
  
 W

Y
W

IA
D

Y
  

  
 P

S
Y

C
H

O
L

O
G

IA
F

IN
A

N
S

E
  

  
  

 P
R

A
W

O
 

  
E

-M
A

G
A

Z
Y

N

N
r 

7
/2

0
2

1 
(6

) 
M

A
J-

C
Z

E
R

W
IE

C

MARTA OLESIAK

KATARZYNA GUMULA-KUBICKA 
KRZYSZTOF LEGUTKO

SYLWIA PLONA-ZDUŃCZYK

LINKEDIN –
JEDYNE TAKIE
SOCIAL MEDIUM

UPADŁOŚĆ
I RESTRUKTURYZACJA 
BIZNESOWA

JAK PRZEKUĆ
KRYZYS W ZYSK,
CZYLI MOC NASZYCH 
WYBORÓW

WYWIAD Z PRZEMYSŁAWEM SKOWRONEM

MEDIA W CZASACH 
KRYZYSU

http://


„Business Intelligence” to nowy punkt widzenia

Dwumiesięcznik o tematyce biznesowej skierowany jest do przed-

siębiorców, pracowników banków, instytucji finansowych i ubez-

pieczeniowych, pracowników korporacji oraz każdej osoby cenią-

cej sobie rzetelne i sprawdzone źródło wiedzy. Znajdziesz w nim 

najnowsze informacje z dziedziny prawa, finansów, ubezpieczeń 

i nieruchomości. To potężna dawka praktycznej wiedzy o biznesie 

w nowym wydaniu. Dwumiesięcznik ma zasięg ogólnopolski i jest 

dostępny w ogólnopolskiej sprzedaży e-prasy na www.empik.

com, w serwisie należącym do AGORA www.publio.pl, w serwisie 

będącym częścią EMPIK www.virtualo.pl oraz w sklepie interne-

towym www.jachymczak.pl/shop.

Dystrybuowany jest w wersji elektronicznej, dlatego dociera do 

szerokiego grona czytelników.
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Mówimy, że media są czwartą władzą. I trudno się z tym nie zgodzić. Media mają ogromną siłę – dostarczają informa-

cji i wpływają na światopogląd społeczeństwa. Kreują naszą rzeczywistość. Wiem, że wiele osób uważa, że nie ma 

wolnych mediów. Zapewne niektóre z nich działają pod wpływem innych osób. Muszą pisać to, co jest im narzucone. 

Obowiązuje cenzura słowa. Warto jednak rozróżnić media publiczne od prywatnych oraz te informacyjne od tych 

merytorycznych. W zawodzie dziennikarza powinna królować subiektywność i obraz faktów. Nie naginamy rzeczywi-

stości, nie piszemy inaczej niż jest, mówimy prawdę i opracowujemy rzetelne oraz wartościowe teksty. Tak pracujemy 

w naszej redakcji.

Media są idealnym narzędziem marketingu szeptanego, wykorzystywanym w procesie budowania marki. Daj mediom 

szokującą, kontrowersyjną lub innowacyjną historię, a na pewno będą chciały o Tobie powiedzieć czy napisać. To najtań-

szy sposób na robienie wokół swojej marki szumu medialnego. Wiele osób i firm, korzystających z tej formy promowania 

uważa, że jest ona najskuteczniejsza. Owszem, wymaga czasu, ale przynosi dużo lepsze, bo długotrwałe efekty.

Medialna rzeczywistość nie może dziś istnieć bez mediów społecznościowych. Facebook, Twitter, Instagram, Linke-

dIn, TikTok, Pinterest i wiele innych pozwalają każdemu z nas być twórcą medialnym. Pamiętajmy, że wizerunek w sieci 

i wirtualna osobowość są tak samo ważne, jak kreowanie wizerunku w realu czy mediach tradycyjnych.

Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku, życzę Ci:

 • odwagi w życiu, bo dzięki niej osiągniesz swoje kolejne cele,

 • determinacji, bo ona pozwoli Ci wytrwale kroczyć po wyznaczonej drodze,

 • cierpliwości, bez której nie powstanie żadna rzecz, o której właśnie myślisz,

 • rzetelnego źródła wiedzy, które wesprze Cię wtedy, kiedy będziesz tego potrzebował(a), ale to już masz!

Właśnie trzymasz je w swoich dłoniach.

Dobrej i owocnej lektury

redaktor naczelna

MEDIALNA
RZECZY WISTOŚĆ
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ELŻBIETA JACHYMCZAK
Redaktor naczelna dwumiesięcznika 

„Business Intelligence” 
www.jachymczak.pl

Wywiad z Przemysławem Skowronem – dziennikarzem, prezenterem radiowym, pisarzem, 

konferansjerem, podcasterem, lektorem i fotografem. Rozmawia Elżbieta Jachymczak, redaktor 

naczelna dwumiesięcznika „Business Intelligence”.

EJ: Od 1997 roku jesteś związany z mediami, 

głównie z radiem RMF FM i audycją „Wstawaj, 

szkoda dnia”. Jak wyglądały media dwadzie-

ścia cztery lata temu?

PS: Nie były tak szybkie, tak natychmiastowe. Nie 

trzeba było na „już”. Jeździłem z mikrofonem, jako 

reporter, nagrywałem dźwięk, montowałem go 

i był gotowy na wieczór albo na rano. Teraz tak 

nie ma. Teraz musi być na „już”, przesłany najlepiej 

w sekundę i w tym samym momencie zmontowany. „
Dodatkowo dziennikarz radiowy musi 
dostarczać zdjęcia oraz filmy. Jeszcze 
dwadzieścia lat temu śmieszyło nas, 
kiedy dostaliśmy pierwsze aparaty 

cyfrowe, a teraz to codzienność.

Jedziesz, robisz zdjęcia, przesyłasz dźwięk. Naj-

bardziej zwiększyło się tempo. Na tym polu radio 

wygrywa z prasą. Kiedyś robiliśmy poranny pro-

gram, patrząc, co się dzieje właśnie w gazetach. 

Zakładaliśmy, że ludzie otworzą je w tramwaju, 

przyjdą do pracy, tam będą je czytać i będą o tym 

mówić. A teraz jest tak, że news pojawia się, daj-

my na to, w poniedziałek po południu. We wtorek 

pojawia się rano w radiu, a wieczorem w telewizyj-

nych wiadomościach. Następnego dnia wszyscy 

o nim zapominają, a w środę rano dopiero jest w 

gazetach. Żyjemy w świecie digitalizacji, a infor-

macje muszą być aktualizowane na bieżąco. 

Czy marzy Ci się własna stacja radiowa? 

