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Szanowni Państwo,
rozpoczynamy bardzo piękny okres w roku, przez wielu niecierpliwie wyczekiwany – Święta Bożego Narodzenia. Okres świąteczno-no-

woroczny to czas zasłużonego odpoczynku, ale i refleksji nad mijającym rokiem oraz przemyśleń nad tym, co przyniesie nadchodzący 

wielkimi krokami rok 2023. Nikt z nas nie ma czarodziejskiej kuli, jednak jedno jest pewne: wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały, że 

potrafimy stawić czoła wyzwaniom, podejmować szybkie i trafione decyzje, zmobilizować się do działania oraz odpowiadać na realne 

potrzeby. Z takim nastawieniem przywitajmy nowe i nieznane, z gotowością do działania i otwartością na drugiego człowieka.

W tym numerze znajdziecie sporą dawkę inspiracji na temat współpracy NGO i biznesu. Zachęcam do zapoznania się z relacją z wydarzenia 

„CSR i ESG – od ludzi dla ludzi”, które miało miejsce 30 listopada w EXPO Kraków. W ramach wydarzenia odbył się Kongres Pro NGO, podczas 

którego przeprowadziliśmy liczne debaty i szkolenia skierowane do NGO, poświęcone zagadnieniom efektywnej współpracy, budowania 

relacji oraz znaczeniu partnerstw międzysektorowych w realizacji celów firmowych. Drugi rodzaj szkoleń, które zostały przeprowadzone 

tego dnia w ramach Konferencji ESG, skierowany był do przedstawicieli środowiska biznesowego. Tematyka obejmowała zagadnienia  

z obszaru ESG, raportowania niefinansowego oraz zmian w prawie unijnym, czyli wprowadzenia nowej dyrektywy CSRD, która nakłada 

na firmy nowe wymogi. Po więcej informacji odsyłam do artykułu. 

W magazynie nie mogło zabraknąć również materiałów edukacyjnych dla sektora pozarządowego, przeczytaj jak tworzyć tekst alterna-

tywny, dzięki któremu świat cyfrowy staje się bardziej dostępny dla osób niewidomych. Zapraszam również do lektury artykułu z serii  

„PR dla każdego”, tym razem dowiesz się jak pisać informacje prasowe. Po więcej inspiracji odsyłam do wydania.  

Życzymy przyjemnej lektury ostatniego w tym roku wydania Magazynu Kompas NGO. 

Marta Schabikowska 
Redaktor Naczelna Magazynu Kompas NGO
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Architekci pozytywnej  
przyszłości. Case studies 
Capgemini

CSR i ESG

W  miarę jak rzeczywistość stawia przed 
nami coraz więcej wyzwań, w pracy zaczy-
namy poszukiwać balansu. Wyznawane 
przez firmy wartości i etyka stają się coraz 
częściej kluczowymi czynnikami dla kan-
dydatów. Pracownikom zależy na poczuciu 
misji – chcemy pracować w firmach o moc-
nych kodeksach etycznych. Takie miejsca 
umacniają w  doskonaleniu umiejętności, 
zarówno biznesowych, jak i technicznych, ale 
także (a może przede wszystkim) umożliwiają 
członkom zespołu podejmowanie lepszych 
decyzji, opartych o uczciwość i integralność 
w  budowaniu dobrych relacji z  kolegami, 
klientami oraz otoczeniem.

Od czasu utworzenia firmy, kultura i praktyki biz-

nesowe Capgemini były inspirowane siedmioma 

podstawowymi wartościami. Są to zasady prze-

wodnie, za którymi ludzie tworzący organizację 

wspólnie i indywidualnie opowiadają się i które 

są podstawą etycznego i odpowiedzialnego biz-

nesu. Rzeczone wartości są nie tylko regułami 

zachowań – to także zasady nadrzędne firmy. 

Wbudowane w DNA organizacji, kształtują kul-

turę etyczną, tworząc wspólne nastawienie, które 

utrzymuje etykę w centrum decyzji i działań. 

W Capgemini oprócz działań prowadzonych od-

górnie przez organizację wprowadzamy szereg 

praktyk umożliwiających naszym pracownikom 

realizację celów dobroczynnych. Wśród nich znaj-

dują się dni poświęcone na pracę pro bono oraz 

dodatkowy dzień wolny, jaki można poświęcić 

na wolontariat.

Studium przypadku – Pro Bono Days
Wspierając realizację działań na rzecz integracji 

cyfrowej, będącej jednym z filarów CSR naszej 

organizacji (Digital Inclusion), zobowiązaliśmy się 

jako firma zapewnić 50 dni pracy pro bono dla 

wybranej organizacji pozarządowej. Te działania 

prowadzimy pod hasłem Tech4Positive Future. 

Łączą one w sobie technologię i biznes z inicja-

tywami prospołecznymi – dla dobra ludzi oraz 

dla dobra planety.

Założeniem inicjatywy Pro Bono Days było stwo-

rzenie zespołu projektowego, który wesprze wy-

braną organizację w stworzeniu strony, aplikacji, 

narzędzia lub innego rozwiązania cyfrowego, któ-

re pomoże jej w funkcjonowaniu i rozszerzeniu 

zakresu działań. W tym roku w ramach inicjatywy 

wspieramy Fundację ProNGO w stworzeniu plat-

formy Kompas NGO. 

Platforma ta będzie narzędziem, które ma od-

powiedzieć na potrzeby organizacji pozarządo-

wych: od zdobywania wiedzy, przez wymianę 

informacji, prezentacje organizacji i projektów, 

po nawiązywanie kontaktów, budowanie rela-

cji i współpracę z biznesem. Będzie to miejsce, 

które zniweluje bariery w komunikacji, usprawni 

proces poszukiwania projektów, które odpowia-

dają na potrzeby firm i są spójne z ich wartościa-

mi. Ponadto, platforma ma na celu zachęcenie 

przedstawicieli środowiska biznesowego do po-

dejmowania rozmów z fundacjami, dzięki czemu 

możliwe będzie rozwijanie międzysektorowych 

współprac, które będą miały rzeczywiste przeło-

żenie na pomoc beneficjentom.

50 dni roboczych
Tyle poświęcimy na budowę tej wyjątkowej 

platformy. Narzędzie będzie budowane przez 

wewnętrzny zespół, złożony ze specjalistów 

pochodzących z  różnych działów Capgemini. 

Nasi eksperci będą mogli wesprzeć fundację 

w  budowie wertykalnego marketplace’u  ze 

specjalnym panelem do administracji, a całość 

zostanie połączona z bazą wiedzy dla użytkow-

ników. Co istotne, zespół wykonuje pracę nad 

projektem w godzinach biznesowych, nie jest 

to dodatkowy projekt do realizowania „po godzi-

nach”. Oczywiście dołączając do zespołu, należy 

uzgodnić tę decyzję z przełożonym w taki sposób, 

by praca pro bono współgrała z  realizacją co-

dziennych projektów. Na 50 dni roboczych składa 

się czas pracy nad platformą każdego członka 

https://kompasngo.pl/
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zespołu projektowego, dlatego zaangażowanie 

czasowe danej osoby może być różne w zależ-

ności od pełnionej funkcji.

Architekci pozytywnej przyszłości 
Platforma to jednak nie jedyne z prowadzonych 

w  ostatnim czasie działań CSR w  Capgemini 

Polska, mających wspierać akcje wolontariac-

kie pracowników. Jako firma odpowiedzialna 

społecznie zobowiązaliśmy się do działania na 

rzecz naszych lokalnych społeczności i ich miesz-

kańców.  Chcemy być dla nich „Architektem po-

zytywnej przyszłości”, dlatego wprowadziliśmy 

także dodatkową inicjatywę: dzień wolny na 

wolontariat. Zależy nam na 

tym, aby razem z  naszymi 

pracownikami wnosić wkład 

jako firma i dzielić się dobrocią 

w sposób zgodny z naszymi 

wartościami, takimi jak uczci-

wość, odwaga, zaufanie, wol-

ność, duch zespołowy, skrom-

ność i radość. 

 Naszą intencją jest wspieranie 

zaangażowania w wolontariat 

pracowniczy przez ustalenie 

dla naszych pracowników 

dodatkowego dnia płatnego 

urlopu w roku z tytułu wolon-

tariatu. Wolontariat może być 

wykorzystany między innymi 

na działania wspierające ak-

cje humanitarne, organizacje 

pozarządowe, inicjatywy re-

alizowane w ramach naszych 

corocznych wewnętrznych 

działań CSR czy akcje reali-

zowane w  ramach zespo-

łów lub międzyzespołowo 

w Capgemini Polska.

Etyka wynikająca z potrzeby, nie zasad 
firmowych 
W Capgemini zasady społecznej odpowiedzial-

ności biznesu odzwierciedlone są nie tylko w za-

kresie wypełniania obowiązujących przepisów 

prawa czy szeroko rozumianej dobroczynności. 

Celem organizacji jest dotrzymanie zobowiązań 

wynikających z zasad etyki biznesowej, odpowie-

dzialne zarządzanie pracownikami i miejscem 

pracy, zapewnienie wysokiej jakości obsługi 

klientów i relacji z dostawcami, a także wspieranie 

społeczności lokalnych i szacunek dla środowiska 

naturalnego.

Capgemini Polska przyświeca cel: budujemy 

kulturę organizacyjną w  oparciu o  szacunek 

dla różnorodności, w  której każdy może zna-

leźć bezpieczne i wspierające środowisko pracy. 

Wierzymy, że praca z utalentowanymi osobami 

z różnych środowisk i o zróżnicowanym doświad-

czeniu jest zaletą i szansą na stały rozwój firmy. 

Hanna Bednorz 

CSR & Communication Lead 

w Capgemini Polska

https://www.linkedin.com/in/hannabednorz/
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Razem możemy więcej – relacja  
z wydarzenia „CSR i ESG –  
od ludzi dla ludzi”

CSR i ESG

Wydarzenie „CSR i ESG – od ludzi dla ludzi” 
już za nami. 30 listopada stolica Małopolski 
zamieniła się w miejsce spotkań i dyskusji 
na temat zrównoważonego rozwoju, odpo-
wiedzialności społecznej, rozwijaniu part-
nerstw i  współprac międzysektorowych. 
Przedstawiciele NGO, sektora prywatnego 
i administracji publicznej przybyli do EXPO 
Kraków, aby wspólnie poszukiwać rozwiązań, 
które pozwolą odpowiedzieć na wyzwania 
społeczne i środowiskowe. 

Wydarzenie składało się z  trzech elementów: 

Konferencji ESG, podczas której poruszane były 

zagadnienia dotyczące standardów ESG i zrów-

noważonego rozwoju; Kongresu Pro NGO 2022 

skierowanego do przedstawicieli trzeciego 

sektora, gdzie tematyka spotkań poświęcona 

była zdobywaniu wiedzy z zakresu współpracy 

z biznesem; targów branżowych wraz ze strefą 

networkingu, czyli miejsca do poszukiwania in-

spiracji i wymiany doświadczeń.

Konferencja ESG
Temat raportowania niefinansowego i  zrów-

noważonego rozwoju staje się coraz bardziej 

zauważalny, zainteresowanie tymi obszarami 

związane jest z  rosnącą świadomością konsu-

mentów, oczekiwań interesariuszy czy wejściem 

w życie nowych przepisów unijnych. Podczas 

Konferencji ESG poruszone zostały zagadnienia 

związane z nowymi regulacjami, zwłaszcza dy-

rektywą CSRD, świadomością zarządu oraz jego 

roli w procesie implementowania działań zrów-

noważonego rozwoju do strategii biznesowych. 

Agenda obejmowała także prezentację dobrych 

praktyk podmiotów, które mają doświadczenie 

w zakresie ESG i raportowania niefinansowego. 

Konferencję poprowadził Jasiek Mela – znany 

podróżnik i mówca motywacyjny. 

Kongres Pro NGO 2022 – święto organizacji 
pozarządowych
Była to już 3. edycja organizowanego corocznie 

wydarzenia dla organizacji pozarządowych, któ-

rego celem jest podnoszenie wiedzy i świadomo-

ści przedstawicieli trzeciego sektora. W tym roku 

Kongres nabrał mocno biznesowego wymiaru, 

nastawiony był na podnoszenie kompetencji 

z zakresu współpracy z sektorem prywatnym. 

Ponad 150 uczestników miało okazję wysłuchać 

4 debat oraz 5 szkoleń, prowadzonych przez eks-

pertów i praktyków ze środowiska biznesowego.

„Łączenie przedstawicieli różnych środowisk, ne-

tworking oraz edukacja stanowi klucz do wzmac-

niania działań społecznych i rozwoju. Promujemy 

budowanie relacji międzysektorowych, ponieważ 

naszym wspólnym celem jest dbanie o rozwój 

społeczny i gospodarczy w odpowiedzialny spo-

sób” – mówi Grzegorz Ludwin, Prezes Zarządu 

Fundacji Pro NGO.

Wysłuchaj wypowiedzi 
organizatora

Wysłuchaj wypowiedzi 
prelegenta

https://www.youtube.com/watch?v=9PvvsCH5PnQ
https://youtu.be/Gmkm5RmVOgo
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Targi branżowe i strefa networkingu
W sercu EXPO Kraków zlokalizowane były targi, 

strefa relaksu oraz bardzo ważny punkt całego 

wydarzenia, czyli strefa do networkignu. Wśród 

wystawców znaleźli się przedstawiciele różnych 

branż  i środowisk: od rodzimych firm i między-

narodowych organizacji, przez organizacje po-

zarządowe, po podmioty ekonomii społecznej. 

Przestrzeń wystawiennicza stała się miejscem 

poszukiwania inspiracji, wymiany doświadczeń 

oraz rozmów o CSR i zrównoważonym rozwoju. 

Przedstawiciele NGO i biznesu chętnie korzystali 

ze strefy networkingowej, gdzie w komfortowych 

warunkach mogli prowadzić owocne dyskusje 

i nawiązywać nowe kontakty.

Każde działanie rozpoczyna się od rozmowy, wy-

miany poglądów i myśli, które pozwalają podjąć 

inicjatywy realnie zmieniające nasze otocze-

nie i wpływające na dobrostan społeczeństwa. 

Celem wydarzenia, poza aspektem edukacyjnym, 

była także chęć łączenia sektorów oraz stworze-

nia przestrzeni, w ramach której sympatycy CSR 

i ESG, wolontariusze, przedstawiciele NGO oraz 

inspiratorzy mogli poznać się i nawiązać relacje, 

czyli zrobić pierwszy krok na drodze do zmiany 

i rozwoju w duchu odpowiedzialności.

Wysłuchaj wypowiedzi 
wystawcy

https://youtu.be/hXgC3mv0pyY
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4 panele dyskusyjne i 5 szkoleń, które odbyły 
się podczas Kongresu Pro NGO, miały zbliżyć 
do siebie dwa pozornie oddalone od siebie 
światy – organizacji pozarządowych i przed-
siębiorstw. Jednak już podczas pierwszego 
panelu na temat współczesnych wyzwań 
w świecie korporacji paneliści wykazali, że 
metafora budowania mostu łączącego dwa 
odrębne światy nie do końca w tym przypad-
ku ma zastosowanie. Wobec współczesnych 
wyzwań trzeci sektor i korporacje stoją wła-
ściwie po tej samej stronie i  wspólnie po-
winny zastanowić się, jak w tak zmieniającej 
się rzeczywistości żyć ze sobą, generując 
wspólne korzyści dla siebie, otoczenia i spo-
łeczności. Jednym zdaniem – jak rozwijać się 
w sposób zrównoważony. 

Obowiązek raportowania niefinansowego
Skrót ESG już na dobre zagościł w świecie du-

żych korporacji. Troska o  środowisko (z  ang. 

environmental), kwestie społeczne (z  ang. 

social responsibility) i  ład korporacyjny (z ang. 

corporate governance) stają się dla nich powoli 

nie tylko dobrowolnym wyborem, ale przede 

wszystkim obowiązkiem. 1 kwietnia 2021 r. 

Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrek-

tywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting 

Directive), która zmienia obowiązujące od 2014 

przepisy i która nakłada obowiązek raportowania 

niefinansowego już nie tylko na największe firmy 

i tak zwane jednostki interesu publicznego, ale 

stopniowo w najbliższych latach na wszystkie 

spółki. Raportowanie to odbywać się będzie 

w sposób jawny (na wzór sprawozdań finanso-

wych) oraz według ściśle określonych kryteriów. 

Obecnie (stan na grudzień 2022 roku) w Komisji 

Europejskiej trwają właśnie prace nad jednolitymi 

wytycznymi dla raportowania niefinansowego, 

jednak już dziś wiele organizacji (według raportu 

PwC z 2021 roku ponad 35%) stosuje w swoich 

raportach standardy GRI, które z dużym prawdo-

podobieństwem będą stanowiły podstawę dla 

wytycznych KE. Z już opublikowanymi raportami 

można zapoznać się na stronie http://www.reje-

strraportow.pl/biblioteka-raportow/ 

Pojęcie łańcucha dostaw
W rozmowach na temat ESG co rusz pojawia się 

również pojęcie „łańcucha dostaw”. Czym on jest 

i  jak rozumieć go w kontekście odpowiedzial-

ności biznesu czy zrównoważonego rozwoju? 

Najprościej mówiąc – na wyniki poszczególnych 

organizacji wpływać będzie nie tylko to, jak same 

podchodzą do kwestii środowiskowych, praw 

człowieka, standardów zarządczych, ale też jak 

w tym zakresie funkcjonują ich dostawcy, współ-

pracownicy czy organizacje współpracujące. 

W  tym momencie dochodzimy do pierwsze-

go istotnego kontekstu dla NGO – o ile na ten 

moment nie ma sygnałów świadczących o po-

tencjalnym objęciu obowiązkiem raportowania 

niefinansowego trzeciego sektora, o tyle jako 

organizacje współpracujące z dużymi podmio-

tami prędzej czy później zostaniemy zapytani o te 

kwestie. To zresztą już ma miejsce w przypadku 

ESG – nowe mosty między  
korporacjami i trzecim sektorem, 
a może coś więcej?
Relacja z paneli podczas Kongresu Pro NGO

CSR i ESG

http://www.rejestrraportow.pl/biblioteka-raportow/
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współpracy między przedsiębiorstwami – w prze-

targach standardem stają się „ankiety CSR” i inne 

odmiany weryfikacji dostawców pod kątem ich 

strategii zrównoważonego rozwoju. W temacie 

łańcucha dostaw istotne jest to, że mało która 

organizacja funkcjonuje w próżni – każda z nich 

jest elementem dłuższego łańcucha, a  nowe 

przepisy ESG sprawią, że w bardziej uważny spo-

sób zaczniemy przyglądać się również swoim 

partnerom biznesowym, w tym bez wątpienia 

trzeciemu sektorowi. 

Nowe konteksty sprzedaży i budowania re-
lacji i wspólna realizacja celów zrównowa-
żonego rozwoju
Powyższa zmiana otwiera przed nami nowe 

konteksty budowania relacji biznesowych. Do tej 

pory często głównym kryterium oceny inicjatyw 

mogło być kryterium finansowe – w końcu to 

z wyników finansowych rozliczali się przedsię-

biorcy. Dziś obok wyników finansowych na równi 

zaczynają pojawiać się kwestie tego, w jaki i czy 

w zrównoważony sposób te wyniki zostały zreali-

zowane. Mając tę wiedzę, warto już dzisiaj przyj-

rzeć się potencjalnym partnerom nie tylko przez 

pryzmat ich podstawowej działalności, ale też 

strategii zrównoważonego rozwoju czy strategii 

CSR. Postawione sobie przez organizacje cele 

w tym zakresie mogą być nowym kontekstem 

do nawiązania relacji. Działania CSR, czy szerzej 

współpraca z trzecim sektorem może przynieść 

nie tylko korzyści wizerunkowe czy ideowe, 

lecz także realnie wesprzeć realizację strategii. 

Dlatego ponownie zachęcam do zapoznania się 

z raportami niefinansowymi, bo to one powinny 

dziś stanowić dla nas jedno z podstawowych źró-

deł wiedzy o wyzwaniach naszych potencjalnych 

partnerów i dalej – jak możemy im w tym pomóc.  

Nowe konteksty marketingowe  
i greenwashing
Analogicznie do powyższego sytuacja wyglą-

da z  nowymi kontekstami marketingowymi. 

Organizacje postawione przed wyzwaniem 

realizacji konkretnych celów zrównoważonego 

rozwoju będą jeszcze mocniej przyglądały się 

podejmowanym przez siebie inicjatywom. Coraz 

więcej mówi się też o zjawisku „greenwashingu”, 

czyli działań, które mają wśród klientów czy sze-

rzej, opinii publicznej, wywołać wrażenie „eko-

logicznych”, gdy w rzeczywistości takimi nie są. 

