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Słowem wstępu

Droga Czytelniczko i drogi Czytelniku,

od początku powstania magazynu
re:post opublikowaliśmy blisko kilkaset
artykułów wiele razy podejmując
trudne tematy, na które nie zawsze
znajduje się miejsce w tradycyjnych
magazynach. Tym samym dotarliśmy
do kolejnego kamienia milowego, jakim
jest wydanie 10. numeru magazynu
re:post. W tym wydaniu kontynuujemy
naszą misję re:dystrybuowania
najciekawszych i najważniejszych
artykułów publikowanych na polskim
Linkedin poruszając temat
różnorodności i wykluczenia. Mamy
nadzieję, że artykuły zawarte w tym
jubileuszowym 10. wydaniu pozwolą Ci,
drogi Czytelniku i droga Czytelniczko,
popatrzeć szerzej na otaczający nas
świat.

Dziękujemy, że z nami jesteś.

Przyjemnej lektury!
Marcin P. Stopa z Zespołem
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W tym numerze:



100% ze sprzedaży tego zdjęcia trafi do
Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Fot. Michał Sadowski

#sadowski.photography

https://www.sadowski.photography
https://www.sadowski.photography
https://www.sadowski.photography
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Dlaczego szukanie pracy
bywa takie trudne, czyli
o stereotypach w rekrutacji

Proces rekrutacji z perspektywy
pracodawcy zawsze łączy się
z ryzykiem, że wybór nie będzie

właściwy, że zatrudniony kandydat nie
sprawdzi się, wygeneruje nadmierne
koszty albo zbyt szybko odejdzie.
I pewnie z potrzeby niwelowania tego
ryzyka powstały stereotypy, utarte
przekonania o dobrych kandydatach.
Te przekonania od lat istnieją na rynku
pracy, nie tylko w Polsce, ale i na
świecie. Stereotypy, które trwają, pomi-
mo zmian w demografii, nowych poko-
leń wchodzących na rynek i zmieniają-
cego się otoczenia biznesowego.

Oto niektóre z nich:

1. Dobry kandydat jest obecnie
zatrudniony

Możliwe myślenie u pracodawcy przez
lata było takie: jeśli ktoś szuka pracy
i obecnie nie pracuje, może nie być
„pełnowartościowym” kandydatem.
Taka sytuacja może rodzić podejrzenia,
że osoba ta została zwolniona ze
względu na złe wyniki, nie była dobrym
pracownikiem, nie miała właściwej
motywacji, nie chciało jej się pracować
albo że cierpi na depresję lub inne
kłopoty psychiczne związane z utratą
pracy lub pozostawaniem bez pracy
przez dłuższy czas. A to rodzi ryzyko, że
może nie poradzić sobie w nowej pracy.
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Z kolei pasywny kandydat, który jest
zatrudniony, ma kwalifikacje „w użyciu”
i w związku z tym jest bardziej
bezpiecznym rozwiązaniem dla praco-
dawcy.

Wydawałoby się, że w dobie pandemii
oraz automatyzacji wielu zawodów, ten
stereotyp legnie ostatecznie w gruzach
i rzeczywiście trochę podejście rekrutu-
jących zmienia się w tym zakresie.
Plusem zatrudnienia osoby bez pracy
jest jej dyspozycyjność i gotowość do
podjęcia obowiązków od zaraz.
Lojalność, wdzięczność i zaangażowa-
nie nowego pracownika to może być
nagroda dla pracodawcy wykraczają-
cego poza ten stereotyp.

2. Dobry kandydat nie ma przerw
w zatrudnieniu

Ten stereotyp łączy się z poprzednim
punktem. Przerwy w zatrudnieniu
często są traktowane przez rekrutują-
cych z podejrzliwością, bo nie wiado-
mo, co było ich przyczyną, jak przerwy
wpłynęły na kompetencje i psychikę
danej osoby. Każda przerwa w CV, która
nie jest umotywowana, to znak zapyta-
nia dla osoby zajmującej się rekrutacją.

3. Dobry kandydat pracuje nie krócej
niż 3 lata w jednymmiejscu

Skoczkowie, czyli osoby, które często
zmieniają pracę, mogą być postrzegani
przez rekruterów jako mało lojalni
potencjalni pracownicy, narzekający na
warunki pracy albo kierujący się w
decyzjach o zmianie głównie zarobka-
mi. Częste zmiany pracy mogą świad-
czyć o braku zaangażowania, niepo-
ważnym traktowaniu pracodawcy.
Mogą też rodzić się podejrzenia co do

poziomu ich kompetencji - „nie są do-
brzy w tym, czym się zajmują i pracod-
awcy nie próbują ich zatrzymywać”.

Prawda jest taka, że w dzisiejszych cza-
sach zmiana jest nieodłącznym
elementem naszego życia i tkwienie
w miejscu, które nie daje szans na
rozwój, wcale nie jest czymś pozytyw-
nym. Zmiana pracy może być podykto-
wana sytuacją biznesową pracodawcy,
zakończeniem projektu, restrukturyza-
cją, przejęciem przez inny podmiot czy
koniecznością cięcia kosztów. Za
każdym razem potrzebna jest analiza
przyczyn zaistniałej sytuacji.

4. Dobry kandydat ma nie więcej niż
40 lat

Im kandydat jest starszy, tym może być
bardziej zmęczony pracą, może mieć
więcej kłopotów zdrowotnych, może
mieć kłopot z nadążaniem za nowymi
technologiami, może być mniej
elastyczny wobec zmian, może żądać
większego wynagrodzenia - powody w
głowie rekrutujących można mnożyć.

I odwrotnie, bardziej doświadczony
pracownik to okazja dla zespołu do
zaczerpnięcia z jego wiedzy i umiejęt-
ności, świadomość i dojrzałość, które
przekładają się na lojalność i zaangażo-
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wanie, współtworzenie bardziej różno-
rodnego środowiska pracy, szansa na
nową perspektywę w postrzeganiu
potrzeb klientów, problemów firmy czy
kierunków rozwoju.

5. Dobra kandydatka nie miała
przerwy związanej z wychowaniem
dzieci

Obawa pracodawcy może dotyczyć
zwolnień związanych z chorobami
u małych dzieci, zaczynających na przy-
kład chodzenie do przedszkola czy
mniejsze zaangażowanie w pracę
młodej mamy. Przerwa w zatrudnieniu
pociąga za sobą konieczność odświeża-
nia kwalifikacji, a czasem wręcz budo-
wania ich od podstaw - co dla
pracodawcy oznacza większy koszt
związany ze wdrożeniem do pracy
młodego rodzica.

6. Dobry kandydat ma
doświadczenie w branży

Pracodawcy lubią znajdować „klony”,
a więc pracowników z doświadczeniem
dokładnie na takim stanowisku
i w takiej branży, w jakiej pojawia się
wakat. To wiąże się często z mniejszymi
nakładami na szkolenia i wdrożenie do

pracy. Takie podejście może bardzo
zamykać możliwości sprawdzenia się
dla osób spoza branży, które mogłyby
wnieść coś nowego, ze świeżym
spojrzeniem i motywacją do wykony-
wania pracy w nowej roli.

7. Dobry kandydat nie pracował na
wyższym stanowisku niż to, na które
aplikuje

Kandydaci z większym doświadcze-
niem niż jest wymagane na danym
stanowisku są często postrzegani przez
rektuterów jako niebezpieczni, gdyż
mogą szybciej odejść, gdy znajdą pracę
lepiej dopasowaną do ich kwalifikacji,
mogą być mniej dopasowani do zespo-
łu i menedżerów, mogą być drożsi,
a więc wymagać większego budżetu
albo stanowić zagrożenie dla osób
z mniejszym stażem pracy czy
doświadczeniem w zawodzie.

Ważne jest, aby zrozumieć motywację
kryjącą się za chęcią zmiany pracy
w innym kierunku niż tylko w górę.
Potrzeba zmiany zawodowej, oznaki
wypalenia i konieczność zadbania
o zdrowie, chęć poszukiwania większe-
go sensu i potrzeba czerpania większej
satysfakcji z pracy to powody, których
najczęściej nie widać wprost w CV.
Bardziej doświadczony kolega to oka-
zja dla zespołu, aby się od niego uczyć -
patrz punkt 4.

8. Dobry kandydat nie prowadził
wcześniej własnego biznesu

Osoba, która wcześniej prowadziła
własny biznes, a teraz wraca do pracy
na etat może budzić podejrzliwość
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osób rekrutujących. Może traktować
zatrudnienie jako formę przeczekania
na lepsze czasy w biznesie, nie będzie
identyfikował się z firmą i zabraknie
mu lojalności, a może nie będzie
w stanie szybko wejść w strukturę
podległości, będzie zbyt niezależny
i będzie zadawał niewygodne pytania?
Rekruter może też podejrzewać, że
przedsiębiorca wracający na etat to
osoba, której w biznesie nie powiodło
się, skąd więc pewność, że poradzi
sobie w nowej pracy? To tylko niektóre
z wątpliwości, które mogą się pojawiać
w związku z tym stereotypem.

Myślenie stereotypowe to forma znie-
kształcania i upraszczania rzeczywisto-
ści, aby ułatwić proces podejmowania
decyzji. Warto zauważać u siebie takie
myślenie, kwestionować stereotypy
i dochodzić do prawdy. Rekrutujący

potrzebują nieszablonowego podejścia
do kandydatów, większej otwartości,
wychodzenia poza utarte schematy.
Szukający pracy muszą mieć świado-
mość błędów w myśleniu rekrutują-
cych, powinni uczyć się pokazywać
swoje atuty i mocne strony w taki
sposób, aby zmieniać te stereotypy,
a przede wszystkim rozmawiać
z pracodawcami językiem korzyści.

Rekruterze, czy podzielasz któreś
z powyższych przekonań?

Kandydacie, jak możesz przekuć
ewentualne swoje ograniczenia na
plusy?
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Szukam pracy.
Jestem gotowy się
przebranżowić

Tego typu deklaracje w ostatnich
latach zdarzają się coraz częściej.
Wynikają one z faktycznej chęci

zmiany branży/zawodu, znalezienia no-
wych wyzwań zawodowych, ale rów-
nież ze zmian, jakie zachodzą na rynku
wraz z postępem technologicznym,
rozwojem sztucznej inteligencji i rosną-
cą automatyzacją.

Struktura zawodów zmienia się w spo-
sób dynamiczny. Industry 4.0, czyli
rewolucja przemysłowa oparta na
automatyzacji i wymianie cyfrowej,
sukcesywnie postępuje. Do tego
doszedł COVID-19, który przyspieszył
proces zmian i zwrócił uwagę na
fizyczny wymiar pracy. Firmy zostały
przymuszone do szybszego działania,

niż oczekiwały w kontekście planowa-
nych transformacji stanowisk. Do cało-
ści obrazka dodajmy starzejące się
społeczeństwo, inwestycje infra-
strukturalne, wzrost dochodów, zmiany
klimatyczne, rosnący e-commerce,
zwiększoną częstotliwość pracy zdalnej
i ograniczone podróże służbowe. Każdy
z tych czynników wpływa na zmiany
zachodzące w poszczególnych bran-
żach – przemyśle, gastronomii, lotnic-
twie, motoryzacji, a nawet na zwykłej
poczcie.

Zmiana zawodu lub branży
podyktowana przez COVID-19

Zgodnie z raportem McKinsey [1] aż
25% więcej pracowników może potrze-
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bować zmiany zawodu, niż miało to
miejsce przed pandemią. Spodziewany
jest wzrost miejsc pracy w zawodach
o wysokich zarobkach i spadek w zawo-
dach o niskich zarobkach. 1 na 16
pracowników będzie musiał znaleźć
inny zawód do 2030 roku. Około połowa
pracowników będzie potrzebowała no-
wych, bardziej zaawansowanych umie-
jętności, aby przejść do grupy lepiej
opłacanych zawodów.

W Europie i Stanach Zjednoczonych
pracownicy posiadający dyplom ukoń-
czenia studiów wyższych są bardziej
skłonni do zmiany profesji po COVID-19.
We Francji, Niemczech i Hiszpanii
konieczność zmiany pracy jest obecnie
3,9 razy wyższa w przypadku kobiet niż
mężczyzn. Podobnie konieczność
zmian zawodowych dotknie młodszych
niż starszych pracowników.

Chcę się przebranżowić, ale czy
jestem na to gotowy?

Zanim podejmiemy decyzję o zmianie
zawodu lub branży, zacznijmy od
zadania sobie kilku istotnych pytań
diagnozujących, czy jesteśmy gotowi
na rozpoczęcie procesu poszukiwań,
który może być długotrwały:

• Skłonność do podejmowania
ryzyka – to trochę jak skok ze
spadochronem.
Prawdopodobieństwo upadku jest
niewielkie, ale jednak ryzyko
istnieje. Istotne jest, aby
odpowiedzieć sobie na pytanie, czy
wyjście ze strefy komfortu w tym
momencie kariery zawodowej,
biorąc pod uwagę wszystkie
czynniki zewnętrzne oraz moją
sytuację osobistą jest dla mnie

akceptowalne. Zatem – czy jestem
gotowy na zmianę ze wszystkimi
konsekwencjami, które się z nią
wiążą?

• Duch wojownika – czy jestem
gotowy, aby walczyć ze światem, bo
niestety łatwo nie będzie.
Gwarantowane jest spotkanie się
z niechęcią i brakiem zrozumienia
ze strony headhunterów
i potencjalnych pracodawców.

• Poduszka finansowa – dzięki niej
mamy szansę na spokojny sen w
trakcie poszukiwań pracy. A żeby
dobrze wyglądać na rozmowie
kwalifikacyjnej, musimy uprzednio
się wyspać. Należy założyć, że
znalezienie pracy w nowej branży
może być czasochłonne.

Od czego zacząć proces
przebranżowienia?

Skoro wiemy już, że jesteśmy gotowi na
zmianę, jakie działania należałoby
podjąć, aby do niej doprowadzić:

• Indywidualny model
kompetencyjny – to pewnego
rodzaju matryca kompetencji
i umiejętności wskazująca na
najmocniejsze strony menedżera
(kandydata). Matrycę warto

#GłosyLI
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zbudować w oparciu o analizę
kroków milowych we własnej
karierze, analizie zarówno
sukcesów, jak i porażek. Ustalmy, w
czym naprawdę jesteśmy mocni i
jakiego transferu wiedzy będziemy
w stanie dokonać do nowej
organizacji.

• Jacht, czy żaglowiec – dość często
słyszę: „Pani Moniko, jestem
zainteresowany zarówno pracą w
korporacji, jak i w małej lub średniej
firmie. Bez problemu odnajdę się
również w startupie”. Wierzę, że jest
grupa menedżerów, która
odnajdzie się w każdym środowisku
pracy. Bądźmy jednak ze sobą
bezwzględnie szczerzy. Nie
oszukujmy się, że nagle zacznie
nam odpowiadać szeroki wachlarz
zadań znacząco wykraczający poza
odpowiedzialność na naszym
stanowisku (startup), podczas gdy
do tej pory wyjątkowo ceniliśmy
sobie możliwość wyspecjalizowania
się w określonej dziedzinie
(korporacja). Oceńmy realistycznie
nasze preferencje względem: typu
firmy, charakteru pracy, naszej
pozycji w strukturach firmy,
odpowiedzialności i decyzyjności.

• Uzasadnienie zmiany i walka ze
stereotypowymmyśleniem –
motywacja kandydata do zmiany
pracy jest istotnym elementem
każdej rozmowy rekrutacyjnej i
niewątpliwie headhunter pogłębi
ten wątek, aby rozwiać swoje
wątpliwości. Istotnym elementem
będzie zatem podanie powodów,
dla których pragniemy stać się
częścią nowej branży, udowodnić
jej atrakcyjność i zobrazować
wartości, które wniesiemy mimo

braku doświadczeń. To również
moment, w którym mamy szansę
obalić stereotypowe myślenie
headhuntera, który może myśleć
schematycznie, szukając różnic
zamiast podobieństw.

• Networking, networking,
networking! – wykorzystaj sieć
kontaktów, aby poznać kulturę
organizacyjną firmy, dowiedzieć się
o jej klientach, poznać oczekiwania
branży. Innymi słowy – naucz się
mówić językiem potencjalnego
pracodawcy, rozpoznaj specyficzne
schematy działania, kanały
sprzedaży itp. Wykorzystaj tę
wiedzę podczas wywiadu.
Uzasadnij, że Twoje doświadczenie i
umiejętności będą skuteczne w
nowym środowisku. Znajdź
przewagi nad tradycyjnymi
kandydatami.

• Umiejętność adaptacji –
umiejętność dostosowania się do
nowego środowiska, praca w
dynamicznie zmieniających się
warunkach, wielokulturowe
zespoły. Na konkretnych
przykładach przedstaw i udowodnij
swoją elastyczność oraz otwartość.

• Polecenia – rekomendacje mają
moc silnika rakietowego z tą
różnicą, że nie występuje tu
zjawisko odrzutu substancji
roboczej. Wręcz przeciwnie. Silnik
rakietowy będzie kontaktem
wielokrotnego użytku i nigdy nie
zmniejszy swojej siły rażenia,
torując drogę oraz zapewniając
poparcie, które postawi kandydata
spoza branży w bardzo korzystnej
sytuacji względem innych
kandydatów. Rekomendacja nie
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jest co prawda gwarancją sukcesu,
ale na pewno pomoże walczyć ze
stereotypowym myśleniem i
niwelowaniem uprzedzeń.

• Personalny re-branding – to
z jednej strony CV uszyte na nową
miarę. Wydźwięk dokumentu nie
powinien pozostawiać wątpliwości,
że mamy do czynienia
z kandydatem posiadającym
oczekiwane umiejętności
i kompetencje. CV winno wywołać
zaciekawienie i chęć
zweryfikowania ewentualnych
obaw przez prowadzącego proces
headhuntera. Do kompletu brakuje
odpowiedniej prezentacji
personalnej w social media.

Zmienić branżę. Na jaką?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się
być dość oczywista dla nas – head-
hunterów rekrutujących kadrę zarzą-
dzającą. Wystarczy spojrzeć na listę
Klientów, dla których obecnie prowa-
dzimy procesy rekrutacyjne. Z peletonu
na prowadzenie wyłaniają się reprezen-
tanci e-commerce, telemedycyny,
nowych technologii i inżynierii. Listę
należy uzupełnić o usługi transportu
i dostaw oraz magazynowania.

W tym miejscu chciałabym podkreślić
wyjątkowo dynamiczny rozwój branży
IT, która rośnie systematycznie już od
dłuższego czasu. Od lat cierpi również
na brak wykwalifikowanej kadry
programistycznej. Z przyjemnością
przyglądałam się i nadal obserwuję
trend, który pojawił się w okresie
intensywnych konsolidacji w sektorze
bankowym. Zdublowane stanowiska,
zwolnienia grupowe. W konsekwencji
na rynek pracy weszły setki bezrobot-

nych specjalistów o profilu finanso-
wym. Część z nich wybrała drogę
doradcy finansowego, aby dość szybko
z niej zawrócić uzmysłowiwszy sobie
poziom nasycenia rynku usługami
finansowymi. Część natomiast, zwa-
żywszy na posiadane umiejętności
analityczne i ścisłe umysły, podążyła
drogą programistyczną, rozpocząwszy
tym samym fascynującą przygodę
z kodowaniem, która trwa do dziś.

Wracając do skoków spadochrono-
wych. Mam wykupiony skok spado-
chronowy z wojskowego desantowca
z wysokości 4200 m. To prezent od
mojego zespołu. Boję się przeokrutnie,
ale trzeba będzie to zrobić, żeby nie
wyjść na mięczaka. Patentem na
przełamanie strachu podzielił się ze
mną doświadczony skoczek spado-
chronowy. W końcu kiedyś i on stał
w drzwiach samolotu ten pierwszy raz,
trzymając się kurczowo krawędzi.
Napisał sobie wówczas na butach mot-
to, które miało mu pomóc przełamać
strach: „Skaczę! No i …!” Postanowiłam
je od niego zapożyczyć.

Ci zaś, którzy zdecydowali się dokonać
znaczącej zmiany zawodowej po
obraniu własnej drogi winni stanąć na
progu samolotu i tuż przed skokiem
spojrzeć na swoje buty. I już na zawsze
pamiętać to, co było na nich zapisane.

No i… bardzo dobrze ;)

[1] Źródło: https://www.mckinsey.com/featured-insights/

future-of-work/the-future-of-work-after-covid-19
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Rzucił korporację, założył start-up,
wrócił do niej z płaczem

Popularnością cieszą się wciąż
kolejne historie przedstawiające
osoby, które rzuciły pracę

w korporacji, założyły własny start-up
i osiągnęły sukces. Statystycznie jest to
jednak dość niewielki odsetek – reszta
kończy na skraju depresji i wraca
z podwiniętym ogonem do pracodaw-
cy, by zacząć spłacać długi.