Własne radio? Miałem kiedyś takie pomysły stwo-

rzenia różnych rozgłośni, ale raczej nie. Spraw-

dzam się tutaj, gdzie jestem. Ewentualnie, gdybym 

miał więcej czasu, więcej mocy przerobowej, to 

pewnie bawiłbym się w jakieś „wyspecjalizowane” 

audycje. Tylko już nie na naszej antenie, ale na ja-

kiejś pokrewnej, może w RMF Classic. Wciąż marzy 

mi się cykliczny program o muzyce klezmerskiej. 

Jak już mogę się wyszumieć, to w podcastach.

Jaka tematyka interesuje redaktora Skowrona?

Gdybym miał wszystko sprowadzić do wspólnego 

mianownika, to myślę, że byłby to człowiek. Każdy 

skupia się na czymś innym. 

„
Mnie interesuje akurat druga osoba – 

opowiadanie o człowieku i pokazywanie 
go światu, a przy okazji odkrywanie tego 

świata przez kolejnych ludzi. 
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Gdy prowadzę imprezy, to też zawsze szukam 

tego drugiego człowieka, a impreza jest wokół 

niego. Kiedyś to sobie uświadomiłem. Gdy robię 

zdjęcia, na przykład reportaż ślubny, to skupiam 

się na serii portretów. W radiu też bierzemy 

człowieka na front, bo jest on najbardziej istotny. 

Tak, najbardziej interesuje mnie właśnie człowiek. 

To słuchacz najczęściej jest brany pod lupę?

Słuchacz, a raczej bohater animacji antenowej. Docie-

ramy do człowieka, mówimy do człowieka. Słuchacze 

często opowiadają na antenie o swoim poranku. Wy-

syłają nam zdjęcia swojego radioodbiornika, drogi do 

pracy, najfajniejszych rzeczy, które mają w domu, albo 

miejsc, w których pracują lub robią zakupy. To bar-

dzo dużo uczy o człowieku. My – mam na myśli pro-

wadzących poranek w RMF – mieszkamy w wielkim 

mieście, to rzutuje na nasze wyobrażenia o świecie, 

na obraz słuchacza: zakładamy, że jedzie o poranku 

tramwajem lub stoi w korku. A tu się okazuje, że ktoś 

może jechać przez las do pracy, może iść pieszo, je-

chać rowerem… albo słucha radia, bo ma małe radyj-

ko zawieszone na drzewie, w Bieszczadach. 

„
Robiąc program, mam w głowie 

obraz tych wszystkich ludzi, którzy 
nas słuchają. Mówimy do człowieka 

i naszym zadaniem każdego poranka 
jest to, żeby go dobrze nastroić, żeby 
miał świetny humor i żeby go jeszcze 

poinformować o tym, co się dzieje 
dookoła. Najlepiej w jakiś taki lekki, 
zabawny sposób. Na tym polega moc 
programu „Wstawaj, szkoda dnia”.

Jakie zmiany w odbiorze wśród słuchaczy za-

uważasz na przestrzeni tych wszystkich lat swo-

jej pracy?

Zauważam jedną zmianę. Kiedyś można było 

na antenie powiedzieć więcej i ludzie byli spokoj-

niejsi. Wszyscy wiedzieli, że my sobie w radiu bła-

znujemy i to, co mówimy, należy wziąć w cudzy-

słów i się na tym nie skupiać. 

fot. Freepik
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„
Natomiast teraz ludzie o wiele bardziej 

nerwowo reagują na to, co mówisz. 
Podzieliliśmy się na dwa plemiona 

i gdy powiesz coś na członka jednego 
plemienia, to zaraz dobijają się 

jego obrońcy.

Powiemy coś o pani Pawłowicz, to zaraz dzwo-

nią miłośnicy PiS-u i mówią, że sprzedaliśmy się 

Donaldowi i pytają za ile. Powiemy coś o Borysie 

Budce, to dzwonią fani Platformy. Jest jakaś taka 

spina w ludziach, ale to nawet nie dotyczy spraw 

politycznych, tylko takich zwykłych, codziennych.

Czy ludzie stracili poczucie humoru? 

Odnoszę takie wrażenie, że to wszystko zmierza wła-

śnie w tym kierunku. Na przykład był niedawno „Dzień 

dokarmiania zwierzyny leśnej”. Naprawdę są takie 

dni (uśmiech), więc mówię do słuchaczy: „Gdy je-

dziecie przez las, to rzućcie tam sarenkom czeko-

ladę”. Nie do końca mówiłem serio, po prostu rzu-

ciłem, żeby było wesoło. I wtedy zadzwonił jakiś 

oburzony człowiek, który mówił coś w stylu: „Co 

to za kretyn siedzi u was na antenie? Jak można 

opowiadać takie rzeczy, przecież ta sarenka się 

zatruje”. Proszę, wyluzujmy troszkę, uspokójmy 

się, przecież wiadomo, że ja nie mówię tego po-

ważnie, żeby rzucać sarenkom czekoladę. Ludzie 

mają krótszy lont niż mieli kiedyś, mają bardziej 

pionową krzywą wkurzenia.

Przypuszczasz, z czego to może wynikać?

 

Być może z nakręcania się polityką. Tego kiedyś 

nie było. Może z gonitwy świata, dużego tempa 

życia, ilości informacji do przetrawienia? Ludzie 

mają mniej czasu dla siebie, mniej czasu na reflek-

sję, na to, żeby pomyśleć: „Aha, ten facet powie-

dział głupotę, może to dla mnie nie było śmieszne, 

ale kogoś innego to ubawiło...”. A nie łapać zaraz 

za telefon i z oburzeniem wyrzucać z siebie słowa. 

Czasem lepiej machnąć na to ręką. „OK, powie-

dział głupotę, zdarzyło mu się, to jest normalna 

rzecz. To jest facet z radia”. Czasami powiesz coś 

głupszego na antenie. Wszystkim się to zdarza, 

tylko mnie słyszy cała Polska, taka jest różnica.

Prowadziłeś nie tylko poranne pasmo, lecz także 

audycje kulturalne, m.in. serwis informacyjny. Czy 

świat mógłby istnieć bez niezależnych mediów?

Nie, dlatego że to media go stworzyły i w dużej 

mierze jest taki, jaki jest, właśnie dzięki nim. I gdy-

by one nagle dzisiaj zniknęły, to świat mógłby 

się zawalić.

Media dostarczają nam informacji, bez których 

nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Pytanie, 

w jakiej odsłonie będą one istniały w przyszło-

ści? Czy całkowicie przeniosą się do internetu? 

Czy może jednak radio i tradycyjna telewizja 

pozostaną? Jak to będzie wyglądać? 