W kontekście ESG słowo „greenwashing” nabiera 

znacznie szerszego znaczenia – pod jeszcze do-

kładniejszą lupę brane będą inicjatywy środo-

wiskowe, warunki pracy, standardy zarządzania 

(dla przykładu słowo to pojawia się coraz częściej 

w dyskusjach w branży HR na temat inicjatyw 

pracowniczych, które zamiast realnie poprawiać 

warunki pracy, jedynie taką poprawę symulują). 

To staje się dużym wyzwaniem, a jednocześnie 

potencjałem do współpracy i tworzenia wspólnie 

(trzeci sektor i korporacje) inicjatyw, projektów, 

które będą powodowały realne zmiany. 

Kontekst lokalny
Podczas jednego z paneli poruszony został rów-

nież temat lokalności. Sprowadza się on do jed-

nego, stosunkowo prostego stwierdzenia – każda 

lokalność ma swoją specyfikę, swoje wyzwania, 

a tym samym swoje zadania do wykonania. Te 

społeczności lokalne możemy rozpatrywać sze-

roko – różnice między poszczególnymi krajami, 

węziej – różnice między województwami czy 

regionami, ale też na najniższym poziomie: róż-

nice występujące w obrębie jednej lokalizacji, na 

przykład specyfikę różnych grup interesariuszy. 

To kolejny istotny kontekst budowania relacji 

– czasem zdecydowanie większe, dwustronne 

korzyści przynieść może spojrzenie z perspekty-

wy lokalnej niż z perspektywy całej marki. 

Partnerstwo
Podczas paneli dyskusyjnych na Kongresie Pro 

NGO słowo „partnerstwo” zostało odmienione 

prawdopodobnie przez wszystkie przypadki. Ta 

intensywność rozmów na temat partnerstwa, 

ale też powyższe zarysowane konteksty skła-

niają do wniosku, że to partnerstwo jest tym, 

czego potrzebują trzeci sektor i firmy. Nie mo-

stów. Partnerstwa rozumianego jako wzajemne 

zrozumienie, uważność na potrzeby i wyzwania 

drugiej strony i w końcu wspólne podejmowanie 

wysiłków na rzecz realizacji celów. Do tej pory 

często stawiano granicę między tymi dwoma 

światami określeniem „organizacje non profit” 

i „organizacje nastawione na zysk”. To założenie 

podstawowych celów funkcjonowania nie ulega 

zmianie, jednak zmienia się to, że już dziś żadna 

ze stron nie może postawić się tylko w jednej 

roli. Oba światy potrzebują kompetencji, ludzi, 

zaangażowania, środków finansowych. Oba 

światy potrzebują również rozwijać się w sposób 

odpowiedzialny i zrównoważony. I do takiego 

zrównoważonego i odpowiedzialnego partner-

stwa zachęcamy. 

 
 
Bartosz Furtak
P&C Strategist, Socjomania

https://www.linkedin.com/in/bartosz-furtak/
https://youtu.be/abSGEd60SRE?t=12677
https://www.youtube.com/watch?v=p1d95V92DtE&t=630s
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Zanim zaczniemy szukać odpowiedzi na to 
pytanie, zastanówmy się, czym tak naprawdę 
jest współpraca. To nie tylko działanie dwóch 
osób czy instytucji, by osiągnąć założony cel. 
Współpraca to przede wszystkim więź i za-
ufanie, które motywują do podejmowania 
wyzwań i realizacji nawet najtrudniejszych 
zadań. Powinna opierać się na solidnych 
fundamentach, partnerstwie i zespołowości. 
Podczas Kongresu Pro NGO 2022 wielokrot-
nie poruszany był temat współpracy, partner-
stwa i budowania relacji między NGO a przed-
stawicielami środowiska biznesowego. Czy 
jest jedna sprawdzona metoda, jak nawiązać 
taką relację?

Organizacje coraz bardziej świadome, ale czy 
na pewno?
Agenda tegorocznego Kongresu poświęcona 

była tematowi szeroko pojętego nawiązywania 

relacji i współpracy z biznesem. Liczne dyskusje, 

szkolenia oraz rozmowy w strefie networkingo-

wej skupiły się na tym aspekcie. Często zadawano 

sobie pytania: czy organizacje pozarządowe są 

gotowe, czy wiedzą, jak działa sektor prywatny 

i przed jakimi wyzwaniami stoi oraz, co najważ-

niejsze, jak NGO’sy mogą partycypować w roz-

wiązywaniu ich problemów i osiąganiu celów. 

Wśród tej grupy dostrzegamy bardzo pozytywny 

trend, NGO’sy coraz wyraźniej dostrzegają zalety 

współprac międzysektorowych i nie mam tu na 

myśli wyłącznie kwestii pozyskania kapitału na 

działania, a możliwość transferu kompetencji, 

czyli siła wolontariatu! Gdyby spytać wybraną 

organizację pozarządową, jakie są jej podsta-

wowe potrzeby, większość z nich poza środka-

mi pieniężnymi odpowie, że brak im zasobów 

w postaci wiedzy i konkretnych umiejętności. 

Zdefiniowanie planów długoterminowych, 

stworzenie spójnego wizerunku i komunikacji 

z odbiorcami, zarządzanie projektem i ryzykiem, 

usprawnienia codziennej pracy to tylko nielicz-

ne obszary, z którymi na co dzień borykają się 

organizacje. 

Organizacja, która działa 
partnersko
Jeśli chcielibyśmy sobie wy-

obrazić organizację, która 

jest gotowa do współpracy 

na zasadach partnerskiej 

relacji z biznesem, to jaka ona powinna być? 

Niestety nie ma na to jednej prostej odpowiedzi, 

ponieważ każda firma jest inna i każda organi-

zacja pozarządowa jest inna, a my nie żyjemy 

w idealnym świecie, w którym da się stworzyć 

prostą instrukcję współpracy. Partnerskie podej-

ście wymaga otwartości. Aby dobrze zrozumieć 

drugą stronę i jej potrzeby, musimy ją zwyczajnie 

poznać. Taka odpowiedź może wydać się banal-

na, jednak ma swoje uzasadnienie. Zamiast zakła-

dać, że znamy odpowiedź, a nasz projekt spełni 

oczekiwania partnera, lepiej z nim na ten temat 

porozmawiać. Rozmowa potrafi wiele wyjaśnić! 

Druga ważna wskazówka to możliwość wykorzy-

stania potencjału partnera podczas współpracy. 

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakim 

potencjałem dysponuje nasz partner. Większość 

firm widzi wartość w angażowaniu pracowników 

w wolontariat, taka synergia może przynieść wie-

le korzyści obydwu stronom. 

Kim są NGO’sy
Podczas licznych rozmów 

i spotkań cały czas można 

spotkać przedstawicieli 

środowiska biznesowego, 

którzy nie mają świadomości, jak funkcjonują 

organizacje pozarządowe, jakie są ich problemy 

i z jakimi trudnościami zmagają się w codziennej 

pracy. Taką niewiedzę można wytłumaczyć, nie 

każdy wie, jakie obowiązki ma kupiec, specjali-

sta ds. administracyjnych czy biegły rewident. 

Jednak zdarzają się sytuacje kiedy ten brak świa-

domości jest znacznie większy, a rozmówca nie 

wie, kim są NGO’sy, i nie rozumie, co kryje się pod 

pojęciem „trzeci sektor”. 

Można spotkać też wiele pozytywnych przykła-

dów w biznesie. Przedsiębiorstwa, które widzą, 

jak ważną mamy do odegrania wspólnie rolę. 

Firmy to nie tylko wyniki finansowe i  ciągła 

potrzeba generowania coraz lepszych wyni-

ków. Teraz mamy dużo ważniejsze zadanie, aby 

rozwijać się w sposób bardziej zrównoważony 

i odpowiedzialny, respektując prawa człowieka, 

potrzeby społeczne oraz z większą wrażliwością 

podchodzić do kwestii ochrony środowiska 

i zmian klimatu. 

Działania społecznie odpowiedzialne cały czas 

zyskują na znaczeniu. Kryzys humanitarny, kon-

flikt na Ukrainie, wzrost cen, które przekładają się 

Czy istnieje recepta na dobrą 
współpracę?

CSR i ESG

Poznaj Certyfikat
Dostępny Biznes

https://dostepnybiznes.com/
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na rosnący problem zubożenia ludności, wyma-

gają od nas jeszcze większego zaangażowania. 

Biznes otwarty na NGO
W tym miejscu warto zadać 

sobie jeszcze jedno zasadni-

cze pytanie: czy biznes jest 

otwarty na NGO. Cały czas 

rozmawiamy o  dojrzałości 

sektora non-profit, jednak bardzo często zapo-

minamy spytać, czy biznes jest gotowy. Jaką 

szansę na powodzenie ma organizacja pozarzą-

dowa, która podejmie wysiłek i wykona pracę 

u podstaw? Jakie jest prawdopodobieństwo, że

skutecznie nawiąże kontakt, podejmie próbę

rozmowy o współpracy, pozna swojego poten-

cjalnego partnera biznesowego i zrealizuje z nim 

wartościowy projekt społeczny? Może nie jest

to traf tak szczęśliwy, jak zwycięski los na loterii,

jednak zadanie nie jest proste. 

Wiele firm nie ma wyznaczonej osoby do kontak-

tu z przedstawicielami trzeciego sektora, a jeśli już 

pracownik ma w swoich obowiązkach obsługę 

zapytań od NGO, to w praktyce trudno jest zdo-

być kontakt do takiej osoby. Zdezorientowany 

pracownik sekretariatu mylnie kieruje interesan-

ta do różnych działów w firmie, nim skutecznie 

przekieruje rozmowę do właściwej osoby. Kolejny 

problem, który utrudnia efektywne nawiązanie 

współpracy, to brak procedury, jak obsługiwać 

tego typu zapytania, a także świadomości, kim są 

NGO’sy i jak wartościowy dla firmy może być to 

kontakt. Zdarzają się również sytuacje, w których 

propozycja współpracy jest traktowana jak oferta 

handlowa i z miejsca odrzucana. 

Powyższe przykłady nie są odosobnionymi przy-

padkami, dlatego warto zadać sobie pytanie, jak 

to wygląda w mojej firmie, i zastanowić się, jaka 

jest tego przyczyna. Czy nasza organizacja fak-

tycznie jest otwarta na współpracę z organiza-

cjami pozarządowymi, czy mamy jeszcze zaległą 

lekcję do odrobienia. Rozwiązanie tego proble-

mu wymaga przede wszystkim zmiany podejścia, 

większej otwartości i edukacji. Pierwszy krok jest 

najtrudniejszy, jednak niezbędny, aby w naszej 

organizacji mogła zajść pozytywna zmiana. Gdy 

najważniejszy krok mamy już za sobą, pora wdro-

żyć rozwiązanie, które sprawi, że nasza firma bę-

dzie bardziej dostępna i atrakcyjna. Przyjazna fir-

ma działa jak magnes, przyciąga wartościowych 

partnerów i projekty, które spełniają oczekiwania 

i wspierają realizację celów.

Fundacja Pro NGO stworzyła 

rozwiązanie, które da firmie 

narzędzia i  przede wszyst-

kim wiedzę, jak potencjał 

trzeciego sektora przekuć 

w wartościową współpracę. 

Certyfikat „Dostępny biznes” 

zwiększy liczbę dopasowanych i  jakościowych 

propozycji współpracy, porządkuje procesy, 

zoptymalizuje czas potrzebny do obsługi zapytań 

i zapewni pracownikowi większy komfort pracy. 

Korzyści osiągnie również organizacja pozarządo-

wa przez skrócenie ścieżki kontaktu i poprawę ja-

kości obsługi. Dostępny biznes to potwierdzona 

przez radę merytoryczną formuła i metodologia. 

Certyfikat otrzymują tylko te firmy, które spełniły 

wymogi i przeszły pozytywnie proces certyfika-

cji. Proste zasady oraz rozwiązania stworzone 

w oparciu o wiedzę i doświadczenie sprawią, że 

współpraca między sektorami będzie bardziej 

efektywna i przyniesie wymierne korzyści.

Wracając do kluczowego pytania tego artykułu, 

czy istnieje zatem recepta na dobrą współpracę? 

Jest kilka uniwersalnych rad, które warto znać: 

� twórz okazję do rozmowy,

� aktywnie słuchaj,

� nie bój się prosić o radę, opinię i pomoc,

� bądź szczery i nikogo nie udawaj,

 � szanuj swojego partnera,

� wyciągaj wnioski,

� ciesz się z sukcesów,

� nie roztrząsaj porażek, lecz szukaj 

rozwiązania. 

Możemy doszukiwać się wielu problemów i przy-

czyn, dlaczego współpraca na linii biznes–NGO 

nie jest taka, jakbyśmy sobie tego życzyli. Nie każ-

da współpraca będzie idealna, czasem pojawią 

się trudności, którym należy stawić czoło. Nie za-

wsze też uda się osiągnąć wszystkie zamierzone 

efekty, jedno jest jednak pewne, trzeba próbować 

i czerpać wiedzę z każdej lekcji. Bądźmy wyrozu-

miali dla naszych partnerów, nie oczekujmy tylko 

efektów, ale wspierajmy się, aby móc wspólnie 

cieszyć się z sukcesu, wtedy będzie on dużo bar-

dziej satysfakcjonujący. Powodzenia!

Marta Schabikowska
Redaktor Naczelna 

Magazynu Kompas NGO

https://dostepnybiznes.com/
https://www.linkedin.com/in/martaschabikowska/
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Wspieramy trzeci sektor w Polsce.

Zobacz efekty naszych działań! 

Pobierz

https://pro-ngo.pl/raport2022
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Lepiej zapobiegać niż leczyć
Październik i listopad to czas, kiedy na całym 
świecie mówi się o budowaniu świadomości 
na temat nowotworów męskich i żeńskich, 
o regularnych badaniach kontrolnych oraz 
szeroko rozumianej profilaktyce. Szczególnie 
wtedy, planując działania wellbeingowe, 
stawiamy zdrowie naszych pracowników na 
pierwszym miejscu. 

Zaczynając planować działania wellbeingowe, 

chcemy dopasować je odpowiednio do grup, 

dzieląc je na płeć, wiek czy upodobania i potrze-

by. Staje się to nie lada wyzwaniem, gdy mamy 

na pokładzie grupę ponad 1300 pracowników, 

pracujących w różnych trybach. Niemniej, zda-

jemy sobie sprawę, jak ważne jest budowanie 

świadomości na tematy prozdrowotne, również 

w organizacji. Aby przygotować pakiet warto-

ściowych treści i webinarów staramy się korzystać 

z pomocy organizacji, które specjalizują się w tej 

dziedzinie. Jest wiele ogólnodostępnych mate-

riałów, które moglibyśmy po prostu wydrukować 

i udostępnić w wewnętrznym intranecie, jednak 

nie o to nam chodzi. Zawsze na pierwszym miej-

scu stawiamy człowieka i bezpośredni kontakt, 

stąd pomysł na zorganizowanie dwóch dłuższych 

akcji: Pinktober i Movember. 

Październik od ponad 30 lat jest określany miesią-

cem budowania świadomości na temat raka pier-

si. Listopad z kolei, zwany również Movemberem, 

to miesiąc poświęcony nowotworom u  męż-

czyzn. To wyjątkowe kampanie, które nie tylko 

przypominają o istocie profilaktyki i regularnych 

badaniach kontrolnych, lecz także są bogate 

w wiele akcji wspierających osoby borykające 

się z chorobą. 

Kiedy pojawił się pomysł na wsparcie tych kam-

panii, postanowiliśmy podejść do tematu bardzo 

kompleksowo i podjąć współpracę z zewnętrzny-

mi organizacjami. Wiadomo, to kosztuje, ale inwe-

stycja w zdrowie ludzi jest najbardziej potrzeb-

na. My postawiliśmy na Fundację Onkologiczną 

Rakiety, która od lat ma ogromne doświadczenie 

w temacie nowotworów i profesjonalnie wspiera 

firmy w organizacji i komunikacji akcji profilak-

tycznych. Współpraca ta przyniosła nam ogrom 

korzyści – otrzymaliśmy wsparcie na każdym 

kroku działania oraz profesjonalistów, którzy po-

mogli nam przeprowadzić największe punkty tej 

jesiennej kampanii. 

Październik zaczęliśmy przede wszystkim od 

edukacji, aby jak najmocniej podkreślić, dla-

czego profilaktyka i  regularne badania są tak 

bardzo istotne. W biurze dostępne były różowe 

wstążeczki oraz szminki, które symbolizowały so-

lidarność z chorymi oraz zaangażowanie w ak-

cję. Wspólnie z Fundacją Onkologiczną Rakiety 

HR i wolontariat
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zorganizowaliśmy prawie 2-godzinny webinar 

(z  szerokim panelem dyskusyjnym), podczas 

którego dowiedzieliśmy się, jak duży wpływ na 

zmniejszenie ryzyka zachorowania ma odpo-

wiednia dieta, aktywność fizyczna, regeneracja 

organizmu oraz stres, a raczej to, w jaki sposób 

sobie z nim radzimy. 

Punktem kulminacyjnym naszej kampanii 

były stacjonarne warsztaty z  samobadania, 

które zorganizowała dla nas ta sama fundacja. 

Podczas warsztatów dowiedzieliśmy się m.in.: 

jak prawidłowo wykonać samobadanie piersi 

i  jąder oraz dlaczego jest ono 

tak ważne, od jakiego wieku 

warto przeprowadzić samoba-

danie i  (w przypadku kobiet) 

w którym dniu cyklu oraz w ja-

kich obszarach piersi umiej-

scawia się najwięcej zmian 

nowotworowych. Fundacja 

Onkologiczna Rakiety zadbała 

tak naprawdę o wszystko: my 

udostępniliśmy miejsce, a oni 

kompleksowo zorganizowali 

całe warsztaty. Przywieźli fanto-

my, na których ćwiczyliśmy, jak 

wykonać samobadanie, dostali-

śmy również materiały edukacyjne, które można 

było ze sobą zabrać (w postaci ulotek, książek 

oraz w wersji elektronicznej). Dlatego też stwo-

rzyliśmy naszą wewnętrzną stronę internetową, 

na której dostępne są te wszystkie materiały, na-

grania webinarów i samobadania oraz kalendarze 

badań profilaktycznych – aby wszystko było „pod 

ręką” i w jednym miejscu. 

Budowanie świadomości na temat profilaktyki 

nowotworów (i nie tylko!) oraz zachęcenie jak naj-

większej liczby naszych pracowników do badań 

było naszym głównym celem wellbeingowym 

w ostatnich dwóch miesiącach. Kampania in-

formacyjna to jedno, kontrola zdrowia to drugie. 

Doskonale wiemy, w jak dynamicznym świecie 

żyjemy i często niestety dbanie o zdrowie odkła-

dane jest na dalszy plan, dlatego nasi pracownicy 

mogli wykonać badania profilaktyczne w ramach 

godzin pracy.  Zdrowie jest bezcenne, dlatego też 

jest jednym z filarów naszych działań i każdego 

miesiąca o tym przypominamy. Wierzymy w to, 

że takie inicjatywy mają moc, a każda osoba, która 

zmotywuje się dzięki temu do wykonania badań 

profilaktycznych, jest naszym sukcesem. 

 
Karolina Zarzycka
Specjalista ds. komunikacji  

i marketingu, Nokia

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

Porozmawiajmy! 

https://www.linkedin.com/in/karolina-zarzycka-739097124/
https://pro-ngo.pl/dla-firm/
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Elementy skutecznego 
onboardingu
Proces wdrożenia pracownika do firmy rozpo-
czyna się wcześniej niż pierwszego dnia jego 
pracy. Biorą w nim udział różni interesariusze, 
którzy mają do wykonania rozmaite zadania. 
Onboarding można wspierać również dzięki 
technologii.

Efektywny onboarding jest gwarancją satysfakcji 

nowego pracownika, pozwala mu szybciej na-

wiązać dobre relacje z pozostałymi członkami 

zespołu i zaaklimatyzować się w organizacji. Jak 

osiągnąć taki efekt? Warto pamiętać, że firma 

może zadbać o wiele aspektów wpływających 

na rezultat onboardingu.

Nie prześpij preonboardingu
Wdrożenie rozpoczyna się po przyjęciu oferty 

przez wyselekcjonowanego kandydata. Kilka dni 

przed rozpoczęciem współpracy warto do niego 

zadzwonić albo wysłać e-mail. To jedno z działań, 

które zmniejszy stres u przyszłego pracownika, 

wyczekującego pierwszego dnia w organizacji. 