Świat pracy korporacyjnej jest zupełnie
inny od realiów start-upowych. Truizm?
W pewnym zakresie tak. Jednak często
start-upy są gloryfikowane jako
wymarzone środowisko pracy.
W praktyce to wyobrażenie jest złudne,
ponieważ skupia się wyłącznie na
zaletach, jednocześnie pomijając
szereg negatywnych aspektów, które

okazują się krytyczne. Często
podkreślana swoboda działania ma
swoje granice, ponieważ finalnie i tak
należy zaadaptować produkt czy
usługę do potrzeb interesariuszy.
Finanse? Gdy atrakcyjna regularna
pensja zamienia się w obietnicę
odroczonych w przyszłości zysków
i trzeba obniżyć standard życia, optyka
szybko się zmienia. Luz? Ciśnienie
związane ze zdobyciem inwestora lub
finalizacją dużego kontraktu w obliczu
braku środków na wypłaty dla ludzi –
nie wspominając o własnej – jest
niezwykle stresujące. Koniec sztywnych
godzin pracy? Jasne, teraz pracuje się
właściwie bez przerwy i życie prywatne
zlewa się z zawodowym. A to wszystko
tylko początek.
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Korposzczur vs. start-upowiec

Myśląc o zmianie dotychczasowego
paradygmatu, warto zastanowić się
nad tym, jakie są realne konsekwencje
tej decyzji. Często osoby przyzwyczajo-
ne do pewnego statusu quo –
zapominają, że po przejściu na drugą
stronę barykady pewne rzeczy staną się
nieosiągalne. Wielkie budżety czy
brand działający na ludzi jak magnes to
dominanta korporacji. Tworząc własną
firmę od podstaw, zaczynamy od zera.
Ci którzy, kiedyś byli naszymi najlepszy-
mi przyjaciółmi w biznesie, nagle nie
odbierają telefonu, bo nie mamy już
czego u nich wydawać. Co więcej,
kiedyś dysponowaliśmy sporymi
środkami, teraz to my musimy
sprzedawać i je zarabiać. Nie inaczej
jest z benefitami – owocowe piątki,
trzynastki, dobre auto służbowe, bilety
lotnicze, hotele, nagle zmieniają się na
banana w pracy, nieregularną pensję,
autobus i hostel. Fakt, jest to skrajność,
bo możemy dołączyć do bogatego
start-upu, na określonym poziomie
rozwoju, szybko znaleźć bardzo korzyst-
ne finansowanie z VC lub mieć na tyle
dużo zgromadzonych środków, że tego
nie odczujemy – jednak znów – tych
sytuacji jest statystycznie mniej.

W tym wszystkim często zapomina się
o sobie – o własnych preferencjach,
przyzwyczajeniach, możliwościach.
Jeśli całe życie wiedliśmy na relatywnie
wysokim poziomie, co miesiąc wpadała
pięciocyfrowa pensja na konto, był czas
na wakacje bez telefonu, a do tego były
benefity pracownicze, dla wielu osób
jest to naprawdę trudne. Dopiero po
czasie zdają sobie sprawę, jak wielki był
to dla nich komfort i jak upierdliwy
przełożony czy nudne wielogodzinne
telekonferencje schodzą na trzeci plan.

Życie wywraca się do góry nogami,
pojawia się presja, strach o jutro,
wszystko przestaje cieszyć. Być może to
się zmieni i za to wszystko będzie
w przyszłości czekać wielka nagroda –
lukratywny exit i nowy rozdział. Jednak
kluczowe jest tu słowo „może”, bo
większość start-upów jednak pada
przed upływem 2 lat. W korporacji
nieudany projekt to brak premii, będąc
członkiem zarządu, nieudany start-up
może w skrajnej sytuacji skończyć się
stratą dorobku całego życia. Te
wszystkie wyobrażenia biorą się
z pewnej określonej narracji medialnej
– nawet bankruci opowiadają w nich
jak jest cudownie, podbudowując
własną samoocenę i licząc na deal,
który w końcu postawi wszystko na
nogi. W przeciwnym razie znikną po
cichu. W rozmowach kuluarowych
można jednak dostrzec zupełnie inną
tendencję – szczerej wymiany refleksji,
która powinna stanowić fundament
podjęcia takiej decyzji.

Skillset to podstawa

Zmiana środowiska determinuje też
potrzebę wykonywania zupełnie no-
wych czynności, które wcześniej były
transparentne. Będąc specjalistą
w danej dziedzinie, trzeba się skupić na
wąskim zakresie własnej ekspertyzy. Po
prostu trzeba być w tym dobrym,
a resztą zajmą się inni. Jeśli jednak

#GłosyLI
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decydujemy się przyjąć pozycję CEO –
wszystko jest nagle na naszej głowie.
Tony papierów, księgowość, roszczenio-
wi pracownicy, zatrudnianie, zwalnia-
nie, nierówna walką z urzędami,
konkurencja, pomysły na dalszy rozwój,
strategia – literalnie całość pojawia się
w tym samym momencie. Nie ma
czasu na to, by przyswajać poszczegól-
ne rzeczy krok po kroku. Jasne, będą od
tego ludzie, z czasem coraz więcej,
jednak początkowo trzeba to opano-
wać we własnym zakresie.

Wydaje się dużo? Brakuje w tym
wszystkim podstawowego elementu –
sprzedaży. Tej, okropnej, nielubianej
sprzedaży. Można zaniedbywać wiele
aspektów działania spółki, natomiast,
jeśli jest trakcja, wszystko z czasem się
poukłada. Osoba zarządzająca staje się
przede wszystkim sprzedawcą – musi
sprawić, że grupy docelowe będą kupo-
wać produkt lub usługę. Niezależnie od
tego czym się zajmujesz. Zmienia się
tylko metodyka sprzedaży. Czasem na
początku trzeba wisieć na telefonie, by
znaleźć pierwszych klientów, bo jeśli
tego się nie zrobi, nie będzie na koszty
stałe, o wynagrodzeniu już nie
wspominając. Teraz ma się na głowie
innych ludzi, ich rodziny, problemy itd.

Najłatwiej byłoby być jedną nogą
w korporacji na etacie, a przy okazji
budować swój start-up po godzinach
i zdecydować się na transfer, dopiero
gdy spółka będzie rentowna, jednak
bez pełnego zaangażowania jest to po
prostu trudne.

Drastyczne zmiany w życiu mogą być
korzystne, jednak korporacyjne złote
kajdanki skutecznie przed nimi
chronią. Zanim ktoś emocjonalnie nie
wytrzyma, rzuci korporację z dnia na
dzień, dobrze, żeby zweryfikował
wcześniej, czy po drugiej stronie
faktycznie jest tak różowo jak mówią.
Jeśli jest się na to gotowym i zakłada się
również negatywny scenariusz
w postaci porażki, warto to dobrze
zaplanować i spróbować. Jeśli nie –
lepiej wziąć dodatkowe zajęcia z jogi
lub jechać na kolejne wakacje, docenić
korporacyjny komfort i skupić się na
innych aspektach życia, bo czasem
powrót jest niezwykle trudny i bolesny.

re:post | strona 18

#GłosyLI Szymon Janiak

https://www.linkedin.com/pulse/rzucił-korporację-założył-start-up-wrócił-do-niej-z-płaczem-janiak/


#GłosyLI

Czas na mentoring

“Jedną z największych wartości
Mentorów jest zdolność
widzenia tego, czego Mentee

nie widzą i pomaganie im w dotarciu
do tego”.

- John C. Maxwell

Mentoring, czyli co?

W literaturze i w praktyce nie
obowiązuje jedna definicja Mentora
i Mentoringu. Samo znaczenie tych
pojęć (Mentor- osoba przekazująca
wiedzę/doświadczenie, Mentee - osoba
pozyskująca wiedzę/ doświadczenie)
wywołuje wiele dyskusji. Jak zawsze,
wprowadzenie słów zapożyczonych
z języka obcego do języka polskiego

powoduje trudność w jednoznacznej
ich definicji. Określenie polskich
odpowiedników, na razie nie dało
rezultatu. Inne zapożyczenia np.
Protegee również nie są zgodne
z oczekiwaniami i nie przyjęły się
w praktyce.

Dziś pojęcia Mentor używa się jako
określenia dla mistrza czy nauczyciela
(relacja zawodowa, relacja w procesie
edukacji). Celem procesu mentoringo-
wego jest odkrywanie i rozwijanie
potencjału ucznia (Mentee). W trady-
cyjnej definicji mentoringu mistrz
(Mentor) jest na ogół osobą z dużym
doświadczeniem w danej dziedzinie
zawodowej i dzięki temu może dzielić
się swoimi doświadczeniami i praktycz-
ną wiedzą z uczniem (Mentee).
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W obecnych czasach spotykamy się
jednak z sytuacjami, kiedy to osoba
z mniejszym stażem zawodowym staje
się Mentorem i dzieli się swoim
doświadczeniem i spojrzeniem na życie
z kimś, kto jest od niej znacznie bardziej
doświadczony. Tempo zmian otaczają-
cej rzeczywistości i kolejne pokolenia
wchodzące na rynek pracy powodują,
że obecnie procesy rozwoju i uczenia
przebiegają wielopłaszczyznowo. Takie
relacje nazywamy odwróconym
mentoringiem, który zyskuje coraz
więcej zwolenników. Coraz więcej
bardzo doświadczonych liderów jest
otwartych, aby czerpać od młodszych,
mniej doświadczonych pokoleń.

Moim zdaniem nie ma znaczenia, kto
od kogo czerpie, kto kogo inspiruje do
rozwoju. W praktyce bez względu na to
kto jest Mentorem, a kto Mentee, obie
strony mają unikalną szansę rozwoju
i zajrzenia w głąb siebie. Bywa, że to
właśnie w „tradycyjnym” procesie
mentoringowym Mentee staje się
„lustrem” Mentora. Mentor czerpie
z relacji równie wiele co młodszy kolega
czy koleżanka.

Mentoring, coaching czy mentor-
coaching? A może jeszcze coś
innego?

Pomylenie pojęć? Nie, to po prostu
mnogość podejścia do tematu i różne
nurty i różne podejście technik i narzę-
dzi wykorzystywanych w procesach
mentoringowych.

Istnieją zwolennicy mentoringu opar-
tego na transferze „twardej” wiedzy
i doświadczeń zawodowych, najlepiej w
obszarze, w którym pracuje Mentee.
Oznacza to, że młody adept marketin-
gu może korzystać z mentoringu
doświadczonego kolegi marketingow-
ca, który nie jedną strategię marketin-
gową w życiu wdrożył. Wtedy ich
rozmowy mentoringowe będą mocno
związane z konkretnymi wyzwaniami
zawodowymi, kiedy to Mentor będzie
mógł podzielić się konkretną wiedzą
i doświadczeniami z życia wziętymi.
W takiej relacji Mentee oczekuje
konkretnej porady, podzielenia się
sukcesami i porażkami Mentora, czy
skomentowania sytuacji rynkowej.

Jednocześnie wszystkowiedzący Men-
tor, odchodzi do lamusa. Wiedza
i technologia dezaktualizują się,
pojawiają się nowe trendy rynkowe
i społeczne. To co sprawdzało się kiedyś,
niekoniecznie musi sprawdzać się
dzisiaj. Dlatego ciekawość, pokora oraz
kompetencje typowo coachingowe
mają duże znaczenie w obecnych
procesach mentoringowych.

Zadawanie odpowiednich pytań i
poszerzanie perspektywy Mentee jest
jedną z powinności Mentora w obecnej
rzeczywistości. Praca na ograniczają-
cych przekonaniach Mentee, to
również obszar działania Mentora.

#GłosyLI
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To co łączy opisane powyżej podejścia
mentoringowe to kwestia przejęcia
współodpowiedzialności przez Mento-
ra za Mentee oraz jego sukcesy
i porażki. Bo na koniec dnia pamiętaj-
my, że Mentor ma ogromny wpływ na
życie Mentee. Zwłaszcza, że relacja
Mentor - Mentee jest oparta na zaufa-
niu. Mentee ufa swojemu Mentorowi
i podąża w kierunku wskazanym przez
Mentora.

Wygląda na to, że „Mentor hybrydowy”,
czyli osoba łącząca kompetencje
mentora, coacha oraz trenera, może też
być doskonałym rozwiązaniem na
dzisiejsze niepewne i zmienne czasy
VUCA.

Poza tym, bez względu, a może przede
wszystkim, na przyjęte podejście do
procesu, Mentee oczekują od
Mentorów dzielenia się również ich
porażkami i trudnymi sytuacjami. Bo
uczenie się na błędach jest jednym
z elementów procesów rozwojowych.
Skoro można uczyć się na błędach
innych osób, to dlaczego nie uczyć się
na błędach Mentora?

Mentor, czyli kto?

Lista przymiotów i cech Mentora jest
bardzo, bardzo długa. W zasadzie tak
długa, że chyba trudno byłoby znaleźć
w praktyce osobę, które spełniałaby te
wszystkie kryteria. Tym niemniej warto
mieć świadomość najwyższych stan-
dardów i najlepszych praktyk w tym
obszarze. Dzięki temu Mentorzy mogą
pracować nad sobą, a Mentee mogą
dokonywać świadomych wyborów
swoich Mentorów. Praca na potencjale
ludzi, ich mocnych stronach i zasobach
daje świetne efekty.

Cechy i postawy mentora (kolejność
alfabetyczna):

▶ Akceptuje Mentee takim, jakim jest
(nie robi założeń, nie ocenia).

▶ Buduje partnerską relacją (dorosły–
dorosły).

▶ Daje możliwość wyboru Mentee.

▶ Daje przestrzeń na podejmowanie
decyzji przez Mentee.

▶ Dojrzałość emocjonalna.

▶ Docenia, nagradza i motywuje
Mentee do rozwoju.

▶ Dopytuje, nie zadowala się
pierwszą odpowiedzią.

▶ Dotrzymuje danego słowa,
wywiązuje się z zobowiązań.

▶ Dzieli się swoją wiedzą i swoimi
kontaktami.

▶ Elastyczna(y) w podejściu do
procesu.

▶ Empatia i troska o drugiego
człowieka.

▶ Inspiruje, jest ciekawy nowych
rzeczy, nowych perspektyw.
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▶ Jest otwarty na zmiany (zwinność
podejścia, również dotyczy procesu
mentoringowego).

▶ Lubi ciszę, nie „zagaduje ciszy” na
siłę.

▶ Ma czas dla Mentee, nie spieszy się.

▶ Odpowiedzialność (bierze
odpowiedzialność za zbudowanie
relacji, za wyniki procesu
mentoringowego).

▶ Otwarcie komunikuje się
(szczerość, język komunikacji,
dopytywanie).

▶ Poczucie humoru i radość z relacji.

▶ Pokora i zdystansowanie do
własnej wiedzy.

▶ Posiada intuicję, umie czytać
między wierszami.

▶ Posiada wartości, jest im wierny(a),
może być wzorem.

▶ Przygotowuje się do spotkań z
Mentee.

▶ Rozwija się i uczy (tak, Mentor też
musi cały czas rozwijać się, bo „kto
stoi w miejscu, ten cofa się”),
poddaje się superwizji.

▶ Słucha i jest uważny, posiada
umiejętność bycia „tu i teraz”
(obecność duchowa).

▶ Spójny i autentyczny (wartości,
działania, przekonania, postawy).

▶ Stawia realistyczne cele i
oczekiwania wobec Mentee.

▶ Szanuje drugiego człowieka.

▶ Umie przyznać się do porażek/
błędów (podzielenie się
doświadczeniami).

▶ Umie uważnie słuchać, nie
przerywa wypowiedzi, daje
przestrzeń i czas.

▶ Umie „wejść w buty Mentee” i
spojrzeć na sprawy z innej
perspektywy.

▶ Umie zadawać pytania
poszerzające perspektywę (pytania
otwarte mają moc!).

▶ Umie zbudować zaufanie, posiada
dobre intencje.

▶ Uważna(y) na otaczający świat i
Mentee.

▶ Życzliwa(y) i pozytywna(y) dla
Mentee i procesu rozwojowego.

Oprócz przymiotów i kompetencji,
jakie powinien posiadać Mentor,
kluczem do sukcesu programu
mentoringowego jest jakość relacji
Mentor-Mentee. Tylko w relacji, która
naprawdę jest oparta na wzajemnym
szacunku, otwartości i zaufaniu można
osiągnąć zakładane cele i wesprzeć
rozwój Mentee.
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Mentoring to moda czy realna
potrzeba?

Mentoring jest świetnym sposobem na
rozwój w każdych czasach. Warunkiem
do skorzystania z tego narzędzia jest
chęć rozwoju, poszerzania perspektyw,
budowania samoświadomości oraz
pracy nad sobą.

Mentoring w świecie VUCA jest
doskonałym sposobem na poszerzanie
perspektywy, czerpanie wiedzy i do-
świadczeń od bardziej doświadczonych
kolegów/koleżanek, a także okazją do
budowania unikatowych relacji
międzyludzkich, których fundamen-
tem jest wzajemne zaufanie i szacunek.
Być może w obecnym świecie,
w którym tak mało jest autentycznych
autorytetów, mentoring może być
odpowiedzią na potrzebę „lokalnych
autorytetów”, które są na wyciągnięcie
ręki. Osób życzliwych i uważnych, które
nie stawiają się na piedestale doskona-
łości w czasach, kiedy wszystko
w mediach jest doskonałe, piękne
i bajkowe.

Po mentoring często sięgają osoby,
które stają w obliczu zmiany zawodo-
wej. Wtedy taki proces nie sprowadza
się do transferu doświadczeń czy
wiedzy. W takiej sytuacji można
sięgnąć po narzędzia coachingowe
oraz testy psychometryczne (narzędzia
do badania profilu osobowości,
preferencji zawodowych, motywatorów
i demotywatorów). Dla skuteczności
każdego procesu rozwojowego kluczo-
we są: elastyczność i wiedza osoby
prowadzącej procesy rozwojowe oraz
umiejętność dopasowania procesu do
konkretnych potrzeb Mentee. Nie ma
jednej metody na wszystkich! I na tym
polega piękno mentoringu w
obecnych czasach.

Czy Mentoring on-line się sprawdza?

Czas pandemii i relacje on-line nie
przeszkadzają w prowadzeniu proce-
sów mentoringowych. Po ponad roku
prowadzenia procesów on-line, mogę
to powiedzieć z całą odpowiedzialno-
ścią. Twierdzę, że mentoring sprawnie
przeszedł do wirtualnej rzeczywistości.
Oczywiście sesje on-line mają swoją
specyfikę i ograniczenia. Mają też swoje
atuty. Sesje on-line wymagają też
większej uważności i skupienia po obu
stronach. Liczba informacji i bodźców
przekazywanych i odbieranych przez
kamerkę i mikrofon jest znacznie
okrojona (mowa ciała okrojona do
minimum). Dlatego też w obecnych
programach mentoringowych dużą
rolę odgrywa systematyczność,
struktura spotkania i jasno określone
cele spotkania oraz całego procesu
rozwoju. Spotkania mentoringowe on-
line mogą być krótsze niż te
„tradycyjne”, ale mogą odbywać się
częściej (większa dostępność uczestni-
ków procesu na spotkania). Patrząc na
sytuację związaną z rozwojem
pandemii w Polsce i na świecie,
wygląda na to, że z mentoringiem on-
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line zostaniemy na dłużej. To nowa
kompetencja, jakby na to nie patrzeć.
Idziemy z duchem czasu. Dlatego
wszystkie cechy Mentora odnoszące się
do jego kompetencji miękkich
i człowieczeństwa stają się niezwykle
ważne. Stawiam tezę, że są one równie
ważne jak warsztat Mentora i znajo-
mość odpowiednich narzędzi.

Quo vadis mentoring?

Mentoring w Polsce jest relatywnie
świeży i być może cierpi na „choroby
wieku dziecięcego”. Jesteśmy świadka-
mi sytuacji, kiedy standardy i podejście
mentoringowe bardzo się różnią. Z
drugiej strony na jakość i postrzeganie
wartości mentoringu wpływają sami
mentorzy. Dlatego budowanie spój-
nych standardów i wiedzy pozytywnie
wpływa na popularyzowanie tej formy
rozwoju indywidualnego.

Mimo tych trudnych początków cieszę
się, że mentoring jako jedna z form
świadomego rozwoju staje się coraz
bardziej powszechna, gdyż korzystają
z niej obie strony, czyli Mentor i Mentee.
Dodatkowo widzę szansę, że dzięki
popularyzacji wysokich standardów
mentoringu w coraz liczniejszej grupie
organizacji, będziemy świadkami
wzrostu jakości kultury zarządzania.
Trzymajmy kciuki, aby świadomi liderzy
- mentorzy propagowali w organiza-
cjach kulturę mentoringową!

Niewątpliwe jeszcze wiele pracy
w propagowaniu mentoringu przed
nami, rzecznikami tej formy rozwoju.
Edukacja biznesu (zarządy spółek,
działy HR, liderzy) w zakresie tego,
czym jest mentoring, jakie są korzyści z
niego płynące oraz wdrażanie
najlepszych praktyk, będą najlepszą
formą propagowania Mentoringu.
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Piaskiem między oczy. Czego
nie wiesz o byciu osobą LGBT+?

Kiedy jakiś czas temu, na antenie
Radia ZET, coming out zrobił
Andrzej „Piasek” Piaseczny,

heteroseksualna większość nie
rozczarowała i jak zwykle zabrała głos,
doradzając, jak ten coming out powi-
nien wyglądać, pisząc po portalach
społecznościowych, że nastąpił za
późno, że przecież każdy i tak wiedział
albo że był niepotrzebny. Bo kogo
obchodzi, kto z kim sypia? Pojawiły się
nawet deklaracje, zaprzestania kupo-
wania płyt Andrzeja Piasecznego.

I to moi Kochani jest esencja bycia
osobą LGBT+ w Polsce. Wiele osób ma
dużo do powiedzenia w materii bycia
osobą LGBT+, natomiast mało kto wie,
co to tak naprawdę oznacza i jak to jest
być osobą nieheteronormatywną

w polskim społeczeństwie i z czym
musimy się codziennie mierzyć.

Chcecie dowiedzieć się, jak to jest być
osobą LGBT+ w Polsce? Czytajcie.

1. Boisz się

Strach jest niejako wpisany w Twoje
życie. Boisz się, że ktoś Cię zaatakuje
słownie lub fizycznie. Boisz się, że ktoś
pomyśli o Tobie źle. Że zwolni Cię
z pracy albo będzie niemiły. Boisz się, że
będziesz musieć zamknąć biznes, bo
stracisz zlecenia z powodu swojej
orientacji. Boisz się nawet, że ktoś może
wypowiedzieć Ci umowę o mieszkanie
z tego powodu. A kiedy jesteś
nastolatkiem, umierasz ze strachu, że
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Twoi rodzice wyrzucą Cię domu, bo Cię
nie zaakceptują. I obawiasz się tego, że
ludzie się od Ciebie odwrócą. Zwłaszcza
Ci, którzy deklarowali bezwarunkową
miłość.