Przeżyłem czterdzieści śmierci radia. Zapowiada-

nych, wieszczonych i opisywanych, których to rze-

komo mieliśmy być świadkami. Radio przetrwało 

i wykorzystało internet jako kolejne pasmo nada-

wania, kolejną niczym nieograniczoną częstotli-

wość. „
Piękną stroną radia, a jednocześnie 
minusem, jest jego ulotność. W tej 

ulotności jest jakaś magia. 

W Y W I A D
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Natomiast jeśli coś trafia z anteny do internetu te-

mat, treść, fragment audycji, jej zapis, dźwięki – to 

zyskuje nowe życie. Może trwać. Radio i internet 

genialnie się uzupełniają, nie ma drugiej, tak kom-

plementarnej pary mediów.

Radio jako takie się nie zmieni – zostanie w ta-

kiej formie, w jakiej jest obecnie. Ludzie jednak 

chcą mieć uporządkowaną muzykę, taką dobra-

ną pod siebie; uporządkowane, szybko podane, 

najważniejsze wiadomości. I to dostają w RMF-ie . 

Dodatkowo jest jeszcze wesoły pan DJ, który na-

kręci wszystkich pozytywnie i powie coś śmiesz-

nego. Oczywiście znajdziesz to wszystko w inter-

necie, pewnie nawet coś zabawniejszego, lepsze 

informacje, cudowniejszą muzykę, ale tu masz 

wszystko podane jak na tacy. Wszystko w takich 

proporcjach, w jakich trzeba, więc nie sądzę, żeby 

internet temu zagroził. 

Czy zawód dziennikarza jest według Ciebie za-

wodem zaufania publicznego?

fot. Freepik

 „
 Dzisiaj prawie nie ma dziennikarzy. 

Są tylko partyjni funkcjonariusze 
oddelegowani na odcinek mediów. Gdy 
się przypatrzysz, to każdy gdzieś tam 

ciągnie w swoją stronę. Nikt nie opisuje 
rzeczywistości, tylko próbuje ją tworzyć. 
Informację wypiera, a często zastępuje, 

komentarz. 

Powinniśmy się otworzyć na fakty. Nam – mówię 

o porannym programie to się udaje. A wyzywa-

ją nas i jedni, i drudzy. Mówię o obu stronach na-

szej polskiej barykady. Kiedyś obiecałem sobie, 

że zbiorę tych ludzi, którzy do nas piszą, zbiorę 

ich namiary i zrobię forum w celu ustalenia w koń-

cu moich preferencji politycznych. Wyzywali mnie, 

że należę do fanów Kaczyńskiego albo że kupił 

mnie Kwaśniewski, pytali, ile mi płaci Donald. Fa-

natycy każdej opcji przypięli mi łatkę – swojego 

fot. Freepik
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przeciwnika. Największy komplement usłyszałem 

pół roku temu. Zadzwoniła do mnie pewna pani 

i powiedziała, że słucha mnie nasty rok, ale wciąż 

nie wie, jakie mam poglądy polityczne. Więc chy-

ba udaje mi się siedzieć na tej barykadzie i być tak 

zwanym centrystą znienawidzonym przez człon-

ków obu zespołów politycznych. Mogę mówić 

o dużym szczęściu, dlatego że my jesteśmy chyba 

jedynym takim medium ogólnokrajowym nadają-

cym spoza politycznego ośrodka decyzyjnego. 

Dlaczego zostałeś dziennikarzem, skoro by-

łeś rysownikiem?

Zupełnym przypadkiem. W gazecie były obok 

siebie dwa ogłoszenia – „zatrudnię rysownika”, 

a powyżej „radio szuka młodych”. Pamiętam, 

bo nosiłem je ze sobą dłuższy czas w portfelu. 

Dzwoniłem w sprawie tego rysownika. Pani mnie 

tam, nieładnie mówiąc, spławiała i spławiała... 

Za którymś razem pomyślałem: „A, zadzwonię do 

tego radia i zobaczę. Babcia mi mówiła, że mam 

głos, to spróbuję” (uśmiech). I tak zostało.

Jak przygotowujesz się do pracy?

Siadam wieczorem, patrzę, co się działo przez cały 

dzień, czytam rmf24, Facebooka, Twittera, jakieś 

swoje portale. Sprawdzam, co będzie w faktach 

RMF rankiem, który reporter co przygotował. Idąc 

spać około północy, jestem już przygotowany 

na rano. Cokolwiek by się stało, to możemy zrobić 

program. Idziemy przygotowani, nie idziemy jak to 

się mówi w radiu: „na talencie” czy „na golasa”. 

 Natomiast potem, w trakcie programu, cały czas 

patrzymy, co dają nasze fakty, co się w nich zmie-

niło, jakie nowe tematy się pojawiły. Pilnujemy, co 

leci w śniadaniówkach, a co jest w prasie. Patrzy-

my, o czym piszą w internecie. Na bieżąco aktuali-

zujemy to, co chcemy, by pojawiło się w progra-

mie. W trakcie programu siedzę za konsoletą, ale 

przed sobą na jednym ekranie mam cztery śniada-

niówki i kanały informacyjne, na drugim – kolejne. 

Mamy końcówki naszych agencji informacyjnych, 

słuchamy faktów. Na dodatkowym ekranie jest 

wyświetlony Twitter. Pilnujemy wielu kanałów, by 

program był możliwie aktualny. 

Kryzys ma również dobre strony. Może być szan-

są na rozwój, szansą na nowe. „Bajki dla doro-

słych” to cykl podcastów w humorystycznej od-

słonie. Skąd ten pomysł? 

Chodził za mną podcast z bajkami, ale taki grzecz-

ny… A nasza dyrektor anteny zasugerowała, bym 

zrobił to inaczej – właśnie tak, jak teraz. Dogada-

łem się z chłopakami, z którymi razem tworzymy 

kolektyw „Radiowcy bez cenzury”. Okazało się, 

że to się bardzo spodobało, a „Bajki...” bardzo wy-

soko się uplasowały. To jest dobre i śmieszne. Mó-

wiliśmy, że dziennikarstwo się zmienia? Tak, radio 

bardzo mocno weszło w podcast.

Skoro rozmawiamy o bajkach, chcę zapytać 

o Twoją nową książkę, bajkę pt. „Juleczka z pude-

łeczka”. O czym będzie i do kogo jest skierowana?

To jest typowo pandemiczna historia. Kładliśmy 

się z córką na dywanie i zaczynaliśmy opowiadać 

sobie historie. Robiliśmy to w taki sposób, że nie 

wiedzieliśmy, dokąd nas zaprowadzi dana bajka. 

Powiedziałem kilka zdań, ona też – albo mówiła: 

„Mów dalej ty, tato, bo to fajne jest”, albo nie po-

zwalała mi mówić, bo: „Teraz ja, teraz ja!”. Historia 

zaczęła się układać w całość. Udało mi się ją do-

kądś doprowadzić, tak a vista. Troszeczkę się tego 

uzbierało, więc zacząłem spisywać na gorąco. 