Zaznaczenie w wiadomości, że przyszli współ-

pracownicy czekają na nowego kolegę, oraz 

streszczenie informacji organizacyjnych to dobre 

praktyki, które ułatwiają start w nieznanym śro-

dowisku. Na pozytywne wrażenie i miły początek 

współpracy mają również wpływ tzw. welcome 

packi, na które decyduje się coraz więcej firm. 

Upominek w postaci kubka, smyczy czy notesu 

z firmowym logo, książka branżowa lub smako-

łyk poprawiają nastrój nowicjuszom i sprzyjają 

podtrzymaniu ich zaangażowania.

Komfort jest niezbędny
Kluczem do   sukcesu   i    skutecznego   wdro-

żenia   pracownika   jest   dobrze   zaplanowany   

proces onboardingu. Już na jego początku nowo 

zatrudniony powinien mieć szansę na:

 � poznanie osób, z którymi będzie współpra-

cował – to pozwala przełamać anonimo-

wość nowego pracownika, tak aby mógł 

poczuć się członkiem zespołu, dodatkowo 

jest to szansa na zdobycie wiedzy do kogo 

i z jakimi tematami może się zwracać,

 � poznanie działania całej organizacji – to za-

pewnia konkretny punkt odniesienia, dzię-

ki czemu pracownik może stać się bardziej 

samodzielny i zrozumieć wpływ jego pracy 

na wyniki firmy,

 � spotkania z bezpośrednimi współpracowni-

kami – to może pomóc w określeniu odpo-

wiednich priorytetów działań, ale również 

w poznaniu oczekiwań innych osób wzglę-

dem jego pracy,

 � wprowadzenie do formalnych i nieformal-

nych zasad funkcjonowania organizacji – to 

umożliwia nowo zatrudnionemu szybsze 

odnalezienie się w  nowej rzeczywistości 

i skupienie na działaniu, zmniejszając ryzyko 

zrobienia złego pierwszego wrażenia.

Dlaczego ten początek i zapewnienie komfortu 

pracownikowi jest tak ważne? Redukując stres, 

dajemy nowo zatrudnionej osobie możliwość 

skupienia się na zadaniach. Dobrze przygoto-

wane wprowadzenie do organizacji i ułatwienie 

szybkiego startu jest kontynuacją procesu rekru-

tacyjnego i spełnieniem obietnic złożonych pod-

czas rozmów kwalifikacyjnych. Firma stanie się 

bardziej wiarygodna, a wdrażany pracownik za-

angażuje się w jej działania, czego efektem będą 

dobre wyniki na nowym stanowisku. Dzięki temu 

proces rekrutacyjny zostanie uznany za sukces 

przez wszystkich zainteresowanych.

Onboarding to nie tylko nowy pracownik
Projektując skuteczne wdrożenie, należy wziąć 

pod uwagę również pozostałych uczestników 

procesu i  zapewnić im warunki do monitoro-

wania pracownika stawiającego pierwsze kroki 

w organizacji. Dobrym rozwiązaniem wspiera-

jącym skuteczny onboarding jest wytypowanie 

buddy’ego, czyli osoby, która bardzo pomaga 

nowozatrudnionemu – szczególnie w aspektach 

związanych ze współpracownikami i odnalezie-

niu się w codziennych obowiązkach. Istotne jest 

to, żeby opiekunem wdrażanego nie został jego 

bezpośredni przełożony, gdyż nadaje to relacji 

charakter formalny.

Najważniejsze w roli buddy’ego jest to, aby była 

to osoba komunikatywna i otwarta, która zna 

organizację. Jeżeli jest możliwość wytypowania 

do tej funkcji pracownika niewiele starszego od 

wdrażanego, to warto z niej skorzystać, gdyż za-

pewnia to większą swobodę w podejmowaniu 

przez niego rozmów. Należy pamiętać o jednej 

bardzo ważnej kwestii – nikogo nie można zmusić 

do zostania buddym, to dobrowolna rola, za którą 

można dodatkowo wynagrodzić pracownika.
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Manager zespołu, do którego została zrekruto-

wana nowa osoba, powinien mieć możliwość 

stałego monitorowania postępów onboardingu, 

tak, aby mieć szansę zareagowania, kiedy coś 

nie idzie zgodnie z planem. Wdrażany powinien 

czuć obecność swojego bezpośredniego przeło-

żonego i pozostawać z nim w stałym kontakcie. 

Manager często od samego początku onboardin-

gu regularnie spotyka się ze swoim nowym pra-

cownikiem, uzupełniając podczas tych spotkań 

wiedzę z tematów nieporuszanych z buddym – 

mogą one dotyczyć konkretnych procesów w or-

ganizacji lub instrukcji dotyczących obowiązków 

przypisanych wdrażanemu, które wychodzą poza 

obszar specjalizacji jego opiekuna.

Rola zespołu HR nie kończy się wraz z powital-

nym spotkaniem z nowo zatrudnionym. Należy 

pamiętać, że HR-owiec również nadzoruje proces 

onboardingu, śledzi jego postępy i – jeśli zacho-

dzi taka potrzeba – reaguje lub pyta pozostałych 

uczestników o przebieg wdrożenia. Utrzymanie 

kontaktu z nową osobą jest również czynnikiem 

dodającym jej otuchy oraz zacieśniającym relacje 

między współpracownikami.

Warto studzić emocje
Na skuteczność wdrożenia wpływ mają jeszcze 

emocje. Każdy uczestnik onboardingu ma swoje 

cele w tym procesie i chciałby je jak najlepiej 

zrealizować. Mimo wszystko po drodze mogą 

pojawić się sytuacje stresowe, przesunięcia ter-

minów czy losowe zdarzenia, które nie pozwolą 

na wykonanie zadania w terminie. To nie powód 

do nieprzychylnych spojrzeń czy negatywnych 

reakcji – poznanie przyczyny i  rozmowa o to-

warzyszących zadaniom emocjach może wiele 

wyjaśnić. Na każdym etapie pracy, a więc i pod-

czas wdrożenia nowej osoby, warto pamiętać 

o dobrym słowie i pochwale za działania. To po-

zwoli pracownikowi poczuć się pewniej i jeszcze 

efektywniej wykonywać swoje zadania.

Technologia w onboardingu
We wdrożeniu warto korzystać z narzędzi, któ-

re usprawniają ten proces np. przez stworzenie 

harmonogramów czy odpowiednich raportów. 

W przypadku nowo zatrudnionego pracownika 

to niezwykle istotne, aby wiedział, jakie zadania 

i w  jakich terminach musi zrealizować w trak-

cie onboardingu. Warto dodać do nich nawet 

krótki opis lub instrukcję – to zdecydowanie 

ułatwi nowej osobie start w organizacji. Będzie 

mogła zaplanować swoje działania i odpowied-

nio wcześniej zadać pytania współpracownikom, 

którzy najlepiej odnajdują się w  konkretnych 

tematach. Istotne jest ustalenie z buddym jego 

dodatkowych obowiązków wynikających z tej 

roli i stworzenie odpowiedniego harmonogramu. 

Pamiętajmy, że opiekun ma znacznie mniejszą 

przestrzeń do przeznaczenia na wdrożenie niż 

nowy pracownik i odpowiednie rozłożenie jego 

zadań na czas procesu jest niezbędne do tego, 

aby mógł zadbać o relacje i komfort kolegi z ze-

społu. Manager zespołu oraz HR potrzebują od-

powiednich narzędzi, które w natłoku obowiąz-

ków pozwolą na stały monitoring onboardingu, 

reagowanie na losowe sytuacje czy sporządzanie 

wymaganych raportów, pokazujących efektyw-

ność i  skuteczność tego procesu. Oczywiście 

można do tego wykorzystać pojedyncze funk-

cje różnych narzędzi oferowanych przez pro-

ducentów, ale warto postawić na system ATS, 

który zapewni wszystkim uczestnikom potrzebne 

komponenty do wypełnienia swojej funkcji we 

wdrożeniu. To pozwoli również na usystematyzo-

wanie ścieżki kandydat – nowy pracownik.

Warto pamiętać, że na onboarding nie ma jed-

nego skutecznego sposobu. Wdrożenie będzie 

różnić się w zależności od trybu pracy – trudno 

wprowadzić do organizacji w ten sam sposób 

osoby pracujące stacjonarnie i zdalnie. Każdy 

pracownik ma inne doświadczenie i specyfikę 

stanowiska, dlatego dobrą  praktyką może być 

personalizowanie onboardingu pod kątem peł-

nionych obowiązków i posiadanych umiejętności 

nowo zatrudnionego.

Bartosz Juruć
Młodszy specjalista  

ds. content marketingu  

w HRlink i Goldenline 

https://www.linkedin.com/in/bartosz-juruc/
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Chińskie przekleństwo brzmi: „Obyś żył w cie-
kawych czasach”. Trudno zaprzeczyć, że ostat-
nie dwa lata wywracają nasz świat do góry 
nogami: pandemia, wojna w Ukrainie, recesja, 
niepewność, co jeszcze może nas zaskoczyć 
i jaki będzie wpływ tych wszystkich wydarzeń 
na nasze życie.

Prawa ekonomii są nieubłagane: są lata koniunk-

tury, po których nadchodzą kryzysy. Każdy kryzys 

ma swój początek i koniec. Patrząc z perspektywy 

moich własnych doświadczeń w dorosłym ży-

ciu, pamiętam globalny kryzys finansowy w 2001 

i 2008 roku. Jako HR-owiec miałam najtrudniej-

szą misję: przygotować zwolnienia pracowników. 

W organizacjach, które jeszcze przed chwilą osią-

gały bardzo dobre wyniki, pojawiły się nieuniknio-

ne cięcia kosztów, w tym kosztów generowanych 

przez pracowników i  ich miejsca pracy. Mogę 

śmiało powiedzieć, że wszyscy przeżywaliśmy 

żałobę. Decyzje, kto ma odejść, a kto zostanie, roz-

mowy o wypowiedzeniach i pakietach wsparcia, 

były bardzo dobrze przygotowane z szacunku 

do odbiorców tych wiadomości. Według badań, 

utrata pracy jest jednym z najbardziej stresują-

cych doświadczeń w życiu.

Jak więc się przygotować na recesję, będąc 
pracownikiem?
Po pierwsze, wykonuj jak najlepiej swoją pracę, 

zgodnie z przysłowiem: „róbmy swoje”. To z jednej 

strony może uchronić Cię przed zwolnieniem, 

z drugiej – oszczędzi Ci stresu i nieprzespanych 

nocy. 

Łatwo mówić, ale żeby tak się stało, dbaj o ak-

tywność fizyczną, dobrą dietę, towarzystwo lu-

dzi, którzy na Ciebie dobrze wpływają, i dobry 

sen. W tym ostatnim może pomagać spokojna 

muzyka przed zaśnięciem. Unikaj alkoholu i uży-

wek, plotek w firmie i osób, które lubią wzniecać 

nieuzasadniony niepokój. 

Zachowaj spokój, a jednocześnie zrób sobie plan 

– co zrobisz, jeśli stracisz pracę. Oceń swoją sytu-

ację finansową, zobowiązania, przygotuj plan B

i C. Stawianie czoła perspektywie zmierzenia się 

ze zwolnieniem paradoksalnie pomaga pokonać 

lęki. Omów swoje plany z zaufanymi bliskimi lub 

przyjaciółmi, może oni podsuną Ci dodatkowe 

rozwiązania.

Co zrobić, jeśli dowiesz się, że tracisz pracę?
To jeden z najbardziej stresujących momentów 

– usłyszeć, że to Ciebie obejmują zwolnienia.

Często do końca wierzymy, że ta sytuacja nas

jednak nie spotka. Jeśli jednak otrzymujemy taki 

komunikat, w trakcie spotkania z menedżerem

i osobą trzecią, podejdźmy do tej sytuacji racjo-

nalnie. Recesja jest faktem. Zwolnienia też i to nie 

dotyczy tylko Ciebie. 

W samym momencie rozmowy o  restruktury-

zacji Twojego stanowiska staraj się opanować 

emocje. Pomaga w tym głębokie oddychanie. 

To naprawdę działa. 

Oddychając, dotleniasz mózg i zaczynasz myśleć 

znacznie spokojniej niż przy krótkim, stłumionym 

oddechu. 

Zbierz wszystkie informacje – jakie są 

Twoje warunki prawne, finansowe, jak 

długo będziesz pracować, jaki rodzaj 

wsparcia przygotowała dla Ciebie fir-

ma. Wsparciem może być program out-

placementu, pomoc w poszukiwaniu 

pracy, dodatkowe odprawy, możliwość 

korzystania z kursów zawodowych lub 

przekwalifikowania się. Każda firma 

inaczej przygotowuje się do odejść 

pracowników w  zakresie dodatkowej 

pomocy w  związku ze zwolnieniem 

z  pracy (oprócz wymaganej prawem 

pracy lub wewnętrznymi ustaleniami 

z przedstawicielami pracowników), to 

zależy od jej możliwości organizacyjnych, 

finansowych, kultury organizacyjnej. 

HR i wolontariat

Wpływ recesji na pracownika,  
czyli jak przeżyć zwolnienie z pracy 
i zmienić swoje życie na lepsze
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Skorzystaj ze wszystkich świadczeń, jakie zostaną 

Ci zaproponowane. A przynajmniej nie odmawiaj 

w pierwszej chwili.

 

„Jak żyć” po zwolnieniu z pracy?
Przede wszystkim od razu przejdź do realizacji 

planu przygotowanego wcześniej. Może warto 

w nim coś zmienić, a poza tym dodać nowe ele-

menty, które zaoferowała Ci firma, np. wsparcie 

w pisaniu CV.

To fakt, możesz potrzebować kilka dni, żeby 

ochłonąć. Każdy reaguje indywidualnie, ale nie 

rób sobie dłuższej przerwy. Zacznij uruchamiać 

działania i dostosowywać swój plan do okolicz-

ności. Szukaj grup wsparcia, korzystaj z pomocy 

zespołu HR w firmie, w której jeszcze pracujesz. 

Może przydadzą Ci się referencje, rekomendacje 

menedżerów, kolegów i koleżanek z pracy, kon-

takty z dawnymi współpracownikami. Warto sze-

roko rozpuścić wici z informacją, że szukasz pracy. 

Polecam też moment refleksji, co chcesz teraz 

robić oprócz kontynuacji tego, na czym się znasz 

i czym się zajmujesz od lat. Przekwalifikowanie 

jest dzisiaj częstą praktyką, tzw. drugie życie za-

wodowe w innej roli niż dotychczas może być 

bardzo dobrą alternatywą na kolejne lata. 

W trakcie okresu poszukiwania pracy dbaj o sie-

bie, swoją odporność psychiczną i fizyczną. Ciesz 

się drobnymi sytuacjami, bądź życzliwy dla siebie 

i dla innych, a może wykorzystaj czas wolny na 

wolontariat.

 

Jak wykorzystać czas w trakcie poszukiwania 
pracy na bycie wolontariuszem?
Zaangażowanie w  wolontariat może być do-

datkowym zajęciem w  trakcie poszukiwania 

pracy, w które zaangażujesz dowolną ilość cza-

su. Najważniejsze to wiedzieć, dlaczego chcesz 

to robić i komu chcesz pomóc. Beneficjentów 

pomocy jest wielu, ale ważne, żeby Twoja ak-

tywność dawała Ci satysfakcję i miała dla Ciebie 

sens. Pomoc w  fundacji oferującej posiłki dla 

bezdomnych, wspieranie uchodźców wojen-

nych z Ukrainy, spacery z psami w schroniskach 

to tylko przykłady wolontariatu. Po potwierdze-

niu swojej gotowości do działania, warto zrobić 

rekonesans lokalnych NGO’sów i porozmawiać 

z wybranymi fundacjami bezpośrednio – jak, kie-

dy i w co możesz się zaangażować.

Bardzo duże potrzeby mogą pojawić się rów-

nież w zakresie wolontariatu kompetencji. Polega 

on na zaangażowaniu Twoich umiejętności 

zawodowych we wspieranie wybranej fundacji. 

O  tym też warto porozmawiać bezpośrednio, 

a być może Twoje umiejętności pomogą fundacji 

rozwiązać jej systemowe problemy. 

Wolontariat w trakcie poszukiwania pracy może 

dać Ci poczucie sensu, rozszerzyć sieć kontaktów, 

z których może pojawić się oferta pracy. 

 

Jak cieszyć się nową pracą?
Są osoby, które po przejściu doświadczenia zwol-

nienia z pracy mają poczucie obniżonej własnej 

wartości w  nowej pracy. Nie wierzą w  siebie, 

mają obawy, że sytuacja może się powtórzyć. To 

kwestia bardzo indywidualna, ale jeśli ta sytuacja 

dotyczy Ciebie, porozmawiaj o tym z kimś, kto 

w Ciebie zawsze bardzo wierzył lub spotkaj się 

z terapeutą, żeby oswoić te lęki. 

Ciesz się nową pracą, doceniaj siebie za pierwsze 

osiągnięcia i sukcesy, miej w sobie ciekawość 

odkrywania nowego miejsca i budowania no-

wych relacji. 

Za kilka lat może się okazać, że ta sytuacja bar-

dzo zmieniła Twoje życie. Zmieniła na lepsze. 

Nową pracę możesz łączyć w wolontariatem. 

Pomaganie uzależnia.

 
 
Tina Sobocińska
Founder & HR Strategic 

Advisor, HR4Future

https://www.linkedin.com/in/tinasobocinska/
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HR i wolontariat

Pracodawcy otwarci na wolontariat 
tworzą pasjonujące miejsca pracy
Myśląc o miejscu pracy, każdy z nas ma inne 
skojarzenia. Dla tych, którzy wykonują swoją 
pracę z prawdziwą radością i zaangażowa-
niem, miejsce pracy to drugi dom, w którym 
czują się spełnieni. Niestety nie zawsze tak 
jest, część pracowników w swoim miejscu 
pracy czuje się obco i niekomfortowo. Jak 
zmienić nastawienie pracownika? Jednym 
z  rozwiązań jest wolontariat pracowniczy,  
a jak pomagać, to tylko z pasją! 

Konkurs „Pomagaj z pasją” angażuje pracowników 

w zupełnie innej formule, dając im przestrzeń 

do rozwijania swoich pasji, zainteresowań i po-

budzania własnej kreatywności. To jednak nie 

jedyne walory tego projektu. Każde dzieło to 

również historia oraz prawdziwe, szczere emocje! 

Pracownicy w swoich pracach ukazują zachwyt 

nad pięknem i siłą natury, prezentują to, co dla 

nich jest ważne, jak potrzeba dbania o środowi-

sko, posiadania prawdziwego przyjaciela, łamanie 

stereotypów czy chęć budowania relacji. W tej 

edycji konkursu do etapu finałowego zakwalifi-

kowało się 33 dzieła, które zostały ocenione przez 

Jury konkursowe. Oceniane były różne aspekty: 

od pomysłu na pracę, przez technikę wykona-

nia, unikalność i kreatywność, po ocenę własną. 

Każde dzieło jest inne i każde wyjątkowe, a co 

najważniejsze każde dzieło pomaga.

Autor: Joanna Florek

Nazwa: Złota godzina

Firma: Aquanet S.A. Autor: Agnieszka Raczyńska

Nazwa: Jak pies z kotem

Firma: Clariant Services (Poland) Sp. z o.o.

Autor: Łukasz Gryko

Nazwa: Mordord

Firma: Aquanet S.A.

Miejsce 1 Miejsce 2 Miejsce 3

Laureaci konkursu „Pomagaj z pasją” 2022
Kategoria Fotografia
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Autor: Marta Michalak

Nazwa: Ziarnuszka – słowiańska lalka mocy

Firma: Grupa ENEA

Autor: Paweł Krzywdziak

Nazwa: Przenikanie

Firma: ABM S.A.

Autor: Agnieszka Woźniak

Nazwa: AQUAMUSZLA

Firma: Aquanet S.A.

Autor: Hanna Łuczak

Nazwa: Malachitowy sen

Firma: Aquanet S.A.

Autor: Simon Staub

Nazwa: Obrączki zrobione z monet

Firma: Clariant Services (Poland) Sp. z o.o.

Autor: Paulina Zemla

Nazwa: Blue

Firma: Hitachi Vantara

Kategoria Handmade

Kategoria Obraz

Wyróżnienie w kategorii specjalnej: 

Różnorodność

Miejsce 1

Miejsce 1

Miejsce 2

Miejsce 2

Miejsce 3

Miejsce 3
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Przez sztukę mogę wyrazić to, co naprawdę czuję

Razem mamy wielką moc pomagania

Relacja laureata 1 nagrody w kategorii obraz.

Relacja laureatki 1 nagrody w kategorii rękodzieło/handmade.