2. Ukrywanie Cię męczy

Z powodu strachu, osoby LGBT+,
bardzo często ukrywają się i żyją w tzw.
szafie. Nie chcą zawieść oczekiwań
innych (np. swoich rodziców), narażać
się na przykre sytuacje oraz padać
codziennie ofiarami homofobii.

Czasem nawet z powodu strachu
przystają na kontrakty (takie się zdarza-
ją, serio!), które zabraniają publicznie
im mówić o swojej orientacji, jako że
mogłoby to „odstraszyć” klientów.

Ale to ukrywanie, niezależnie od tego,
jak długo trwa, niszczy człowieka
i sprawia, że wszystkiego się odechcie-
wa. Bo jeśli cały czas trzeba pilnować
się, żeby nie zdradzić się, nie okazywać
uczuć, zachowywać odpowiednią
ekspresję, nie ma już sił na co innego.
Zwłaszcza na życie.

3. Musisz „wychodzić z szafy” wiele
razy

Nie robimy coming outów wyłącznie
przed rodziną, ale także przed
znajomymi, tymi starymi i nowymi,
w miejscach pracy, w nowych kręgach
przyjaciół. I chociaż za każdy razem jest
to łatwiejsze, coming out, cały czas
potrafi stresować. Dlaczego? Patrz na
punkt pierwszy i następny.

4. Ludzie Cię oceniają, zamiast
wspierać

Coming out jest świadomym, pełnym
dumy momentem. Nieważne, jak
długo zajmie komuś, żeby go zrobić,
nieważne, jakie możesz mieć o nim
zdanie, nieważne czy wiedziałeś lub
wiedziałaś wcześniej, nieważne ile razy
wcześniej ktoś kłamał, ukrywał się,
omijał trudne pytania i zdarzenia, żeby
unikać starcia z rzeczywistością – to nie
Twój moment. To moment tej osoby.
I w tym momencie nie masz prawa
tego krytykować. Wyjście z szafy jest
zawsze świętem, w którego czasie
jednorożce paradują, a z nieba leci
brokat.

5. Usłyszysz, że bycie LGBT+ to moda

Wiecie, ile razy sugerowano mi, że
buduję swoją karierę na byciu gejem?
A wiecie, że takie komentarze pojawia-
ją się przy okazji każdego coming outu
albo angażowania się w działania na
rzecz równości.

Nie. Bycie osobą LGBT+ nie jest tren-
dem. Gdyby było, o osobach
nieheteronormatywnych, nie mówiło-
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by się per „ideologia” i nie powstawały-
by strefy od nich tzw. strefy wolne.
Osoby LGBT+ nie byłyby nazywane
„tęczową zarazą” tylko „rainbowsette-
rami”, a na klatkach bloków mieszkal-
nych nie pojawiałyby się dehumanizu-
jące ulotki z prośbą o dezynfekowanie
ich z wirusa gender, tylko rozdawane
byłyby poradniki „Jak być bardziej
tęczową osobą. 7 outfitów na wiosnę”.

6. Wiele osób myśli, że masz wybór

„Przejdzie mu”, „Tak zdecydował”,
„Przejdzie Ci”, „Twoja decyzja”, „A może
wybierzesz inaczej”, „To da się
zmienić?”.

Przykro mi. Nie da się. Czy myślicie, że
ludzie z pełną premedytacją wybierali-
by bycie osobą LGBT+? Zwłaszcza w
Polsce? Codzienne poniżanie, homofo-
bię, brak możliwości zalegalizowania
związku z kimś, kogo się kocha albo
odwiedzenia go w szpitalu? Jeśli
myślicie, że bycie osobą niehetero-
normatywną to wybór, mam złą
wiadomość, takimi się rodzimy.

7. Codziennie przeczytasz, że masz
problem

W polskim internecie, codziennie,
pojawia się ok. 7 000 negatywnych,
homofobicznych komentarzy. Takich,
które mają obrazić Cię jako osobę
LGBT+, ale też tych, które mają Cię
unieważnić (np. podające przekłamane
statystyki dotyczące liczebności
społeczności osób nieheteronorma-
tywnych). Codziennie więc przeczytasz
o sobie coś złego. A momentami
zaczniesz w to wierzyć, niezależnie od
tego jak silny lub silna jesteś.
A pewnego dnia usiądziesz na krześle
i po prostu się rozryczysz. Albo
spakujesz walizki i wyjedziesz. Albo
pomyślisz, tak jak 70% polskich
nastolatków LGBT+, żeby coś sobie
zrobić. Bo nie będziesz umieć
w pewnym momencie pojąć, skąd
wzięła się ta cała nienawiść i co
zawiniłeś lub zawiniłaś innym.

8. Twoja osoba jest seksualizowana

I przybiera to różną postać. Od
mokrych snów o dwóch dziewczynach,
które według Pana Janka „hłe, hłe,
mogłyby TO robić na jego oczach”,
przez fiksację analną Pana Zbyszka, że
„jak to tak w czoko, kakałowe-łoko, hłe
hłe”, poprzez Pana Marcina, który
myśląc o równości w swoim miejscu
pracy, wyobraża sobie „że te elgiebety
mu będą penisami przy biurku przed
oczami machać”. Ale na tym się kończy.
Bo nawet jeśli spotykasz się ze
zrozumieniem, to nadal sprowadzane
jest one do Twojego pożycia, tekstem
„kogo to obchodzi, z kim sypiasz?”.

Jakimś cudem nikt nie napisze albo nie
powie „Ej, obojętnie z kim spędzasz
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święta” albo „z kim budujesz dom” czy
„z kim spędzasz wakacje”. Według
innych Twoje życie mylnie sprowa-
dzane jest do sfery seksualności.

9. Odpowiadasz na masę głupich
pytań i komentarzy

Nie tylko walczysz z hejtem, ale także z
męczącymi pytaniami. Moje ulubione
to:

▶ „Kto w tym związku jest mężczyzną,
a kto kobietą?” - Zdradzam, że geje
wiążą się mężczyznami, bo chcą,
żeby ich partner był mężczyzną nie
kobietą. Analogicznie sytuacja
wygląda w przypadku lesbijek.

▶ „A znasz mojego kuzyna-geja z
Otwocka, Bartka?” - Nie znam. Nie
każda osoba nieheteronormatywna
się zna.

▶ „Ale nie będziesz mnie podrywał?” -
Takie pytania zadają często
heterycy. Nie. Stanowczo, nie będę.
Nie lecę na osoby hetero, bo jestem
homo. I nie rozbijam rodzin.
Kropka.

▶ „Na jaki kolor pomalować ścianę” /
„Jak się skręca ten stolik?” - Nie
każdy gej umie w wystrój wnętrz i
nie każda lesbijka w budownictwo.
To stereotypy.

▶ „A może byś tak powiedział swojej
społeczności, że...” - Tutaj wstaw
dowolną rzecz. Poczekajcie. Tak jak
heterycy, mamy się wszyscy na
jednej grupie i wystarczy chwila,
cyk, wiadomość w komunikatorze,
żeby trafić do ok. 2 mln osób LGBT+
mieszkających w Polsce.

10. Wszyscy wiedzą lepiej „jak masz
żyć”

Ale to po prostu straightsplaining, czyli
objaśnianie osobom LGBT+, jak mają
się czuć i co powinny w danej kwestii
myśleć przez osoby heteroseksualne,
które nie posiadają żadnych doświad-
czeń w materii bycia osobą niehetero-
normatywną.

Straighsplainingiem może być tłuma-
czenie osobom ze społeczności LGBT+,
jak mają walczyć o równe prawa,
a nawet, co powinno je śmieszyć i co
może je obrażać (np. kiedy zwrócą
uwagę na homofobiczny żart).
Heteroseksualna większość oceni też
Twój coming out i powie czy był
potrzebny – Tobie oraz Twojej
społeczności. Fajnie, nie?

Niestety mniej fajnie, że żadna osoba
heteroseksualna nigdy nie spyta Cię
o opinię - o to, co rzeczywiście może Cię
urazić, co sądzisz na dany temat, co
czujesz i jak się TY, jako osoba LGBT+,
której to dotyczy, czuje się z tym.

Widać to nawet w mediach, gdzie
brakuje często perspektywy osób
nieheteronormatywnych, a ich tematy
opisywane są z perspektywy większo-
ści. Widać to także w upieraniu się na
stosowanie form językowych, które są
nieaktualne, obraźliwe, deprecjonujące
i czasem upokarzające.
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11. Musisz być superbohaterem lub
superbohaterką

Trzeba być cholernie odważnym,
silnym, zdeterminowanym, żeby znosić
to wszystko na co dzień. Żeby zrobić
coming out, żeby walczyć o równe
prawa, żeby być osobą, którą się
urodziłeś lub urodziłaś. Bycie osobą
LGBT+ to super moc.

-----------

To niestety nie jest ASZdziennik.
I żaden z punktów nie został zmyślony.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o
sytuacji osób nieheteronormatwnych
w Polsce, pobierz poradnik „Jak mówić
i pisać o osobach LGBT+”. Pomoże Ci
lepiej zrozumieć różne pojęcia,
zjawiska oraz konktest społeczny.

A gdybyś po lekturze tego tekstu lub
poradnika, chciał lub chciała zostawić
pod nim homofobiczny komentarz,
zastanów się nad tym dwa razy.

Pamiętaj, że orientacja to nie wybór.
Homofobia to wybór.
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Jak odnieść sukces w komunikacji
marek z pokoleniem silver
– krótki przewodnik dla PR-owców

WPolsce żyje więcej osób 60+
niż dzieci i młodzieży. To
ogromna, ponad 9-miliono-

wa grupa, liczniejsza niż wszyscy
mieszkańcy Austrii. Ludzi w przedziale
50-59 jest aż 5 milionów – niewiele
mniej niż mieszkańców Danii. Polscy
silverzy mogliby zasiedlić tereny
sąsiadujących ze sobą Słowacji i Austrii,
nie zostawiając miejsca dla ludzi
poniżej pięćdziesiątki. Czy marki mogą
sobie pozwolić na ignorowanie całych
państw?

Nie. Jednak zdają się wciąż ignorować
polskich silverów (chociaż i tak jest
dużo lepiej niż jeszcze 3 lata temu).
Najwyższy czas to zmienić, tym bardziej
że to dopiero początek lawinowego

starzenia się polskiego społeczeństwa –
w 2050 roku niemal co druga spotkana
na ulicy osoba będzie po 60. roku życia.
A na pewno co trzecia. Zamiast po-
padać w popłoch (podawaniu tych
danych często towarzyszy wydźwięk
katastroficzny) i wypierać ten fakt ze
świadomości, skupiając się na młodych
odbiorcach – zetkach i milenialsach,
najrozsądniej będzie poznać i zrozu-
mieć ignorowanego dotąd konsumen-
ta. Jaki jest? Co lubi, a czego nie? Gdzie
go znaleźć? Odpowiedzi znajdziesz
poniżej.

Silverzy – jacy są?

W grupie wiekowej 55+ zawierają się
dwie, a nawet trzy generacje –
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w związku z tym, że żyjemy coraz dłużej
i przybywa osób długowiecznych: 90-
letnich i starszych. WHO etap życia
nazywany starością dzieli na trzy części.
Przed długowiecznością są jeszcze
wczesna starość (60-74 lata) i późna
starość (75-89 lat). Jednak nazwanie
osoby 60-letniej, a często i 70-letniej,
starą jest ryzykowne. Bardzo często
bowiemwspółcześni silverzy czują się
dużo młodziej, niż wskazuje ich wiek
metrykalny. „W środku wciąż mam 20
kilka lat” – mówią niejednokrotnie,
podkreślając swój apetyt na życie.

Ma to swoje podłoże biologiczne – dziś,
dzięki aktywności, dobrej diecie i dostę-
powi do usług medycznych, ludzie
starsi są w lepszej formie niż osoby
w tym samym wieku 30 lat temu.*

*Zaobserwowano to w badaniu
przeprowadzonym na Wydziale Nauk o
Sporcie i Zdrowiu oraz w Centrum
Badawczym Gerontologii na Uniwersy-
tecie w Jyväskylä w Finlandii.
Porównano w nim sprawność fizyczną
i poznawczą osób w wieku od 75 do 80
lat z osobami w tym samym wieku
w latach 90. Okazało się, że wśród
mężczyzn i kobiet w wieku od 75 do 80
lat siła mięśni, szybkość chodzenia,
szybkość reakcji, płynność wysławiania
się, rozumowanie i pamięć robocza są
obecnie znacznie lepsze niż u osób

w tym samym wieku urodzonych
wcześniej.

Dodatkowo na subiektywne odczu-
wanie swojego wieku ma wpływ
dostęp do nowoczesnych technologii
i internetu (89% osób w wieku 50-65 lat
posiada smartfon, 17% tradycyjny
telefon komórkowy), z którego silverzy
z roku na rok liczniej korzystają
(aktualnie w grupie wiekowej 55-64
z internetu korzysta 56%, w grupie 65-
74 – 33%, aw grupie 75+ – 11% /CBOS,
lipiec 2020/). W ulubionych sposobach
spędzania wolnego czasu przez osoby
w wieku 50-65 lat internet wyprzedza
oglądanie telewizji, czytanie książek czy
pracę w ogródku.

Polscy silverzy to grupa mocno
niehomogeniczna – mają różne zain-
teresowania, upodobania, aspiracje,
ulubione sposoby na spędzanie
wolnego czasu. To, co ich łączy (oprócz
tego, że od 60 lub od 65 roku otrzymują
emeryturę) to fakt, że… są szczęśliwi.
Jak wykazało badanie zrealizowane
przez ARC Rynek i Opinia oraz potwier-
dziła ankieta Stowarzyszenia mali
bracia Ubogich, aż 3 na 4 osoby powy-
żej 65 roku życia mają pozytywny
stosunek do życia. Nie mącą tego stanu
ani problemy zdrowotne, ani finanso-
we.

To przekłada się na styl życia współ-
czesnego silvera – dla 40% emerytów
ważny jest rozwój osobisty rozumiany
jako dokształcanie się na kursach
i uniwersytetach trzeciego wieku (w
Polsce jest ich już ponad 600),
poznawaniu nowych ludzi, wyjścia do
kina i teatru, podróże, wolontariat.
Rośnie też liczba osób, które po
uzyskaniu uprawnień emerytalnych
chcą nadal pracować.

#GłosyLI
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Tu warto rozprawić się ze stereotypem
dziadka w kapciach przysypiającego
przed telewizorem i babci pichcącej dla
wnuków. Silverzy kochają swoje
wnuczęta, ale tylko 12% uważa zajmo-
wanie się nimi za najprzyjemniejszy
aspekt życia na emeryturze (badanie
„Współcześni seniorzy. Polska 2017”). Co
nie zmienia faktu, że najbardziej ce-
nioną przez nich wartością są relacje
rodzinne (twierdzi tak 80% osób
w wieku 50-65 lat /raport „Pokolenie
silver”; IQS/).

Gdzie znaleźć silverów? Jakie media
konsumują?

Najpopularniejszym medium wśród
silverów pozostaje telewizja – zarówno
pod względem zasięgu (widzowie
stanowią 94% tej grupy), jak i czasu
poświęconego na oglądanie jej: na
jednego silvera średnio przypada
6 godzin i 10 minut dziennie
spędzonych przed telewizorem.

Na drugim miejscu jest radio, którego
słucha 91% powyżej 50. roku życia
i średnio zajmuje im to 2 godziny i 18
minut.

Trzecie miejsce zajmuje internet. W
którym spędzają średnio godzinę
dziennie, najczęściej czytając interne-
towe wersje gazet i czasopism (wśród
55-64-letnich użytkowników internetu
robi to 45%, w grupie 65 lat i więcej –
51% /CBOS, lipiec 2020/) oraz
korzystając z mediów społecznościo-
wych – w grupie 65+ swoje profile na
portalach społecznościowych ma 44%
osób, w grupie 55-64 lata – 34%).

Silverzy sięgają również po prasę
tradycyjną. Dla tego pokolenia druk
nie umarł – czytanie gazet i czasopism

deklaruje 43% osób w wieku 60-65 lat i
32% osób w wieku 55-59 lat (/raport
„Pokolenie silver”; IQS/).

Jak tworzyć komunikaty kierowane
do ludzi 55+?

Marki, chcąc zyskać sympatię silverów
(o którą warto walczyć, bo to bardzo
lojalna grupa klientów), powinny poka-
zywać, że ich dostrzegają, doceniają
i nie skupiają się za bardzo na wieku.

W reklamach silverzy chcą widzieć
ludzi podobnych do siebie. Cenią
subtelny humor, mrugnięcia okiem w
stronę widza i… nieretuszowanie
zmarszczek.

W komunikatach marek szukają prak-
tycznych informacji przekazanych
prostym językiem i chętnie sięgają po
wszystko, co ułatwia im życie. Cenią
szczerość, autentyczność, nie lubią
sztuczności i nachalności.

Narracja dotycząca starzenia się powin-
na być prowadzona językiem zysków,
nie strat. Ma budować poczucie
własnej wartości u odbiorców. Ma to
dodatkowy aspekt społeczny: mając
pozytywny wizerunek starzenia się
i ludzi starszych przedłużamy sobie
życie – średnio o prawie 8 lat.
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Dlatego w swoich materiałach marki
powinny pokazywać silverów jako
aktywnych, ciekawych świata ludzi,
którzy realizują swoje pasje i hobby.
Silver w komunikacji marki powinien
być interesującym, godnym naślado-
wania bohaterem. Najlepiej pokazywa-
nym razem z młodszymi osobami jako
równoprawnymi partnerami, korzysta-
jącym z tych samych produktów, co
one – bez tworzenia podziałów
generacyjnych (analogicznie do pro-
duktów uniseks, czas zacząć myśleć
o produktach, które są uni-age).

Warto bowiem zacząć targetować
komunikację nie według cech demo-
graficznych, a psychograficznych. Czyli
nie wiek, status społeczny i wykształce-
nie, a styl życia i zainteresowania –
coraz częściej podobne wśród silverów
i młodszych pokoleń.

Czego unikać w komunikacji z
silverami?

Stereotypów – świat po 60. roku życia
nie kończy się na bólach stawów
i kręgosłupa, problemach z wątrobą,
wypadającej sztucznej szczęce,
wzdęciach i wnukach.

Ośmieszania – silverzy, zarówno starsi,
jak i młodsi, chcą być traktowani
z szacunkiem.

Podkreślania wieku – produkty („dla
seniorów”) kierowane do konkretnych
grup wiekowych stygmatyzują, przez
co nie są lubiane.

Nawet jeśli intencja jest dobra, to
niekoniecznie silverzy ją docenią. Tak
było na przykład z firmą Heinz w 1955 r.
– zauważywszy, że seniorzy kupują dla

siebie przeciery dla dzieci Gerbera,
Heinz wypuścił podobne produkty pod
nazwą Senior Foods. Jednak one w
ogóle się nie sprzedawały. Seniorzy
chętniej sięgali po żywność dla dzieci,
bo mogło to wyglądać jak zakupy dla
wnuków i nie dawało bezpośredniej
informacji: „jestem biedny i mam słabe
zęby”.

Podkreślania niskiej ceny – silverzy
cenią jakość i są w stanie zapłacić
więcej, gdy widzą korzyści dla siebie.

Infantylizowania – silverzy to nie duże
dzieci.

Protekcjonalnego i przedmiotowego
traktowania – starzenie się nie odbiera
rozsądku i decyzyjności (w przypadku
starzejących się kobiet (o czym
poniżej) jest wręcz przeciwnie). Silverzy
wiedzą, co jest dla nich dobre, nie
chcą, żeby ktoś decydował za nich i
mówił im, co jest dla nich najlepsze.

Nazywania osób starszych „babcią”
lub „dziadkiem” – te określenia są
zarezerwowane dla wnuków.

Focus na kobiety

W świecie zaprojektowanym dla męż-
czyzn, warto zacząć skupiać w komuni-
kacji marek więcej uwagi na kobiety
55+. Jak pisze Joseph F. Coughlin,
dyrektor MIT AgeLab, w książce „The
Longevity Economy: Unlocking the
World’s Fastest-Growing, Most
Misunderstood Market” („Ekonomia
długowieczności: odkrywanie najszyb-
ciej rosnącego, najbardziej nierozumia-
nego rynku na świecie”) to do nich
należy przyszłość i to one będą rządzić
światem.
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Jak to uzasadnia?

Są dobrze wykształcone (najlepiej w
historii), żyją dłużej niż mężczyźni (w
Polsce średnio o około 8 lat), podejmują
decyzje w swoich domach, kontrolują
wydatki, dbają o dzieci – milenialsów,
i o rodziców, zakładają startupy i inicju-
ją rozwody. Są lepiej przygotowane do
życia w jego trzeciej części niż
mężczyźni. Którzy częściej deklarują, że
na emeryturze po prostu chcą odpo-
czywać, podczas gdy kobiety – rozwijać
się, realizować swoje plany. Jest to
widoczne także w Polsce – na wszelkich
kursach dla seniorów dominują kobie-
ty, panowie są „rodzynkami”. Także
tegoroczną edycję programu Silver
Starters zdominowały panie, które chcą
nauczyć się, jak wejść na rynek ze swo-
imi pomysłami na biznes.