Gdy już doszło do ponad trzydziestu rozdziałów, 

to wybrałem dwadzieścia cztery z nich. W między-

czasie okazało się, że punktem wyjścia wszystkich 

W Y W I A D
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opowieści są zaczarowane kredeczki, czyli „Ju-

leczka i kredeczki z pudełeczka”. To bardzo długi 

tytuł, więc żeby nikt nie musiał się męczyć, to zo-

stał skrócony do „Juleczka z pudełeczka”. Potem 

się okazało, że bajki są punktem zwrotnym i może 

być z tego cała książka. Dwadzieścia cztery opo-

wiadania o kredeczkach z pudełeczka – zrobimy 

i wydamy. Myślałem, że się wyrobimy na grudzień. 

Papierowa czy e-book?

Oczywiście, że papierowa. Taka książka-książka. 

Marzy mi się, aby kiedyś jakieś dziecko siedziało 

w tramwaju i czytało właśnie te opowieści. Za-

prosiłem do tego projektu Lucynę Olbratowską, 

graficzkę i rysowniczkę, żonę Tomasza Olbratow-

skiego, felietonisty, żeby przygotowała rysun-

ki. Książka jest dla dzieci w takim wieku, w jakim 

jest moja Julka, bo to są opowiadania wymyślone 

przez czterolatkę. 

Ja lubię „słowo”, a mam wrażenie, że wydawane 

ostatnio książki dla dzieci skupiają się tylko na ilu-

stracjach. Przynajmniej ja na takie trafiam – wiel-

ka książka, wielkie rysunki, wielka kartka, a masz 

na niej tylko dwie, trzy linijki tekstu. Przeczytasz 

i przekartkujesz w jeden wieczór. „
A ja bym chciał, żeby można było czytać 
dzieciom, spędzając razem czas. Trzeba 

rozbudzić w nich ciekawość świata, 
wrażliwość na niego i wyobraźnię. Po to 

są książki, po to jest ten tekst w nich.

Jakie to uczucie być twórcą, autorem książek?

Jest śmiesznie. Widzisz taką książkę, stoi ci na pół-

ce i jest napisane: „Przemysław Skowron”. No 

wiesz, jak to jest. Widziałaś książkę ze swoim na-

zwiskiem na półce?

Oczywiście. I to w niejednym miejscu. W biblio-

tekach, księgarniach, a nawet u Macieja Orło-

sia na półce w WTS. Czy warto zatem wyda-

wać samemu?

W Y W I A D

fot. Freepik
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W Y W I A D

Mam nadzieję, że tak. Nie wiem, czy człowiek jest 

się w stanie utrzymać z wydawania książek przez 

duże wydawnictwa. Robię to po raz pierwszy, ale 

nie ostatni. Będą kolejne części „Juleczki z pude-

łeczka”. Myślimy również o audiobooku w przy-

szłości. Premiera już niebawem. Chcę, aby była 

prezentem na 1 czerwca, na Dzień Dziecka.

Czy masz w domu swoje studio nagrań?

 

Mam takie składane – po nagraniu mikrofony, 

procesory et consortes muszą wrócić do szafy. 

Przydałby się dodatkowy pokój, niestety 

nie ma go gdzie zrobić. Niemniej nagrywam 

w tym rozkładanym studio podcasty, a jakość jest 

na tyle wysoka, że mogę też realizować różne 

lektorskie zlecenia.

Ale przez chwilę miałem studio w domu na stałe 

– gdy byłem na kwarantannie, we wrześniu, 

to nasi technicy z radia przysłali mi wielkie 

wygłuszające gąbki. Zamontowałem je na ścianach 

w pokoju córki, na jej dziewczęcej toaletce miałem 

zainstalowany sprzęt pozwalający wchodzić 

na antenę, wraz z mikrofonem RMF-u. Robiłem 

poranki, siedząc wśród misiów.

Jesteś bardzo pozytywnym człowiekiem. 

Uśmiech nie schodzi Ci z twarzy. Jak wpłynę-

ła na Ciebie pandemia? Czy coś się zmieniło 

w Twoim życiu zawodowym?

Ja zawsze mówię, że mam wewnętrzną konstruk-

cję pogodnego idioty. W związku z czym – choć 

zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji – staram się 

nie przejmować się tym, co się dzieje dookoła. Ne-

gatywne emocje nie mogą mną zawładnąć.

 

Nie mogę sobie na to pozwolić, jeśli chcę prowa-

dzić poranny program w radiu. Nie mogę tych 

emocji wnosić do studia. Udaje mi się je zostawiać 

na zewnątrz. Wewnętrzna konstrukcja pozwala mi 

na bycie w dobrym humorze, na emanowanie do-

brą energią i na współpracę z pozostałymi człon-

kami zespołu. Oraz – co najważniejsze – na przeka-

zywanie tej dobrej energii i pozytywnego nastroju 

słuchaczom. 

Redakcja „Business Intelligence” została patro-

nem medialnym książki „Juleczka z pudełeczka” 

autorstwa Julii i Przemysława Skowronów. 

fot. Freepik
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B A R B A R A  S T A N G R E T

ZARZĄDZANIE
KRYZYSOWE

A BHP

fot. Freepik



B I Z N E S

Kryzys oraz zarządzanie kryzysowe – to sło-

wa, które od roku dominują w prasie, mediach 

i polityce. Jest to wytłumaczenie wszystkich 

drastycznych zmian i działań, które wymusiła 

na nas sytuacja epidemiologiczna.

Jednak nie na takim znaczeniu tych terminów 

chciałabym się skupić. Sytuacja kryzysowa to dla 

przedsiębiorców zdarzenie nagłe, niespodzie-

wane, spowodowane zazwyczaj czynnikami ze-

wnętrznymi. To sytuacja, której nie przewidujemy 

w firmie.

Chociaż może się wydawać, że firma jest przy-

gotowana na wszystko – posiada ubezpieczenie, 

system odgromowy, zatrudnia ochronę, wypo-

sażona jest w wyłącznik bezpieczeństwa, system 

monitoringu, zabezpieczenia systemowe i infor-

matyczne – to jednak czasami wystarczy jedna 

chwila, splot nieoczekiwanych wydarzeń, nieprze-

widziana awaria lub czynnik ludzki, aby wszystkie 

te zabezpieczenia okazały się niewystarczające.„
Powódź, pożar, atak hakerów to 

czynniki zewnętrzne, które są w stanie 
zniszczyć każdą firmę lub narazić ją 

na straty czy problemy. W obecnej 
sytuacji, gdy na rynku dostępnych 

jest wiele technologii, warto stosować 
wszelkie zabezpieczenia, które mogą 

zapobiec nieprzewidzianym zdarzeniom.