Pracuję w firmie ABM na stanowisku doradcy 

klienta w  dziale market w  Krakowie. W  kon-

kursie „Pomagaj z Pasją” biorę udział już po raz 

drugi. Sztuka jest obecna w  moim życiu od 

dziecka, w mojej rodzinie było parę osób uzdol-

nionych artystycznie, stąd moje zainteresowanie 

rysowaniem już od najmłodszych lat. Punktem 

przełomowym w  moim życiu była diagnoza 

choroby Parkinsona, która wywróciła moje ży-

cie prywatne i zawodowe. Wtedy obudziła się 

poważna potrzeba przelania tego, co czuję, na 

papier, płótno czy deskę.

Do konkursu zgłosiłem pracę pt. „Przenikanie”. Jest 

to obraz akrylowy wykonany na płótnie, szpachla 

oraz pędzle naturalna szczecina. Rama ręcznie 

wykonana. Motyw abstrakcja inspirowany pracą 

w firmie ABM. Pomysł na tytuł pracy zapropo-

nowała Pani Prezes. Z perspektywy pracownika 

przenikanie w moim rozumieniu to ewenement 

osób, które tworzą ABM. Razem pracujemy, jeź-

dzimy na maratony, narty czy bierzemy udział 

w triathlonie. Obraz jest tylko próbą wyrażenia 

tego, co czuję, gdy jest dobrze, ale również gdy 

jest ciemno, kiedy Pan PD (Parkinson’s Disease 

(PD)) niszczy życie. Wtedy telefon, rozmowa 

podnosi na duchu i przenika przez umysł myśl, 

że nie jestem sam. Wracając do aspektu sztuki, 

rysowanie portretów czy malowanie różnych 

motywów budzi wenę twórczą. Cieszę się, że 

mogę pracować w firmie, która wspiera moją 

pasję i jest miejscem, które inspiruje do tworzenia. 

 
 
Paweł Krzywdziak 
Doradca klienta, ABM S.A.

Rękodzieło od lat jest moją pasją. Praca z gliną, 

filcowanie, decoupage, makrama, akwarela… 

każda z tych aktywności daje mi wiele radości, 

rozwija moją kreatywność, pobudza wyobraź-

nię, dba o moją sprawność manualną, a ponad 

wszystko daje poczucie spełnienia i pozwala zła-

pać oddech od codzienności. „Pomagaj z pasją”, 

inicjatywa wykorzystująca twórczość własną do 

pomagania innym, wydała mi się idealnym spo-

sobem na wykorzystanie swojej kreatywności dla 

wsparcia innych, szczególnie tych w potrzebie. 

Czynnikiem motywującym z pewnością było po-

czucie sprawstwa, a więc świadomość, że jest się 

autorem pewnych zdarzeń i pozytywnych ich 

konsekwencji.

Pracą, którą zdecydowałam się zaprezento-

wać w  ramach projektu, była lalka motanka, 

Ziarnuszka. Jakiś czas temu spotkałam się z cie-

kawym, acz mało znanym mi pojęciem motanki, 

ludowej lalki obrzędowej. Zgłębiając zagadnie-

nie, odkryłam szerokie spectrum tej słowiańskiej, 

wielowiekowej tradycji. Motanka to lalka tworzo-

na z intencją ochrony, miłości, zdrowia, obfitości, 

a także dla realizacji osobistych, konkretnych ma-

rzeń. Wykonana zgodnie z rytuałem ma szczegól-

ną energię i symbolikę. Wśród lalek amuletów 

wyróżnia się m.in.: Żadanice (Strażniczki marzeń), 

Ziarnuszki (Opiekunki domu), Podróżki (Lalki 

intuicji i wewnętrznego głosu), Lalki Przejścia 

(Przewodniczki transformacji), Nierozłączki 

(Lalki ślubne) i  inne. Ziarnuszka to lalka, która 

najbardziej zawładnęła moim sercem. Tworząc 

lalki, to właśnie jej poświęcam najwięcej uwagi. 

https://www.youtube.com/watch?v=rYdJjl3t21Y&t=3s
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Ziarnuszka to opiekunka domostwa, strażniczka, 

dobry duszek. Lalkę tworzy się ręcznie, bez użycia 

ostrych narzędzi (by nie „ukłuć losu”), ze skraw-

ków naturalnych materiałów łączonych wyłącz-

nie poprzez wiązanie, jej bazę stanowi woreczek 

wypełniony kaszą – symbol obfitości… Motanka 

nie ma rysów twarzy, by nie zajmowała się swo-

imi sprawami... Ma jednak coś znacznie więcej 

– duszę, która zrodziła się w intencji towarzyszącej 

procesowi tworzenia lalki. W trakcie motania la-

leczka została otoczona dobrą energią, by przy-

nosiła szczęście, by chroniła swojego nowego 

Opiekuna i Jego dom, by odganiała złe duchy 

i nieproszonych gości, by zapewniała poczucie 

równowagi i pilnowała, by w Jego domu zawsze 

panował dostatek. By Ziarnuszka wypełniła swo-

ją rolę, należy traktować ją z należytym szacun-

kiem, co najważniejsze postawić na honorowym 

miejscu, tak by mogła obserwować cały dom. 

Dodatkowo, by zyskać jej przychylność, należy 

ją co jakiś czas wynagradzać jakimś drobiazgiem 

(koralikiem, kwiatkiem itp.).

Moim marzeniem zawsze było dzielić się dobrą 

energią z innymi. Ziarnuszka okazała się w tym 

zakresie idealnym pośrednikiem. Laleczka stała 

się w tym projekcie rzeczywistym nośnikiem po-

zytywnych emocji, albowiem dzięki niej udało 

mi się nie tylko zyskać aprobatę jury konkurso-

wego i zająć I miejsce w kategorii „Rękodzieło”, 

ale przede wszystkim uzyskać możliwość wysta-

wienia jej na aukcję charytatywną wspierającą 

wybraną przeze mnie organizację charytatywną. 

Po sfinalizowaniu aukcji wszystkie zgromadzone 

środki zostaną przekazane na wsparcie wybra-

nej przeze mnie akcji „Leczymy Gajowe Ogonki” 

prowadzonej w ramach Fundacji Schronisko dla 

Zwierząt w Gaju.

Cieszę się, że firma, w której pracuję (GK ENEA), 

współtworzy ten wyjątkowy projekt pomocowy. 

Mój pracodawca daje bowiem nie tylko prze-

strzeń do rozwijania pasji swoich pracowników, 

lecz także uczy otwartości na drugiego człowie-

ka, życzliwości i bezinteresownego działania na 

rzecz innych.

Na koniec pozwolę sobie dodać moje motto 

życiowe inspirujące do wspólnego działania:

„Razem mamy wielką moc pomagania!”.
 
 
Marta Michalak
Starszy specjalista ds. sieci  

elektroenergetycznych  

GK ENEA (ENEA Serwis)

Różnorodność zamknięta w muszli
Relacja laureatki 2 nagrody w kategorii rękodzieło/handmade oraz zdobywczyni wyróżnienia w kategorii 
specjalnej różnorodność.

Szydełkowanie to moja wielka pasja. Zdolności 

i zapał do tworzenia rękodzieła odkryłam dość 

wcześnie, bo już w szkole podstawowej. Moją 

drugą i równie ważną pasją rękodzielniczą jest 

florystyka. W ostatnim okresie coraz bardziej in-

tensywnie doskonalę swój artystyczny warsztat. 

Projektuję i tworzę na szydełku najróżniejsze to-

rebki, plecaki, wianki i wiele innych dzieł. Po ukoń-

czeniu specjalistycznych szkoleń zdobyłam rów-

nież dyplom florysty czeladnika. Tak już mam, że 

gdy jakaś dziedzina mnie naprawdę zainteresuje, 

to staram się ją poznać od A do Z. Rękodzieło ko-

jarzone jest czasem z klimatami dawnej „Cepelii”. 

Ja chcę pokazać je od bardziej nowoczesnej stro-

ny, łącząc tradycję ze współczesnymi trendami. 

Praca, którą wykonałam na konkurs, powstawała 

w mojej głowie przez kilka dni. Myślą przewod-

nią była woda – źródło życia każdego człowieka. 

Starałam się w niej pokazać różnorodność barw, 

ujętą w już wcześniej doskonalonym przeze mnie 

wzorze muszli. Całość pracy dopełniło zdjęcie 

autorstwa mojego męża Piotra, wykonane nad 

rzeką Wartą w Poznaniu. Tak się cudownie składa, 

że oboje jesteśmy inżynierami o artystycznych 

duszach. Aktywność twórcza i rękodzielnicza to 

dla mnie hobby, które ma same plusy. Po pierw-

sze rozwija wyobraźnię i wyzwala kreatywność. 

Po drugie, to ciągły rozwój, odkrywanie nowych 

technik i wzorów – świetnie łączy się zatem z za-

wodem inżyniera. Po trzecie zaś daje szczególną 

radość i satysfakcję, kiedy może przyczynić się do 

pomocy innym ludziom.

 
Agnieszka Woźniak
Specjalista ds. Systemów Wodno-

Kanalizacyjnych, Aquanet S.A.

Fotografia Piotr Woźniak
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Tegoroczna edycja pokazała także, jak ważny dla 

pracowników jest aspekt różnorodności i otwar-

tość na drugiego człowieka. W tym roku poza 

nagrodami w kategoriach konkursowych: obraz, 

rękodzieło i fotografia, przyznano również wy-

różnienie w kategorii specjalnej: różnorodność. 

Pracownicy biorący udział w konkursie w nie-

tuzinkowy sposób zaprezentowali w  swoich 

pracach ideę inclusion & diversity, udowadniając, 

że każdy drobny gest ma znaczenie, a zmiana 

podejścia i sposobu myślenia może zacząć się 

od niepozornej muszli.

Konkurs „Pomagaj z  pasją” pozwala budować 

przyjazne miejsce pracy, w który pracownik jest 

doceniany, a jego talenty dostrzegane. Miejsce 

pracy, które wspiera nie tylko rozwój zawodowy 

pracownika, ale i jego zainteresowania, to miej-

sce, w którym chce się być i chce się pracować. 

Marta Schabikowska
Redaktor Naczelna 

Magazynu Kompas NGO

Pasja, która pomaga zachować balans między życiem zawodowym  
a prywatnym
Relacja laureata 3 nagrody w kategorii rękodzieło/handmade.

Moja pasja tworzenia pierścionków z monet za-

częła się od artykułu, który przeczytałem wiele 

lat temu, gdzie żołnierze w USA, aby umilić sobie 

czas, stukali łyżką w krawędź srebrnego dolara, 

deformując go do tego stopnia, że z monety 

powstawał pierścień. 

Zacząłem dość prosto, od wywiercenia otworu 

w monecie, przyklejenia jej do metalowego prę-

ta i pobicia krawędzi młotkiem do gumy, aby 

uformować ją w pierścień. Wyniki nie były rewe-

lacyjne. Miałem jednak ogromną satysfakcję, że 

nikt wokół nie robi podobnych rzeczy, a sama ob-

róbka metalu bardzo mi się spodobała. Z czasem 

dochodziły kolejne narzędzia i nowe inspiracje 

z YouTube’a.

Proces jest dość prosty: najpierw w środku mo-

nety wybija się dziurę, a następnie zmiękcza się 

całość i formuje tak, aby jedna strona monety 

znajdowała się po wewnętrznej stronie pierście-

nia, a druga po zewnętrznej, zachowując niena-

ruszoną teksturę pierścienia. 

Praca z metalem jest prosta, ale konieczne jest 

posiadanie odpowiednich narzędzi, umiejętno-

ści, tak by nie porysować czy nie zdeformować 

pierścienia. Nieumiejętna praca może prowadzić 

do pęknięcia lub stopienia się.

Pracuję ze zwykłymi monetami z całego świata 

(o ile pozwala na to prawo), ponieważ jest to 

tańsze niż praca z monetami srebrnymi (monety 

srebrne łatwo się topią). 

Moja pasja pomaga mi w zachowaniu równo-

wagi między życiem zawodowym a prywatnym: 

z dala od wszelkich ekranów, pracując rękami, 

bawiąc się ogniem i wyginając metale. Obrączki 

są idealnym prezentem dla przyjaciół i rodziny. 

Simon Staub
Senior Procurement Manager 

Clariant Services (Poland) Sp. z o.o.

Zatrzymując na fotografiach wyjątkowe chwile
Relacja laureatki 2 nagrody w kategorii fotografia.

Fotografia, chociaż nigdy nie podchodziłam do 

niej w profesjonalny sposób, towarzyszy mi od 

zawsze, pozwalając uchwycić chwilę. Wcześniej 

fotografowałam to, co mnie otaczało, zachwyca-

łam się architekturą łódzką, próbowałam dostrze-

gać to, obok czego wielu przechodziło obojętnie. 

Wszystko do czasu, aż w moim życiu pojawiła się 

córka, która w naturalny sposób zdominowała 

swoją osobą moje zdjęcia. 

W domu najpierw był pies, do tego rasy, której 

wielu się boi, zupełnie niepotrzebnie, bo czy 

to będzie jamnik, czy amstaf, wszystko zale-

ży od tego, jak zwierzę zostanie wychowane. 

Przyzwyczajenie psa do obecności nowego 

członka rodziny było sporym wyzwaniem. Pies, 

choć chwilami zazdrosny, traktował dziec-

ko z  nadzwyczajną delikatnością, dystansem 

i spokojem. 

To zdjęcie powstało zupełnie przypadkiem, bo 

trudno oczekiwać od psa i małego dziecka po-

zowania. Uświadomiło mi to jednak, że mam 

szczęście do „łapania” tych wyjątkowych chwil, 

do dostrzegania w nich czegoś wyjątkowego, 

do tworzenia obrazów, które pozwalają na zróż-

nicowaną interpretację. 

Fotografia pozwala mi się zrelaksować, zatrzymać, 

odetchnąć, niezależnie od tego, czy wykorzystuje 

zdjęcia w życiu prywatnym, czy zawodowym. Nie 

czuję wtedy presji i stresu, ale wyjątkowy spokój, 

nawet jeśli coś nie wyjdzie, z czymś nie zdążę. 

Od początku do końca, niezależnie od wyników, 

pasja daje mi 100% przyjemności i spełnienia.

Agnieszka Raczyńska
Executive Assistant 

Clariant Services (Poland) Sp. z o.o.

https://www.linkedin.com/in/martaschabikowska/
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Realizuj cele firmowe
w wyjątkowej formule

Korzyści biznesowe:

Elementy kompasu:

Poradnik Magazyn Platforma

Dowiedz się więcej

www.kompasngo.pl

Realizacja działań CSR
Wykorzystaj potencjał Platformy do znalezienia wyjątkowego i odpowiadającego na potrzeby Twojej 
firmy projektu społecznego. Za pomocą Platformy możesz także znaleźć NGO, które pomoże Ci 
realizować cele CSR w obszarach ważnych dla firmy i Twoich pracowników.

Angażuj pracowników i wolontariuszy
Chcesz w ciekawy sposób angażować pracowników? Realizuj wolontariat pracowniczy, współtworząc 
z nami nowoczesną Platformę.

Promocja i wizerunek
Buduj wizerunek za pośrednictwem Platformy oraz Magazynu, które zapewnią dotarcie do odbiorców 
w całym kraju. Udostępniaj artykuły, materiały eksperckie, case study oraz inne informacje, ważne 
dla Twojej marki.

https://kompasngo.pl/
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(Prawie) wszystko, co musisz  
wiedzieć o tekstach alternatywnych
Czy publikując posty z grafikami w social me-
diach, dodajesz tekst alternatywny do obraz-
ka? Jestem prawie przekonany, że tego nie 
robisz lub nie wiesz, jak go napisać i gdzie go 
zamieścić. To świetnie, że trafiłeś/aś na ten ar-
tykuł. Po jego lekturze będziesz umiał/a z ła-
twością napisać tekst alternatywny. Dzięki 
temu sprawisz, że świat cyfrowy stanie się 
bardziej dostępny dla osób niewidomych. Ale 
zacznijmy od początku…

Czym jest tekst alternatywny?
Na wstępie muszę przytoczyć trochę toporną, 

ale jednak oficjalną definicję: tekst alternatywny 

(zwany także atrybutem ALT) jest tekstem opiso-

wym, który przekazuje znaczenie i kontekst ele-

mentu wizualnego w ustawieniu cyfrowym, na 

przykład w aplikacji lub na stronie internetowej. 

Tłumacząc na język polski, jest to po prostu opis 

dowolnego obrazka (grafiki, zdjęcia) publikowa-

nego w internecie. Pomaga on osobom niewido-

mym zidentyfikować grafikę — wyobrazić sobie, 

co ona przedstawia.

Na potrzeby tego artykułu przyjmijmy, że w dal-

szej części za każdym razem, kiedy będę pisał ob-

razek, to mam na myśli zdjęcie, grafikę, infografikę 

lub inny dowolny element wizualny. 

Po co publikować tekst alternatywny?
Jak się pewnie domyślasz, prawidłowo napisany 

ALT znacznie ułatwia osobom z dysfunkcją wzro-

ku poruszanie się w internecie. Większość z nas 

jest świadoma licznych barier architektonicz-

nych w otaczającym nas świecie rzeczywistym, 

np. tego, że brak windy uniemożliwia osobom 

na wózku dostanie się na wyższe piętro, a brak 

odpowiedniej technologii sprawia osobom nie-

widomym ogromne problemy na przejściu dla 

pieszych. Jednak często zapominamy o tym, że 

bariery istnieją też w świecie cyfrowym. 

Czy zastanawiałeś/aś się kiedyś, jak korzystać z in-

ternetu, nie widząc? Osoba niewidoma używa do 

tego czytnika ekranu — programu, który dosłow-

nie odczytuje zawartość ekranu mową syntetycz-

ną lub prezentuje ją na monitorze brajlowskim. 

Jeśli czytnik trafi na obraz, to przeczyta przypisany 

do niego tekst alternatywny (dodany przez au-

tora publikacji lub przez sztuczną inteligencję). 

Niestety nawet najlepsze oprogramowanie nie 

jest w stanie przygotować w 100% poprawnego 

opisu ALT. Możesz zrobić to Ty jako autor publi-

kacji i tym samym ułatwić funkcjonowanie osób 

niewidomych w internecie! A teraz podpowiem 

Ci jak.

Poznaj 6 uniwersalnych zasad tworzenia 
tekstów alternatywnych 

Zobacz, jak łatwo tworzyć treści alternatywne 

do grafik i uczynić cyfrowy świat bardziej do-

stępnym. Nie, nie chodzi o napisanie jednego, 

dwóch dowolnych zdań. Teksty alternatywne 

muszą spełniać pewne kryteria, aby były uży-

teczne dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Dodaj na wstępie informację o typie zasobu. 

Zdefiniuj czym jest obrazek np. kolażem, kadrem 

z filmu, infografiką. Pomoże to osobie niewido-

mej powiązać obraz z tekstem publikacji. 

1. Pisz krótko i zwięźle. 
Idealny opis powinien zawierać jedno, 

dwa zdania. Maksymalnie do stu dwudzie-

stu znaków. To mniej więcej długość tego 

akapitu. ;)

2. Nie powtarzaj się.  
Nie podawaj w tekście alternatywnym 

informacji, które są już zawarte w publika-

cji. To błąd!

3. Unikaj zbędnych wyrażeń. 
Pomijaj wyrażenia typu: „grafika przed-

stawia”, „na zdjęciu znajduje się”. Pisania 

do osoby niewidomej zwrotów typu „na 

grafice widać” też lepiej unikaj.

4. Nie pisz zbyt kwieciście. 
Długie opisy zostaw Pani Oldze Tokarczuk. 

Tekst alternatywny ma być konkretny i zro-

zumiały. Maksymalnie trzy przymiotniki 

wystarczą, aby opisać osobę lub rzecz. 

5. Pisz obiektywnie.  
Unikaj zwrotów, które wyrażają Twoją wła-

sną opinię, np. piękna, męski, wspaniały. 

Coś, co dla Ciebie jest brzydkie lub ładne, 

nie musi być takie dla innych.

Złe i dobre praktyki pisania tekstu 
alternatywnego
Dowiedz się, jak uniknąć podstawowych błędów. 

Możesz też spróbować samodzielnie opisać zdję-

cie (na kartce lub w głowie), a potem porównać 

go z moim przykładem. A jeśli nie wiesz, gdzie 

dodać ALT do obrazka na Facebooku, poniżej 

znajdziesz kilka wskazówek.