Dojrzałe kobiety są odważne, elastycz-
ne, mają dużo energii, odblokowane
wykazują wielki apetyt życie i na
„odrabianie lat”, które minęły im w nie-
satysfakcjonujących związkach (z ba-
dań dra Coughlina wynika, że stabil-
ność i rutyna, jakiej pragną ich
rówieśnicy płci męskiej, nie odpowiada
im, one potrzebują nowych wrażeń).
Nie mają problemu, by podejmować
prace „poniżej kwalifikacji”, mają
większą niż mężczyźni gotowość do
uczenia się nowych rzeczy – mniej
obawiają się ośmieszenia. Szybko pod-
chwytują nowinki i stają się użyt-
kowniczkami usług i platform kierowa-
nych pierwotnie do młodych, i przez
młodych zakładanych.

Wystarczy spojrzeć na Facebooka –
użytkownicy studenckiego portalu
społecznościowego zestarzeli się,
a grupa 55+ rośnie w tempie
błyskawicznym. Dojrzałe kobiety są tu
bardzo aktywne. Podobnie z Airbnb –

platformą, która założyli dwudziesto-
kilkulatkowie po tym, jak wykosztowali
się na wynajęcie loftu w San Francisco.
Kierowali ją do sobie podobnych
młodych ludzi bez pieniędzy, którzy
chcieli dorobić wynajęciem swojego
mieszkania i do młodych podróżników
chcących wynająć coś tanio, zamiast
przepłacać za hotel. Koncept zaintere-
sował jednak także dojrzałych ludzi –
w 2017 roku większość hostów miała
więcej niż 40 lat, a 10% z nich było po
sześćdziesiątce. I jest to najszybciej
rosnąca grupa wynajmujących swoje
mieszkania. Prawie 2/3 starszych
hostów to kobiety.

Ta energia, decyzyjność dojrzałych ko-
biet to efekt tego, co antropolożka
Margaret Mead nazwała w latach 50.
ubiegłego wieku postmenopauzalną
werwą (w innym tłumaczeniu: wzlo-
tem). Po menopauzie zmienia się
równowaga hormonalna – wraz ze
spadkiem estrogenów, w organizmie
kobiety zaczyna dominować testoste-
ron. A to on odpowiada za asertywność,
poczucie pewności siebie, decyzyjność.
Wpływa też na nastrój, witalność.
Dlatego kobiety, które przeszły meno-
pauzę doświadczają wzrostu motywa-
cji i radości życia, stają się bardziej
stanowcze, zdecydowane i niezależne.

Stanowią siłę, której nie należy
lekceważyć.
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O trudnej walce HR z COVID-19,
trendach rynkowych i miłości
do spodni dresowych

Wciągu kilku ostatnich miesię-
cy miałam przyjemność wy-
pić wirtualną kawę z dyrek-

torami personalnymi firm reprezentu-
jących całe spektrum branż.

Omawialiśmy kondycję firm w czasie
pandemii, skupiając naszą uwagę na
ludziach. Podczas tych rozmów dotarło
do mnie jak duże znaczenie ma obec-
nie rola HR w organizacji, szczególnie
w tak trudnym czasie.

Rozmawialiśmy również o tym, jak
COVID-19 wpłynął na nasze środowisko
pracy i jakie trendy pojawiły się na
rynku w konsekwencji tych zmian.
Będzie zatem o work-life balance,
zdrowiu mentalnym, a także o

wyższości kapci nad szpilkami i napły-
wie flory do naszych mieszkań.

ZMIANY W ŚRODOWISKU PRACY

Work-life balance, a praca zdalna

Przejście z pracy biurowej na zdalną
przebiegło wyjątkowo sprawnie. Wiele
firm, które wzbraniały się przed takim
modelem w ostatnich latach, dziś biją
się w pierś, że nie miały racji. Ale – czy
praca zdalna wyszła nam tylko na
dobre? Nie ma jednej dobrej odpowie-
dzi na to pytanie. Inaczej odpowie
mama dwójki dzieci w wieku szkolnym,
inaczej osoba samotna odcięta od
współpracowników i rodziny, jeszcze
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inaczej aktywny w terenie menedżer
sprzedaży. Większość wskaże jednak,
że zatarła się granica pomiędzy pracą
a życiem domowym. Mimo że w for-
mule pracy zdalnej jesteśmy bardzo
efektywni, nieustannie prowadzimy
spotkania online, często nawet bez
przerwy pomiędzy.

HR w walce z COVID-19

I tu na pomoc wkracza HR, który
w dobie COVID-19 zyskał miano służb
specjalnych. I nie jest to wcale stwier-
dzenie na wyrost. Umiejętność wnikli-
wej obserwacji pracowników w nowym
dla nich środowisku pracy, wykorzystu-
jąc nowe sposoby komunikacji, stała się
kompetencją, którą HR musiał rozwi-
nąć w trybie przyspieszonym do pozio-
mu „extra hard”. Dyrektorzy personalni
podzielili się ze mną sposobami na
zarządzenie zmianą i poprawę warun-
ków pracy zdalnej. Przykłady:

1. Godziny ciszy – 2-godzinne
przerwy w ciągu dnia, w trakcie
których jest absolutny zakaz
organizowania spotkań online.
Wyzwaniem jest wprowadzenie tej
zasady w zespołach
międzynarodowych ze względu na
różnice czasu, ale i to się udaje.

2. Dyżurujący psycholog – co
ciekawe, w firmach o profilu
produkcyjnym z usług psychologa
nie korzystają pracownicy
produkcyjni, sygnalizując obawę, że
zostanie to odebrane jako słabość
przez ich menedżerów. Z dyżuru
psychologa korzystają za to sami
menedżerowie. Większość HRD
zgodnie stwierdza jednak, że
obłożenie psychologów jest dość

niskie, co niestety pokazuje, że
wielu z nas próbuje radzić sobie z
niepokojem i stresem
samodzielnie. Przy tak dużym jego
natężeniu może być to niewłaściwy
wybór.

3. Poranne kawy ze współ-
pracownikami – „pierwsze
spotkanie online z rana to rozmowa
z moim zespołem” powiedziała mi
HRD jednej z korporacji FMCG.
„Rozmawiamy o wszystkim, luźno,
zrzucamy z siebie stres i
napędzamy się pozytywnie do
działania”. Mała rzecz, dzięki której
każdy dzień zaczynamy
z uśmiechem na twarzy.

Zdrowie mentalne

O zdrowiu mentalnym dużo i głośno
mówiło się już przed COVID-19, jednak
w trakcie pandemii temat ten nabrał
większego i głębszego znaczenia.
Media informujące o rosnących infek-
cjach, ciężkim przebiegu choroby u co-
raz młodszych osób, rosnące ceny
żywności i niepewność ciągłości pracy
(prawie 35% Polaków obawia się utraty
pracy) powodują, że rośnie w nas
napięcie, nad którym coraz trudniej
zapanować. Nie mamy możliwości dać
ujścia emocjom, które zazwyczaj roz-
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ładowywaliśmy podczas rozmów przy
lunchu, czy na korytarzach biurowych.
Potrzebujemy interakcji, ścierania się,
dyskutowania. Od dłuższego czasu nie
mamy takiej możliwości i – co gorsza –
te emocje zostają z nami, w naszych
domach, rodzinach. Dlatego zachę-
cam – dbajmy o nasze zdrowie
mentalne. Nasz stan psychiczny
wymaga równie istotnej opieki jak stan
serca czy wątroby.

Podróż służbowa do Paryża czy MS
Teams?

W wakacje 2020 roku rozmawiałamz
moim przyjacielem, kapitanem Dream-
linera w LOT, o drastycznym spadku
ilości wykonywanych przez niego
miesięcznie lotów, o pensji obciętej o
80% i o lotach cargo. Tłumaczyłam mu
wtedy, żeby się nie martwił, że wrócimy
jeszcze do podróżowania. Wszyscy
niecierpliwie na to czekamy. Jednak
Jacek twierdził, że zmiany, które
nastąpiły są w dużym stopniu nie-
odwracalne i zmienią branżę lotniczą.

Chwilę potem podczas moich wirtual-
nych kaw z szefami HR zrozumiałam, że
jego obawy dotyczące przyszłości
branży lotniczej są słuszne. Każdy
z dyrektorów personalnych potwierdził,
że zdalne spotkania, często między-
narodowe, uświadomiły menedżerom,
że nie każdy temat wymaga rozwiąza-
nia w drodze osobistego spotkania
w Paryżu, Londynie czy Nowym Jorku.
Potwierdzili również, że obcięcie kosz-
tów podróży służbowych jest wielką
oszczędnością w budżecie firmy.

ZMIANY W NASZYCH NAWYKACH,
CZYLI NOWE TRENDY RYNKOWE

Kosmetyki kolorowe i elektronika

Najczęściej kupowanymi produktami
w trakcie pandemii, poza produktami
spożywczymi, był papier toaletowy, co
chyba nikogo nie dziwi oraz mydło.
Firmy kosmetyczne w Polsce odnoto-
wały za to duże straty w kategorii
kosmetyków kolorowych - 16%.
Noszenie maseczek znacząco wpłynęło
na spadek popytu na pomadki, jednak
w krajach Europy Zachodniej spadek
ten nie był tak duży jak w Polsce,
sięgając zaledwie 8%. Wygląda zatem,
że Polki postawiły na naturalność.

Jak podaje Rzepa, pomimo ogromnych
wzrostów w handlu elektronicznym,
Polacy dużą elektronikę wciąż chętniej
kupują w sklepach stacjonarnych niż
on-line. Brak możliwości osobistego
obejrzenia telewizora czy zestawu kina
domowego w sklepie stacjonarnym
odbił się na sprzedaży, która spadła z 20
na 4 mld złotych.

Jeśli alkohole, to tylko luksusowe

W okresie epidemii koronawirusa
kupujemy mniej alkoholu, za to
droższego – wynika z danych Nielsena.
Informację tę potwierdzili dyrektorzy
personalni znanego browaru, jak i sieci
sklepów spożywczych. Najdynamicz-
niej rozwijającymi się kategoriami alko-
holowymi są rum, gin i whisky. Kowalski
mając do wyboru piwo i wino, częściej
sięgnie po drugie (wzrost o 18%). A jeśli
wybierze piwo, to bezalkoholowe
(wzrost o 29%).
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Kapcie czy szpilki?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się
dość oczywista w lockdownie. Tak
bardzo doceniliśmy możliwość pracy w
wygodnym, miękkim dresie, że wpły-
nęło to na sposób i ilość dokonywanych
przez nas zakupów. Po pierwsze, kupu-
jemy mniej. Przychody branży modo-
wej spadły o jedną trzecią, co stanowi
równowartość 640 miliardów dolarów
w samych tylko w Stanach Zjednoczo-
nych. Po drugie kupujemy nieformalne
ubrania, takie jak piżamy, legginsy,
odzież domowa i przede wszystkim
spodnie dresowe. Zakupy dresów wzro-
sły o 80%, a wyszukiwania tych ubrań w
Google osiągnęły najwyższy od 14 lat
poziom.

Zastanawiające jest jednak to, co
wydarzy się w modzie w obliczu
powrotu do biur, co prawdopodobnie
nastąpi w drugiej połowie roku.
Projektanci mody twierdzą, że moda
kocha ekstrema. Za przykład podają
trend, który był obecny w modzie po II
wojnie światowej, kiedy to kobiety
przejęły prace wykonywane przez męż-
czyzn i większość z nich chodziła non
stop w jeansach. Kiedy w 1947 roku
Christian Dior zadebiutował z bardzo
kobiecą kolekcją, ten „nowy look”
zdominował cały świat. W 2020 roku
polubiliśmy wygodny styl, a ponieważ
styl formalny już przed COVID-19
ewoluował w kierunku casual, będzie-
my bawić się nim jeszcze bardziej. Co
do szpilek – bez względu na trendy,
pozostanę im wierna na zawsze.

Ciekawostka: Podczas kolejnych
otwarć galerii w pandemii, największe
obroty generowały sklepy z biżuterią.

Powody tego stanu rzeczy są dwa. Po
pierwsze recesja i rosnąca inflacja,
które powodują, że rośnie zaintereso-
wanie złotem. Powód drugi, dość
prozaiczny – podczas firmowych spo-
tkań online, widać nas od pasa w górę,
zatem łańcuszki, pierścionki, kolczyki
kupowaliśmy (kupowałyśmy) częściej
niż inne dodatki, obuwie czy odzież.

Zielono mi

Zakupowy szał na rośliny doniczkowe,
w który wpadłam w ostatnich miesią-
cach, dał mi do myślenia, jak bardzo
brakuje mi ludzi. Zupełnie nieświado-
mie stałam się „rodzicem pandemicz-
nych roślin doniczkowych”. Otóż odcię-
cie od spotkań z ludźmi, a do tej pory
odbywałam nawet siedem osobistych
spotkań dziennie, spowodowało, że za-
częłam wypełniać puste przestrzenie
napływem flory. W moim mieszkaniu
pojawiło się kilku nowych, zielonych
domowników. Co więcej, autentycznie
zalałam się łzami, gdy okazało się, że
moja biurowa Szeflera umarła z braku
wody, a kapryśny Kroton zaraził się
jakimś wirusem i nie byłam w stanie go
uratować. Moja 6-letnia Zosia pociesza-
ła mnie wówczas, że użyje magii i zadba
o pozostałe roślinki, zupełnie jak robiła
to w swoim magicznym lesie Diabolina.

Biorąc pod uwagę całe to roślinne
szaleństwo, myślę sobie jednak, że
chyba nie jest ze mną tak źle, skoro
Australijczycy kupili w zeszłym roku 2
miliardy roślin, a ja zaledwie…
jedenaście.

re:post | strona 39

#GłosyLI Monika Ciesielska

https://www.linkedin.com/pulse/o-trudnej-walce-hr-z-covid-trendach-rynkowych-i-do-monika-ciesielska/


#GłosyLI

Trzy poziomy
„PO CO” w OKR

Jedną z istotnych cech OKR jest to,
że zawierają odpowiedź na pyta-
nie „PO CO”. Firmy, menedżerowie

i zespoły podejmujące określone
wysiłki, chcą znać sens tych wysiłków.
Poczucie sensu w działaniu jest jednym
z największych motywatorów. Bez po-
czucia sensu nasza motywacja do
działania spada. Odpowiedź na pytanie
„PO CO” jest niezbędną do pokazania
tego sensu.

Dalej o tym, jak posługiwać się „PO
CO” stosując metodę OKR.

OKR jako zestaw

OKR stanowi zestaw dwóch elemen-
tów, czyli celu (ang. Objective) i mierzą-
cych postępy w jego realizacji kluczo-

wych rezultatów (ang. Key Results).
W zasadzie można mówić o OKR, jeśli
te dwa elementy są ze sobą powiązane
i występują jednocześnie. Powiązanie
nie jest przypadkowe, ponieważ każdy
z tych elementów spełnia określoną
funkcję.

Cel zawiera odpowiedź na pytanie „PO
CO” zmierzać w określonym kierunku,
tak jak kluczowe rezultaty odpowiadają
na pytanie „CO” osiągnąć.

Funkcją celu w OKR jest wskazanie
kierunku rozwoju. Pomaga to w zinte-
growaniu myślenia i działania w róż-
nych obszarach organizacji. Cel ma
charakter jakościowy, jest formułowany
ogólnie i nie zawiera liczb. Wyraża
określone intencje rozwoju stanowiące
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podstawę do odpowiedzi na pytanie
„PO CO”. Intencje rozwoju są wyrażone
takimi słowami jak: wzmocnić, rozwi-
nąć, poprawić, udoskonalić etc. Od
takich słów zaczyna się treść sformuło-
wanego celu.

Oznacza to, że cele nakładamy na
obszary, które wymagają lub mają
potencjał do rozwoju – wymagają
rozwiązania problemu lub realizacji
pomysłu (pain/gain).

Odpowiedź „PO CO” zawarta w celu od-
zwierciedla powód jego postawienia.
Nie warto stawać celów tam, gdzie nie
ma określonego powodu. W każdym
przypadku menedżer określający cel
(ang. Objective) powinien potrafić
wyjaśnić powód, dla którego go posta-
wił. Innymi słowy, powinien odpowie-
dzieć na pytanie „PO CO” podążać
w określonym kierunku. Dzięki temu
menedżer zyskuje możliwość dobrego
ukierunkowania swojego zespołu
i pokazania sensu podejmowanych
wysiłków.

Zawarta w celu odpowiedź na pytanie
„PO CO” wymaga wcześniejszej analizy
i dokonania wglądu w sytuację. Porów-
nanie stanu docelowego i obecnego
w określonym obszarze, doprowadzi do
wykazania czy w warto postawić taki
cel. Jeśli okaże się, że „to co jest teraz”,
nie jest równe temu „co powinno lub
może być” w przyszłości – innymi słowy
stan obecny nie odpowiada oczekiwa-
niom – wówczas istnieje uzasadnienie
nałożenia celu na ten obszar.

Dla porządku i podkreślenia różnicy –
kluczowe rezultaty (ang. Key Results),
to bardzo konkretny element OKR.
W przeciwieństwie do celów kluczowe
rezultaty są opatrzone mierzalnymi

targetami liczbowymi. Kluczowe
rezultaty odpowiadają na pytanie „CO”
należy osiągnąć – co mierzyć, aby
ocenić czy zbliżamy się do powiązane-
go z nimi celu.

Oto dlaczego trzeba bardzo precyzyjnie
odróżniać i określać te dwa elementy
OKR. Cele i kluczowe rezultaty mają
różne funkcje, sposoby tworzenia i róż-
ne zadania związane z planowaniem.
Nie można ich nazywać zamiennie
i mieszać pojęć, ponieważ stanie się to
barierą w procesie prawidłowego
wdrażania i stosowania metody.

Trzy poziomy „PO CO”

Określanie celów w OKR, zawierających
odpowiedź „PO CO” podążać w
określonym kierunku jest realizowane
na trzech poziomach organizacji.

1. Pierwszy poziom, to poziom
strategiczny całej organizacji
(Corporate Level).

2. Drugi poziom dotyczy procesów
(strumieni wartości). Cele
zawierające odpowiedź „PO CO” w
tych obszarach odnoszą się do ich
specyfiki, do tego, w jaki sposób
funkcjonują i jakie tworzą wartości.

3. Trzeci dotyczy poziomu
operacyjnego, czyli tych części
strumieni wartości, w których są
realizowane określone działania i
projekty. Odpowiedź na pytanie
„PO CO” na tym poziomie ma
najbardziej praktyczny charakter,
uzasadniający potrzebę tworzenia i
poszukiwania nowych rozwiązań.

#GłosyLI
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Poza tym, że cel i zawarta w nim
odpowiedź na pytanie „PO CO”
pokazuje kierunki rozwoju, ma także
inną rolę. Odpowiedź na pytanie „PO
CO” ma charakter integrujący. Pozwala
na ukierunkowanie myślenia i działania
organizacji na wszystkich szczeblach.

Co ciekawe, mechanizm powiązań
i integracji celów pomiędzy poziomami
działa tak, że cel zawierający odpo-
wiedź na pytanie „PO CO” na szczeblu
niższym, odpowiada na pytanie „JAK”,
dotyczące realizacji celu na szczeblu
wyższym. Mechanizm jest opisany w
przykładzie w dalszej części artykułu.

„PO CO” – jak uzyskać odpowiedź
– przykłady

CORPORATE LEVEL (Ecosystem)

Cele określane na szczeblu CORPORA-
TE stanowią filary strategii. Kompozy-
cja celów i kluczowych rezultatów
złożona w OKR-y dla firmy, określa
globalne priorytety i kierunki rozwoju.
Akcentuje strategiczne obszary w mo-
delu biznesowym i oczekiwania doty-
czące strumieni finansowych odzwier-
ciedlając oczekiwania związane z two-
rzeniem wartości dla Stakeholders.
Określenie tego typu celów zawierają-
cych odpowiedź na pytanie „PO CO”
podążać w określonym kierunku jest
funkcją zarządów i menedżerów
najwyższego szczebla. Na tym szczeblu
wyłaniają się najważniejsze dla
organizacji tematy strategiczne
będące podstawą do dystrybucji OKR
na poziom procesów (Value Streams).

PROCESS LEVEL (Value Streams)

Druga odpowiedź na pytanie „PO CO”
dotyczy procesów (strumieni wartości).
Odpowiedź na pytanie „PO CO” na tym
szczeblu opiera się o perspektywę
oczekiwań organizacji – czyli wyżej
określonego celu – oraz potrzeby tego
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obszaru. Cele określone na tym szcze-
blu inspirują do poszukiwania rozwią-
zań i wzmacniania tych obszarów w
strumieniach wartości, które będą
miały największy wpływ na zadowole-
nie klientów i uzyskanie określonych
efektów biznesowych. Odpowiedź na
pytanie „PO CO” na poziomie procesów
jest niezbędna do integracji działań
pomiędzy współpracującymi obszara-
mi (operacyjne i rozwojowe strumienie
wartości). Ułatwia określenie wzajem-
nych oczekiwań i podjęcia właściwych
inicjatyw w obszarach operacyjnych
i wspierających (HR, IT).

Cel i odpowiedź na pytanie „PO CO”
określona na tym szczeblu zawiera
oczekiwania i intencje dotyczące roz-
woju danego strumienia wartości. Cele
i „PO CO” na tym szczeblu pozwala
zrozumieć, jakich rozwiązań poszuki-
wać oraz jakie są „luki” pomiędzy tym
„co jest obecnie” a tym „co powinno
być”. Takie rozwiązanie powinno sen-
sownie i trwale je wypełnić.