Jednak wiele osób zarządzających firmami dalej 

tkwi w przekonaniu, że to bardzo drogie, niepo-

trzebne, nieopłacalne czy wręcz zbędne koszty. 

Owszem, trudno zaprzeczyć temu, że nie są to 

tanie „gadżety”, ale pozostałe argumenty szybko 

upadają w zestawieniu z realnymi przesłankami 

i konkretną sytuacją.

  OBALAMY WIĘC TWIERDZENIE, ŻE 

  ZABEZPIECZENIA SĄ:

 • nieopłacalne – inwestujemy raz w sys-

tem za bez pieczający zakład pracy, a mamy 

procedury, wiedzę i dodatkowy punkt 

na naszą korzyść przy ubezpieczeniu jednostki; 

 • niepotrzebne – każda firma po zaistnieniu 

sytuacji, w której pojawia się konieczność 

wprowadzenia zarządzania kryzysowego, 

stara się, w jak najkrótszym czasie, wrócić 

do normalnego trybu pracy i wykorzystu-

je do tego celu wszystkie możliwe środki; 

 • bardzo drogie – indywidualne podejście do 

tematu zawsze pozwala zastanowić się, co jest 

dla nas droższe: przestój firmy, utrata danych 

lub wiarygodności w oczach klienta czy jedno-

razowy wydatek, np. na dobrze zabezpiecza-

jący system informatyczny.

Długo można by dyskutować na temat argumen-

tów za i przeciw dla systemów zarządzania kry-

zysowego oraz systemów zabezpieczeń. Jednak, 

BARBARA STANGRET
Specjalista ds. BHP 
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moim zdaniem, kluczowe jest jasne postawienie 

sprawy, że taki system został opracowany po to, 

aby jednostka produkcyjna czy firma, w jak naj-

krótszym czasie, wróciła do normalnego stanu 

oraz aby zminimalizować straty powstałe w wyni-

ku zaistniałej sytuacji. „
Należy pamiętać, 

że w momencie zaistnienia zdarzenia 
nieprzewidzianego, które stanowi 

zagrożenie dla osób znajdujących się 
na terenie zakładu pracy lub dla samego 

zakładu pracy, najczęściej jednostki 
zewnętrzne, takie jak policja czy straż 

pożarna, przejmują dowodzenie. 

Dla pracodawcy oznacza to tyle, że musi się bez-

względnie podporządkować poleceniom wyda-

wanym przez dowodzących tymi służbami. Czyli 

oprócz stresu związanego z nieprzewidzianą sy-

tuacją pojawia się także frustracja spowodowana 

koniecznością podporządkowania się wszystkim 

instytucjom kontrolującym. 

I tutaj również istnienie systemu zarządzania kry-

zysowego ma bardzo duże znaczenie. Ktoś zapyta: 

dlaczego? Otóż system taki określa schemat dzia-

łania, priorytety, decyzyjność i hierarchię wobec 

zaistniałej sytuacji. W ten sposób taka procedu-

ra zdejmuje częściowo odpowiedzialność za po-

dejmowanie decyzji z osób zarządzających firmą. 

A co później? Później przychodzi czas refleksji – 

czy na pewno wszystko zostało dobrze zrobione, 

czy można było zapobiec takiej sytuacji? Bardzo 

trudno odpowiedzieć na takie pytania, szczegól-

nie osobom zarządzającym i samym sobie. Myślę 

więc, że warto zastanowić się i przekonać jednost-

ki decyzyjne do zainwestowania w takie systemy. 

Przedstawiając wszystkie za i przeciw, należy 

pamiętać o tym, że bezpieczeństwo pracowni-

ków i firmy to inwestycja, której nie da się tak ła-

two wycenić.

  WNIOSKI

System zarządzania kryzysowego jest próbą upo-

rządkowania sytuacji, które zaburzają normalną 

strukturę i działalność firmy. Jest to pewnego ro-

dzaju schemat pozwalający na możliwie szybki 

powrót zakładu do stanu równowagi, w którym 

normalnie dana jednostka się znajduje.

Istnienie takiej procedury w firmie świadczy o od-

powiedzialności pracodawcy i wysokiej świado-

mości działań finansowo-stabilizacyjnych. Wa-

runkiem poprawności działania takiego systemu 

jest współpraca i jasne określenie celu oraz ciągłe 

doskonalenie procedur i podnoszenie świadomo-

ści pracowników.

fot. Freepik
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A N N A  K O K O C I Ń S K A

ZDROWA
PEWNOŚĆ SIEBIE

fot. Freepik



ANNA KOKOCIŃSKA 
Trenerka mentalna, ekspert w budowaniu zespółów sprzedażowych, wiele lat związana 
z branżą podróżniczą. Obecnie mieszka na południu Francji, gdzie wdraża ideę harmonij-
nego życia blisko natury w zgodzie ze sobą i bez pośpiechu.

Autorka cyklu wywiadów #kobietacharyzmatyczna na swym fanpage’u
@AnnaKokocinskaTrenerMentalny, autorka bloga www.annakokocinska.pl.

Prywatnie zaręczona, mama 17–latka i aktualnie w ciąży, spodziewająca się córeczki, właścicielka 4 kotów. 
Kocha kuchnię śródziemnomorską, wyprawy górskie, jogę i ajurwedę.

B I Z N E S

Ze statystyk wynika, że zaledwie 4 Polki na 100 

podobają się sobie. Nastolatki nie mają się lepiej. 

Z badań WHO wynika, że polskie dziewczynki zaj-

mują pierwszą pozycję w całej Europie, jeśli chodzi 

o negatywną samoocenę. Czy wynika to z pogoni 

za perfekcyjnym, niedoścignionym ideałem lanso-

wanym przez social media? Część mieszkanek Eu-

ropy Zachodniej ma już ten etap za sobą, w myśl 

ruchu Body Positive. „
Ruch Body Positive, czyli po polsku 

„ciałopozytywność”, ma na celu 
promowanie samoakceptacji u kobiet 
niezależnie od rozmiaru. Powstał jako 

sprzeciw wobec nierealistycznych 
kanonów piękna lansowanych

w mediach.

Przejawiał się m.in. w prezentowaniu realistycz-

nych zdjęć bez retuszu, ukazujących naturalne, 

puszyste kształty. Do dziś magazyny takie jak „Vo-

gue” czy „Cosmopolitan” chętnie lansują puszyste 

modelki. Głównym założeniem ruchu była popu-

laryzacja akceptacji siebie bez retuszu, bez nad-

miernych oczekiwań wobec siebie w „byciu taką 

a taką”.