PR i komunikacja 
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Jak dodać teksty ALT w najpopularniejszych 
social mediach?
Zamieszczanie tekstów alternatywnych w social 

mediach jest dość intuicyjne i nie powinno Ci 

sprawić problemu. Krok po kroku wyjaśnię Ci, jak 

go dodawać do obrazka w najpopularniejszych 

mediach społecznościowych. Instrukcja dotyczy 

dodawania ALT z poziomu pulpitu komputera 

z systemem Windows. Czy zawsze musisz doda-

wać tekst alternatywny do publikowanej grafiki? 

Niekoniecznie. Są od tego pewne wyjątki. 

Gdzie i kiedy dodawać tekst alternatywny?
Przede wszystkim powinieneś dodać je wszę-

dzie tam, gdzie publikujesz treści obrazkowe. 

Z poprzedniego akapitu wiesz już, że w social 

mediach. ALT należy także umieszczać na blo-

gach, stronach internetowych, w dokumentach 

i prezentacjach.

Ale czy zawsze? Otóż nie! Teksty alternatywne 

do grafik powinny być tam, gdzie obrazek dla 

odbiorcy ma konkretne znaczenie. Dotyczy to 
Gotowe! Teraz możesz opublikować obraz, a osoby niewidome dowiedzą się,  

co on przedstawia. 

Na początek rzecz najważniejsza: musisz dobrać obrazek do swojej publikacji. ;)

Krok 1. Dodaj obraz. 

Krok 2. W lewym górnym rogu obrazka kliknij Edytuj.
Krok 3. Z menu po lewej wybierz Tekst alternatywny.
Krok 4. W polu Niestandardowy tekst alternatywny napisz swój tekst. 

Krok 5. Zapisz.

Skorzystaj z audytu dla organizacji pozarządowej.

Porozmawiajmy, jak możemy
Ci pomóc!

2. Tekst alternatywny z subiektywną oceną.

ŹLE
Piękny widok jeziora nocą. W tle są góry i światła. 

DOBRZE
Widok jeziora w  nocy. W  tle są góry, światła  

i gwieździste niebo. 

ŹLE
Może być zdjęciem przedstawiającym kot,  

eustoma i w budynku.

DOBRZE
Na podłodze rozbity wazon z kwiatami. Obok 

niego kot patrzy przed siebie. 

Rada: 
Tekst alternatywny nie powinien zawierać osobistych odczuć. Opisz obraz w taki sposób, aby 

osoba niewidoma sama mogła zdecydować, czy jej się to podoba, czy nie.

Rada: 
Facebook nie radzi sobie z prawidłowym opisem obrazków — są one często nielogiczne i mogą 

osobę niewidomą wprowadzić w błąd. Z pewnością Ty stworzysz lepszy tekst alternatywny, 

dlatego nie ufaj robotom!

Dodawanie tekstu alternatywnego na Facebooku

[Zdj. Zrzut ekranu. Jak dodać tekst alternatywny na Facebooku]

1. Zbyt ogólny tekst alternatywny.

ŹLE
Kobieta z dzieckiem.

DOBRZE
Kobieta unosi małe dziecko nad sobą. 

Oboje są uśmiechnięci. W tle jest zbiornik wodny.

Rada: 
Opisując zdjęcie, postaraj się przekazać zawarte w nim emocje.

3. Tekst alternatywny wygenerowany przez Facebooka.
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Dodawanie tekstu alternatywnego na Instagramie Dodawanie tekstu alternatywnego na LinkedIn

I już! Po opublikowaniu Twoje zdjęcie będzie miało odpowiedni opis. To wszystko. Twoja publikacja na LinkedIn jest gotowa.

Tutaj trzeba się trochę naszukać, ale z moją instrukcją na pewno sobie 

poradzisz. 

Krok 1. Dodaj obraz. 

Krok 2. Popraw jego ułożenie i kliknij Dalej.
Krok 3. Następnie ustaw filtr (jeśli chcesz) i kliknij Dalej. 
Krok 4. W prawym menu wybierz Dostępność. 
Krok 5. W ramce przy miniaturze zdjęcia wpisz tekst alternatywny. 

Spośród trzech opisywanych przeze mnie kanałów social media, dodawa-

nie ALT na LinkedInie jest chyba najłatwiejsze. 

Krok 1. Dodaj obraz. 

Krok 2. Pod obrazem wybierz opcję Alt text. 
Krok 3. W ramce wpisz tekst alternatywny.

Krok 4. Kliknij Zapisz i Done. 

[Zdj. Zrzut ekranu. Dodawanie tekstu alternatywnego na Instagramie] [Zdj. Zrzut ekranu. Jak dodać tekst alternatywny na LinkedIn]

wszystkich wykresów, diagramów, infografik, 

a  także kiedy obraz jest uzupełnieniem tre-

ści. Tekst alternatywny możemy pominąć, gdy 

obrazek jest tylko tłem do treści, ozdobnikiem 

niezawierającym istotnej informacji dla odbior-

cy. Przykładem są kolorowe ikony na stronie, tło 

i inne dodatki, które sprawiają, że strona czy pu-

blikacja mają wysokie walory wizualne.

Mam nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci rozwiać 

wątpliwości dotyczące znaczenia tekstów alter-

natywnych w internecie. Wiesz, że to jedyny spo-

sób, aby osoba niewidoma mogła zidentyfikować 

zamieszczone przez Ciebie zdjęcie lub grafikę.

Znasz już także podstawowe zasady tworzenia 

takiego tekstu — wiesz gdzie i jak go umieszczać. 

Mam nadzieję, że wykorzystasz nową wiedzę. 

Pamiętaj: tworząc teksty alternatywne łamiesz 

bariery w świecie cyfrowym. Osoby niewidome 

z pewnością będą Ci za to wdzięczne. :)

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o  tworze-

niu tekstów alternatywnych, wejdź na stronę 

Accessibility Principles, poznaj wytyczne doty-

czące dostępności i działaj zgodnie ze standar-

dem WCAG.

Źródło:
https://www.w3.org/WAI/tutorials/images/

https://www.w3.org/WAI/GL/WCAG3/2022/

how-tos/text-alternatives/

https://support.microsoft.com/pl-pl/office/

wszystko-co-musisz-wiedzie%C4%87-aby-na-

pisa%C4%87-efektywny-tekst-alternatywny-df-

98f884-ca3d-456c-807b-1a1fa82f5dc2

Łukasz Buczek  
Social Media Specialist, 

Fundacja Leżę i Pracuję

https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-principles/#alternatives
https://www.w3.org/WAI/tutorials/images/
https://www.w3.org/WAI/GL/WCAG3/2022/how-tos/text-alternatives/
https://support.microsoft.com/pl-pl/office/wszystko-co-musisz-wiedzie%C4%87-aby-napisa%C4%87-efektywny-tekst-alternatywny-df98f884-ca3d-456c-807b-1a1fa82f5dc2
https://www.linkedin.com/in/%C5%82ukasz-buczek-b3085b16b/
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Jak pisać informacje prasowe
PR dla każdego

Dobrze napisana informacja prasowa to pod-
stawowe narzędzie PR, służące do kontaktu 
z mediami. Choć od lat spekuluje się o koń-
cu tej formy komunikacji z dziennikarzami, 
wciąż jest ona powszechnie wykorzystywana. 
Żeby jednak miała szansę przynieść oczeki-
wany efekt, musi być odpowiednio przygo-
towana. A więc jak?

Zacznijmy od celu, w  jakim przygotowywany 

i rozsyłany jest komunikat prasowy. Jego zada-

niem jest przekazanie informacji o aktualnych 

zdarzeniach w organizacji, realizowanych czy pla-

nowanych projektach, przeprowadzonych bada-

niach itd., a także zwrócenie uwagi dziennikarzy 

na dany temat. Co ważne, komunikat powinien 

trafić tylko do tych mediów, które mogą być za-

interesowane opisywaną tematyką, i dotyczyć 

spraw faktycznie godnych uwagi. 

Informacja prasowa to przede wszystkim tekst, 

jednak warto dołączyć do niej także zdjęcia lub 

grafiki, wykresy, nagrania audio czy wideo, które 

będą uzupełnieniem treści i które mogą przydać 

się dziennikarzom do publikacji.  

Optymalna i najczęściej spotykana długość ko-

munikatu prasowego to 1-2 strony. W praktyce 

zdarzają się też jednak krótsze notki prasowe, 

nieprzekraczające jednej strony, a także dłuższe 

komunikaty, mające nawet 4-5 stron. Wiele zale-

ży bowiem od opisywanego tematu. Nie należy 

jednak przesadzać z długością tekstu, dziennika-

rze mają mało czasu na czytanie komunikatów 

prasowych, a dostają ich mnóstwo każdego dnia. 

Ważne, by komunikat był podzielony na akapity 

i miał uporządkowaną strukturę, by łatwo można 

było odnaleźć najważniejsze informacje. 

Z  jakich elementów składa się informacja 
prasowa?

 �miejscowość i data – by zaznaczyć aktual-

ność komunikatu

 � tytuł – chwytliwy, ale konkretnie przedsta-

wiający temat, nie wystarczy samo „infor-

macja prasowa”

 � lead/wstęp – zwięzłe streszczenie komu-

nikatu, które daje ogólną wiedzę na temat 

zawartości komunikatu

 � tekst główny – właściwa treść informacji, 

szczegółowe rozwinięcie tego, co znalazło 

się we wstępie

 � dane kontaktowe do osoby, która udziela 

informacji mediom

 � stopka z opisem działalności firmy 

Tytuł komunikatu prasowego, jak i tytułu maila 

wysyłanego do mediów, powinien być krótki, 

chwytliwy i mówić, o czym jest dana wiadomość. 

Często to właśnie ten element decyduje o tym, 

czy dziennikarz zapozna się z  komunikatem 

prasowym. Tytuł nie powinien być zbyt ogólny – 

sformułowania „Informacja prasowa”, „Informacja 

o konferencji” to za mało. 

PR i komunikacja 
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Lead, zwany też wstępem czy nagłówkiem, to 

bardzo zwięzłe streszczenie komunikatu, zawie-

rające podstawowe informacje na opisywany te-

mat. Można zawrzeć w nim także kluczowy wnio-

sek, ciekawy cytat czy znane nazwiska. Warto 

wyróżnić tę część pogrubieniem, kursywą lub 

innym fontem.

Tekst główny, czyli pełna treść informacji, roz-

wijająca to, co znalazło się w nagłówku. Tekst 

powinien odpowiadać na pytania: kto, co, gdzie, 

kiedy, jak, dlaczego. Komunikat prasowy tworzy 

się zgodnie z zasadą odwróconej piramidy, co 

oznacza, że najważniejsze informacje znajdują 

się na początku. Im mniej istotne informacje, tym 

dalej znajdą się w tekście. W treści komunikatu 

warto dodać wypowiedzi lub dane liczbowe czy 

wykresy, jeśli mają znaczenie w danej sytuacji. 

Trzeba jednak pamiętać, by dodany cytat faktycz-

nie wnosił coś do komunikatu, a nie był jedynie 

powtórzeniem wcześniej podanych informacji 

czy nic niewnoszącym frazesem.

Dane osoby do kontaktu – to konieczny ele-

ment komunikatu prasowego. Dziennikarze mu-

szą wiedzieć, z kim mogą skontaktować się, jeśli 

będą chcieli zadać dodatkowe pytania dotyczące 

treści komunikatu czy spraw związanych z or-

ganizacją. Należy podać imię i nazwisko osoby, 

która może udzielić odpowiedzi, jej adres e-mail 

i numer telefonu. Kluczowe jest to, by wyzna-

czona do kontaktu osoba po pierwsze miała 

potrzebną wiedzę, by odpowiedzieć na pytania, 

a po drugie – będzie dostępna i łatwo będzie się 

z nią skontaktować. 

Prosty język, poprawny tekst
W komunikacie prasowym nie mogą znaleźć się 

żadne błędy – informacje muszą być poprawne 

pod względem merytorycznym, ale też styli-

stycznym, ortograficznym czy interpunkcyjnym. 

Trzeba zadbać też o to, by w tekst nie wkradły 

się literówki. Jakość wysyłanego mediom mate-

riału jest naszą wizytówką i szansą na nawiązanie 

dłuższego kontaktu. Trzeba więc pokazać się z jak 

najlepszej strony przez merytoryczny, dopraco-

wany materiał. 

Informacja prasowa musi być napisana prostym, 

zrozumiałym językiem. Warto postawić na krót-

kie zdania i konkretne informacje. Lepiej unikać 

branżowego żargonu, a jeśli to konieczne – nale-

ży wyjaśnić znaczenie poszczególnych słów czy 

zwrotów. By móc przekazać informacje czytelni-

kom, dziennikarz sam musi je rozumieć.

Komunikat prasowy to nie reklama. Informacja 

prasowa nie powinna składać się z marketingo-

wych formułek, epitetów wychwalających firmę, 

produkt czy usługę. Słowa takie jak m.in. „wio-

dący”, „wspaniały”, „najlepszy”, „niepowtarzalny”, 

„lider” są nagminnie stosowane w komunikatach 

prasowych, jednak nie stanowią one wartości dla 

dziennikarza, a nadają przekazowi promocyjny 

charakter. Media z kolei posługują się stylem in-

formacyjnym i skupiają się na faktach.

Wysyłka też ma znaczenie
Napisanie komunikatu to nie wszystko. Duże 

znaczenie ma także sposób jego dystrybucji. Tu 

należy przede wszystkim pamiętać o kierowaniu 

informacji do odpowiednich osób – tych, o któ-

rych wiemy, że dany temat może je zaintereso-

wać. Ponadto czas wysyłki komunikatu należy 

dopasować do tryby pracy redakcji. Wymaga to 

oczywiście wcześniejszego sprawdzenia, jaką 

tematyką zajmują się dane redakcje czy po-

szczególni dziennikarze, a także w jakich porach 

ukazują się ich publikacje. Więcej na ten temat 
można znaleźć we wcześniejszym tekście 
z serii „PR dla każdego”. 

Istotny jest też format plików. Informacje praso-

we najlepiej wysyłać jako *.doc lub *.rtf. Pozwoli 

to dziennikarzom na edytowanie tekstu i łatwe 

skopiowanie wybranych fragmentów komuni-

katu. Nie należy wysyłać informacji prasowych 

w formacie *.pdf.

Zdjęcia, grafiki czy wideo należy przesłać w for-

mie załączników lub przez specjalną platformę 

do wysyłania dużych plików. Nie należy wklejać 

ich do pliku tekstowego. To ułatwi dziennikarzom 

pracę.

Wysyłając wiadomość, należy też pamiętać 

o podstawowych zwrotach grzecznościowych

w  korespondencji i  odpowiedniej stopce.

Warto w  e-mailu napisać krótko, czego doty-

czy dany komunikat, a  także z  jakiego powo-

du wysyłamy go akurat tej osobie czy redakcji.

Oszczędzamy w ten sposób czas dziennikarzy,

bo już na początku wiedzą, czego się spodziewać. 

Małgorzata Baran 
Redaktor Naczelna PRoto.pl

Informacje merytoryczne dostarczają eksperci z

https://kompasngo.pl/assets/files/Magazyn_Kompas_NGO_Q2_22.pdf
https://www.linkedin.com/in/malgorzata--baran-/
https://www.proto.pl/
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Jak skutecznie komunikować się 
z odbiorcą w social mediach

PR i komunikacja 

Nieważne, czy chcesz edukować swoich od-
biorców na temat ochrony środowiska, za-
prosić ich do udziału w wydarzeniu na temat 
różnorodności, pochwalić się nową współpra-
cą z partnerem biznesowym, czy zachęcić do 
oddawania krwi – zależy Ci na tym, by Twój 
komunikat dotarł do grupy docelowej. Nie jest 
to jednak łatwe, gdy uwaga odbiorców jest 
rozproszona, a zasięgi organiczne spadają.

Jednym z największych wyzwań trzeciego sek-

tora są spadające zasięgi organiczne w social 

mediach. Jak pokazuje badanie przeprowadzo-

ne przez Social Insider (firmę zajmującą się ana-

lityką w mediach społecznościowych), zasięgi 

organiczne spadły w ostatnich latach o 29% na 

Instagramie i o 9% na Facebooku. Kiedy przyto-

czyłam te dane podczas swojego wystąpienia na 

Konferencji Pro NGO, uczestnicy panelu pokiwali 

tylko twierdząco głowami. Ty też pewnie znasz 

ten problem z autopsji.

Mimo wszystko da się osiągać dobre wyniki i do-

cierać do swoich odbiorców w mediach społecz-

nościowych bez wydawania ogromnych kwot na 

płatną promocję. Widzę to, obserwując działania 

fundacji i instytucji publicznych, z którymi ostat-

nio współpracowałam.

To, co łączy instytucje, które 

uzyskują dobre wyniki orga-

niczne w social mediach, to 

zrozumienie dwóch czynni-

ków: tego, jak funkcjonują so-

cial media oraz potrzeb swo-

ich odbiorców. Umiejętność 

słuchania, obserwowania 

i analizowania stoi u podstaw 

skutecznej komunikacji.

Media społecznościowe 

umożliwiają przekazanie na-

tychmiastowej informacji zwrotnej w  postaci 

komentarza, reakcji czy oznaczenia danego po-

sta jako nieistotnego i nieinteresującego. W swo-

ich założeniach opierają się na dialogu. Jednak 

w praktyce dość często wykorzystywane są jako 

słupy ogłoszeniowe, a publikowane tam treści 

mają czysto informacyjny charakter.

Rola algorytmów
Przyjrzyjmy się przez moment algorytmom wy-

branych platform społecznościowych. W końcu 

to od nich zależy, jakie zasięgi uzyska opubliko-

wany post. Algorytm Facebooka bierze pod uwa-

gę czynniki dotyczące zainteresowań odbiorcy 

(jakie strony obserwuje, z jakimi postami wchodzi 

w interakcje) oraz sygnały dotyczące danej publi-

kacji (komentarze, aktywność, udostępnienia). Na 

tej podstawie dla każdego użytkownika ustalany 

jest indywidualny ranking postów.

Na Instagramie w zależności od umiejscowienia 

treści (feed aktualności, zakładka z rolkami czy 

sekcja eksploruj), algorytm działa w nieco inny 

sposób. Jednak niezależnie od umiejscowienia, 

pod uwagę brane będą zarówno czynniki doty-

czące zaangażowania odbiorców, jak i tematyki 

publikacji – różny będzie jedynie ich priorytet.

TikTok w największym stopniu kładzie nacisk na 

zainteresowania odbiorcy. Jednak także tutaj re-

akcje innych użytkowników 

aplikacji będą miały ogromny 

wpływ na to, czy dana treść 

osiągnie kilkusettysięczny za-

sięg, czy jej dystrybucja zosta-

nie mocno ograniczona.

Złapanie uwagi 
użytkownika
Widać wyraźnie, że od apro-

baty i  zaangażowania użyt-

kowników w  dużej mierze 

zależy, czy dana treść zostanie 

wyświetlona większej liczbie 

osób w kanałach społeczno-

ściowych. Jeśli chcesz pro-

wadzić skuteczną komuni-

kację, musisz więc zrozumieć 
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swoich odbiorców i  to, dlaczego (oraz w  jaki 

sposób) korzystają z kanałów digitalowych. 

Wśród głównych powodów korzystania z me-

diów społecznościowych wymieniane są pozo-

stawanie w kontakcie z rodziną i znajomymi, po-

szukiwanie informacji i zabijanie wolnego czasu. 

Ten ostatni punkt bardzo mocno łączy się z roz-

proszeniem uwagi przeciętnego internauty. Wiele 

rzeczy robimy dziś symultanicznie. Według rapor-

tu opublikowanego przez Activate Consulting, 

po zliczeniu wszystkich wykonywanych w ciągu 

dnia czynności, doba przeciętnego człowieka 

musiałaby wynosić 32 godziny, żeby mógł on 

wykonywać je pojedynczo.

Kluczowe jest przyciągnięcie uwagi 

odbiorcy, by spośród wielu docie-

rających do niego komunikatów, 

zauważył akurat ten, który chce-

my mu przekazać. O tym, czy Twój 

komunikat zostanie zauważony, 

decyduje zaledwie kilka sekund. 

Dlatego warto pamiętać o  kilku 

elementach, które pomogą w zła-

paniu uwagi odbiorcy. Jeśli nie ma 

uwagi, nie ma nic dalej.

Projektowanie grafik i treści
Podczas projektowania grafik czę-

sto zwraca się uwagę na tzw. eye-

-catchery, czyli wizualne elementy 

i  wyróżniki, ułatwiające przycią-

gnie uwagi odbiorcy. Kontrastowe kolory, duże, 

czytelne napisy, ramki, strzałki czy ludzie – te 

wszystkie elementy pomagają w przyciągnięciu 

uwagi odbiorcy. Pamiętaj jednak, że nadmiar eye-

-catcherów zamiast przykuwać uwagę odbiorcy, 

może przynieść odwrotny efekt i… nadmiernie

go rozproszy.

