Wartości w naszej codzienności? Bądź silną 
marką!
Tworząc strategię, musisz wiedzieć, jakie najważ-

niejsze wartości przyświecają funkcjonowaniu or-

ganizacji, co jest dla Ciebie najważniejsze w relacji 

z otoczeniem. Jakie wartości chcesz przekazywać 

przez swoją pracę, jakimi wartościami MUSZĄ 

kierować się w swojej codzienności członkowie 

organizacji, pracownicy, wolontariusze. Zgrupuj, 

zbierz w Twój wewnętrzny dekalog to, co jest dla 

Ciebie najważniejsze. Nasz Fundacyjny katalog 

prezentuje 10 najważniejszych dla nas wartości 

(patrz poniżej, zdjęcie 2) i jest z nami niezmiennie 

od lat. 

Oczywiście ich przygotowanie musi również 

być pracą zespołową, czyli bazującą na dialogu 

z pracownikami. Taki zbiór wartości Twojego NGO 

powinien otrzymać każdy pracownik. Warto tak-

że wyeksponować go w siedzibie – wydrukować 

i powiesić w takim miejscu, aby każdy odwiedza-

jący Twoje progi mógł się z nimi zapoznać.

Dekalog zdefiniuje Ciebie i będzie również czy-

telnym przekazem dla wszelakiego otoczenia. 

Nie tylko dla odbiorców niesionej przez Ciebie 

pomocy, lecz także dla biznesu, z  którym po-

tencjalnie będziesz współpracować. Być może 

któraś ze wskazanych przez Ciebie wartości bę-

dzie CSR-owym priorytetem dla któregoś z tych 

podmiotów. 

To kolejny krok w kierunku przygotowania strate-

gii Twojego NGO. Następny etap powinien obej-

mować zdefiniowanie celów krótko- i długoter-

minowych, przez które określisz bliższe i dalsze 

kierunki działania Twojego NGO. 

 
Karolina Chojka-Bartoszko 
Dyrektor ds. strategii  

i rozwoju, Fundacja 

Hospicjum Onkologiczne  

w Warszawie

https://fho.org.pl/
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NGO bliżej biznesu 
Jak zostać organizacją pożytku 
publicznego – kwestie formalne, 
zalety oraz wady
Przepisy polskiego prawa przewidują pro-
wadzenie działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pozarządowe w  sferze 
zadań publicznych. Wszelkie kwestie z nią 
związane określa ustawa z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie, która ponadto ustanawia 
wymagania, które musi spełniać takowa or-
ganizacja pozarządowa, aby stać się organi-
zacją pożytku publicznego. 

Zanim przejdziemy do clou niniejszego artykułu, 

warto wyjaśnić definicję organizacji pozarządo-

wej. Znajduje się ona w art. 3 ust. 2 ww. ustawy, 

który określa, że co do zasady organizacjami 

pozarządowymi są osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości praw-

nej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, które 

nie działają w celu osiągnięcia zysku. W ust. 3 

powyższego przepisu określono ponadto krąg 

podmiotów (m.in. stowarzyszenia jednostek 

samorządu terytorialnego lub spółdzielnie socjal-

ne), które mogą prowadzić działalność pożytku 

publicznego.

Zgodnie z  art. 3 ust. 1 ww. 

ustawy działalnością pożytku 

publicznego jest działalność 

społecznie użyteczna, pro-

wadzona przez organizacje 

pozarządowe w sferze zadań 

publicznych. Katalog zadań 

publicznych został określony w art. 4 ustawy i na-

leżą do niego zadania w zakresie m.in. działalno-

ści charytatywnej, wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej czy też działalności na rzecz 

integracji cudzoziemców. 

Aby organizacja pozarządowa mogła uzyskać 

status organizacji pożytku publicznego, musi 

spełniać następujące kryteria:

 ✔ prowadzić działalność pożytku publicznego 

na rzecz ogółu społeczności lub określonej 

grupy podmiotów, pod warunkiem że gru-

pa ta jest wyodrębniona ze względu na 

szczególnie trudną sytuację życiową lub 

materialną w stosunku do społeczeństwa,

 ✔ przeznaczać nadwyżkę przychodów nad 

kosztami na rzecz prowadzonej działalności 

pożytku publicznego,

 ✔ posiadać statutowy kolegialny organ kon-

troli lub nadzoru, odrębny od organu zarzą-

dzającego i niepodlegający mu w zakresie 

wykonywania kontroli wewnętrznej lub 

nadzoru,

 ✔ członkowie organu zarządzającego nie byli 

skazani prawomocnym wyrokiem za prze-

stępstwo umyślne ścigane z oskarżenia pu-

blicznego lub przestępstwo skarbowe,

 ✔ ustanowić statut bądź inne akty wewnętrz-

ne organizacji, których postanowienia 

zabraniają m.in. udzielania pożyczek ich 

członkom.

Organizacja pozarządowa może uzyskać status 

organizacji pożytku publicznego, jeśli prowadzi 
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działalność pożytku publicznego nieprzerwanie 

przez okres co najmniej 2 lat. Status ten przy-

sługuje organizacji pozarządowej z chwilą jej 

wpisania do odpowiedniego rejestru Krajowego 

Rejestru Sądowego. Uzyskanie tegoż statusu nie-

sie za sobą określone prawem konsekwencje.