Problem akceptacji siebie łatwo można zauważyć 

w życiu codziennym i rodzinnym. Choćby przy 

wspólnym przeglądaniu zdjęć częste są komenta-

rze pod swoim adresem: „mam nadzieję, że nie wi-

dać na tym zdjęciu ud”, „zawsze byłam za niska”, 

„jestem taka gruba przy pozostałych”, „jestem 

za chuda po tej ciąży”.„
Kobiety i matki stosujące autosabotaż 

przekazują nieświadomie brak 
zadowolenia z siebie swoim dzieciom 
i tak oto bezwiednie odtwarzamy nie 

nasze, jak i nie służące nam schematy. 
Powszechna u kobiet autokrytyka 

skutecznie obniża satysfakcję z życia.

Piszę ten tekst w swoim francuskim ogrodzie, 

spoglądam na liście oliwek lekko kołyszące się 

na wietrze i wspominam siebie sprzed kilku lat. Pa-

miętam to uczucie, gdy wylądował mój samolot, 

a ja, z biletem w jedną stronę w ręku, zaczynałam 

nowy rozdział mojego życia. Nie wiedziałam wte-

dy, że wraz z nowym życiem zaczyna się również 

nowy etap mnie samej. Przemiana z dziewczyny 

z marzeniami, wysoce wrażliwej, podatnej na zra-

nienia, bardzo krytycznej w stosunku do siebie – 

Artykuł partnerski

Pewna siebie – czyli jaka? Arogancka, wyprostowana, zimna, egoistyczna? Dlaczego pewność 

siebie kojarzymy często z negatywnymi przymiotami? Dlaczego wśród krajów europejskich Polki są 

na ostatnim miejscu w kwestii własnej samooceny? 
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w kobietę świadomą, która pewnego dnia poko-

cha siebie i będzie uczyć inne kobiety, jak zrobić 

to samo.

Przyjechałam do Francji wyposażona w swoją pol-

ską pewność siebie i szybko zorientowałam się, 

że różni się ona od tej cechy moich francuskich 

koleżanek. Jestem dziś wdzięczna za te obserwa-

cje i doświadczenia, za całą wyboistą i niełatwą 

drogę, którą przeszłam w kierunku akceptacji sa-

mej siebie. Te wydarzenia sprawiły, że mogę dziś 

dzielić się swoim doświadczeniem z innymi kobie-

tami, zarówno podczas proponowanych przeze 

mnie sesji indywidualnych treningu mentalnego, 

jak i podczas warsztatów online.

 CZEGO MOŻEMY NAUCZYĆ SIĘ

 OD FRANCUZEK?

 • Akceptacji swoich niedoskonałości

Może Was to zdziwić, ale Francuzki lubią skrom-

ność i naturalność. W myśl zasady „mniej znaczy 

więcej”. Mniej makijażu, mniej kolorów. Jeśli już się 

malują, co nie jest takie oczywiste, gdyż często 

przychodzą do pracy bez makijażu, dbają wtedy 

o to, by ich styl nie wyglądał na zbyt dopracowa-

ny. Z łatwością podkreślają swoje atuty, potrafią 

śmiać się z własnych niedoskonałości.

 • Przyjmowania komplementów

Zauważyłam, że komplementując moje francuskie 

koleżanki, za każdym razem otrzymywałam od-

powiedź: „wiem, dziękuję” lub „to miłe, dziękuję”. 

Z wielką przyjemnością i bez skrępowania przyj-

mowały komplementy.

Moje polskie doświadczenia z komplementami do-

tyczącymi ładnego wyglądu czy też kompetencji 

zawodowych są zgoła inne. Odpowiedzi w stylu: 

„daj spokój, to nic takiego” lub „przestań, po pro-

stu kupiłam tę sukienkę w promocji” albo „mog-

łabym to zrobić jeszcze lepiej” są na porządku 

dziennym i nikogo nie dziwią.

Skąd te trudności w uznaniu komplementu? Dla-

czego miłe uwagi i komentarze pod naszym ad-

resem wprawiają nas w zakłopotanie? Polki czę-

sto zaniżają swoje kompetencje i walory, obniżają 

swoją wartość, a nawet poziom znajomości języ-

ków obcych.

B I Z N E S

fot. Freepik

„Ze statystyk wynika, że zaledwie 4 Polki 
na 100 podobają się sobie. Nastolatki nie mają 
się lepiej. Z badań WHO wynika, że polskie 
dziewczynki zajmują pierwszą pozycję w całej 
Europie, jeśli chodzi o negatywną samoocenę”.
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Francuzka posługująca się komunikatywnie języ-

kiem angielskim powie o sobie, że mówi bardzo 

dobrze po angielsku. Podczas gdy Polka mówiąca 

świetnie po angielsku powie, że posługuje się ko-

munikatywnie tym językiem.

Te wysokie wymagania wobec siebie często mają 

podłoże w dzieciństwie, w systemie szkolnym, 

który niekoniecznie wspiera przebojowość i pew-

ność siebie u małych dziewczynek. Wręcz prze-

ciwnie, w systemie szkolnym wszelkie przejawy 

zdrowej, naturalnej, dziecięcej pewności siebie 

są często tłamszone i postrzegane w kategoriach 

arogancji i wywyższania się. Nic więc dziwnego, 

że tak wyposażone, idziemy w świat i często nie 

wykorzystujemy w pełni swojego potencjału.„
Gdyby dziewczynki czy nastolatki 

nauczyły się pewności siebie, to jako 
dorosłe kobiety na polu zawodowym nie 
bałyby się poprosić o podwyżkę. Na polu 

prywatnym mogłyby tworzyć bardziej 
udane związki lub wreszcie mogłyby 

bardziej się sobie podobać.

Tak, tak – pewność siebie to kompetencja, której 

możesz się nauczyć!

Zdrowa pewność siebie bazuje na silnym funda-

mencie poczucia własnej wartości. Ten fundament, 

jeśli nie był zbudowany od wczesnoszkolnych lat, 

możemy zbudować odpowiedzialnie nawet dziś. 

Jedno z moich powiedzeń, iż nie zmienimy prze-

szłości, ale możemy kształtować przyszłość, jest 

tu jak najbardziej adekwatne.

Poniżej zaproponuję Ci kilka rozwiązań, których 

wdrożenie może wyraźnie poprawić jakość Two-

jego życia.

Jak zbudować fundament pewności siebie? 

Najlepiej zacznij już dziś. Zapoznaj się z kilkoma 

technikami, które przeczytane – nie sprawią cu-

dów w Twoim życiu, jednak wdrożone – zadziwią 

Cię swoją skutecznością.