Postaw na 2-3 elementy przykuwające uwagę. 

Może to być ciekawe zdjęcie z ludźmi i kontra-

stującym tłem albo grafika z  zastosowaniem 

ramki i czytelnym napisem. W przypadku mate-

riałów filmowych, skup się na trzech pierwszych 

sekundach swojego przekazu. Unikaj długich, 

nieciekawych plansz początkowych – zamiast 

tego przejdź od razu do akcji! Pokaż nietypowe 

ujęcie, zadaj intrygujące pytanie lub zaprezentuj 

bohatera filmu w akcji. Ważne, by już od kilku 

pierwszych sekund widać było coś, co zachęci 

do dalszego oglądania.

Przed opublikowaniem posta w social mediach 

warto nie tyle napisać treść, co odpowiednio ją 

zaprojektować. Kluczowe będą tu trzy początko-

we linijki (w przypadku Facebooka czy LinkedIna), 

które w połączeniu z obrazem zadecydują o tym, 

czy ktoś przeczyta Twój komunikat albo chociaż 

przeskanuje go wzrokiem i wyłapie z niego naj-

ważniejsze informacje. Te oczywiście powinny 

być odpowiednio wyróżnione. Możesz zastoso-

wać emoji do stworzenia listy wypunktowanej 

lub podkreślenia najważniejszych informacji, ta-

kich jak np. data, miejsce i sposób zapisu w przy-

padku organizowanych przez Ciebie wydarzeń.

Nie trać z oczu swojego odbiorcy
Kiedy już wiesz, w jaki sposób przykuć uwagę 

użytkowników mediów społecznościowych 

oraz co interesuje Twoich odbiorców, pozosta-

je połączyć te dwa elementy. Pomocne będzie 

monitorowanie wzmianek o Twojej marce, czy-

tanie komentarzy i tworzenie treści w oparciu 

o najczęściej pojawiające się pytania. W końcu

social media tworzone są przez ludzi - dla ludzi.

Karolina Kociołek 
Social Media Lead, 

Socjomania

https://www.linkedin.com/in/karolinakociolek/
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W Małopolsce doceniamy tych, 
którzy pomagają
Dostrzegają drugiego człowieka i wspierają 
w trudnych sytuacjach. Rozpoznają potrzeby 
i organizują ciekawe inicjatywy społeczne, za-
chęcając także innych do działania - to tylko 
kilka z przykładów tego, jak laureaci nagród: 
Amicus Hominum i Kryształy Soli zmieniają 
Małopolskę na lepsze.

Małopolska konsekwentnie wspiera działalność 

organizacji pozarządowych z naszego regionu  

i docenia jej rezultaty. Najlepszym tego wyrazem 

są przyznawane corocznie Nagrody „Kryształy Soli” 

i „Amicus Hominum.” - Organizacje pozarządowe 

oraz mieszkańcy Małopolski od lat udowadniają, 

że praca na rzecz innych i dobra wspólnego ma 

ogromny sens. Na co dzień pomagają innym, 

działając w różnych obszarach, realizując ciekawe 

inicjatywy i ważne projekty. By docenić najlepsze 

małopolskie organizacje z regionu i ich codzienny 

wysiłek oraz pracę na rzecz mieszkańców, przyzna-

jemy nagrodę „Kryształy Soli”. Jej głównym celem jest 

wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promo-

cja działań najlepszych organizacji, popularyzacja 

„dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlep-

szych pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” 

nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego 

ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowa-

nia, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy 

ludzi w jakiejś społeczności. Zauważamy także tych, 

którzy oddają cząstkę siebie innym i przyznajemy 

im nagrodę „Amicus Hominum”. To skromny wyraz 

naszej wdzięczności oraz gest podziękowania za 

bycie przyjacielem człowieka – mówi Marszałek 

Województwa Małopolskiego.

Nagroda Samorządu Województwa 

Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz 

Dobra Innych „Amicus Hominum” przyznawana 

jest od 2006 roku. Obecna, XVII edycja, ma trzy 

kategorie: działalność społeczna, inicjatywa mło-

dych i odpowiedzialny społecznie.

W Działalności społecznej nagroda przyznawana 

jest za całokształt bezinteresownej działalności 

społecznej, której celem jest pomoc osobom 

i  środowiskom szczególnie potrzebującym,  

w  tym m.in.: aktywne zaangażowanie w  ini-

cjatywy charytatywne, społeczne, kulturalne, 

sportowe, ekologiczne lub obywatelskie, walkę 

z nierównościami i wykluczeniem społecznym, 

wyrównywanie szans edukacyjnych i zdrowot-

nych, zmianę rzeczywistości społecznej oraz 

budowę kultury społecznej.

W  ramach Inicjatywy młodych doceniamy lu-

dzi młodych za podejmowanie różnorodnych 

inicjatyw lub formalne i  nieformalne grupy 

PR i komunikacja 
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wolontariackie, w tym młodzieżowe i szkolne 

koła wolontariatu za promowanie postaw otwar-

tości oraz zaangażowanie na rzecz społeczności 

i osób potrzebujących wsparcia, w tym promo-

wanie idei wolontariatu oraz wzorcowych praktyk 

wolontariatu.

Amicus Hominum Odpowiedzialny społecznie 

otrzymują osoby z  otoczenia biznesu, którzy 

prowadzą działalność na rzecz innych, którzy 

dzięki swojej wytrwałości, odwadze i przedsię-

biorczości potrafią w znaczący sposób wpływać 

na rzeczywistość gospodarczą oraz społeczną,  

w tym wspierają finansowo osoby, podmioty lub 

inicjatywy, a także Ci, którzy przyczynili się do 

rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu 

i wolontariatu pracowniczego w swojej firmie.

Przyznawana od roku 2005 Nagroda Marszałka 

Województwa Małopolskiego dla najlepszych 

małopolskich organizacji pozarządowych 

„Kryształy Soli” w XVIII edycji ma pięć kategorii.

W  kategorii Polityka Społeczna nagroda jest 

przyznawana za działalność w obszarze polityki 

społecznej i prorodzinnej; podejmowanie działań 

w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecz-

nej, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz pomocy 

osobom potrzebującym, wykluczonym społecz-

nie, a także osobom z niepełnosprawnościami; 

wspieranie profilaktyki prozdrowotnej oraz dzia-

łalności na rzecz ochrony zdrowia i życia.

W kategorii Kultura i Tożsamość Regionalna - za 

podejmowanie inicjatyw i  działań w  zakresie 

wspierania i  rozwoju kultury i sztuki, ochrony 

dziedzictwa kulturowego; podtrzymywanie  

i upowszechnianie tradycji narodowej, a także 

rozwój oraz pielęgnowanie i podtrzymywanie 

tradycji regionalnej.

Za działalność w obszarze nauki i edukacji dzieci 

i młodzieży, a także osób dorosłych oraz popu-

laryzację nauki przyznawana jest nagroda w ka-

tegorii Edukacja, Społeczeństwo Obywatelskie 

i Zrównoważony Rozwój. Wyróżnienie można 

otrzymać także za między innymi: upowszech-

nianie, wzmacnianie postaw i  świadomości 

obywatelskiej oraz rozwijanie kontaktów i współ-

pracy między społeczeństwami; propagowanie 

i rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu, 

wspieranie inicjatyw społecznych i  rozwiązań 

biznesowych wdrażanych w  odpowiedzi na 

globalne wyzwania zrównoważonego rozwoju.

Nagrodę w kategorii Sport, Turystyka i Ekologia 

można zdobyć za prowadzenie działań na rzecz 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

oraz sportu zawodowego i amatorskiego; roz-

wój turystyki i krajoznawstwa; podejmowanie 

inicjatyw proekologicznych, promocję ekologii 

i ekologicznego stylu życia.

Najlepsza Małopolska Inicjatywa Pozarządowa, 

to ostatnia kategoria, w ramach której można 

otrzymać nagrodę Kryształy Soli. Jest przyzna-

wana za kompleksowy charakter inicjatywy/

działania/projektu, uwzględniający problemy 

i potrzeby otoczenia; za inicjowanie nowator-

skich, modelowych rozwiązań.

Ostatnie dwa lata zmagaliśmy się z  pandemią 

COVID-19, podczas której wsparcie III sektora było 

nieocenione. Również teraz – od pierwszych dni 

wojny w Ukrainie – organizacje pozarządowe oraz 

mieszkańcy Małopolski licznie włączyli się w pomoc 

osobom uciekającym z ojczyzny ogarniętej wojną. 

Nominacje do nagród są również okazją, by po-

dziękować i wyróżnić te organizacje pozarządowe, 

które aktywnie udzielają pomocy humanitarnej 

oraz realizują różne projekty na rzecz uchodźców  

z Ukrainy. A także tych Małopolan, którzy nieustan-

nie otwierają swoje serce na bliźniego - dodaje 

Iwona Gibas z zarządu województwa.

 
Biuro Prasowe UMWM

Rozwijaj swoją organizację na bieżąco!
Śledź i obserwuj:

 � Kanał YouTube Fundacji Pro NGO - relacje ze spotkań, 
szkolenia, materiały edukacyjne.

 � Newsletter dla NGO - zawsze aktualne informacje:  
pro-ngo.pl/dla-organizacji-pozarzadowych

 � Poradnik Kompas NGO - znajdź odpowiedzi na 
najważniejsze pytania dotyczące współpracy z sektorem 
prywatnym: poradnik.kompasngo.pl

 � Podcast Pro NGO - bądź na bieżąco z trendami  
i nowinkami ze świata NGO i biznesu: 
pro-ngo.pl/podcast

Dedykowany Newsletter dla Urzędów. Zapisz się! www.pro-ngo.pl/dla-urzedow/

https://www.malopolska.pl/
https://www.youtube.com/@fundacjaprongo3743
https://pro-ngo.pl/dla-organizacji-pozarzadowych/
https://pro-ngo.pl/podcast/
https://poradnik.kompasngo.pl/
https://pro-ngo.pl/dla-urzedow/
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Dream Employer, czyli pracodawca 
marzeń na trudne czasy

Ostatnie lata pandemii mocno doświadczają 
wielu pracodawców i pracowników. Skala nie-
przewidywalnych wydarzeń, od pandemii po 
wojnę, i ich konsekwencji zaskoczyła swym 
rozmiarem wszystkich. Nie byliśmy na to go-
towi. Oczekiwania pracowników i pracodaw-
ców zmieniają się dynamicznie, tak samo jak 
trendy na rynku pracy.  Czy w tak trudnych, 
kryzysowych czasach myślenie o byciu praco-
dawcą marzeń jest luksusem czy stratą czasu, 
a może jednak koniecznością? 

Walczymy z galopująca inflacją, wysokimi kosz-

tami utrzymania organizacji, zabezpieczeniem 

podstawowych zasobów firmy – a  tu mamy 

jeszcze dbać o dobrostan pracowników, różno-

rodność, wartości firmy, dobrych liderów? Czy 

w tej hierarchii priorytetów możemy sobie po-

zwolić na odstawienie na dalszy plan potrzeby 

budowania dobrych miejsc pracy? 

Pracodawców marzeń potrzebujemy szczególnie 

w trudnych czasach. Właśnie dla takich praco-

dawców stworzyliśmy naszą przestrzeń Dream 
Employer Hub – konkurs, centrum edukacji, wy-

miany wiedzy i dobrych praktyk. Dajemy inspi-

racje, wsparcie i narzędzia w postaci szkoleń, au-

dytów i raportów. Jesteśmy dla dużych i małych 

firm. Tworzymy bazę dobrych pracodawców, do 

których będą chcieli dołączyć najlepsi pracowni-

cy. Skupiamy wokół siebie ekspertów z różnych 

dziedzin – chcemy pokazać, że najlepsze miejsca 

pracy budujemy na wielu filarach. 

Do końca grudnia 2022 czekamy na zgłoszenia 

firm, które chciałyby wziąć udział w drugiej edycji 

naszego konkursu Dream Employer. Konkurs 

ten to nie ranking ani wyścig o tytuł. To miejsce, 

gdzie wymieniamy się dobrymi praktykami, po-

kazujemy wzorce i przykłady najlepszych pra-

codawców. Zależy nam na tym, aby do naszej 

przestrzeni trafiały nie tylko te firmy, które już są 

pracodawcami marzeń, ale przede wszystkim te, 

które chcą się nimi stać. 

W 2021 roku tytuł Dream Employer zdobyło kilka 

wyjątkowych firm. Laureatem Grand Prix została 

firma Tradedoubler. Pracodawcą Marzeń zostały 

także:  

� Bouygues Immobilier Polska

� Enxoo 

� Nexera Holding

� Capgemini Polska

� KatalogMarzeń.pl 

Jury Konkursu bada i ocenia firmy w czterech 

kluczowych obszarach:

1. Kultura i wartości firmy – misja, wizja, cele

strategiczne organizacji.

2. Przywództwo – angażowanie i motywowa-

nie pracowników oraz ich docenianie i na-

gradzanie, jakość komunikacji i  informacji

zwrotnej.

3. Rozwój pracowników – programy rozwoju

kompetencji i  ścieżki kariery, budowania

pozytywnych doświadczeń.

4. Dobrostan pracowniczy – wellbeing i wor-

k-life balance, benefit I najlepsze praktyki

w tych obszarach. 

Dlaczego właśnie te cztery obszary bierzemy 

pod uwagę? W ocenie naszej Rady Programowej 

to są najistotniejsze filary, na których powinni-

śmy budować dobre miejsca pracy. Są na tyle 

PR i komunikacja 

https://dreamemployer.pl/
https://dreamemployer.pl/
https://dreamemployer.pl/konkurs/
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uniwersalne, że nawet w dynamicznie zmienia-

jących się okolicznościach i kryzysowych czasach, 

one będą zawsze adekwatne i aktualne. Będą się 

zmieniać jedynie specyficzne oczekiwania w ra-

mach każdego z tych obszarów. 

Konkursowi towarzyszy całoroczny program, któ-

rego celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń 

oraz liczne wydarzenia podejmujące temat doj-

rzałego przywództwa, kultury i relacji wewnątrz 

organizacji oraz employer brandingu. W ramach 

programu dzielimy się wiedzą. Publikujemy ra-

porty, komentarze i artykuły ekspertów, organi-

zujemy i wspieramy bezpłatne webinaria, nagry-

wamy podcasty, a także organizujemy spotkania 

networkingowe.

Dlaczego szczególnie w trudnych czasach 
potrzebujemy Pracodawców Marzeń?
Przede wszystkim po to, żeby utrzymać najlep-

szych pracowników. Wszyscy słyszymy o  nie-

pokojących trendach na rynku pracy, takich jak 

„great resignation” czy „quiet quitting”. Te dwa 

zjawiska to efekt pandemii, znak czasów, któ-

rego efektem jest wielka rotacja pracowników 

i spadający poziom zaangażowania. 

Między kwietniem a wrześniem 2021 r. ponad 

24 miliony amerykańskich pracowników ode-

szło z  pracy. Ta fala odejść została nazwana 

„great resignation”, czyli „wielka rezygnacja” przez 

Anthonego Klotza, psychologa organizacji 

i profesora Texas A&M University podczas jego 

wywiadu z Bloombergiem. Tak opisał falę ludzi 

odchodzących z pracy z powodu trwającej pan-

demii koronawirusa, która skłoniła wielu pracow-

ników do przemyśleń, gdzie, jak i dlaczego chcą 

pracować. Pandemia zweryfikowała dobrych 

i złych pracodawców oraz dała pracownikom 

czas na refleksję, jakiej pracy i jakich warunków 

chcą. „Wielka rezygnacja” dostarcza liderom HR 

i pracodawcom na całym świecie poważnych wy-

zwań.  Branże związane z podróżami, hotelarstwo, 

usługi gastronomiczne, handel detaliczny, opieka 

zdrowotna i technologia odnotowały dużą liczbę 

rezygnacji.  

Z kolei o terminie „quiet quitting”, czyli „ciche odej-

ście”, usłyszeliśmy całkiem niedawno w mediach 

społecznościowych, kiedy w lipcu amerykański 

tiktoker @zaidlepplin opublikował krótki film: 

„Praca to nie twoje życie”. Wideo w szybkim cza-

sie osiągnęło milionowe zasięgi, zwłaszcza wśród 

pokolenia Z. Wbrew nazwie termin ten nie ma nic 

wspólnego z odejściem z pracy. „Quiet quitting” 

oznacza robienie tylko tego, czego wymaga opis 

stanowiska pracownika. To rezygnacja z robienia 

czegokolwiek ekstra. Pracownik oczywiście nadal 

pojawia się w pracy, ale trzyma się ściśle określo-

nych wymagań i godzin pracy. Nie robi nic ponad 

to. Ten trend stawia wyraźną granicę pomiędzy 

pracą, a życiem prywatnym oraz odrzuca wszech-

obecną kulturę zgiełku i pośpiechu. 

Jak zatem stawić czoła tym niebezpiecznym tren-

dom? Na jakich aspektach powinniśmy się sku-

pić, aby w obliczu tych wyzwań być atrakcyjnym 

miejscem pracy?

 � Dbanie o  dobrostan pracowników. 

Pandemia wyniosła benefity związane 

z  szeroko rozumianym wellbeingiem na 

prawdziwe podium potrzeb pracowników 

w obecnych czasach. 

 � Elastyczne warunki pracy. Pracownicy chcą 

elastyczności, możliwości pracy zdalnej 

i  zdrowej równowagi między życiem za-

wodowym a prywatnym. 

 � Relacje pracodawca-pracownik. Coraz 
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więcej pracowników stawia kulturę or-

ganizacyjną ponad wynagrodzenie.  Tu 

chodzi przede wszystkim o transparentna 

komunikację, wsłuchiwanie się w potrzeby 

kandydatów i  pracowników oraz kulturę 

doceniania. 

� System wynagrodzeń – nie chodzi tylko

o oferowanie konkurencyjnego wynagro-

dzenia. Warto przyjrzeć się i  zrewidować

pakiety świadczeń, jakie oferujemy pra-

cownikom, i dostosować je do aktualnych

warunków.

� Rozwój pracowników – najlepsi pracodawcy 

nie tylko oferują pracę, oferują zaplanowane 

ścieżki kariery i rozwój. Jest to jeden z silniej-

szych elementów utrzymujących pracowni-

ków na dłużej w organizacji.

� Kultura organizacyjna. Promowanie róż-

norodności i włączenia, elastyczne mode-

le pracy, docenianie – to elementy, które

obecnie budują silne kultury i dla których

pracownicy będą chcieli pozostać w  na-

szych organizacjach.

W  najnowszym badaniu przeprowadzonym 

przez firmę Gartner w 60 krajach (wśród ponad 

800 liderów HR) możemy się zapoznać z  pię-

cioma najistotniejszymi wyzwaniami dla HR 

i organizacji: 

1. Skuteczność lidera i menedżera – relacje 

lider-pracownik muszą się zmienić bardziej 

na relację człowiek-człowiek. Od liderów

oczekujemy teraz bardziej empatii, perso-

nalnego podejścia, elastycznego zarządza-

nia – skupienia się na pracowniku, a nie na

procesach. 

2. Projektowanie organizacyjne i zarządza-
nie zmianami – liderzy muszą stawić czoła 

rosnącej niechęci do zmiany i związanemu 

z nią przemęczeniu pracowników („chan-

ge fatigue”). Propozycją na słabnące mora-

le i zmęczenie pracowników jest przyjęcie

strategii zmian typu open-source, mającej

na celu zaangażowanie pracownika w cały

proces zmiany, a nie tylko postawienie go

przed faktem dokonanym. 

3. Employee experience – bardziej niż na

zaangażowaniu pracowników, powinniśmy 

się skupić na budowaniu pozytywnych do-

świadczeń na każdym etapie ich podróży

przez firmę. 

4. Rekrutacja – niedobór kandydatów, talen-

tów i trudności z wyszukiwaniem to główne 

wyzwania etapu rekrutacji.  Za główne źró-

dło niepowodzeń uważa się specyfikę no-

wego, hybrydowego modelu pracy, a także 

większą niezależność i świadomość własnej 

wartości wśród aplikantów.

5. Przyszłość pracy – to obszar chyba naj-

bardziej nieprzewidywalny. Zmiany, jakie

przyniosła pandemia w organizacji pracy,

zostaną już z nami na zawsze, ale musimy

je odpowiednio dopasować do naszych or-

ganizacji i dać im elastyczne formy, gotowe 

do kolejnych zmian.