OPERATIONAL LEVEL (Teams)

Odpowiedź na pytanie „PO CO” i
określony na szczeblu operacyjnym cel,

mają najbardziej praktyczny wymiar. To
na tym szczeblu operacjonalizuje się
strategię. To tutaj tworzy się rozwiąza-
nia wpływające na możliwość realizacji
celów. Odpowiedź na pytanie „PO CO”
zawarta w celu, na tym szczeblu ma
kluczowe znaczenie w poszukiwaniu i
wdrażaniu wspierających realizację
tych celów rozwiązań. Zespoły odpo-
wiedzialne za rozwój – dzięki „PO CO”
mogą zrozumieć, czemu te rozwiązania
powinny służyć. Tworzenie rozwiązań w
oparciu o odpowiedź na pytanie „PO
CO” zawarta w celu (Objective) nabiera
sensu, a energia zespołów jest właści-
wie ukierunkowana.

Jak widać z powyższych przykładów
właściwe określanie i posługiwanie się
celami (ang. Objectives) w metodologii
OKR ma znaczenie. To dzięki zawartej
w celach odpowiedzi na pytanie „PO
CO” można zintegrować działania
zarówno w pionie, jak i w poziomie.
Można wyjaśnić i nadać sens podejmo-
wanym wysiłkom. Cele i poszukiwanie
odpowiedzi na pytanie „PO CO” buduje
zasady transparentności i otwiera
ścieżki do współtworzenia celów.
Odgrywa znaczącą rolę w komunikacji
i budowaniu zaangażowania. Ułatwia
tzw. z ang. Alignment, czyli świadome
uzgadnianie i wiązanie celów w pionie i
w poziomie organizacji.
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Ścieżka tych powiązań z dołu do góry
może wyglądać następująco:

• Po co tworzyć określony produkt/
rozwiązanie?

Po to, aby – Cel: Ułatwić onboarding
nowych klientów

• Po co ułatwiać onboarding nowych
klientów?

Po to, aby – Cel: Przyspieszyć
pozyskiwanie klientów w kanale
Digital

• Po co przyspieszać pozyskiwanie
klientów w kanale Digital?

Po to, aby – Cel: Wzmocnić
efektywność sprzedaży w kanale
Digital dla produktu X

• Po co, wzmacniać efektywność
sprzedaży w kanale Digital dla
produktu X?

Po to, aby – Cel: Wzmocnić pozycję
rynkową firmy w kanale Digital

Dzięki integracji celów i zawartych
w nich odpowiedzi na pytanie „PO CO”,
firma uzyskuje powiązania przy-
czynowo-skutkowe pomiędzy celami
danego tematu strategicznego, okre-
ślonymi w perspektywie finansowej,
klientów, procesów i rozwoju (BSC).

Jak widać z powyższego przykładu
właściwe wykorzystanie funkcji celów i
zawartej w nich odpowiedzi na pytanie
„PO CO” jest kluczowe w skutecznym
zastosowaniu metody OKR.

To ważne, ponieważ firmy, ze skłonno-
ścią do nazywania celem tego, co tym
celem w OKR nie jest, będą miały trud-
ność zarówno we wdrożeniu metody,
jak i wykorzystaniu jej pełnego poten-
cjału.

Czytaj więcej o OKR.

re:post | strona 44

#GłosyLI Tomasz Krzemiński

https://www.xellect.com/blog
https://www.xellect.com/blog
https://www.linkedin.com/pulse/trzy-poziomy-po-co-w-okr-tomasz-krzemiński/


#GłosyLI

Kradzież idzie nam łatwo...
w internecie.

Jakiś czas temu zauważyłem, że
grafika, którą wykonałem, została
„podprowadzona” i użyta jako

własna przez kilka innych osób. W tym
przez warszawską radną. Oczywiście
podziękowałem za podanie jej dalej
i poprosiłem, jeśli nie o wykasowanie
i prawidłowe udostępnienie takim
„specjalnym guzikiem pod postem”, to
chociażby o edycję treści i podanie
autora, jako że jestem nim ja.

Wiecie, jak zareagowały te osoby?
W dużej mierze wyparciem i wmawia-
niem, że się czepiam. Kilka dni temu
zauważyłem, że po LinkedIn zaczęła
„chodzić sobie”, specjalna grafika
przygotowana przez moją znajomą...
na jej Instagram. Autorka oczywiście
nie podpisana, a tłumaczenie? Było

przecież w internecie.

Takie sytuacje każdemu autorowi
zdarzają się nader często. Czasem
i codziennie.

Ciężkim grzechem w social media jest
kradzież. Internauci często wykorzystu-
ją zdjęcia o tajemniczym źródle
„internet” lub wprost z innych stron czy
od innych autorów. Także zdarza się, że
osoby publikujące treści tekstowe,
publikują je pod swoim imieniem
i nazwiskiem, chociaż nie są ich
autorami. Ale o autorze wzmianki w
poście nie znajdziemy – ani na
LinkedIn, ani na Facebooku, ani na
Twitterze czy Instagramie.
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Ustawa bardzo jasno określa, co jest
przedmiotem ochrony, czyli utworem.
W przypadku stron internetowych są to
na przykład: układ graficzny (layout)
strony, zamieszczone na niej artykuły
oraz zdjęcia, a także wszelkie inne
przejawy twórczości – plakaty, muzyka,
filmy i tak dalej. To samo tyczy się
mediów społecznościowych.

Co jest chronione przez prawo
autorskie?

Pierwszym, niezbywalnym i nieograni-
czonym czasowo prawem jest
autorskie prawo osobiste. Zapewnia
autorowi między innymi przywilej
oznaczenia utworu swoim imieniem
i nazwiskiem oraz nienaruszalności
treści i formy dzieła, a także nadzoru
nad sposobem korzystania z niego.
Druga wiązka praw związanych
z utworem to tzw. autorskie prawa
majątkowe, rozumiane jako wyłączne
prawo do korzystania z utworu,
rozporządzania nim w dowolny sposób
oraz wynagrodzenia za takie
korzystanie.

Prawo do korzystania z utworu (a więc
prawa majątkowe do utworu) można
nabyć na dwa sposoby. Albo za pomocą
przeniesienia autorskich praw mająt-
kowych, albo za pomocą umowy
o korzystaniu z utworu (licencja). Jeśli
autor nie zamierza każdemu użytkow-
nikowi z osobna udzielać pozwolenia
na wykorzystanie danego utworu,
udziela licencji otwartej, czyli zezwala
na kopiowanie i modyfikowanie utwo-
ru przy zachowaniu warunków wyma-
ganych przez daną licencję, a zawsze
zawartych w jej treści.

Najbezpieczniej jest przyjąć, że każde

zdjęcie, grafika, artykuł znalezione w
sieci są utworami w rozumieniu prawa.
Autor, publikując swój utwór na
konkretnej stronie, nie wyraża
automatycznie zgody na publikację
tegoż w dowolnym innym miejscu w
Internecie. Do tego niezbędna jest
zgoda autora uzyskana bezpośrednio
lub na zasadzie licencji. Zawsze
podawajmy imię i nazwisko autora, a
także źródło, skąd pochodzi utwór,
dzięki czemu unikniemy oskarżeń o
plagiat lub kradzież.

Co grozi za kradzież w internecie?

W sytuacji, w której znajdziemy w sieci
swój utwór, pod którym podpisuje się
inna osoba, przypisując sobie jego
autorstwo, prawo wyposaża nas
w całkiem potężne działa do walki
z takim naruszycielem.

W szczególności, na drodze cywilnej,
autor może skierować roszczenia
o zdjęcie danego materiału z sieci oraz
o złożenie odpowiedniego oświadcze-
nia, w którym naruszający przyzna, że
doszło do wykorzystania utworu bez
zgody jego autora (przy czym możli-
wość dochodzenia tych roszczeń jest
niezależna od tego, czy naruszającemu
można przypisać winę, a więc, czy,
co do zasady, naruszający miał
świadomość tego, że nie może wyko-
rzystać cudzego dzieła we własnym
zakresie).

#GłosyLI
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Jeśli naruszenie miało postać zawinio-
ną, sąd może przyznać twórcy odpo-
wiednią sumę pieniężną tytułem
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
w związku z naruszeniem jego autor-
skich praw osobistych. Co więcej,
uprawnionemu przysługują również
roszczenie o naprawienie szkody (które
w praktyce przyjmie najczęściej kształt
roszczenia o zapłatę sumy pieniężnej
w wysokości odpowiadającej dwukrot-
ności wynagrodzenia, które w chwili
jego dochodzenia byłoby należne
tytułem udzielenia przez uprawnione-
go zgody na korzystanie z utworu) oraz
o wydanie (zwrot) korzyści, które
naruszający uzyskał, rozpowszechnia-
jąc cudze dzieło bez zgody twórcy (tymi
korzyściami mogą być np. wpływy
z reklam umieszczonych na stronie
internetowej, na której opublikowano
daną treść). Naruszenie praw autor-
skich może być ścigane również na
drodze karnej. Sprawca może zostać
ukarany karą grzywny, karą ogranicze-
nia wolności bądź pozbawienia
wolności nawet do 5 lat.

LinkedIn a prawo autorskie

LinkedIn szanuje prawa własności
intelektualnej innych osób i jego celem
jest oferowanie witryny, która nie
zawiera treści naruszających te prawa.
Regulamin mówi jasno – informacje
publikowane przez użytkowników
LinkedIn muszą być dokładne. Mówiąc
wprost – zgodne z prawem i nie-
naruszające praw własności intelektu-
alnej stron trzecich. Aby promować te
cele, LinkedIn zapewnia proces
składania skarg dotyczących treści
publikowanej przez użytkowników
serwisu.

Konsekwencje, które czekają na osobę,
która złamie regulamin i dopuści się
pogwałcenia praw autorskich to:

▶ usunięcie treści;

▶ tymczasowe wyłączenie dostępu do
konta;

▶ zawieszenie lub rozwiązanie grupy;

▶ zawieszenie lub rozwiązanie strony
firmowej.

Bez względu na to, LinkedIn może
w dobrej wierze próbować wysłać
pisemne powiadomienie, zawierające
informacje kontaktowe powoda do
użytkownika, który opublikował
„wątpliwą” treść.

LinkedIn podejmuje też inne kroki, aby
zawiadomić użytkownika, że serwis
został powiadomiony o domniemanym
naruszeniu praw własności intelektual-
nej lub naruszeniu innych praw.
Pamiętaj, że wszelkie zawiadomienia
lub roszczenia wzajemne muszą być
zgodne z prawdą i są składane pod
karą krzywoprzysięstwa. Fałszywe
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zawiadomienia lub roszczenia wzajem-
ne mogą prowadzić do poniesienia
odpowiedzialności osobistej.

Jak tworzyć treści?

Jeśli potrzebujesz na przykład darmo-
wych zdjęć, skorzystaj z:

▶ Pixabay.com – polski serwis
udostępniający zdjęcia za darmo.

▶ Pexels.com – międzynarodowy
serwis z darmowymi zdjęciami do
wykorzystania komercyjnego.

▶ Canva.com – proste i intuicyjne
narzędzie pozwalające tworzyć nie
tylko grafiki do social mediów, ale
także składać e-booki czy
opracowywać infografiki, które
możesz dystrybuować wraz z
informacją prasową do
dziennikarzy czy w swoich kanałach
social media. Dużą zaletą są łatwe
do dostosowania estetyczne i
gotowe szablony oraz bank zdjęć i
grafik do wykorzystania za darmo
w projektach.

Z kolei, jeśli chcesz bardzo podzielić się
czyimiś przemyśleniami, możesz
publikację „udostępnić”, zamiast ją
kopiować.

Co zrobić, jeśli coś ukradłeś?

Społeczność LinkedIn jest jedną z naj-
bardziej wyrozumiałych i najbardziej
wspierających. Jednak nie zawsze.
Tutaj też łatwo przekroczyć granicę
dobrego smaku i wywołać social
mediowy kryzys. Taki, który odbije się
szerokim echem w społeczności, narazi

na szwank dobre imię firmy oraz jej
pracowników. Co zrobić, jeśli popełnisz
błąd?

▶ Nie blokuj osób, które zwróciły Ci
uwagę na wątpliwe źródło lub
nieprawdziwość informacji. Nie idź
w zaparte, że i tak informacja jest
ciekawa.

▶ Przeproś. Najprostsza, a zarazem
najtrudniejsza część. Dla wielu
osób przeprosiny wiążą się z
przyznaniem się do winy.
Przyznanie się do błędu skutkuje
najlepszymi efektami dla marki.
Jeśli zawinił pracownik, wina także
należy do całej firmy. W końcu
w internecie nikt nie jest
anonimowy. Pracownik
reprezentuje w mediach
społecznościowych naszą markę
i staje się jej ambasadorem.

▶ Nie usuwaj posta. Lepiej go
wyedytuj i opatrz odpowiednim
komentarzem wraz
z przeprosinami, dzięki czemu
u drugiej osoby zaktualizuje się
także w udostępnieniach.

▶ Obiecaj poprawę i następnym
razem sprawdzaj dwa razy, co
udostępniasz w social media,
zwłaszcza na LinkedIn.

Albo najpierw po prostu zapytaj, czy
możesz grafikę, zdjęcie, wideo wrzucić
jako swoje podpisując autora. Autorowi
będzie wtedy najmilej i pewnie nie
będzie mieć nic przeciw.
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9 rzeczy, które warto wiedzieć
o autoryzacji przed udzieleniem
wywiadu po raz pierwszy.

–Za kilka dni prześlę panu
wywiad do autoryzacji.

– Chętnie przeczytam, ale nie zrobię
wielu poprawek. Wychodzę z założenia,
że to pani dzieło, pani się nad tym
napracowała, więc poprawianie tego to
by było tak, jakbym podszedł
z pędzlem do Matejki i powiedział „Ja
tu tylko światło poprawię”.

Zawsze gdy wspominam tę rozmowę
z profesorem medycyny, znajomi po
fachu wzdychają z zachwytem.
O autoryzacji opowiadamy sobie raczej

mrożące krew w żyłach historie,
w których otrzymujemy wywiad nie-
mający nic wspólnego z pierwotną
wersją. Jeśli krew ci nie zamarzła, to
wyobraź sobie, że jest 22.00, ty masz do
jutra oddać tekst, a ten, który przed
chwilą otrzymałeś, jest dla ciebie nie do
zaakceptowania. Wiesz, że redaktor go
w takim stanie nie przyjmie.

Na szczęście zwykle udaje się uzyskać
efekt, który zadowala obie strony. Ja
w ciągu dwudziestu lat pracy podda-
łam się tylko raz i zrezygnowałam
z przesłania wywiadu do redakcji. Po
premierze mojej książki „Psychiatrzy.

re:post | strona 49

Ewa Pągowska

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


Sekrety polskich gabinetów” miałam
okazję przekonać się, jak trudno jest
być po drugiej stronie i powstrzymać
się przed zmianą „tu, tu, jeszcze tu…
i może tu…”. Zapewniam więc:
rozumiem twój ból.

1. Masz prawo do autoryzacji.

Autoryzacja jest spadkiem po PRL-
owskiej cenzurze. Zagraniczni dzienni-
karze, słysząc, że u nas trzeba wysyłać
rozmówcy jego wypowiedzi do akcep-
tacji, są zdumieni. Nasze prawo
nakłada jednak obowiązek poinformo-
wania o możliwości autoryzacji tekstu
i nic nie wskazuje na to, by w naj-
bliższym czasie miało się to zmienić.

Ty słysząc o prawie do autoryzacji,
powinieneś powiedzieć od razu, czy
chcesz skorzystać z tego czy nie.
Sądzisz, że wszyscy odpowiadają
twierdząco? Wcale nie. Kiedyś jeden z
moich rozmówców powiedział, że nie
ma czasu na autoryzację. „Najwyżej
następnym razem nie udzielę pani
wywiadu” – stwierdził. Wbrew pozorom
dziennikarze też nie zawsze oddychają
z ulgą, gdy słyszą: „Może pan nie
przesyłać tekstu”. Ja lubię gdy mój
rozmówca, zwłaszcza jeśli jest naukow-
cem, zapozna się z wywiadem, bo
przecież mógł się przejęzyczyć, a mnie
laikowi może być trudno wyłapać błąd
w wypowiedzi o genach.

2. Zrób to szybko albo wcale.

Zgodnie z prawem autoryzować tekst
powinieneś „niezwłocznie”, ale nie
później niż w ciągu 6 godzin, jeśli ma
zostać opublikowany w dzienniku i 24
godzin – jeżeli w czasopiśmie. Nie
zgłosiłeś uwag w tym czasie? Przyjmuje
się, że ich nie masz. W praktyce jest tak,
że dziennikarz umawia się z ekspertem
na konkretny – dłuższy lub krótszy –
termin. Czasem dziennikarz potrzebuje
akceptacji krótkiej wypowiedzi w ciągu
godziny i jego rozmówca idzie mu na
rękę, a czasami na autoryzację jest
nawet tydzień. Ta druga sytuacja jest
jednak bardzo rzadka (wyłączając
bardzo długie i z założenia czaso-
chłonne formy). Wszyscy piszemy na
wczoraj.

Jeśli wiesz, że potrzebujesz więcej
czasu na zapoznanie się z wywiadem,
mów o tym od razu, gdy proszą cię
o rozmowę. Jedna z psycholożek, którą
wielokrotnie prosiłam o wypowiedź,
ustalając termin rozmowy, pyta od razu
kiedy napiszę tekst i ile będzie mieć
czasu na autoryzację. Jeśli uważa, że
zbyt mało, nie zgadza się na wywiad. To
dobra strategia, która oszczędza obu
stronom stresu.

3. Sprawdź dziennikarza.

Przeczytaj jego teksty, zanim zgodzisz
się na rozmowę. Jeśli ci się nie
podobają, nie gódź się na nią. Nie łudź
się, że wywiad z tobą będzie lepszy, ani
nie planuj, że w razie czego napiszesz
go po swojemu. Z jakiegoś powodu
teksty tego dziennikarza są takie, a nie
inne. Jeśli je opublikowano, to znaczy,
że zostały zaakceptowane przez
redakcję i pewnie odpowiadają też
czytelnikom.
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Artykuły tego dziennikarza ci się
podobają? Nie pisz więc jego artykułu
na nowo. Można założyć, że jest równie
dobry, jak te, które wcześniej czytałeś,
tyle że teraz jesteś bardziej krytyczny
i masz mniej dystansu, bo cytowane są
twoje słowa.

4. Do autoryzacji masz tylko swoje
wypowiedzi.

To znaczy, że autor może się nie zgodzić
na zmianę jego słów, pytań, tytułu,
śródtytułu, dopisanie nowych wypo-
wiedzi lub modyfikację słów innych
ekspertów (tak, takie próby też się
zdarzają i na to na pewno się nie
zgodzi ;) Ja jestem otwarta na wszelkie
dodatkowe refleksje czy uwagi.

Zdarzało się np., że rozmówczyni
zwróciła mi uwagę, że pomyliłam słowo
w nazwie organizacji albo że czytała
badanie naukowe, o którym mogłabym
jeszcze wspomnieć i byłam jej za to
bardzo wdzięczna. Nie zawsze to
uwzględniam, ale czytam z uwagą.

5. Materiał, który dostałeś do
autoryzacji, to nie jest punkt wyjścia
do napisania tekstu. To już jest tekst.

– Czasemmyślę, że mój rozmówca
zasiadł z kawą przed laptopem
i postanowił napisać wszystko od
nowa, a czasami, że wziął garść
wyrazów, sypnął nimi w tekst i one
wpadły w przypadkowe miejsca –

często powtarza znajoma, która robi
wywiady głównie z celebrytami.

Naprawdę tworzenie tekstu od nowa
nie jest dobrym pomysłem. Przeważnie

dziennikarz pisze lepiej od ciebie – to
jego zawód, więc tego należałoby od
niego oczekiwać. Im więcej więc
zmienisz, tym więcej będzie kłopotów.
Dla ciebie i dla niego. Bo na tym, że
prześlesz mu poprawki, się nie skończy.
Wkrótce odbierzesz telefon lub mejla
z nową wersją i dowiesz się, że w twojej:

▶ Wiele wyrazów się powtarza, np.
w jednym zdaniu dwa razy
występuje „jednak”.

▶ Są błędy językowe.

▶ Pojawiły się nowe pojęcia, które
mogą być niezrozumiałe dla laika i
trzeba je wyjaśnić.

▶ Pojawiły się całe zdania, których
dziennikarz nie rozumie (więc
czytelnik pewnie też nie zrozumie).

▶ Kiedy wyciąłeś koniec swojej
odpowiedzi, trzeba było zmienić
pytanie, bo odnosiło się do tego,
czego już nie ma w tekście.

▶ W kilku miejscach powtarzają się te
same informacje i zrobił się
bałagan.

▶ Tyle słów dopisałeś, że
przekroczona została liczba znaków
itd.
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Będziecie musieli uzgadniać nową
wersję i to niestety będzie trwać.
W końcu presja czasu będzie tak duża,
że wkradnie się jakiś błąd. Dziennikarz
coś w pośpiechu poprawi, ty
w pośpiechu zaakceptujesz. Lepsze jest
wrogiem dobrego.

Warto więc zmieniać i usuwać to,
z czym naprawdę nie możesz się
zgodzić np. błędy merytoryczne czy
informacje, których wyjawienie może
wyrządzić komuś krzywdę. Oczywiście
są rozmówcy, którzy piszą świetnie,
robią wiele zmian, ale dbają o to, by
nowa wersja była spójna, poprawna
i uporządkowana. To są jednak wyjątki.
I czasami naprawdę szkoda czasu, żeby
zamieniać „też” na „również”.

6. Zaznaczaj zmiany.

Wywiad po autoryzacji nie jest po
prostu przesyłany dalej do redakcji.
Dziennikarz analizuje zmiany i w razie
wątpliwości kontaktuje się z tobą, by
coś zmienić, doprecyzować lub namó-
wić cię, żebyś np. nie wycinał wyjątko-
wo ważnego fragmentu wypowiedzi.
Jeśli nie zaznaczysz zmian, bardzo
utrudnisz mu pracę. A jeśli nie zrobisz
tego w tekście, w którym wypowiada

się kilka osób, to twoje zmiany mogą
zostać przeoczone. Chyba że dosta-
niesz tylko swoją wypowiedź wyciętą
z tekstu (wtedy pewnie nic nie umknie).
Dziennikarz nie musi (niektórzy
uważają nawet, że nie powinien)
przesyłać całego tekstu, w którym
znajdują się twoje wypowiedzi.