 STRATEGIE, KTÓRE DZIAŁAJĄ:

 • Zidentyfikuj swoje kompetencje

Z pewnością masz kompetencje, które pozwoliły Ci 

dotrzeć tu, gdzie jesteś dziś. Proponuję Ci ćwiczenie 

polegające na wypisaniu wszystkich małych i dużych 

sukcesów z Twojej przeszłości. Wypisz bez ograni-

czeń wszystkie wydarzenia, jakie przychodzą Ci te-

raz do głowy lub które podpowiada Ci serce. Często 

koncentrujemy się na wielkich celach, tracąc z oczu 

dokonania, które są naszym udziałem i naszą zasłu-

gą. Lista Twoich osiągnięć uzmysłowi Ci wartość, jaką 

masz w sobie. Po wykonaniu ćwiczenia zapraszam 

odważne osoby, aby napisały do mnie wiadomość 

na adres kokocinskaania@gmail.com i podzieliły się 

swoimi dokonaniami, pochwaliły swoimi sukcesami. 

 • Unikaj przerostu ambicji

Wszyscy, którzy osiągnęli coś wielkiego, zaczynali 

od małych rzeczy. Zaplanuj małe, realistyczne wy-

zwania, których osiąganie pozwoli Ci uwierzyć we 

własne siły i będzie utwierdzać w poczuciu wła-

snej wartości. Na przykład zamiast linczować się, 

że nie mówisz perfekcyjnie w języku angielskim, 

zaplanuj codzienną naukę pięciu nowych zdań lub 

słówek w tym języku.

Zamiast wyrzucać sobie brak czasu na aktywność 

fizyczną i porównywać się z koleżankami biegają-

cymi w maratonach, zacznij swoją aktywność od 

małego kroku, np. od spaceru 1 km dziennie.

 • Odpuść perfekcjonizm

Ile razy nie zrobiłaś czegoś, bo uznałaś, że nie 

jest to wystarczająco dobre? Perfekcjonizm tyl-
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ko w niektórych zawodach jest zaletą. Jeśli jednak 

nie jesteś chirurgiem plastycznym, odpuść, poluzuj 

swój perfekcjonizm, a z pewnością poczujesz ulgę 

w myśl zasady „lepsze zrobione od doskonałego”. 

Nadmierny perfekcjonizm powoduje silne poczucie 

frustracji, które nie tylko obniża nastrój, lecz także 

zmniejsza efektywność w życiu codziennym. „
Zawyżony perfekcjonizm nie pozwala 
cieszyć się życiem, gdyż Twój umysł 

nastawiony jest na wyszukiwanie 
wad, niedociągnięć i niedoskonałości. 
Dobra wiadomość jest taka, że istnieje 
możliwość nauczenia się zarządzania 

swoim umysłem.

Jak zdefiniować u siebie perfekcjonizm?

Nie możesz zasnąć, jeśli firanki są nierówno upię-

te? Czy kwestia idealnie ułożonych poduszek 

na kanapie lub kapci pod łóżkiem znacząco wpły-

wa na Twój nastrój? Jak wygląda Twoje biurko? 

Panuje na nim artystyczny chaos czy idealny po-

rządek? Nie ma nic złego w uwielbieniu porządku 

i dążeniu do perfekcji, pod warunkiem że to Ty je 

kontrolujesz, a nie one Ciebie.

 • Zatroszcz się o siebie

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – mówią Polacy. 

Natomiast Francuzi mówią: un esprit sain dans un 

corp sain, czyli „zdrowy umysł w zdrowym ciele”. 

Są to częste maksymy ludzi o zdrowym poczuciu 

własnej wartości. Niestety częstą blokadą jest bud-

żet – kobietom wydaje się, że dbanie o siebie jest 

drogie i nie zawsze dla nich dostępne. Zapewniam 

Cię, że lista darmowych, dostępnych na wyciąg-

nięcie ręki działań jest bezpośrednio w Twoim za-

sięgu, i to niemal od razu, tuż po przebudzeniu.

Muzyka, taniec, joga, odpoczynek na łonie natury, 

spacer po lesie lub na boso po rześkiej o poranku 
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trawie, ulubiony film z kubkiem ukochanych ziół 

lub cappuccino. Lista działań, które mogą sprawić 

Ci przyjemność i dzięki którym poczujesz się roz-

pieszczona, może być naprawdę długa. Wystar-

czy popuścić wodze fantazji, dodać odrobię chęci 

i wyruszenie ku nowej przygodzie gwarantowane!

 • Zaakceptuj swoje wady

Wypisz listę swoich wad. Wiem, że mało kto pro-

ponuje Ci takie ćwiczenie, jednak zaufaj mi, wady 

to również część Ciebie. Akceptacja swoich niedo-

skonałości pozwoli Ci na życie w pełnej akceptacji 

siebie. Nie ma kobiet idealnych. Życie to nie Insta-

gram – bądź tego świadoma.

 • Inspiruj się

Wyszukuj wokół siebie ludzi, których już sama 

obecność sprawi, że uśmiech pojawi się na Twojej 

twarzy. Jeśli nie masz wokół siebie wspierającego 

otoczenia, a zamiast wsparcia otrzymujesz porcję 

codziennej krytyki, poszukaj grup online. Jest wiele 

dostępnych kobiecych grup online, które spotykają 

się regularnie i wspierają. Jesteśmy średnią pięciu 

osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu, dlatego 

warto zadbać o właściwe dla nas otoczenie.

 • Skorzystaj ze wsparcia

Jest wielu dostępnych specjalistów: psychologów, 

psychoterapeutów coachingu czy treningu men-

talnego, których wiedza i doświadczenie mogą 

Ci pomóc w podniesieniu samooceny i zdobyciu 

zdrowej pewności siebie. Jest tyle metod, ile cha-

rakterów ludzkich, dlatego warto dobrać do siebie 

odpowiednie i spójne z nami rozwiązania. W Sta-

nach Zjednoczonych korzystanie z usług terapeu-

tów jest na porządku dziennym i częściej zadziwia 

brak terapii niż fakt korzystania z niej. W Polsce 

obserwujemy rosnącą świadomość społeczeń-

stwa. To bardzo pozytywny trend. Ogromna 

zmiana postrzegania, iż nie trzeba być pogrążo-
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nym w głębokiej depresji, by skorzystać z dobro-

dziejstw terapii. Wręcz przeciwnie – im szybciej 

pozwolimy sobie pomóc nawet w kwestiach życia 

codziennego, tym większe prawdopodobieństwo, 

że nie popadniemy w choroby natury psychicznej 

czy choroby psychosomatyczne.

 JAKI RODZAJ PROBLEMÓW MOŻEMY

 OMÓWIĆ NA SESJACH?