(Źródło: Gartner for HR, Top 5 Priorities for HR Leaders 

in 2023)

Tylko najlepsi pracodawcy i najlepsze miejsca 

pracy będą w stanie stawić czoła tak wymaga-

jącym czasom i ich wyzwaniom. Ważne jest, aby 

dzielić się najlepszymi praktykami w naszych 

organizacjach, inspirować i pomagać innym fir-

mom w stawaniu się pracodawcą marzeń. Dream 

Employer Hub chce być właśnie takim miejscem, 

gdzie firmy znajdą dla siebie inspiracje, wskazów-

ki i pomysły, jak budować dobre miejsca pracy.

Karolina Karwowska 
Managing Partner,  

Dream Employer Hub

https://www.linkedin.com/in/karolinakarwowska/
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Sprawdź!

Najczęściej słuchane  
odcinki w IV kwartale:

pro-ngo.pl/podcast

Spreaker

YouTube

#24 NGO i biznes – różne sektory,  
wspólne cele

#20 CSR i ESG – od ludzi dla ludzi,  
wydarzenie które łączy wszystkie sektory

#23 Rozwój, zaangażowanie, wolontariat, 
czyli projekty dla Twojej firmy i pracowników

https://www.youtube.com/watch?v=gQrt2Q6DO7o&list=PLU44h0nsHiH3-vJZwb14HrKkArU7MrjLS&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=f1Ith7L6RwI&list=PLU44h0nsHiH3-vJZwb14HrKkArU7MrjLS&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=Mgpz700w86M&list=PLU44h0nsHiH3-vJZwb14HrKkArU7MrjLS&index=12
https://pro-ngo.pl/podcast/
https://www.youtube.com/watch?v=P0kMHX4WYRc&list=PLU44h0nsHiH3-vJZwb14HrKkArU7MrjLS
https://www.spreaker.com/show/pro-ngo
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Od spotkania wszystko się zaczyna

Ponad 25 ekspertów, 3 sale konferencyjne, 
12 prelekcji i debat, kilkunastu wystawców, 
strefa networkingu – tym przywitał nas or-
ganizator eventu, Fundacja Pro NGO. 

Fundacja Inicjatyw Twórczych i  Społeczno-

Edukacyjnych Kurdybanek (w składzie: Wioletta 

Szuba, Anna Ćwiklińska, Katarzyna Rynkowska) 

miała wielką przyjemność brać udział w wydarze-

niu jako wystawca na targach branżowych. Dzięki 

inicjatywie Pro NGO 30 listopada 2022 roku hala 

EXPO Kraków stała się miejscem twórczej wy-

miany przedstawicieli różnych sektorów, którzy 

nakierowani są na wspólny cel – dbanie o roz-

wój społeczny i gospodarczy w odpowiedzialny, 

zrównoważony sposób. Targi oraz Kongres dla 

NGO i biznesu były przestrzenią łączenia różnych 

środowisk. Były spotkaniem – w głębszym tego 

słowa znaczeniu. Spotkanie to kategoria bliska 

temu, czym na co dzień się zajmujemy. Daje 

ono możliwość zobaczenia innej perspektywy. 

Umożliwia budowanie relacji. Staje się szansą na 

połączenie sił we wspólnej sprawie. Od spotkania 

wszystko się zaczyna…

Jako Fundacja Kurdybanek od kilku lat wspie-

ramy w rozwoju różne środowiska, tworzymy 

przestrzeń do dialogu i  inicjujemy zmiany, an-

gażując do podejmowania trudnych tematów. 

Ostatnio nasza organizacja przeszła wiele zmian. 

W związku z tym procesem wielokrotnie zada-

waliśmy sobie pytania: Kim jesteśmy? Co do tej 

pory udało się nam osiągnąć? Dokąd zmierza-

my? To kluczowe kwestie, by budować spójną, 

klarowną tożsamość, DNA fundacji. Poza tym, 

dzięki świadomości, kim jesteśmy i kim chcemy 

się w przyszłości stać, możemy opowiadać światu 

o naszych wartościach i działaniach. Udział w tar-

gach był dla nas szczególnie ważny ze względu

na to, że stanowił okazję do zaprezentowania po 

raz pierwszy fundacji w nowym wydaniu – z od-

mienioną identyfikacją wizualną, ofertą skierowa-

ną bezpośrednio do pracowników firm. 

Z dumą prezentowałyśmy dotychczasowe działa-

nia oraz nową ofertę. Mówiłyśmy o realizowanych 

projektach, o tym, dlaczego właśnie drama i teatr 

zaangażowany społecznie oraz w jaki sposób te 

narzędzia wykorzystujemy, dlaczego praca z gru-

pami jest dla nas tak ważna oraz że wierzymy, 

że zmiany społeczne są możliwe i  zależą od 

jednostki. Zależało nam na tym, aby osoby pod-

chodzące do stoiska mogły nie tylko zobaczyć, 

kim jesteśmy i czym dokładnie się zajmujemy, 

ale również tego doświadczyć. W jaki sposób? 

Przez instrumenty intuicyjne, których używamy 

w trakcie różnych warsztatów. Bęben szamań-

ski, kij deszczowy, kalimba, dzwonki koshi – to 

wszystko czekało na zainteresowanych, którzy 

z zaciekawieniem zatrzymywali się, by poznać 

naszą fundację i metody pracy.  

Współpraca z klientem biznesowym to dla nas 

nowość. „CSR i ESG – od ludzi dla ludzi” było więc 

wydarzeniem umożliwiającym nawiązanie kon-

taktu, poznanie specyfiki i potrzeb w tym ob-

szarze międzysektorowych relacji i partnerstw 

NGO bliżej biznesu

Fundacja Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych Kurdybanek 
o udziale w „CSR i ESG – od ludzi dla ludzi”
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w trakcie licznych rozmów przy naszym stoisku, 

ale również w specjalnie przygotowanej przez 

organizatora strefie networkingowej. Podczas 

eventu przekonałyśmy się, że mimo potencjal-

nych różnic, współpraca między NGO a biznesem 

jest jak najbardziej możliwa. Co stanowi łącznik 

pomiędzy tymi dwoma światami? Po pierw-

sze – wspólne cele, po drugie – chęć szczerej, 

autentycznej rozmowy i korzystanie ze swoich 

zasobów, w ramach odpowiadania na potrzeby 

każdej ze stron.

Miałyśmy również sposobność uczestniczyć w in-

teresujących panelach eksperckich i wykładach 

poruszających zagadnienia  z obszaru CSR-u oraz 

dobrych strategii pomagających rozwijać dzia-

łania w  ramach trzeciego sektora. Tematyka 

poszczególnych wystąpień dobrana była pod 

kątem realnych potrzeb organizacji pozarządo-

wych i wyzwań, z jakimi mierzą się na co dzień. 

Strategia promocyjna, sieciowanie, pozyskiwa-

nie sponsorów i partnerów, pierwszy kontakt 

i budowanie relacji z klientem biznesowym – to 

tylko niektóre z zagadnień przybliżonych przez 

ekspertów dysponujących zarówno wiedzą me-

rytoryczną, jak i doświadczeniem praktycznym 

w omawianych dziedzinach. Uzyskałyśmy sporo 

cennych informacji i wskazówek, ale i narzędzi 

wspierających realizację 

nowych celów. Szczególnie 

interesujący był dla nas pa-

nel poświęcony roli mediów 

społecznościowych w  pro-

mowaniu NGO i budowaniu 

społeczności odbiorców, 

którzy z  biernych obserwa-

torów mogą stać się grupą 

aktywnych, zaangażowanych 

w działania organizacji osób.

Podsumowując, udział w wydarzeniu był dla  nas 

okazją do wymiany doświadczeń i wartościo-

wych praktyk, a także przestrzenią do tworzenia 

sieci nowych znajomości i możliwości  współpra-

cy. Jako organizacja po raz pierwszy miałyśmy 

okazję i niewątpliwą przyjemność być częścią 

wydarzenia stanowiącego spotkanie przedsta-

wicieli różnych środowisk – NGO oraz biznesu. 

Pozornie mogłoby się wydawać, że są to światy 

zupełnie odmienne i odległe. Okazuje się jednak, 

że łączy je wspólny cel: rozwój w duchu odpo-

wiedzialności – społecznej, ekologicznej. Bardzo 

dziękujemy Fundacji Pro NGO za niezwykle pro-

fesjonalne zorganizowanie całości. Wracamy 

z głowami pełnymi pomysłów i wiarą w nowy 

etap działalności Fundacji Kurdybanek!

 
Katarzyna Rynkowska 
Trenerka, koordynatorka 

projektów, asystentka ds. 

szkoleń, Fundacja Inicjatyw 

Twórczych i Społeczno-

Edukacyjnych Kurdybanek

https://www.linkedin.com/in/katarzyna-rynkowska-a8194322a/
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Współpraca to podstawa, by 
osiągnąć więcej – warto być 
aktywnym!

NGO bliżej biznesu

Wspólna realizacja działania czy projektu 
stwarza warunki do efektu win-win, gdzie 
każdy ma szansę na realizację indywidual-
nych i wspólnych celów. Udział w targach 
branżowych to idealna sytuacja, aby wyko-
nać znacznie bardziej efektywny pierwszy 
krok i  zaprezentować się wśród uczestni-
ków, którzy są najczęściej świadomą już 
zasad współpracy z NGO potencjalną grupą 
docelową. Cały proces, który następuje po 
pierwszym kontakcie między potencjalnymi 
zainteresowanymi do czasu realizacji pierw-
szego wspólnego działania, jest dzięki temu 
znacznie krótszy.

Wydarzenia takie jak targi odbywają się w róż-

nych częściach Polski, jednak 30 listopada 2022 r. 

w EXPO Kraków po raz pierwszy odbyły się targi 

branżowe będące częścią wydarzenia „CSR i ESG 

– od ludzi dla ludzi”, w których uczestniczyli przed-

stawiciele wszystkich trzech sektorów.

Jednym z kilkunastu wystawców targów byli-
śmy my! – przedstawiciele Kamienicy1, Fundacji 

Na Rzecz Rozwoju Sztuki i  Promocji Zdrowia 

działającej aktywnie już 11 lat, mającej status 

Organizacji Pożytku Publicznego, doświadczonej 

w organizacji wydarzeń i projektów, które anga-

żują w działania wszystkie trzy sektory, aktywnej 

medialnie, nagradzanej i wyróżnianej za swoją 

działalność w konkursach – organizacji pozarzą-

dowej ze Szczecina.

Jeśli braliście udział w targach branżowych, to na 

naszym stanowisku mogliście spróbować aktyw-

ności, którymi aktualnie zajmujemy się z pasją 

od kilku lat – zgodnie z naszą misją: Kamienica1 

„Uczy, Bawi, Pomaga – Żyć z  pasją aktywnie 

i  z  uśmiechem”. Będąc jednocześnie przed-

stawicielami organizacji i kadrowiczami Polski, 

z przyjemnością opowiadaliśmy Wam o nowej 

aktywności w  Polsce, którą popularyzujemy. 

Jest to dyscyplina sportu 

uznana już oficjalnie przez 

niektóre kraje w  Europie 

i  forma rekreacji – round-

net. Wszystkim, którzy zde-

cydowali się wziąć udział 

w naszym minichallenge’u, 

wręczyliśmy opracowane 

przez nas autorskie mapy 

„Wysp Szczecina”, zaprasza-

jąc do odwiedzenia miasta, 

w którym znajduje się na-

sza siedziba. 

Kolejną niszową aktywno-

ścią i pasją, której mogliście 

spróbować osobiście, było 

doświadczenie lotu mikro-

dronem za pomocą spe-

cjalnych gogli z systemem 

FPV (First Person View).

Czego sami doświad-
czyliśmy podczas 
wydarzenia?
Jako wystawcy mieliśmy 

przyjemność wziąć udział 

w  sesji fotograficznej na 

ściance prasowej, udzie-

lić wywiadu i  podzielić się wrażeniami pod-

czas wydarzenia, a przede wszystkim mieliśmy 

możliwość zaprezentowania naszej organizacji 

i przedstawienia działań, których się podejmuje-

my w idealnych warunkach. Był czas na rozmowy, 

wymianę kontaktów z pozostałymi wystawcami 

i uczestnikami – czyli profesjonalny networking. 

Wszystko to przełożyło się na wyjątkową atmos-

ferę sprzyjającą poznaniu nowych ludzi, którzy 

jednocześnie na co dzień zajmują się działaniami 

zdefiniowanymi przez jeden z trzech sektorów 

i tak jak my są zainteresowani współpracą w ra-

mach działań CSR & ESG. 

Zanim zaproponujesz wspólne działanie – 
przygotuj się!
Wiemy, że aby osiągnąć więcej, warto współpra-

cować, a żeby współpraca w ramach dwóch róż-

nych sektorów (np. NGO i biznesu) była owocna 

dla obydwu stron i pozbawiona nikomu niepo-

trzebnego stresu, wątpliwości, pytań czy proble-

mów, warto się do niej wcześniej odpowiednio 

przygotować, poznać zasady według, których 

firma może funkcjonować, m.in. pod aspektem 

prawnym czy finansowym. Warto zatem przed 

pierwszym spotkaniem z przedstawicielem fir-

my postarać się o uzyskanie odpowiedniego 

zaświadczenia – może nim być np. certyfikat 
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BSH (Business Spoken Here), jaki posiada nasza 

fundacja. Razem z biznesem można realizować 

różne działania, np. tak jak my – wolontariat pra-

cowniczy. Podobne zasady dotyczą współpracy 

między NGO i  instytucjami wywodzącymi się 

z pierwszego sektora. Nasza organizacja wielo-

krotnie realizowała projekty we współpracy z lo-

kalnymi urzędami, domami kultury czy szkołami, 

np. realizując zajęcia z minidronami dla dzieci 

„Gotowi do lotu” lub zajęcia pokazowe roundnet 

na lokalnych publicznych uczelniach wyższych.

Kolejnym krokiem jest porównanie zasad, we-

dług których działa Wasze NGO z warunkami 

obowiązującymi przyszłego partnera (nie 

zależnie od tego, pod który z  sektorów pod-

lega), i  przygotowanie oferty współpracy. 

Polecamy realizację wspólnych przedsięwzięć 

innym organizacjom pozarządowym, ponieważ 

tak jak nam, tak i Wam pomaga ona w pozyska-

niu szerszego grona potencjalnych odbiorców, 

wolontariuszy i darczyńców. Dzięki temu można 

efektywniej realizować działania fundraisngowe, 

budować płynność i stabilność finansową organi-

zacji pozarządowej, która z kolei jest podstawą do 

gromadzenia kapitału żelaznego. Brak stabilności 

finansowej jest obecny w dużej części organizacji 

pozarządowych w Polsce, a współpraca z innymi 

może pomóc ten problem rozwiązać.

Wymiana „dobrych praktyk” nie tylko wśród 
NGO-sów!
Dobre praktyki to inaczej sprawdzone gotowe 

rozwiązania, które można zaimplementować 

w Waszym sektorze. Wspieranie pasji, rozwój oso-

bisty czy przeciwdziałanie wypaleniu zawodo-

wemu pracowników są jednym z dodatkowych 

czynników, który działy HR firm mogą przedsta-

wić kandydatom podczas rekrutacji i zachęcić 

do siebie, są to bowiem istotne aspekty dla mło-

dych ludzi – nowego pokolenia. Podczas targów 

mieliśmy okazję poznać przedstawicielki jednej 

z krakowskich firm, która wspiera swoich pra-

cowników, przeciwdziałając spadkowi poziomu 

ich zaangażowania w wykonywaną pracę przez 

proponowanie im różnych dodatkowych działań. 

Pomaga również osobom niezwiązanym z firmą, 

posiadającym dobre wyniki sportowe w różnych 

dyscyplinach, a my mamy nadzieję, że roundnet 

stanie się wkrótce jedną z nich!

Paulina Pojawis 
Specjalista ds. Pozyskiwania 

funduszy - Fundraiser, 

Kamienica1 - Fundacja Na 

Rzecz Rozwoju Sztuki  

i Promocji Zdrowia

https://pro-ngo.pl/business-spoken-here/
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MasterMatch.online –  
niebezpieczne narzędzie,  
gdzie bogacimy się, dzieląc 
się pomysłami
 „Wymieniaj się pomysłami często. Gdy Ty 
i  ja wymieniamy się dolarami, niczego to 
nie zmienia – każdy z nas wciąż ma 1 dola-
ra. Gdy wymieniamy się pomysłami, oboje 
mamy dwa pomysły. Dałeś to, co sam zyska-
łeś. Dzielcie się pomysłami – oboje będziecie 
tymi bogatszymi dzięki wzajemnej wymianie” 

– J.C. Penny, przemowa na temat zdolności
kupieckich, 1934.

Już w 1934 roku najbogatsi ludzie świata – a ta-

kim był J.C. Penny – rozumieli potęgę pomysłów 

i wymiany myśli między ludźmi. Wcześniej ludzie 

nie znali się tak jak teraz – w dobie Internetu, me-

diów społecznościowych, szybkości przepływu 

informacji w różnych formach, na jakie pozwa-

la nam Internet. Wymieniamy się pomysłami 

w mgnieniu oka – nowym przepisem kulinarnym, 

nowym miejscem podróżniczym, nową kreacją 

wieczorną czy tym, co robimy zawodowo. 

Jednak wciąż pozostaje nam brak możliwości 

poznawania się twórców tych pomysłów i na-

wiązywania między nimi współpracy, z których 

mogłyby powstać produkty i usługi, o których 

świat nigdy wcześniej nawet nie myślał. Jak 

mawiał Penny – jeśli przedsiębiorcy mieliby 

przestrzeń do spotykania ludzi podobnych do 

nich – odważnych, działaczy, z dostępem do 

dóbr i  zasobów, którzy potrafią przewidywać 

trendy i docierać do klientów, każdy z nich byłby 

o wiele bogatszy, dzieląc się swoją działalnością 

i  informacjami z osobą o podobnych możliwo-

ściach. Synergia efektów, jakie powstają dzięki

połączeniu dwóch umysłów, które są gotowe do 

skutecznej i rzetelnej współpracy, jest niemalże

trudna do określenia.

Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii dzi-

siaj mamy takie miejsce. MasterMatch.online 

to przestrzeń do spotykania się osób przedsię-

biorczych z całego świata, w którym mogą one 

porozmawiać o biznesie, wymieniać się pomy-

słami i rozpoczynać współpracę. To skala do tej 

pory niespotykana: wystarczy założyć swój profil 

NGO bliżej biznesu

https://mastermatch.online/
https://mastermatch.online/
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i opublikować wyzwanie biznesowe, z którym się 

mierzymy. Aplikacja sama wyszuka z sieci profile 

osób, które posiadają potrzebne nam kompe-

tencje, a  jeśli i one będą mieć czas na rozmo-

wę i zaakceptują temat rozmowy, to możemy 

dalej swobodnie umówić się w ich kalendarzu. 

Szybko, prosto i skutecznie. Bez zbędnych wia-

domości i  tłumaczenia wszystkiego „na około” 

przed spotkaniem. Wystarczy jedno kliknięcie 

i już rozmawiamy z topowymi ekspertami o na-

szych pomysłach lub wyzwaniach biznesowych. 

Po każdej rozmowie wystawiamy rekomendacje, 

co powoduje, że każdy buduje swoją autentycz-

ną markę wiarygodnego partnera w biznesie. 

Nie ma tu botów, sprzedawców ani fałszywych 

profili – wszystko opiera się na wyjątkowym do-

świadczeniu rozmowy z osobą, którą widzimy 

i słyszymy na video-połączeniu. 

Serwis przeznaczony jest dla właścicieli bizne-

sów, kadry zarządzającej oraz ekspertów w takich 

dziedzinach jak:

 �marketing online,

 � budowanie strategii biznesowej,

 � prawo,

 � pozyskanie finansowania,

 � inwestycje,

 � budowanie i zarządzanie zespołem,

 � przywództwo,

 � usługi doradcze IT,

 � zarządzanie procesami w firmie.

Dzięki temu każda osoba z  pasją do biznesu 

może odnaleźć „bratnią duszę” oraz cenne kon-

takty do potencjalnej współpracy. Jeśli jako NGO 

tworzymy wydarzenie lub szkolenie i szukamy 

wiarygodnych ekspertów do roli prelegenta czy 

speakera – w kilka minut uzyskamy listę zaintere-

sowanych osób, z którymi od razu możemy odbyć 

rozmowy. Jeśli nasza firma prowadzi spotkania 

biznesowe, możemy również opublikować o tym 

informacje w specjalnej sekcji „wydarzenia”, tak 

aby od razu każda przedsiębiorcza osoba wybrała 

sobie interesującą tematykę, formę czy miasto 

i mogła wziąć w nim udział. Często przedsiębior-

cy podróżują służbowo i, będąc w innym mieście, 

zajrzeliby do miejsca, w którym spotkaliby innych 

właścicieli firm. I tu z pomocą również przycho-

dzi im MasterMatch.online, który wyświetla listę 

wydarzeń w okolicy. Jeśli media czy prasa szukają 

eksperta do wywiadów lub programu w telewizji, 

MasterMatch.online to dla nich miejsce, gdzie 

mogą zapytać aplikacji, jakie profile osób pasują 

do ich potrzeb, sprawdzić rekomendacje i za po-

zwoleniem kandydatów przekazać im dokładne 

informacje podczas umówionych spotkań wideo 

na platformie. Oszczędza to masę czasu na po-

szukiwanie osób w Internecie, przeszukiwanie 

danych kontaktowych, wysyłanie e-maili, telefo-

ny, wyjaśnienie i wyszukiwanie oraz koszty pracy 

człowieka, który wykonywał tę pracę manualnie. 