7. Prościej znaczy lepiej.

Są rozmówcy, którzy boją się, że jeśli
będą mówić zwykłym prostym języ-
kiem – używać słowa „noga” zamiast
„kończyna dolna” albo „poczuje się
dużo lepiej” zamiast „w sposób

znaczący podniesie się poziom jego
samopoczucia” – to wyjdą na

nieprofesjonalnych. Nic podobnego.
Wyjdą na komunikatywnych,

czytelnicy będą ich z
zainteresowaniem czytać,
a my z nimi współpracować.

Czasem rozmówcy, zwłaszcza ci
z tytułami naukowymi, stwierdzają:
„Nie mogę tak mówić, jakbym był na
spotkaniu towarzyskim. Co powiedzą
koledzy z branży?” Tyle że jeśli koledzy
z branży nie są adresatami tekstu, to
ich opinia niespecjalnie interesuje
redakcję. Naprawdę w piśmie „lajfstaj-
lowym” nie zostanie opublikowany taki
wywiad, jaki zostałby opublikowany
w piśmie medycznym.

8. Nie usuwaj rodzynek z ciasta.

Ludzie kochają historie, przykłady
i porównania. Zwłaszcza jeśli temat jest
trudny i jest w nim mnóstwo terminów,
które dla przeciętnego czytelnika są
nieznane. Jeśli podczas rozmowy
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zażartujesz, opowiadasz anegdoty
związaną z dziedziną, w której jesteś
ekspertem, tłumaczysz skompliko-
wane mechanizmy, porównując je do
prostych, zrozumiałych nawet dla
uczniów szkoły podstawowej, nie wyci-
naj tego potem z tekstu! A jeśli
uważasz, że nie wypada ci mówić
zwyczajnym językiem, żartować i opo-
wiadać historii, posłuchaj naukowców,
którzy prowadzą wykłady na konferen-
cji TED.

9. Przeczytaj, co mówią inni.

Jeśli to wszystko, o czym napisałam, nie
przekonuje cię, sięgnij po wywiady
z ekspertami z obcej ci dziedziny – tymi,
które ci się spodobały i zastanów się,
czy byś je autoryzował... ;)

Wszystko, co napisałam, to moje osobi-
ste refleksje oparte na doświadczeniu
moim i znajomych po fachu. Każdy
dziennikarz i redaktor może mieć
jednak trochę inne podejście do
autoryzacji (poza tymi kwestiami, które
reguluje prawo). Autoryzacja u mnie,
czyli dziennikarki, która pisze głównie
do miesięczników teksty o zdrowiu
psychicznym i somatycznym, rozwoju
osobistym, problemach w związkach
i wychowaniu dzieci pewnie wygląda
inaczej niż u dziennikarza, który
publikuje swoje teksty o polityce
w codziennej gazety. Chociażby
dlatego, że ja dostaję więcej czasu na
napisanie artykułu.
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Wybrane czynniki ekonomiczne
wpływające na rozwój cyfryzacji

Od ponad roku Polska zmaga się
z pandemią COVID-19 wywoła-
ną koronawirusem SARS-CoV2.

Wprowadzone restrykcje i ograniczenia
wpłynęły nie tylko na zmianę zacho-
wań w społeczeństwie, ale również na
prowadzoną działalność przedsiębior-
ców i poziom jej dochodowości. Rok
2020 w wielu obszarach okazał się
przełomowy pod względem cyfryzacji
w przedsiębiorstwach. Pracownicy
i przedsiębiorcy musieli nauczyć się żyć
w nowej rzeczywistości pracy zdalnej,
hybrydowej lub w ścisłym rygorze
sanitarnym. Warto przyjrzeć się ekono-
micznym czynnikom, które mogą
przyczynić się do jeszcze szybszej
cyfryzacji przedsiębiorstw, rozwoju
aplikacji IoT oraz Przemysłu 4.0.

Stopy procentowe

Wbrew pozorom, choć stopy procento-
we rozpatruje się jako zjawisko czysto
finansowe, to ich poziom wpływa na
decyzje potencjalnych inwestorów,
także tych zainteresowanych dostar-
czaniem rozwiązań cyfrowych. Stopy
procenowe na niskim poziomie
oznaczają bardzo niskie oprocentowa-
nie dla przedsiębiorców posiadających
zasoby finansowe. Z drugiej strony
obniżenie stóp procentowych spowo-
dowało zmniejszenie kosztu zaciąga-
nego kredytu dla potencjalnych
inwestorów, co w połączeniu z inflacją
zachęca do prowadzenia dalszych
inwestycji. Analizując fakt obniżania
stóp procentowych, należy jednocześ-
nie zwrócić uwagę na dalsze
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konsekwencje takiego stanu rzeczy.
Sektor bankowy chcąc w dalszym
ciągu udzielać pożyczek stanowiących
jego przychody, może kierować swoją
ofertę również do podmiotów
o większym ryzyku niewypłacalności.
Taka sytuacja jest szansą dla nowych
i małych przedsiębiorstw techno-
logicznych o niższej zdolności
kredytowej na uzyskanie finansowania
do rozwoju swojego biznesu.
Dynamiczna sytuacja na rynkach
światowych w połączeniu z brakiem
dostępu do informacji powoduje, że
inwestorzy posiadający awersję do
ryzyka nie będą decydować się na
inwestycje obarczone dużym ryzykiem
(np. akcje na giełdzie), a raczej
poszukiwać względnie bezpiecznych
form inwestycji, chcąc przeczekać
okres niepewności. Przy poszukiwaniu
miejsca do lokowania swojego kapitału
długofalowo mogą wziąć pod uwagę
obecny trend postępującej cyfryzacji
w gospodarce i poszukać dywersyfika-
cji źródeł przychodów, decydując się na
inwestycje w nowym obszarze
biznesowym związanym z cyfryzacją.
Ostatnie wypowiedzi ze strony Prezesa
NBP wskazują na kontynuację
liberalnej polityki monetarnej i
utrzymywanie stóp procentowych na
niskim poziomie.

Presja inflacyjna i płacowa

W Polsce, ale również w Europie
zauważalny jest trend systematyczne-
go podnoszenia pensji minimalnej,
który pociąga za sobą również wzrost
presji płacowej ze strony pracowników
wyższego szczebla i lepiej wykwalifiko-
wanych. Presja podnoszenia płacy jest
zauważalna szczególnie w tych
sektorach gospodarki, które nie zostały
dotknięte pandemią lub wręcz
pandemia przyczyniła się do szybszego
rozwoju danego przedsiębiorstwa.
Trend wzrostu wynagrodzeń jest
potwierdzany w regularnie pojawiają-
cych się badaniach dotyczących
średniej płacy w Polsce, choć
oczywiście mediana wynagrodzeń,
która lepiej odzwierciedla poziom
zasobności Polaków, jest na niższym
poziomie. W Polsce wzrost presji
płacowej związany jest również
(bazując na danych Eurostatu)
z najwyższym poziomem inflacji
w Europie. Ostatnie prognozy m.in.
NBP, ale również instytucji związanych
z sektorem bankowym wskazują na
dalszy wzrost inflacji. Taka sytuacja dla
inwestorów decydujących się na
wejście w obszar cyfryzacji, bazując na
obecnym poziomie cen, jest szansą na
sprzedaż gotowych rozwiązań po
wyższych cenach w przyszłości, propor-
cjonalnej do postępujących zmian
inflacyjnych. Z kolei przedsiębiorców
(potencjalnych nabywców) skłania to
pośrednio do inwestowania w obszar
cyfryzacji, automatyzacji oraz robotyza-
cji swoich linii produkcyjnych. Daje
możliwości zwiększenia mocy
produkcyjnych oraz jest ucieczką przed
wzrostem cen oferowanych rozwiązań
w przyszłości. Trzeba jednak wyraźnie
podkreślić, że rozwój obszaru cyfryzacji
nie musi wiązać się ze zwiększeniem
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poziomu bezrobocia. Postępująca
cyfryzacja da przedsiębiorcom możli-
wości efektywniejszego gospodarowa-
nia posiadanymi zasobami ludzkimi.
Często będzie to związane jednak
z koniecznością szkolenia pracowników
i umożliwienia im nabywania tzw.
kompetencji cyfrowych, do których
należy m.in. zyskujący popularność
social selling. Usługi związane
z dostarczaniem kompetencji cyfro-
wych tworzą obszar biznesowy do
zagospodarowania przez nowe
i obecne podmioty, oferujące swoje
rozwiązania w tym zakresie.

Ogólna kondycja gospodarki

Choć pandemia COVID-19 wpłynęła
bardzo negatywnie na wiele gałęzi
gospodarki, to jednak są obszary
gospodarki, które relatywnie dobrze
zniosły ten okres. W trakcie trwania
pandemii eksperci zastanawiali się,
w jaki sposób nastąpi odbicie
gospodarcze. W tym momencie
zauważalny jest rozwój gospodarki
nawiązujący do litery „K”, co w praktyce
oznacza problemy dla branż takich jak
turystyka, fitnes, eventowa czy
gastronomiczna. Z drugiej jednak
strony są przedsiębiorcy związani np.
z branżą medyczną czy dostarczają-
cych różnego rodzaju produkty i usługi
powiązane z cyfryzacją (np. związane
z pracą zdalną, tworzonymi sklepami
internetowymi, usługi chmury itp.) oraz
automatyzacją (np. usługi zdalnego
dostępu, pomiaru temperatury,
czatboty), dla których okres pandemii
okazał się trampoliną do osiągnięcia
dynamicznego wzrostu. W związku
z tym przedsiębiorstwa posiadające
dobrą sytuację finansową poprzez

hossę na produktach i usługach
własnych, mogą starać się
reinwestować środki w nowe produkty
z osiągniętej nadwyżki finansowej,
bazując na obecnym trendzie. Nie jest
również wykluczone, że grupa
przedsiębiorców postanowi wejść
w nowy dla siebie obszar biznesowy
związany z cyfryzacją, przemysłem 4.0
czy aplikacjami Internetu Rzeczy,
decydując się na dywersyfikację źródeł
przychodów w okresie długofalowym.

Kurs walut

Kurs pary EUR/PLN oscylujący
w okolicy 4,50-4,65 z pewnością w tym
momencie sprzyja eksporterom syste-
mów produkowanych w Polsce. Jest
natomiast czynnikiem działającym
niekorzystnie dla importerów i przed-
siębiorców, decydujących się na
instalację dobrej klasy rozwiązań
i komponentów produkowanych poza
granicami Polski. Zmiana poziomu
Euro o około 6-8%, (przed pandemią
kurs EUR/PLN wahał się na poziomie
4,20-4,30) stanowi wzrost ponoszonych
inwestycji. Słabszy złoty i wyższy kurs
EUR/PLN stanowi również utrudnienia
dla producentów zaopatrujących się
w komponenty poza granicami Polski
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a sprzedających swoje produkty
w naszym kraju. Powoduje to zmniej-
szenie marżowości oferowanych
produktów lub konieczność zwiększe-
nia ceny. W korzystniejszej sytuacji są
przedsiębiorstwa rozliczający się
z dostawcami w USD, gdyż para USD/
PLN poza pierwszą fazą pandemii
pozostaje względnie stabilna w okolicy
3,70 – 3,90. Jest zatem porównywalna
z okresem przed wybuchem pandemii
w Polsce. Przyjęta polityka banku
centralnego w Polsce wskazuje na
utrzymywanie kursu EUR/PLN powyżej
granicy 4,50 PLN za 1 Euro.

Zachowania konsumentów

Ważnym aspektem jest również postę-
pująca zmiana zachowań nabywców
i klientów, która ma miejsce w wielu
aspektach życia, począwszy od decyzji
zakupowych np. sposobu ich realizacji,
przez sposób świadczenia pracy, aż do
decyzji związanych z miejscem
zamieszkania. Dynamiczny rozwój
segmentu e-commerce i obszarów
powiązanych takich jak e-usługi (np.
bankowości lub administracji) czy m-
commerce (transakcje realizowane
z urządzeń mobilnych) z pewnością
jeszcze przybierze na sile. Wynika to
z faktu, że w trakcie pandemii grupa
nowych użytkowników przekonała się

do tej formy realizacji procesów
zakupowych i administracyjnych, co
spowodowało zwiększenie się
potencjalnej liczby nowych klientów
i zwiększenie wartości rynku. Wyższa
inflacja w naturalny sposób napędza
również konsumpcję odbiorców
indywidualnych. Jako ludzie łatwo
przyzwyczajamy się do wygody,
trudniej z niej rezygnujemy. To sprawia,
że zainteresowaniem odbiorców będą
cieszyć się również wszelkiego rodzaju
smart gadżety, smart aplikacje
i produkty poprawiające komfort życia
indywidualnego jak i społecznego.
Mowa tu, chociażby o systemach
inteligentnego oświetlenia, sterowania
automatyką budynkową czy komplet-
nych systemach zarządzania budyn-
kiem BMS (ang. Building Management
System). Systemy te poza poprawą
komfortu życia, potrafią również
generować oszczędności poprzez
rozsądne zarządzanie ciągle rosnącą
ceną energii elektrycznej.

Rozwój segmentu technologii komuni-
kacji bezprzewodowych zapewniając
wysoką niezawodność połączeń,
pozwala efektywniej realizować coraz
bardziej zaawansowane projekty
w obszarze przemysłowym. Jest to
o tyle istotne, że systemy detekcji,
sterowania czy lokalizacji w czasie
rzeczywistym (ang. Real Time Localiza-
tion System) poza komfortem pracy,
wpływają również na bezpieczeństwo,
które jest cenione bez użytkowników.
W obszarze życia społecznego za-
interesowaniem będą cieszyć się
systemy pozwalające na realizację
projektów z kategorii Smart City oraz
proekologicznych. Zwiększa się
bowiem wrażliwość społeczna i świa-
domość związana z koniecznością
dbania o środowisko naturalne.
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Podsumowanie

Wydaje się, że w obecnej chwili
większym zainteresowaniem inwesto-
rów będą cieszyć się aplikacje
i oprogramowanie, ze względu na
relatywnie krótki czas wdrożenia oraz
niższy próg wejścia. Warto jednak
zwrócić uwagę również na rozwiązania
IoT jako fizyczne urządzenia z pośred-
nim lub bezpośrednim dostępem do
sieci, które w obszarze przemysłowym
będą przyczyniać się zwiększenia
możliwości produkcyjnych, ich opty-
malizacji, ale także dostarczać
możliwości technicznych do realizacji
bardziej zaawansowanych projektów.
Dostarczanie fizycznych urządzeń
wiąże się jednak ze dłuższym czasem
wdrożenia do produkcji masowej. Poza
fazą konceptu, projektu, prototypu,
testowania, produkcji pilotażowej, po-
zostaje jeszcze faza certyfikacji (która w
zależności od specyfiki produktu może
być długotrwała) oraz produkcji.

Przedsiębiorców do inwestycji w obsza-
ry związane z cyfryzacją zachęcają
rosnące koszty zatrudnienia, niskie
koszty zaciągniętych kredytów, wyższa
inflacji w stosunku do ostatnich lat, ale
również możliwości kontroli i dostępu
do poszczególnych etapów produkcyj-
nych. Czynnikiem niesprzyjającym
w podejmowaniu inwestycji w obsza-
rze robotyzacji będzie utrzymujący się
wyższy kurs EUR w stosunku do PLN,
co zawyża poziom inwestycji. Ten
problem dotyczy szczególnie firm,
których główne źródło przychodów
pochodzi z rynku polskiego, a chcieliby
wdrożyć u siebie rozwiązanie
producentów zagranicznych. Sytuacja
wyższego kursu EUR w stosunku do
PLN jest natomiast korzystne dla
eksporterów.

Oferowane produkty podnoszą kom-
fort życia codziennego lub stanowią
atrakcyjny gadżet dla coraz liczniejszej
grupy konsumentów indywidualnych.
W związku z tym obszar Smart Home
oraz konsumencki Internet Rzeczy
również będzie znajdował coraz szersze
grono odbiorców. Podsumowywując
zatem powyższe czynniki ekonomicz-
ne, obszar cyfryzacji, Internetu Rzeczy
oraz Przemysłu 4.0 pozostaje dobrym
obszarem inwestycyjnym dla przedsię-
biorców, zarówno od strony inwestycji
własnej, rozumianej jako rozwój
obecnego lub wejście w nowy obszar
biznesowy, jak również nabywania
systemów poprawiających komfort
pracy oraz zwiększających możliwości
produkcyjne. To zwiastuje dalszy
dynamiczny rozwój cyfryzacji w tempie
kilkunastu procent r/r.
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Rodzic w labiryncie

Peter Drucker, ekspert ds. zarzą-
dzania, badacz procesów orga-
nizacji i zarządzania, powiedział:

„najpierw zarządzaj sobą, później inny-
mi i organizacją”, „nie można zarządzać
innymi lepiej niż zarządzam sobą”, „nie
można zarządzać czymś, o czym nie
wiem, że istnieje”[1]. Parafrazując słowa
Druckera można by napisać: Rodzicu,
najpierw poznaj siebie, swoje zasoby,
naucz się nimi gospodarować, poznaj
swoje mocne strony… dopiero wtedy
będziesz gotowy na świadome wycho-
wanie swojego dziecka. Co więcej, nie
można wzbudzić pasji w dziecku, jeśli
samemu się jej nie posiada…

Byłoby pięknie, gdyby w ten właśnie
sposób Rodzice podchodzili do swojej
roli. Jednakże rodzicielstwo to dar,
z którym nie każda osoba potrafi sobie

poradzić. Moje wieloletnie doświadcze-
nia w pracy z Rodzicami i uczniami
pokazują, że momentem krytycznym
jest zetknięcie się z systemem edukacji.

Gdy młodzi Rodzice chcą przygotować
się do nieznanego, bardzo często czyta-
ją książki, rozmawiają z rodziną, znajo-
mymi, którzy już są w ROLI. Potem
teoria zamienia się w praktykę i z małej
istotki wyrasta Przedszkolak, a następ-
nie UCZEŃ. Rodzic posyła swoją pocie-
chę do szkoły i okazuje się, że jego
własna wiedza, ta wyniesiona z czasów
„kiedy ja byłem w Twoim wieku…” już
nie wystarczy. Potrzeba czegoś więcej,
pewnego rodzaju pasji, chęci poznawa-
nia własnego dziecka i towarzyszenia
mu w drodze ku „dorosłości”.

Rodzice towarzyszą na różne sposoby
i w odmiennych miejscach odnajdują
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pasje. Chciałabym podsumować i usys-
tematyzować te miejsca i sytuacje,
które spotykam najczęściej.

• Rodzic TOWARZYSZĄCY – z pasją
odkrywania Siebie i innych. On
przeszedł własną drogę budowania
samoświadomości. Zna swoje
wzorce myślenia, działania i
odczuwania. Wie, czemu coś u
niego działa, a czemu nie. Co
najważniejsze, wiedzę tę przekłada
na kontakty z innymi, a przede
wszystkim na kontakty z dziećmi.
Staje się przewodnikiem dla swoich
pociech. Wyróżnia go umiejętność
obserwowania bez osądu. Czyli taki
sposób patrzenia na dzieci, aby
wyłowić w zachowaniach ich
wzorce postępowania. Nie ważne,
czy je pochwala, czy nie. Ważne,
aby je zauważyć, spróbować
nazwać, a dopiero potem coś z nimi
zrobić. Rodzic świadomy siebie i
innych jest RODZICEM
ZACIEKAWIONYM.

• RODZIC Z PASJĄ WŁASNĄ…
zrealizowaną - pasjonat. Rodzic,
który robi to, co kocha i tę
fascynację rozprzestrzenia wokół
siebie. Dużo pracuje, a po pracy
godzinami może opowiadać o tym,
co robi. Historia takiego Rodzica
może być długa i skomplikowana:
„Ja długo nie wiedziałam, co chcę
robić w życiu, wiele razy się
sparzyłam… Ale teraz wiem. To jest
moje miejsce na ziemi”. Dla innych
wybór był prosty: „Od zawsze
kochałem samoloty. Wiedziałem, że
to będzie moje życie i moja praca...”.
Bez względu jednak na to, czy
poszukiwania były długie, czy
krótkie, teraz WIE, CO JEST WAŻNE.
Ważne jest „odkrycie swojej pasji/

powołania”. I bardzo chce, aby jego
dziecko też odkryło swoje miejsce.
Więc… martwi się, że dziecko
jeszcze tego nie znalazło. I tak
bardzo chce pomóc. Czasami
można powiedzieć, że jest to
RODZIC ZANIEPOKOJONY,
szczególnie gdy dziecko nie
znajduje własnej pasji szybko, albo
ma wiele zainteresowań i nie może
wybrać tego jednego,
najważniejszego.

• RODZIC Z PASJĄ WŁASNĄ…
NIEzrealizowaną. Takiego Rodzica
też można nazwać pasjonatem… ale
jemu, w odróżnieniu od
poprzedniego typu, nie udało się
zrealizować pasji. Miał marzenie, ale
z jakichś powodów i nieważne
jakich, nie udało się go zrealizować.
Taka osoba często uważa, że
przegrała życie. Jest pełna
negatywnych emocji. Może mieć
„wszystko” tj. pieniądze, pozycję i
poukładane życie zarówno
zawodowe, jak i prywatne, a w głębi
ducha przepełnia go tęsknota. I
nagle, gdy w jego życiu pojawia się
Dziecko, staje się NADZIEJĄ na
zrealizowanie WŁASNEGO
marzenia. W każdym działaniu i w
każdej chwili Rodzic podejmuje za
dziecko decyzje, bo Rodzic wie, co
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trzeba zrobić, aby dojść do celu.
Trzeba NIE popełnić tych błędów,
które on dorosły kiedyś popełnił…
Dziecko nie jest samodzielną
jednostką posiadającą swoje
własne zdanie i swoje własne
zainteresowania. Dziecko staje się
DRUGĄ SZANSĄ Rodzica.