Przede wszystkim organizacja pożytku publicz-

nego zobowiązana jest do sporządzania rocz-

nych sprawozdań merytorycznych ze swojej 

działalności, a  także rocznego sprawozdania 

finansowego. Ponadto Przewodniczący Komitet 

Pożytku Publicznego może przeprowadzić samo-

dzielnie bądź wskutek zlecenia wojewodzie bądź 

Dyrektorowi Narodowego Instytutu Wolności 

kontrolę wobec OPP w zakresie przysługujących 

jej uprawnień, obowiązków i wymogów. Jeżeli 

zostaną stwierdzone jakiekolwiek uchybienia, 

które spowodują wykreślenie danej organizacji 

pożytku publicznego z rejestru KRS, wówczas 

ponowne ubieganie się o otrzymanie tegoż sta-

tusu możliwe jest dopiero po upływie 2 lat od 

daty jej wykreślenia. OPP zobowiązana jest także 

do przestrzegania przepisów obowiązujących 

stowarzyszenia bądź inne osoby prawne niepo-

siadające tego statusu.

Ustawa przyznaje jednakże organizacji pożytku 

publicznego szereg uprawnień, do których na-

leży m.in. zwolnienie od podatku dochodowego 

od osób prawnych, podatku od nieruchomości, 

podatku od czynności cywilnoprawnych, a także 

opłaty skarbowej bądź opłat sądowych – jeśli 

mają one związek z prowadzoną działalnością 

pożytku publicznego. OPP jest również upraw-

niona do nabywania na szczególnych warunkach 

prawa użytkowania w stosunku do nieruchomo-

ści będących własnością Skarbu Państwa lub jed-

nostki samorządu terytorialnego. Na rzecz danej 

organizacji pożytku publicznego może zostać 

przekazany 1% podatku od osób fizycznych, 

jeżeli jest ona ujęta w wykazie sporządzonym 

przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. 

Zgodnie z art. 26 ustawy OPP może bezpłatnie 

informować o  swojej działalności za pomocą 

środków masowego przekazu.

Reasumując – uzyskanie statusu organizacji po-

żytku publicznego obarczone jest dość restryk-

cyjnymi wymogami, jednakże niesie ono za sobą 

wymierne korzyści w przypadku prowadzenia 

działalności pożytku publicznego.

 
 
Mateusz Turowski 
Prawnik w SMW Legal
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Podcast Pro NGO – #11 Współpraca z NGO – dobre praktyki i wskazówki
Podcast Pro NGO łączy przedstawicieli firm i NGO oraz pasjonatów działań 

z obszaru: CSR, Employer Brandingu, wolontariatu pracowniczego, PR, ko-

munikacji i marketingu. W tym odcinku znajdziesz 7 dobrych praktyk i wska-

zówek jak współpracować z organizacjami, w jaki sposób wybrać partnera 

do współpracy i na co warto zwrócić uwagę podejmując taką współpracę. 

Podcast BSS bez tajemnic - #647 Po co mi jest LinkedIn?
Czy znacie LinkedIn? Co za pytanie? Zakładam, że większość z Was z na 

ten serwis internetowy, ale czy każdy z Was korzysta z niego w ten sam 

sposób? Dziś krótka historia o tym po co ja jestem na LinkedIn i jak wy-

korzystuję tę platformę do celów biznesowych. W tym odcinku dowiesz 

się jak rozpocząć swoją przygodę z tą platformą.

Skuteczna marka pracodawcy
Jak zadbać o to, aby z działań Employer Branding osiągać sukcesy nie tylko 

w procesach rekrutacyjnych? Eksperci HRlink i Goldenline przygotowali 

dedykowany e-book z konkretnymi poradami i wskazówkami do wdro-

żenia w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości czy charakteru.

Raport „W Twoim odpowiedzialnym sklepie”
Dlaczego warto prowadzić odpowiedzialny biznes? Odpowiedź na to pytanie 

znajdziesz w najnowszym Raporcie Grupy Eurocash. Ponadto dowiesz się 

jak współpracować z lokalnymi NGO i angażować pracowników w działania 

społeczne czytając artykuł Grzegorza Ludwina, Prezesa Fundacji Pro NGO - Jak 

zaangażowanie w akcje społeczne rozwija Twój biznes. 

Przepis na wolontariat, Marta Kukowska, wydawca Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015
Kompendium wiedzy na temat organizacji i zarządzania wolontariatem w instytucjach kultury. Książka Przepis na wolontariat to pozycja o wa-

lorach tak poznawczych, jak praktycznych, dedykowana pracownikom instytucji kultury. Może być traktowana jako użyteczne źródło wiedzy 

na temat organizowania wolontariatu i kierowania nim oraz jako materiał dydaktyczny przydatny w szkoleniach i seminariach z tego zakresu. 

Książka polecana wszystkim osobom zainteresowanym doskonaleniem swej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie wolontariatu.

Polecane

https://www.youtube.com/watch?v=hai8DvR_aNk&list=PLU44h0nsHiH3-vJZwb14HrKkArU7MrjLS&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=noz4qIPQn44
https://grupaeurocash.pl/assets/media/w-twoim-odpowiedzialnym-sklepie.pdf
https://www.hrlink.pl/blog/e-book-skuteczna-marka-pracodawcy/
http://bibliotekawolontariatu.pl/biblioteka/e-book/798/
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Sponsor

Partner

Partnerzy medialni

http://nokiakrakow.pl/
https://smwlegal.pl/
https://www.proto.pl/
https://focusonbusiness.eu/pl/
https://www.goldenline.pl/
https://brief.pl/
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Realizuj cele firmowe pomagając!

Tworzymy Platformę, która ułatwi NGO  
i firmom nawiązywanie współpracy.

To tytuł dla każdego, komu bliskie  
są tematy CSR, EB, budowania relacji  
z pracownikami, angażowania ich  
w wolontariat.

Kontakt dla firm
Grzegorz Ludwin 

511-614-144
gludwin@pro-ngo.pl

https://kompasngo.pl/magazyn
https://kompasngo.pl/