Jesteśmy obecnie po okresie pandemii, która 

zmieniła oblicze gospodarki, wymusiła szybszą 

cyfryzację wielu biznesów i wywołała zubożenie 

relacji społecznych. W odpowiedzi na te zmiany 

platforma MasterMatch.online powstała, by bu-

dować cyfrowe mosty między osobami prowa-

dzącymi biznes oraz wesprzeć ich w skalowaniu 

ich działalności. Łączy ona chłodne kalkulacje 

algorytmów z  najnowszymi trendami marke-

tingowymi i  przenosi radosną ludzką integra-

cję do świata online, tworząc całkowicie nową, 

skuteczną jakość. Kiedy pojawią się niepewne 

czasy – a takie idą, już nikt nie będzie miał ener-

gii do obecności w social mediach. Właściciele 

biznesów zaczną zwracać uwagę na core swojej 

działalności i szukać partnerstw oraz budować 

istotne kontakty. Wtedy sięgną po swoją książ-

kę telefoniczną. A jeśli tam nie znajdą pomocy? 

Wówczas z pomocą przyjdzie im MasterMatch.

online. Platforma nie tylko buduje i utrzymuje 

relacje biznesowe, ale tworzy nowe pomysły 

przekształcania dotychczasowych działalności, co 

ma szczególne znaczenie w niepewnych, szyb-

ko zmieniających się czasach, kiedy kluczowa 

staje się reakcja i tworzenie nowych partnerstw 

biznesowych.

 

 

Joanna Mosur 
CEO, MasterMatch.online

https://www.linkedin.com/in/joanna-mosur/
https://apps.apple.com/us/app/mastermatch/id162944121
https://play.google.com/store/apps/details?id=online.mastermatch.app
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NGO bliżej biznesu 
Znak towarowy w organizacjach 
pozarządowych – podejście 
bilansowe i podatkowe
Wiele organizacji pozarządowych, decydu-
jąc się na ochronę znaku towarowego, zasta-
nawia się, jak ująć ten wydatek w księgach 
rachunkowych. Z punktu widzenia rodzaju 
prowadzonej działalności (np. działalność 
statutową lub gospodarczą) nie ma to więk-
szego znaczenia. Znak towarowy może służyć 
zarówno jednemu, jak i wielu obszarom pro-
wadzonej przez nas działalności.

Dokonanie zgłoszenia znaku towarowego 

w Urzędzie Patentowym (wniosek o udzielenie 

prawa ochronnego na znak towarowy) stanowić 

może wydatek jednorazowy organizacji, zaliczany 

bezpośrednio w koszty w dacie jego poniesienia. 

Sytuacja ta wydaje się być logiczna, tym bardziej, 

że samo wniesienie takiej opłaty nie determinuje 

jeszcze powstania prawnej ochrony. Podobna sy-

tuacja dotyczyć będzie jednorazowego zaliczenia 

w koszty honorarium Rzecznika patentowego, 

jeśli zdecydowaliśmy się na jego usługi.

Dyskusyjna jest już kwestia ujęcia opłaty sta-

nowiącej dziesięcioletni okres ochronny. W fa-

chowej literaturze znajdziemy informację, że 

prawo ochronne do znaku towarowego  może 

zostać zakwalifikowane w księgach rachunko-

wych do wartości niematerialnych i prawnych 

w  przypadku łącznego spełnienia następują-

cych warunków: znak towarowy jest kompletny 

i zdatny do gospodarczego wykorzystania, okres 

ekonomicznej użyteczności znaku towarowego 

wynosi co najmniej rok. Oznacza, to że w sytu-

acji tej będziemy mieli do czynienia z odpisami 

amortyzacyjnymi. 

Stanowisko Urzędów Skarbowych (te starsze 

rocznikowo interpretacje podatkowe) również 

potwierdzają, że opłata za pierwszy – dziesię-

cioletni – okres ochronny znaku towarowego 

związana jest z okresem przekraczającym rok 

podatkowy. Tym samym koszty te muszą zostać 

rozliczone w czasie proporcjonalnie do okresu, 

którego dotyczą, czyli dziesięciu lat.

Sytuacja ta jednak na przestrzeni ostatnich lat 

uległa zmianie. Do głębszej analizy tego tematu 

musimy sięgnąć do art. 16d ust. 1-2 

ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych (CIT), który stanowi: 

Podatnicy mogą nie dokonywać odpi-

sów amortyzacyjnych od składników 

majątku, o których mowa w art. 16a 

i  16b, których wartość początkowa 

określona zgodnie z art. 16g nie prze-

kracza 10 000 zł; wydatki poniesione 

na ich nabycie stanowią wówczas 

koszty uzyskania przychodów w mie-

siącu oddania ich do używania.

Składniki majątku, o których mowa w art. 16a–16c, 

wprowadza się do ewidencji środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych zgod-

nie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekaza-

nia ich do używania. Późniejszy termin wprowa-

dzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego 

lub wartości niematerialnej i prawnej, o których 

mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4.

Rozwiązanie to może stanowić spore ułatwienie 

i uproszczenie procedury wielu organizacjom po-

zarządowym. Ujednolica to bowiem podejście bi-

lansowe i podatkowe rozliczenia prawa ochron-

nego do znaku towarowego. Nie wyklucza to 

przy tym podejścia z zastosowaniem odpisów 

amortyzacyjnych, jeżeli konkretna organizacja 

uzna takie rozwiązanie za właściwe. Przed pod-

jęciem decyzji, w jaki sposób rozliczymy nasze 

prawo ochronne, warto przedyskutować ten 

temat wewnątrz organizacji (lub ze specjalista-

mi), pamiętając przy tym, że przepisy prawne 

zmieniają dość dynamicznie i warto je na bieżąco 

weryfikować. 

Michał Cieśla 
Główny Księgowy 

Specjalista ds. ochrony  

własności intelektualnej

https://www.linkedin.com/in/micha%C5%82-cie%C5%9Bla-6245181b4/
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NGO bliżej biznesu 
Do jakich kwestii odnosi się 
ustawa o ekonomii społecznej?
Pojęcie ekonomii społecznej przez długi czas 
pozostawało bytem nieokreślonym w  pol-
skich przepisach prawa, nie posiadało ono 
swojej definicji. Działalność ustawodawcy 
w tym zakresie przez wiele lat była znikoma. 
Powodem dokonania zmian stała się pomoc 
Unii Europejskiej (UE), która przyniosła nowe 
programy, dofinansowania ze środków eu-
ropejskich oraz szansę na poprawę sytuacji 
społeczeństwa w Polsce. 

To właśnie te środki oraz działania doprowadzi-

ły do rozwoju sektora ekonomii społecznej, jak 

i usług społecznych. Biorąc pod uwagę prężny 

rozwój tej strefy na arenie międzynarodowej, jak 

i brak definicji podstawowych pojęć w polskim 

porządku prawnym, rozpoczęto prace nad wdro-

żeniem ustawy, która kompleksowo pokrywała-

by zagadnienia związane z ekonomią społeczną. 

Organem, który był najbardziej zaangażowany 

w  powstawanie ustawy, było Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRiPS). To 

na jego szczeblu w 2016 roku podejmowano 

pierwsze decyzje o stworzeniu rzeczonej usta-

wy. Powstawała ona przy pomocy Krajowego 

Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KKRES), 

który służył swoją opinią zarówno przy projekcie 

założeń z 2017 roku, jak i pierwszym projekcie 

ustawy z 2018 roku. Wszystkie te działania były 

podstawą do stworzenia ustawy o ekonomii spo-

łecznej z 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1812). 

Pojęcia kluczowe, które zostały w niej zdefinio-

wane, są jednolite i od teraz należą do regulacji 

ustawowych. Jak wynika z art. 2 pkt. 1 ustawy, 

przez ekonomię społeczną należy rozumieć dzia-

łalność podmiotów ekonomii społecznej na rzecz 

społeczności lokalnej w zakresie reintegracji spo-

łecznej i zawodowej, tworzenia miejsc pracy dla 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

oraz świadczenia usług społecznych. Jest ona 

realizowana w formie działalności gospodarczej, 

działalności pożytku publicznego i innej działal-

ności o charakterze odpłatnym.

Ustawa ma na celu wspieranie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, definiuje katalog 

podmiotów, które są nim objęte:

 � bezrobotni, w  szczególności bezrobotni 

długotrwale;

 � poszukujący pracy w wieku od 30 roku życia 

oraz po ukończeniu 50 roku życia;

 � poszukujący pracy niepozostający w  za-

trudnieniu lub niewykonujący innej pracy 

zarobkowej;

 � niepełnosprawni;

 � absolwenci centrum integracji społecznej 

(CIS) oraz absolwenci klubu integracji spo-

łecznej (KIS);

 � osoby samotnie gospodarujące, których do-

chody nie przekraczają kwoty 461 zł;

 � osoby w rodzinie, w której dochód na osobę 

nie przekracza kwoty 316 zł;

 � osoby, na których ciąży obowiązek alimen-

tacyjny, a które nie podejmują zatrudnie-

nia lub innej pracy zarobkowej lub z niej 

rezygnują;

 � osoby usamodzielnione;

 � osoby z zaburzeniami psychicznymi;

 � osoby pozbawione wolności, opuszczające 

zakład karny, oraz osoby pełnoletnie opusz-

czające zakład poprawczy;

 � osoby starsze (osoby, które ukończyły 60 

rok życia);

 � osoby, które uzyskały w  Rzeczpospolitej 

Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą.

Jest to jednolity oraz uniwersalny katalog, który 

zawiera w sobie podmioty zróżnicowane, z róż-

nych płaszczyzn społeczeństwa, które według 

ustawodawcy są jedną z najbardziej marginalizo-

wanych grup w społeczeństwie. Definicje zostały 

zaczerpnięte z przepisów prawnych regulujących 

wszystkie dziedziny określone w ustawach sa-

morządowych. Skonstruowanie kompletnego 

katalogu po raz pierwszy wprowadziło porządek 

oraz w sposób kompleksowy określiło właściwe 

podmioty. Dzięki działalności przedsiębiorstw 

społecznych korzyści odniosą nie tylko osoby 

wykluczone, lecz także całe społeczeństwo lo-

kalne. Ustawa jest uzupełnieniem istniejących 

aktów prawnych odnoszących się do różnych 

zakresów życia społecznego. Celem ustawy jest 

wsparcie, reintegracja, jak i pomoc w rozwiązy-

waniu problemów zawodowych, społecznych 

oraz gospodarczych osób zagrożonych wyklu-

czeniem społecznym. Dokonuje się tego za po-

mocą dwóch rodzajów działań. W jednym z nich 

kładzie się nacisk na odbudowę bądź rozwijanie 

umiejętności społecznych oraz zawodowych, 

tak aby możliwe było podjęcie zatrudnienia oraz 

podniesienie poziomu aktywności społecznej 

oraz zawodowej. Drugi rodzaj działań obejmu-

je formę reintegracji, która umożliwia osobom 

otrzymującym wsparcie również zatrudnienie 

w placówkach przedsiębiorstw społecznych, któ-

re tworzą nowe miejsca pracy. Ustawa wskazuje 

przesłanki wyliczone enumeratywnie, które musi 

spełniać podmiot, aby mieć możliwość bycia 



47

zaliczonym do podmiotów ekonomii społecznej. 

Takimi podmiotami mogą zostać:

 � spółdzielnie socjalne;

 � warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktyw-

ności zawodowej;

 � centra integracji społecznej i kluby integracji 

społecznej;

 � spółdzielnie pracy, w tym spółdzielnia in-

walidów, spółdzielnia niewidomych oraz 

spółdzielnia produkcji rolnej;

 � stowarzyszenia jednostek samorządu 

terytorialnego;

 � spółki akcyjne, spółki z o.o. oraz kluby spor-

towe, które są spółkami na podstawie usta-

wy o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz 

z 2021 r. poz. 2054 i 2142), które nie działają 

w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają 

całość dochodu na realizację celów sta-

tutowych oraz nie przeznaczają zysku do 

podziału między swoich udziałowców, ak-

cjonariuszy i pracowników;

 � organizacje pozarządowe, które nie są jed-

nostkami sektora finansów publicznych lub 

przedsiębiorstwami, instytutami badawczy-

mi, bankami i spółkami prawa handlowego 

będącymi państwowymi lub samorządowy-

mi osobami prawnymi;

 � organizacje pozarządowe niedziałające 

w celu osiągnięcia zysku, do których zali-

czają się fundacje i stowarzyszenia.

Przedsiębiorstwa społeczne to pozarządowe or-

ganizacje, które są wspierane m.in. finansowo 

przez władze rządowe. Zmierzają do integracji 

lokalnej i działają w obrębie samorządów. Te pod-

mioty ekonomii społecznej oddziałują w trzech 

głównych sferach życia społecznego: zatrud-

nieniowej, reintegracyjnej, rozwoju usług spo-

łecznych oraz rozwoju lokalnego, który oznacza 

trwały wzrost jakości życia mieszkańców danego 

regionu. Przedsiębiorstwami społecznymi mogą 

zostać podmioty prowadzące działalność odpłat-

ną lub działalność gospodarczą. Wymogiem ich 

funkcjonowania jest zatrudnianie co najmniej 

trzech osób na podstawie umowy o pracę, po-

nadto osoby te muszą wykonywać swoją pracę 

w wymiarze co najmniej połowy pełnego wy-

miaru czasu pracy. Jeżeli przedsiębiorstwo działa 

w celu reintegracji, oznacza to, że co najmniej 

30% ogółu osób zatrudnionych w takim przed-

siębiorstwie muszą stanowić osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym, które będą praco-

wać w wymiarze połowy pełnego wymiaru czasu 

pracy. Takie rozwiązanie pozwala automatycznie 

zwiększać liczbę miejsc pracy, które będą dosto-

sowane do potrzeb grupy osób marginalizowa-

nych. Dodatkowo w stosunku do każdej osoby 

zagrożonej wykluczeniem społecznym przed-

siębiorstwa społeczne muszą opracowywać 

i realizować indywidualny plan reintegracyjny. 

Pozwala to prowadzić kontrolę nad postępami 

działalności organów ekonomii społecznej i ich 

podopiecznych. Indywidualny charakter planu 

wskazuje na działania skierowane na osiąganie 

realnych efektów. Oprócz tego w  przygoto-

wywaniu planu biorą udział osoby zagrożone 

wykluczeniem, co ma przysłużyć się aktywizacji 

takich osób i wpłynąć na ich pozytywny rozwój. 

Przedsiębiorstwo społeczne posiada swój wła-

sny organ konsultacyjno-doradczy, który pełni 

funkcję opiniodawczą, a w jego skład wchodzą 

wszystkie osoby zatrudnione w  przedsiębior-

stwie. Cały zysk, łącznie z nadwyżką bilansową, 

przedsiębiorstwo społeczne przeznacza na wy-

konywanie swojej działalności, co znajduje swoje 

odbicie w rocznym sprawozdaniu, które przedsię-

biorstwo składa wojewodzie. To on odpowiada 

za rozpatrywanie wniosków organów, które chcą 

uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego, 

jak i wydaje decyzje o utracie takiego statusu, 

do której może dojść na podstawie przesłanek 

zawartych w ustawie. Wojewoda sprawuje rów-

nież nadzór nad przedsiębiorstwami społeczny-

mi. Osoby, które potrzebują pomocy, mogą sko-

rzystać z wykazu przedsiębiorstw społecznych, 

prowadzonego przez ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego w  formie 

elektronicznej. Jest on udostępniany w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Minister właściwy do 

spraw zabezpieczenia społecznego jest także 

organem wyższego stopnia, a co za tym idzie 

organem odwoławczym od decyzji wojewody. 

Przedsiębiorstwo publiczne może również uzy-

skiwać wsparcie w postaci pieniężnej oraz sze-

regu innych czynności, które gwarantuje władza 

publiczna. Te działania mają na celu rozwój nie 

tylko społeczności lokalnej, ale również społecz-

ności regionalnej, gdyż pomoc niesiona grupie 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

niesie za sobą rozwój całego społeczeństwa.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Socjoekonomika


48

Raport: ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym:  
nadal deklaracje a nie rzeczywistość
Szanse i ryzyka związane z ESG mają coraz bardziej mierzalny wpływ również na 

sektor handlu i dóbr konsumpcyjnych. Budowanie “zrównoważonej” marki staje 

się odpowiedzią na rosnące oczekiwania konsumentów i partnerów biznesowych. 

Podjęcie przez firmy takich działań, jak ograniczenie śladu węglowego, zmniejszenie 

zużycia wody czy weryfikacja łańcucha dostaw pod kątem pochodzenia surowców, 

będzie mieć długofalowo pozytywny wpływ na otoczenie. Raport przygotowany 

przez PwC Polska.

Outsourcing Stars 
Outsourcing Stars to jedyny w  Polsce niekomercyjny konkurs dla sektora 

Nowoczesnych Usług dla Biznesu.

Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najdynamiczniej rozwijających się 

organizacji otoczenia biznesowego, centrów usług wspólnych oraz miast w Polsce.

Raport z badania polskich ojców: Tata 2022 
We wszystkich badaniach Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, w których pojawia się pytanie o to, kto jest 

wsparciem dla dzieci i młodzieży w Polsce, wynik jest bardzo podobny: na pierwszym miejscu młodzi 

ludzie wskazują matkę, następnie kolegów lub przyjaciół, a dopiero na trzecim miejscu tatę. Tymczasem 

polscy ojcowie są coraz bardziej świadomi i chcą angażować się w wychowanie dzieci oraz rozwój relacji 

z dzieckiem i rodziną. Jednak potrzebują do tego odpowiedniego wsparcia. W nowym raporcie „Tata”, któ-

rego pierwsza edycja miała miejsce w 2014 r., przyglądamy się najważniejszym zmianom w świadomości 

ojców po ośmiu latach.

Aplikacja MasterMatch
MasterMatch.online to przestrzeń do spotykania się osób przedsiębiorczych z całego świata, 

w którym mogą one porozmawiać o biznesie, wymieniać się pomysłami i rozpoczynać współ-

pracę. To skala do tej pory niespotykana: wystarczy założyć swój profil i opublikować wyzwanie 

biznesowe, z którym się mierzymy. Aplikacja sama wyszuka z sieci profile osób, które posiadają 

potrzebne nam kompetencje. Wystarczy jedno kliknięcie i już rozmawiamy z topowymi eks-

pertami o naszych pomysłach lub wyzwaniach biznesowych. ZA DARMO!

Pobierz Raport z działalności Fundacji Pro NGO za rok 2022

Polecane

https://www.pwc.pl/pl/pdf-nf/ESG-w-dobrach-konsumenckich-i-handlu-detalicznym-nadal-deklaracje-a-nie-rzeczywistosc.pdf
https://outsourcingstars.pl/pl
https://mastermatch.online
https://apps.apple.com/us/app/mastermatch/id162944121
https://play.google.com/store/apps/details?id=online.mastermatch.app
https://fdds.pl/_Resources/Persistent/0/8/d/2/08d2d671775998e23c0948380f8837bb4613b210/fdds-raport--tata2022--07.pdf
https://pro-ngo.pl/raport2022/
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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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Kochani,
z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy 
Wszystkim Czytelnikom zdrowia, radości i pogody ducha. 
Oby nadchodzący czas świętowania był dla Was chwilą 
odpoczynku, spokoju oraz refleksji. Dziękujemy za ten 
wspólnie spędzony rok i życzymy, aby jedność, poczucie 
wspólnoty oraz otwartość towarzyszyły nam wszystkim  
w 2023 roku. Przywitajmy nowy rok z pozytywną energią  
i chęcią do działania, która pozwoli rozwijać się oraz  
osiągać cele w życiu prywatnym i zawodowym.

Wesołych Świąt i szczęśliwego nowego roku 

życzy Redakcja Magazynu Kompas NGO
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Realizuj cele
firmowe pomagając!

Kontakt dla firm
Grzegorz Ludwin 

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

https://www.linkedin.com/in/gludwin/