• RODZIC WYMAGAJĄCY – z pasją
do wyników. Jego pasja ogranicza
się wyłącznie do tego, aby potomek
osiągał NAJWYŻSZE możliwe
wyniki we WSZYSTKICH
dziedzinach. Jest to typ „osiągacza”.
Dziecko jest dla Rodzica
Wymagającego możliwością
rywalizacji. I jeśli dziecko spełnia
oczekiwania i jest NAJ, to jest
dumą, ale jeśli dziecko nie jest naj,
to pojawia się rozczarowanie.

• RODZIC ZATROSKANY – z pasją
wychowywania. Zdarza się też
Rodzic, który odnalazł pasję w
wychowywaniu. Pochłonął
wszystkie istniejące poradniki na
temat wychowania i jest ekspertem
w tej dziedzinie. Ale mimo
posiadanej wiedzy towarzyszy mu
ciągły niepokój: „Co ja mam zrobić?
Bo Zosia jest jakaś inna? To znaczy,
nie chodzi o to, że coś z nią jest nie
tak… Uczy się całkiem nieźle… ALE…
Może na jakieś zajęcia powinniśmy
Zosię zapisać?” Rodzic Zatroskany
jest przepełniony miłością do
swojego Dziecka. Lecz ta miłość
przyjmuje formę nadopiekuńczości.
Z drugiej strony, dziecko dla rodzica
jest powodem rozwoju osobistego.
Bo pasja do wychowania oznacza,
że trzeba zgromadzić dużo nowej
wiedzy: najpierw przeanalizować,
co jest dostępne, następnie
zgromadzić książki, przeczytać je i

wyciągnąć wnioski. I wyszukiwać
kolejne pozycje godne uwagi. Taki
rodzic poluje również na innych
zatroskanych rodziców i dzieli się z
nimi wiedzą. Z troski o dziecko...

Z pewnością nie opisałam tu wielu
typów rodziców. Można by powiedzieć
ilu rodziców tyle typów. Ja skupiłam się
na tych, których spotykam w swojej
pracy. Jest jednak jeszcze jeden typ,
którego osobiście nigdy nie spotkałam,
ale o którym wiem, że istnieje i który
mam nadzieję, kiedyś wyginie. Chodzi
mi o Rodzica z pasją do SIEBIE i NIE
ZAINTERESOWANEGO DZIECKIEM.
Taka osoba, bo trudno mówić o niej
jako o rodzicu, ma najczęściej zawyżo-
ne poczucie własnej wartości i skupio-
na jest WYŁĄCZNIE na sobie. Uprawia
tzw. „jaizm” i nic innego nie jest ważne.

Z całego serca życzę Wszystkim Dzie-
ciom, aby nigdy nie spotkały takiego
dorosłego. Wszystkim Rodzicom pro-
ponuję, aby rozejrzeli się wokół siebie i
zastanowili się, jaki typ opisany powyżej
będzie im najbliższy i czy przypadkiem
nie można czegoś poprawić w relacji
Rodzic – Dziecko.

[1] Drucker P. - Jak zarządzać samym sobą,

„Harvard Business Review Polska”, marzec 2003,

s. 36-40.

re:post | strona 62

#GłosyLI Anna Brzosko

https://www.linkedin.com/pulse/rodzic-w-labiryncie-anna-brzosko-phd/


100% ze sprzedaży tego zdjęcia trafi do
Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Fot. Michał Sadowski
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#EmployerBranding

Czy istnieje sezon na employer
branding? Czy jako employer
brandingowcy mamy swój ka-

lendarz? Jak zaplanować budżet na
działania employer brandingowe, aby
nie przegapić ważnego momentu
w kalendarzu EBowca?

Gdyby jeszcze kilka lat temu ktoś zapy-
tał mnie, kiedy jest sezon na employer
branding, odpowiedziałabym, że wio-
sną (w marcu) i jesienią (w październi-
ku). Oczywiście nigdy nie były to
jedynie te dwa miesiące, ale o ile w in-
nych wydarzenia rekrutacyjne i projek-
ty employer brandingowe należały
raczej do wyjątków, tak marzec i paź-
dziernik można było śmiało wykreślić
ze swojego prywatnego kalendarza
i nie planować urlopów czy większych
imprez.

Idealny czas na rekrutację studentów

Działo się tak z prostej przyczyny –
marzec był idealnym momentem, aby
przypomnieć studentom, że już za 3
miesiące będą po studiach i nasze
staże (w przypadku studentów poniżej
piątego roku) to idealny pomysł na
spędzenie wakacji i zdobycie pierwsze-
go doświadczenia. W czasie marco-
wych wydarzeń studentom kończącym
edukację firmy proponowały od razu
pracę na pełen etat lub udział
w programach managerskich. Ale
skoro już zrekrutowaliśmy kogo trzeba
w sezonie wiosennym, to o co chodziło
z jesiennym sezonem, który był
czasami nawet bardziej intensywny niż
wiosenny?
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Początek roku akademickiego
i budżetowego

Wydarzenia w październiku miały z re-
guły trochę inny cel – cel wizerunkowy.
To właśnie wtedy w głównej mierze
realizowaliśmy projekty, które wykorzy-
stywaliśmy do budowania świadomo-
ści marki. Najczęściej równolegle z tar-
gami pracy organizowano wtedy cykle
szkoleń (akademie biznesowe), które
jako główny cel stawiały sobie pokaza-
nie kandydatom, jak wygląda nasza
codzienna praca i dlaczego nasza firma
jest dla nich idealnym miejscem pracy.
Październikowe wydarzenia często
zbiegały się też z nowym budżetem,
dlatego zwykle wzrastała intensywność
działań pracodawców.

Co było, a nie jest, nie pisze się
w rejestr

Jeszcze kilka lat temu powiedziałabym,
że wakacje to nie najlepszy czas na
szukanie pracownika (urlopy, wakacje
szkolne, prace dorywcze), zdecydowa-
nie jednak 2021 przyniósł nam, EB-
owcom, nowy sezon – letni. Właśnie
teraz wiele firm prowadzi lub rozpoczy-
na promocję miejsc pracy, a patrząc na
plany naszych klientów, możemy
spodziewać się jeszcze przynajmniej
kilku dodatkowych kampanii.

Bardziej strategicznie

W strategicznym employer brandingu
jest miejsce na działania przez cały rok.

Firmy rozpoczynają planowanie swoje-
go budżetu od dobrego poznania gru-
py docelowej, przygotowania mapy
punktów styków, które w kolejnych eta-
pach ułatwiają im dotarcie do idealne-
go kandydata. Pracodawcy chcą mieć
kontakt z kandydatem cały rok, dlatego
przestali ograniczać się jedynie do
dwóch „targowych” miesięcy w ciągu
roku.

Czy takie rozwiązanie jest lepsze?

Z mojej perspektywy tak! Przede
wszystkim dlatego, że planując wyko-
rzystanie budżetu employer brandin-
gowego, warto zastanowić się, jakie
działania chcemy zrealizować i określić,
kiedy ten cel zostanie osiągnięty. Naj-
lepsze projekty employer brandingowe
to nie te, które odbędą się o określonej
porze roku, ale te, które przyniosą nam
realizację celu.

Ostatnimi czasy przeniesienie wielu
działań z offline do online sprawiło, że
kalendarz EBowca rozszerzył się na
prawie 12 miesięcy. Wielu pracodaw-
ców zrozumiało, że nieważne kiedy,
ważne jak będziemy mówić do
naszego kandydata. Większa „dostęp-
ność” studentów do podjęcia stażu w
trakcie roku sprawiła, że już nie musimy
ograniczać się do promocji programów
stażowych na wiosnę. Z kolei elastycz-
ność pracodawcy co do pracy zdalnej
przyniosła rozszerzenie działań w
znaczeniu terytorialnym, nie rekrutuje-
my już jedynie w miejscu siedziby
firmy.
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Jak efektywnie rozłożyć budżet
EBowca na cały rok?

Dobre rozplanowanie budżetu sprawia,
że możemy bardziej skutecznie
budować wizerunek naszej marki jako
pracodawcy. Wbrew pozorom nie
chodzi tu o jego wielkość, a jakość
narzędzi zaplanowanych do realizacji
strategii. Warto podzielić działania
w budżecie na strategiczne, czyli
działania „must have” –- takie, które
muszą się zadziać, abyśmy zrealizowali
nasze cele statutowe. Kolejnymi
działaniami w budżecie są działania
dodatkowe, często nazywane przeze

mnie „nice to have” –- to takie, które nie
są określone w czasie i co ważniejsze,
nie są uzależnione od kalendarza.
Działania dodatkowe możemy stosun-
kowo łatwo wyciągnąć z szuflady i wy-
korzystać np. w czasie rekrutacyjnego
szczytu/peaku lub słabszego spływu
kandydatów.
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Wolisz oglądać niż czytać? Ten
artykuł znajdziesz również
w formie animacji na naszej

Platformie NanoLearningowej
SeeWidely, by ją obejrzeć - kliknij tutaj.

Uważasz, że zarabiasz za mało lub
powinieneś dostać awans?
Zobaczmy, co można z tym zrobić!
Tak naprawdę w takiej sytuacji masz
trzy rozwiązania:

1. Poprosić przełożonego o awans lub
podwyżkę.
2. Zmienić pracę na lepiej płatną.
3. Nic z tym nie zrobić.

W wielu przypadkach spora część osób
wybiera trzecią opcję, licząc, że coś się
zmieni. Jednak realia pokazują, że są
małe szanse na spełnienie naszych
oczekiwań, jeśli ich nikomu nie
zdradzimy.

Wydaje się, że rozwiązanie drugie jest
najłatwiejsze, ale… zmiana pracy wiąże
się właśnie ze zmianą, stresem i po-
nownym wdrożeniem w nowej firmie.
Dlatego zawsze przed zmianą pracy i w
wielu innych przypadkach, najlepszym

rozwiązaniem jest pierwsza opcja, czyli
rozmowa z przełożonym o podwyżce
lub awansie.

Jak się do niej przygotować i jak ją
przeprowadzić? Najpierw dobrze się
zastanów, czy zasługujesz na podwyżkę
lub awans. Powodem może być:

▶ osiągnięcie dobrego
i ponadprzeciętnego wyniku;

▶ sukces w pracy;

▶ zwiększenie liczby obowiązków;

▶ szerszy zakres odpowiedzialności;

▶ zdobycie nowych kompetencji
i kwalifikacji lub długie
doświadczenie w pracy;

W oczach pracodawcy podwyżka czy
awans to inwestycja w pracownika,
dlatego przed rozmową przygotuj
swoje argumenty za oraz pokaż, jak
duży masz wpływ na rozwój firmy.

Następnie poproś przełożonego
o spotkanie w cztery oczy w wybranym
przez niego czasie. Ważne, aby mógł Ci
na spokojnie poświęcić 15 minut.
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Zacznij rozmowę od tego, że chciałbyś
dostać awans lub podwyżkę, następnie
przedstaw, dlaczego tak uważasz, że
jest to wskazane oraz zaprezentuj
korzyści dla firmy wynikające z wykony-
wanej przez Ciebie pracy.

Pamiętaj, aby używać merytorycznych
argumentów. Nie bądź agresywny, nie
wykazuj postawy, że Ci się to należy
i już! Nie szantażuj, tylko negocjuj.
Pamiętaj także, aby podczas rozmowy
nie narzekać oraz nie czerpać argu-
mentów ze swojego życia prywatnego.

Wielu negocjatorów wskazuje, by nie
podawać swojej kwoty na tym etapie,
gdyż równocześnie podalibyśmy swoje
maksimum. Lepiej zasugerować, by to
przełożony zaproponował i pierwszy
podał swoją propozycję np. na
kolejnym spotkaniu, by następnie móc
przystąpić do negocjacji.

Na koniec nie oczekuj odpowiedzi od
razu. Zapytaj, kiedy możecie o tym
porozmawiać oraz kiedy mógłby Ci
przekazać odpowiedź. Umówcie się na
konkretną datę i najlepiej godzinę.

Podczas kolejnego spotkania możesz
wykorzystać jedną z wielu metod ne-
gocjacyjnych, których możesz nauczyć
się z pozostałych filmów.

Co, jeśli szef Ci odmówi? To nic stra-
conego! Poproś go, aby dokładnie Ci
powiedział, co musisz zrobić i co musi
się stać, abyś dostał czy to podwyżkę,
czy awans. Poprzez taką rozmowę nic
nie stracisz, a możesz jedynie zyskać.

Co, jeśli się zgodzi? Jeśli natomiast do-
stałeś podwyżkę czy awans, to świętuj,
a potem pokaż, że otrzymałeś ją słusz-
nie. Dzięki temu w przyszłości będzie Ci
łatwiej negocjować z przełożonym.

Kiedy wstrzymać się z rozmową
o podwyżce? “Kto pyta, nie błądzi” tak
mawia prastare przysłowie, lecz są
sytuacje, kiedy będziemy mieli większą
szansę na usłyszenie “nie” i wtedy jest
lepiej wybrać bardziej sprzyjające
okoliczności na rozmowę. Przykładami
takich okoliczności są:

▶ osiągnięcie dobrego
i ponadprzeciętnego wyniku

▶ cięcia budżetowe w firmie;

▶ nie dałeś z siebie wszystkiego
w pracy;

▶ Twoje wyniki są poniżej
oczekiwanych;

▶ szef ma za dużo na głowie i jest
wyczerpany;

▶ zaliczyłeś poważną wtopę lub błąd;

▶ pracujesz krócej niż rok;

▶ niedawno prosiłeś o awans lub
podwyżkę;

Najgorszą decyzję, jaką możesz podjąć,
kiedy nie jesteś zadowolony ze swojego
wynagrodzenia jest nierobienie z tym
nic. Nawet jeżeli nie masz wystarczają-
cych argumentów, aby dostać podwyż-
kę, warto porozmawiać. Choćby po to,
by dowiedzieć się, co powinieneś robić,
aby ją w przyszłości dostać. Podnosze-
nie kwalifikacji i kompetencji zawsze
jest tu dobrym rozwiązaniem i drogą
do wyższych zarobków i awansów.

Na koniec, gdy wszystko zawiedzie,
pozostaje Ci zastanowić się, czy aby na
pewno chcesz dalej pracować w tym
miejscu i czy nie lepiej jest poszukać
nowej pracy. Ale pamiętaj, że zawsze
warto wcześniej porozmawiać o
podwyżce. Pomyśl, ile możesz stracić,
bojąc się i ze strachu przekładając
rozmowę na wieczne jutro czy kiedyś.

Patrz szerzej! - SeeWidely
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Co to jest Whiteboard
Animation? Widzisz i wiesz!
- Kompletny przewodnik po animacjach typu whiteboard

Whiteboard animation – choć
mniej popularne w Polsce, to
powszechnie znane i wyko-

rzystywane narzędzie za granicą. Gdy
potrzebujesz coś szybko i prosto wytłu-
maczyć, zatrudniasz whiteboard
animation. Kiedy chcesz pokazać, jak
działa produkt, wypromować go lub
wyedukować klientów czy pracowni-
ków, zrobisz to skutecznie z whiteboard
animation. Z łatwością pomaga
wyróżnić się na tle konkurencji. Co to
jest whiteboard animation? Jak je
zrobić? Ile kosztuje? Co mówią badania
naukowe? Zapraszam do artykułu.

Co to jest Whiteboard Animation
i jak wygląda?

Whiteboard animation to typ animacji
2D, gdzie wszystko, co pojawia się na
ekranie jest rysowane ręką na białym
tle (tablicy), a lektor w roli narratora
prowadzi widza przez historię powsta-
jącą dosłownie na jego oczach. Odbior-
ca, widząc cały proces rysowania może
w intuicyjny i prosty sposób zrozumieć
nawet najbardziej skomplikowane
rzeczy. To prostota i przejrzystość ry-
sunków sprawiają, że rysowane anima-
cje są tak skutecznym i efektywnym
narzędziem w komunikacji. Dzięki
temu, że odbiorca nie wie, co za mo-
ment zostanie narysowane na tablicy
oraz jaką całość będzie to tworzyło, to
jego ciekawość, zaangażowanie i po-
ziom uwagi są utrzymywane na
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najwyższym poziomie przez całą
animację. Tutaj zobaczysz przykład.

Co mówią badania naukowe o
skuteczności animacji typu
whiteboard?

W ogólnopolskim badaniu przeprowa-
dzonym przez Centrum Zarządzania
Innowacjami i Transferem Technologii
Politechniki Warszawskiej aż 71%
badanych wskazało animację white-
boardową jako preferowany sposób
prezentacji informacji. Udowodniono
także, że badani po obejrzeniu
rysowanej animacji uzyskiwali lepsze
wyniki w teście sprawdzającym niż po
przeczytaniu ciągłego tekstu.

Jak pokazuje inny eksperyment prze-
prowadzony przez prof. Richarda
Wiseman zapamiętujemy aż o 15%
więcej informacji, gdy są one
przedstawione za pomocą rysowanej
animacji aniżeli filmu z „gadającą
głową”. Czy to dużo? Oto odpowiedź
prof. Wisemana: „Każdy, kto zajmuje się
edukacją lub badaniami będzie
wiedział, że to ogromna sprawa. Zwykle
musisz bardzo ciężko pracować, aby
uzyskać 5, może 10% wzrost w jakim-

kolwiek rodzaju pomiaru behawioral-
nego. Po prostu dzięki animacji widzisz
wzrost o 15%”. Co więcej, uczestnicy
badania uznali animację typu
whiteboard jako o 33% atrakcyjniejszą
formę niż film z „gadającą głową” oraz
byli o 66% bardziej skłonni, by
udostępnić ją innym.

Według danych statystycznych zgro-
madzonych na Platformie Nano-
Learningowej SeeWidely średnio każda
animacja whiteboardowa, którą przy-
gotowaliśmy w formule Nano-
Learningowej (max. do 5 minut) jest
oglądana w 89% mimo stałych części
na początku i na końcu. Można
powiedzieć, że są tak wciągające, że
użytkownicy oglądają je do samego
końca!

Wnioski? Animacje typu whiteboard
nie tylko są preferowane jako sposób
prezentacji informacji przez większość
widzów, ale i chętniej udostępniane, a
co najważniejsze sprzyjają lepszemu
zapamiętywaniu informacji.

Gdzie wykorzystuje się rysowane
animacje?

#PatrzSzerzej
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Praktycznie wszędzie! Za pomocą
prostych rysunków można tworzyć
wciągające i zapadające w pamięć
animacje:
• informacyjne,
• wizerunkowe,
• promocyjne,
• wyjaśniające dane zagadnienie,
• prezentujące pomysł/produkt/

projekt
• czy edukujące.

Dla przykładu w SeeWidely Studio
stworzyliśmy rysowaną animację infor-
macyjną dla pracowników CCC do
wewnętrznej komunikacji, by firma
mogła pokazać, jaki ogrom działań
wspólnie podejmują w obszarze
zrównoważonego rozwoju (ESG), co
zaowocowało uzyskanym wyróżnie-
niem.

Znana sieć sklepów Żabka z wykorzy-
staniem zrealizowanej przez nas
animacji typu whiteboard przygotowu-
je pracowników do pełnienia roli
Buddy’ego, by mogli wspierać nowo
zatrudnione osoby w procesie onboar-
dingu.

Innym przykładem jest firma, która
razem z nami za pomocą whiteboard
animation postanowiła przedstawić
i wyjaśnić swojej społeczności model
biznesowy, by szerzyć nie tylko swoją
działalność, ale i wspólnie z odbiorcami
ją budować.

Dla firmy medycznej tworzyliśmy
animację, gdzie za pomocą prostych
rysunków wyjaśniliśmy, czym jest
choroba Hashimoto w celu edukacji
klientów.

Rysowaliśmy animację także dla firmy,
która na co dzień oferuje odzież do

pracy i usługi czystości, gdzie przedsta-
wiane były korzyści płynące z nawiąza-
nia współpracy, by zachęcić przyszłych
klientów do skorzystania z produktów i
usług.

W celu wprowadzenia innowacji na
polski rynek w SeeWidely Studio
stworzyliśmy ponad 200 rysowanych
animacji NanoLearningowych, które
codziennie edukują tysiące pracowni-
ków w zakresie kluczowych kompeten-
cji.

Jak widzisz, sposób wykorzystania
whiteboard animation ogranicza tylko
ludzka wyobraźnia. Rysowane anima-
cje z niesamowitą skutecznością
sprawdzają się w biznesie, edukacji, HR,
marketingu i wszędzie tam, gdzie
zależy nam, żeby nasza komunikacja
była jasna i zrozumiała dla odbiorców.

Jakie są zalety i wady Whiteboard
Animation?

Zalety:
• rzeczowy komunikat i cel animacji

sprawia, że widz po obejrzeniu ma
konkretny przekaz w głowie i nie
ma wątpliwości co do działania,
które ma podjąć (w przypadku
konwersji);

• atrakcyjna i angażująca forma
sprawia, że widz z przyjemnością
ogląda animację do samego końca;

• prostota rysunków sprawia, że
nawet najbardziej skomplikowane
rzeczy widz może z łatwością
zrozumieć i zapamiętać;

• w Polsce animacje typu whiteboard
są rzadko spotykane, więc
świetnie nadają się, by wyróżnić się
na tle konkurencji.

#PatrzSzerzej
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Wady:
• efekt wizualny animacji w dużej

mierze zależy od scenariusza i
podkładu lektorskiego, więc jeśli
zostaną zaniedbane, to może
stracić na swojej atrakcyjności;

• źle zaplanowana ilość
pojawiających się elementów na
ekranie może przytłoczyć,
ponieważ ręka będzie rysowała za
szybko, a to może negatywnie
wpłynąć na odbiór;

• nieprawidłowo ustawiona kamera
czy światło mogą rzucać cień na
tablicę, co na dłuższą metę jest
irytujące dla odbiorcy.

Jak zrobić Whiteboard Animation?
Krok po kroku

Istnieją 3 opcje, by stworzyć animację
typu whiteboard:
• rysując własnoręcznie – potrzebne

będą: kamera, mikrofon, markery,
papier lub biała tablica, gąbka lub
coś do mazania, stabilne biurko,

lampy, oprogramowanie do edycji
wideo, grafiki i dźwięku. Dla
przykładu, klikając tutajmożna
obejrzeć, jak wygląda taki proces w
rzeczywistości;

• korzystając z oprogramowania np.
VideoScribe, Explaindio,
SimpleShow, RenderForest, Easy
Sketch Pro, Animaker, Doodly,
Vyond;

• zlecając profesjonalnemu studiu
animacyjnemu, np. SeeWidely
Studio ;)

Ile kosztuje Whiteboard Animation?
Cena w 2021 roku

W przypadku animacji typu white-
board cena zależy od:
• scenariusza - a raczej tego, kto go

napisze. Jeśli Klient sam
przygotowuje scenariusz, który
wystarczy zaadaptować pod
rysowaną animację, to koszt będzie
niższy. W innym przypadku zleca
się to specjaliście w studiu
animacyjnym;

• długości trwania - im dłuższy czas
trwania animacji, tym wyższa cena;

• rund poprawkowych - praktykuje
się na rynku, że im więcej
poprawek tym wyższa cena. Jednak
w SeeWidely Studio nie do końca
jesteśmy fanami tego typu
podejścia, ponieważ dla nas
ważniejsze jest to, żeby Klient był
zadowolony z efektu. Nie
tolerujemy niedociągnięć

• podkładu muzycznego - może
wiązać się z opłatami, jeśli w
animacji ma pojawić się muzyka w
tle, ponieważ wtedy należy
zaopatrzyć się w odpowiednią
licencję. W zależności od jej rodzaju
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może kosztować od 200 zł do
nawet kilku tysięcy. Oczywiście
istnieją darmowe banki utworów
muzycznych, choć trzeba mieć na
uwadze, że przez to, że są
nieodpłatne, to też musi być
wybrana adekwatna licencja do
swobodnego użytku i często
utwory te są powszechnie
stosowane, więc trudniej o
wyróżnienie się na tle konkurencji;

• nagrania lektorskiego - cena za
skorzystanie z usług lektora
zaczyna się średnio od 500 zł i jest
tym wyższa, im więcej treści jest do
przeczytania. Dodatkowo należy
doliczyć koszt postprodukcji
dźwięku, by przygotować ścieżkę
pod animację. Średni koszt
postprodukcji na rynku zaczyna się
od ok. 400 zł.

• napisów - dodanie ich do filmu
kosztuje na rynku od 100 do 300 zł,
a ostateczna cena zależy od stopnia
skomplikowania. Jeśli mają zostać
przetłumaczone na inny język,
wtedy należy doliczyć koszt
tłumaczenia.

• szybkości realizacji - czym krótszy
czas realizacji tym wyższa cena, co
wynika z tego, że jeśli zależy nam
na tym, by nasza animacja miała
priorytet, to studio musi
przeorganizować inne projekty, by
móc zająć się nim lub zatrudnić
dodatkową osobę;

• pola eksploatacji - czyli gdzie
będzie umieszczana animacja i jak
będzie dystrybuowana. Niektóre
studia animacyjne wyceniają ekstra
za możliwość wyświetlania
animacji np. w kinie, na telebimie,
w telewizji czy internecie. W
SeeWidely Studio nie pobieramy
dodatkowych opłat i przekazujemy

pełne prawa autorskie naszym
Klientom.

Ile wynosi średnia cena whiteboard
animation?

Rozpiętość jest duża, ponieważ koszt
whiteboard animation może mieścić
się w granicach od 700 zł do nawet
20 000 zł za minutę. Na cenę produkcji
składa się wiele aspektów, jednak
zasadniczo im dłuższa animacja oraz
im więcej animacji zamawiamy, tym
niższy koszt w przeliczeniu na minutę.
Z naszego doświadczenia wynika, że
cena prostej 2-minutowej animacji
typu whiteboard oscyluje w okolicach
2 500 – 3 500 zł. Za ponad dwukrotnie
dłuższą 5-minutową animację white-
boardową zapłacimy od 4 500 do 6 000
zł.

Warto również zwrócić uwagę, czy
koszt podany przez studio jest całkowi-
ty. Wciąż rzadko na polskim rynku
studio animacyjne gwarantuje cenę na
samym początku i nie dolicza żadnych
dodatkowych opłat. Niestety dalej
spotykane jest, że część mniej uczci-
wych wykonawców dolicza dodatkowe
(często ukryte) koszty do ceny
końcowej – nie zawsze o tym informu-
jąc Zamawiającego. W SeeWidely
Studio zawsze na początku współpracy
wyceniamy całkowity koszt realizacji i
nie naliczamy dodatkowych opłat, a w
swoich działaniach pozostajemy
transparentni.

Dlaczego warto zatrudnić studio
animacyjne?

Animacje typu whiteboard można
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przygotować samodzielnie i sprawi to
wiele niesamowitej frajdy. Jednak
warto mieć na uwadze, że cel komuni-
katu jest znacznie więcej wart niż koszt
stworzenia animacji. Tak samo nie
zatrudnia się najtańszego prezesa do
prowadzenia firmy. Co więcej,
zatrudniając najtańszą animację, którą
zobaczą tysiące czy nawet miliony osób
można zapłacić jeszcze wyższą cenę za
późniejszy efekt (albo jego brak).
Dlatego warto zatrudnić profesjonalne
studio animacyjne, dla którego
rysowane animacje to przysłowiowy
chleb powszedni.

Jak sprawdzić studio animacyjne?

Najprościej jest obejrzeć dowolną ich
animację i po jej zakończeniu wypisać
na kartce, co z niej zapamiętaliśmy. Nie
chodzi nawet o to, ile zabawy mieliśmy
podczas oglądania, ale to, co zostało
nam w pamięci. Odpowiednio przygo-
towany komunikat wsparty rysowaną
animacją zakorzeni się w głowie
odbiorcy i umożliwi osiągnięcie celu.

Jak wybrać studio animacji?

Na to pytanie odpowiadam już w
innym artykule, do którego link
zostawiam dla zainteresowanych
poniżej:

Studio animacji - jak dobrze
wybrać? Lista 5 rzeczy, na które
warto zwrócić uwagę

Jeśli drogi Czytelniku dotrzesz do
tego miejsca, pragnę podziękować
za Twój czas i uwagę, a gdyby
pojawiły się jakiekolwiek pytania, to
wiedz, że z chęcią na nie odpowiem.
Wystarczy, że napiszesz do mnie na
LinkedInie lub wyślesz wiadomość e-
mail na adres:
gabriela@seewidely.com.

Jeszcze raz, dziękuję! :)
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Jak kluczowe kompetencje
determinują sukces pracownika
i całej firmy?

Przez wielu ekspertów to właśnie
kluczowe kompetencje są wska-
zywane jako fundament budo-

wania trwałej przewagi konkurencyjnej
i tworzenia innowacyjnych produktów
oraz usług. Choć o ich sile i wpływie na
biznes wiemy już od kilku dekad, to
wciąż niewiele firm świadomie je
identyfikuje, rozwija i wykorzystuje jako
narzędzie niezbędne do budowania
swojego sukcesu rynkowego. Czym są
kluczowe kompetencje? Jak kluczowe
kompetencje budują przewagę konku-
rencyjną przedsiębiorstwa? W jaki
sposób rozwijać kluczowe kompeten-
cje pracowników? Wszystkie odpowie-
dzi znajdziesz w niniejszym artykule –
zapraszam.

Co to są kluczowe kompetencje?

To zbiór kompetencji zwiększający
przewagę konkurencyjną względem
innych graczy rynkowych. Kluczowe
kompetencje pozwalają organizacji
zapewniać wartość dodaną swoim
kluczowym produktom oraz zwiększają
potencjał innowacyjności firmy.
Kompetencje te powinny być wyjątko-
we względem konkurencji oraz trudne
do skopiowania czy naśladowania.
Dzięki nim organizacja może lepiej
wykorzystywać swoje szanse oraz
sprawniej odpierać zagrożenia. Za
pomocą kluczowych kompetencji pra-
cownicy i firma mogą działać skutecz-
niej, bardziej innowacyjnie, dostarcza-
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jąc finalnie swoim klientom wartość
dodaną w produktach i usługach.

Budowanie przewagi konkurencyjnej
a kluczowe kompetencje

Nierozerwalnym pojęciem z kluczowy-
mi kompetencjami jest konkurencyj-
ność. To właśnie na budowaniu
przewagi konkurencyjnej opiera się
cała koncepcja kluczowych kompeten-
cji. Kompetencje te ze względu na
swoją naturę nie mogą być tożsame
z kompetencjami stricte technologicz-
nymi czy kwalifikacjami, które są
w swojej naturze względnie proste do
skopiowania przez zatrudnienie
odpowiednich specjalistów. W tym
wypadku przewagę konkurencyjną
będą budować dodatkowe kompe-
tencje nie zawsze w oczywisty
sposób wpływające na konkurencyj-
ność przedsiębiorstwa. W przypadku
wyjątkowych ekspertów oprócz ich
unikalnej wiedzy musimy wziąć pod
uwagę np. ich kompetencje w zakresie
komunikacji, asertywności, zarządzania
zadaniami i sobą w czasie, a także inne.

Nierzadko to właśnie te kompetencje
pozwolą naszej organizacji osiągać
lepsze efekty przy zatrudnianiu
podobnej jakości ekspertów. Cały zbiór
jest więc ogromną mieszanką różnych
kompetencji wymieszanych ze sobą
niezależnie od typologii. W tym
kontekście nie jest więc istotne, do
jakiej grupy zaliczymy kompetencje
(np. wg typologii kompetencji twar-
dych i miękkich), gdyż zwykle będą one
pochodziły z większości wybranych
kategorii. Finalnie chodzi o to, by
tworzyły formułę kompetencji budują-
cych przewagę.
Z racji, iż często kompetencje te są
w obrębie przedsiębiorstwa w pewien
sposób utajone przez ich nie-
świadomość, mogą być mylone z inny-
mi i błędnie identyfikowane. Rodzi to
wyzwanie nie tylko na poziomie ich
identyfikacji wewnątrz organizacji, ale
również przy analizie mikro- i makro-
ekonomicznego środowiska konkuren-
cji.

Panta rhei! Kluczowe kompetencje
firmy nie są stałym zbiorem

Z racji natury kluczowych kompetencji
nie są one nigdy stałym zbiorem,
a pewną płynną formułą. Przez to, że
ich natura powinna być trudna do
odtworzenia przez konkurencję nie
możemy mówić o budowaniu trwałej
przewagi konkurencyjnej, jednocześnie
pozostając przy ich stałym zbiorze.
W przeciwnym razie jest tylko kwestią
czasu, kiedy konkurencja je odtworzy,
a my stracimy swoją przewagę konku-
rencyjną. Dlatego tak istotny jest ich
przepływ i identyfikacja. Pozwala to
organizacji na bycie zawsze krok przed
konkurencją. W momencie gdy
konkurencja odtworzy nawet cały zbiór
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kluczowych kompetencji, to czas, który
potrzebuje na ich naukę jest znacznie
dłuższy, a to umożliwia zmianę formuły,
więc poznane przez konkurencję
kluczowe kompetencje przestają już
być w swojej istocie kluczowymi.
Dla przykładu firmy, które przed 2020
roku miały w swoim zbiorze kluczo-
wych kompetencji te dotyczące
sprawnej i efektywnej pracy zdalnej
pracowników mogły na nich budować
swoją przewagę w początkowym
okresie pandemii. Natomiast w 2021
roku, kiedy większość firm nabyła już
kompetencje pracy zdalnej, to przesta-
ły one dawać przewagę konkurencyjną.

Strategiczne znaczenie biznesowe
kluczowych kompetencji

Mając na uwadze powyższe kwestie,
kluczowe kompetencje są nierozerwal-
nie połączone ze strategią biznesową
firmy. Nie tylko dlatego, że dzięki nim
firma powinna lepiej wykorzystywać
okazję, sprawniej odpierać zagrożenia
oraz uzupełniać luki kompetencyjne,
ale również dlatego, że muszą one
przygotowywać firmę do przyszłych
zadań i budować trwałą przewagę
konkurencyjną. Przedsiębiorstwo po-
winno na stałe mieć wpisane w strate-
gię biznesową identyfikowanie i rozwi-
janie kluczowych kompetencji, tak by
pozostać innowacyjną organizacją
i dostarczać swoim klientom wartość
dodaną zbudowaną właśnie na kluczo-
wych kompetencjach. Dzięki temu
firma nie straci swoich kluczowych
kompetencji, gdyż będzie stale
zmieniać ich formułę i dostosowywać
je do przyszłości i planów całej
organizacji.

Strategia przedsiębiorstwa musi być

również odpowiednio ambitna wzglę-
dem kluczowych kompetencji, by móc
odpowiednio je wykorzystać. Doskona-
le obrazuje to macierz oszacowania
kluczowych kompetencji i zamierzeń
strategicznych opracowana przez
Hamiltona, Eskina i Michaelsa.

Widzimy na niej 5 obszarów:
• Błąkający się słabeusz – nie ma

rozwiniętych kluczowych
kompetencji ani ambitnej
strategii, nie mogąc przez to
dostosować się do otoczenia
rynkowego oraz będąc
pozbawionym szans na
zbudowanie przewagi
konkurencyjnej.

• Bojowy głupiec – to firma
z bardzo ambitnymi celami
strategicznymi niemająca
kluczowych kompetencji na
poziomie pozwalającym jej
konkurować z pozostałymi
graczami rynkowymi.

• Rozumna gwiazda – buduje
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i wciąż rozwija swoje kluczowe
kompetencje wraz z trochę
bardziej ambitną strategią niż
reszta konkurencji.

• Utalentowana cyganka – to
firma o mało ambitnej strategii
w porównaniu do możliwości
i posiadanych kluczowych
kompetencji. Przez to rozwija się
wolniej niż może, co
w perspektywie czasu będzie
skutkować utratą przewagi
konkurencyjnej.

• Potężny monarcha – łączy
rozwinięte kluczowe
kompetencje z ambitną
strategią, budując swoją
przewagę konkurencyjną oraz
wyznaczając nowe standardy
dla całej branży. Jednak by nim
pozostać, należy zarządzać
i rozwijać kluczowe
kompetencje oraz wyznaczać
wciąż ambitną strategię.

Kompetencje tak długo jak nie zostaną
wykorzystane pośrednio lub bezpo-
średnio do wytworzenia wartości dla
klienta oraz nie będą powiązane z re-
aliami rynkowymi pozostaną jedynie
potencjałem. Firma może w cyklu
swojego życia przemieszczać się po
matrycy, zmieniając swoje miejsce
i charakter, zyskując albo tracąc
przewagę konkurencyjną. Dlatego
w strategii tak istotne również jest
ciągłe uczenie się i rozwój pracowni-
ków, gdyż tylko dzięki temu organiza-
cja może zbudować trwałą przewagę
konkurencyjną.

Kluczowa rola struktury i kultury
organizacyjnej

Kluczowe kompetencje nie będą mo-

gły jednak funkcjonować w każdej
organizacji. By móc je w pełni
wykorzystać do budowania trwałej
przewagi konkurencyjnej potrzebna
jest odpowiednia struktura i kultura
organizacyjna. W literaturze przeważ-
nie wskazuje się:

• organizacje sieciowe (wirtualne i
fraktalne),

• organizacje uczące się,
• organizacje inteligentne.

To, co łączy te typy organizacji to
budowanie przewagi konkurencyjnej
skupionej na intelekcie i zdolnościach
umysłowych, zamiast na zdolnościach
fizycznych. Najważniejszą rolę w nich
odgrywa ciągły proces uczenia się,
zdobywania i rozwijania kompetencji
oraz umiejętnego korzystania z kapita-
łu intelektualnego. Ważnym elemen-
tem pozostaje w nich również wysoka
autonomia działania pracowników
w strefie pracy i nauki, co sprzyja
kreatywności oraz wytwarzaniu i wdra-
żaniu nowych rozwiązań. Organizacje
takie muszą stworzyć odpowiednie
środowisko i kulturę pozwalającą na
rozwój, autonomię i innowacyjność.
Przekłada się to finalnie na wypracowy-
wanie rozwiązań pozwalających na
budowanie produktów czy usług
zwiększających konkurencyjność
przedsiębiorstwa. Nie możemy zatem
mówić o strategicznym wykorzystaniu
kluczowych kompetencji bez budowa-
nia organizacji na fundamencie ciągłej
nauki i rozwoju pracowników.

Liderzy kluczowych kompetencji

Wielu badaczy w tym choćby Philip
Selznick, który był prekursorem badań
nad kluczowymi kompetencjami wska-
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zuje, iż rolą lidera jest identyfikowanie,
rozwijanie i ochrona kluczowych kom-
petencji w organizacji. Wymaga to
dużego zaangażowania ze strony
liderów przy równoczesnym utrzyma-
niu odpowiedniego poziomu autono-
mii pracowników. Pracownicy powinni
zaś sami rozwijać swoje kompetencje,
a rolą organizacji i lidera jest stworzenie
im do tego odpowiednich warunków
i dostarczenie narzędzi wspomagają-
cych proces rozwoju. Dlatego też tak
potrzebna jest tutaj odpowiednia
kultura organizacyjna i ciągły proces
uczenia się wszystkich pracowników na
każdym szczeblu organizacji.

Drenaż mózgów

Częstą obawą w przypadku kluczowych
kompetencji jest odejście pracownika
do konkurencji. Jest to jednak bez-
podstawne, gdyż kluczowe kompeten-
cje dotyczą całej organizacji i są
charakterystyczne właśnie dla niej,
z uwzględnieniem jej struktury, kultury
organizacyjnej, formy, posiadanych
zasobów intelektualnych, strategii
biznesowej i wiele więcej. W takim
przypadku nawet po przechwyceniu
przez konkurencję większej liczby
pracowników nie przejmuje ona klu-
czowych kompetencji całej organizacji.
Dodatkowo jeśli firma buduje swoją
przewagę konkurencyjną bazując na
kluczowych kompetencjach, to jest w
stanie szybko uzupełniać ewentualnie
powstałe luki kompetencyjne oraz
identyfikować i ewoluować swoją
formułę kluczowych kompetencji.

Skąd wziąć kluczowe kompetencje?

Idealnie byłoby powołać do tego
odpowiedni zespół, który za pomocą
analizy danych zastanych oraz zbu-
dowaniu profilu kompetencyjnego
pracowników oraz całej organizacji,
zidentyfikuje kluczowe kompetencje.
Niestety jest to wciąż bardzo
kosztowne i czasochłonne przedsię-
wzięcie. Jednak jak pokazało wiele
badań, w tym nasze, znacząca liczba
firm posiada ten sam zbiór podstawo-
wych kluczowych kompetencji bez
względu na branżę czy charakterysty-
kę. Przykładami takich kompetencji
może być np. komunikacja inter-
personalna, kreatywność, przywództwo
itd.

Oznacza to, że możliwe jest skorzysta-
nie z gotowego rozwiązania rozwijają-
cego kluczowe kompetencje organiza-
cji. W tym przypadku należy jednak
zwrócić uwagę na kilka aspektów. Po
pierwsze czy kluczowe kompetencje są
dopasowane makroekonomiczne do
specyfiki pracowników i konkurencyj-
ności np. na rynku polskim. Zahacza to
również o drugi aspekt, czyli czy zbiór
ten jest aktualizowany na podstawie
badań prowadzonych w tym przypad-
ku także na polskich firmach. W ten
sposób możemy np. oszacować, że
kompetencje komunikacji interperso-
nalnej będą kluczowe przez następne
20 lat, gdyż właśnie w obrębie tego
obszaru niedobory kształcenia można
obserwować już na poziomie nauki
szkolnej, co oznacza, że większość firm
będzie zatrudniała osoby o niskim
poziomie właśnie tej kompetencji.
Kolejnym aspektem jest to, czy dane
rozwiązanie wzmacnia i buduje odpo-
wiednią kulturę organizacyjną, dając
pracownikom np. pewną autonomię
w zdobywaniu kompetencji. Finalnie by
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pracownicy nabyli kluczowe kompe-
tencje, istotne jest, czy chcą w ogóle
korzystać z danego rozwiązania i czy
jest ono dla nich atrakcyjne w
użytkowaniu.
Bez względu na to, którą formę
zdobywania kluczowych kompetencji
wybierze organizacja ważne jest, by
budować otwartą kulturę wspierającą
naukę i rozwój pracowników, dając im
możliwość ciągłego wzrostu i doskona-
lenia. To właśnie dzięki temu możliwe
jest budowanie trwałej przewagi kon-
kurencyjnej na podstawie kluczowych
kompetencji.

Jeśli zastanawiasz się, jak budować
trwałą przewagę konkurencyjną
w oparciu o kluczowe kompetencje,
kulturę ciągłej nauki i zapewniać
pracownikom odpowiednie warunki
i narzędzia do tego – sprawdź nasze
rozwiązanie, zgłaszając udział swojej
firmy do Darmowego 2-
miesięcznego Programu
Rozwojowego dla Firm.
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na blogu, który znajdziesz,
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