Począwszy od relacji z samym sobą, relacji w związ-

ku, problemu z asertywnością, z zaburzeniem snu, 

napadów paniki czy wybuchów złości, przez pro-

blemy komunikacyjne w środowisku zawodowym, 

aż po osiąganie wyższych celów i określenie ży-

ciowej misji czy celu życia. Przestańmy się wsty-

dzić i dopuśćmy odwagę za przewodnika. Wstyd 

jest kiepskim doradcą. Kiedy dajemy sobie szansę 

na świadomą pracę nad swoim rozwojem, odpo-

wiedzialnie wyznaczamy nowy, odważny kierunek 

swojego życia!

„
Jako Polki zaczynamy otwierać 
się na metody pracy z emocjami 

i umysłem. Są to metody dostępne dla 
zdrowych ludzi, którzy pragną podnieść 

jakość swojego życia i świadomie 
kreować siebie.

Zapraszam Cię, bądź kobietą „ubraną” w pewność 

siebie. Bądź tą, która odważy się na pełną akcep-

tację swojego charakteru. Twoje blaski i sukcesy, 

a także Twoje cienie i zranienia – wszystko to two-

rzy wyjątkową kompilację, którą jesteś Ty. Wyjąt-

kowa Ty. Twoja wyjątkowość leży w Twojej auten-

tyczności. „
Bądź tą, która odważy się 

na pełną akceptację swego ciała. Jesteś 
wystarczająca. Taka, jaka jesteś.

Gdy pokochasz siebie, będziesz zdolna 
pokochać cały świat!

fot. Freepik
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M A R T A  W E R O N I K A  O L E S I A K

LINKEDIN
- JEDYNE TAKIE SOCIAL MEDIUM 

fot. Freepik



 JEDYNE TAKIE SOCIAL MEDIUM

Dotychczas w rozwijaniu swojego biznesu wyko-

rzystywałeś polecenia, tradycyjne telefony czy 

maile. Dziś same rekomendacje to za mało, przez 

pracę zdalną trudniej jest nawiązać połączenie 

z decydentem, a kontakt przez pocztę elektro-

niczną też jest utrudniony (większość firm ma kon-

takt na biuro, a tam, gdzie masz dostęp do danych 

osobowych, to i tak musisz mieć zgodę na wysła-

nie oferty). 

A słyszałeś o mediach społecznościowych?

Przypuszczam, że świta Ci w głowie odpowiedź, 

że tam to najlepiej wstawiać zdęcia dzieci, zwierząt 

oraz selfie. Zgadzam się, ale nie do końca. Jest jed-

no takie social medium, które kiedyś służyło głów-

nie do rekrutacji, a dziś możesz się na nim podzielić 

wiedzą, zbudować markę osobistą i firmową, a tym 

samym przyciągnąć klientów. Nazywa się LinkedIn. 

W Polsce z roku na rok zyskuje na popularności. 

Widzę to wraz ze wzrostem zainteresowania szko-

leniami z jego obsługi i działań w celach pozyskiwa-

nia klientów. 

 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z BYCIA NA LINKEDIN

 • Szybkie dotarcie do decydenta w danej fir-

mie (polityka LinkedIn zabrania używania 

pseudonimów, więc mamy pracowników firm 

z imienia i nazwiska). 

Jeżeli skorzystasz z płatnej wersji LinkedIn Sales 

Navigator, to możesz utworzyć sobie bazę kon-

taktów do zaproszenia, filtrując nawet po stano-

wisku czy wielkości firmy. Sama głównie dlate-

go korzystam z tej wersji. Podstawowy LinkedIn 

pozwala tylko działać na filtrach, takich jak lo-

kalizacja czy branża. Patrząc z poziomu handlo-

wego, to trochę mała wiedza, żeby trafiać do 

 właściwej  firmy w krótkim czasie. Ponadto pod-

stawowa wersja tego social medium ma  większe 

Artykuł partnerski

Jeżeli jeszcze nie masz zespołu handlowców, to doskonale wiesz, jak wiele czynności musisz wykonać, 

żeby pozyskać jednego klienta. Posiadając sprzedawców, zapewne zdajesz sobie sprawę, że jest 

to inwestycja, nie zawsze ze stopą zwrotu. W szczególności w czasach, w których COVID-19 zabija 

niejedną branżę. Przypuszczam, że pandemia daje się we znaki również Twojej firmie, nawet jeśli nie 

należysz do zagrożonych branż. Jedni klienci odchodzą, inni się opóźniają z płatnościami, a do tego 

potencjalni odwlekają decyzje zakupowe. Już widzisz, jest to widmo cięć kosztów w firmie, zmniejszania 

wynagrodzeń lub co gorsze redukcji etatów. 
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MARTA WERONIKA OLESIAK 
Mówią o niej „otwieracz konserw”, bo od kilkunastu lat pozyskuje nowych klientów. 
Szkoliła się w międzynarodowych korporacjach, osiągając wyróżniające wyniki. Praco-
wała dla instytucji finansowych, IT czy CNC. Pomaga klientom w strategii pozyskiwania 
nowych klientów z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

Prowadzi social media dla klientów, a także zajmuje się szkoleniami dla handlowców 
„Jak sprzedawać przez LinkedIn?” Autorka książki „Poznaj przepis na siebie. Jak uwieść 
społeczność social mediów, aby zyskać nowych klientów”.

Znajdziesz ją na www.mocompany.pl
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ograniczenia w dodawaniu do sieci kontak-

tów oraz wyszukiwaniu odpowiednich profili. 

 • Możliwość uzbierania bazy kontaktów aż do 

30 000 osób, a obserwujących nasz profil 

do kilkudziesięciu milionów.

Możesz sprawdzić, jak wyglądają liczby obser-

wujących u takich sław, jak np. Bill Gates. Mnie 

już obserwuje ponad 20 000 osób i cały czas 

mam apetyt na więcej. 

 • Budowanie świadomości naszej firmy regu-

larnymi wpisami czy udzielaniem się pod pu-

blikacjami innych osób 

Największym błędem, jaki dostrzegam u użyt-

kowników, jest nachalna sprzedaż w wiadomo-

ściach prywatnych i jednocześnie brak działań 

mających za zadanie przyciągać klienta warto-

ściową treścią. Tu warto, byś wiedział od razu, 

że Twój profil firmowy jest tylko wizytówką 

Twojej firmy, ale „sprzedaż” dadzą Ci wpisy 

na profilu osobistym. Natomiast dobrze, żeby 

w Twojej firmie też się coś działo i publikacje 

pojawiały się przynajmniej raz w tygodniu. 

 • Budowanie wizerunku eksperta

Jeżeli działasz jako freelancer i nie masz potrze-

by rozwijania firmy, ale zależy Ci na doskonale-

niu siebie, to masz tu duże pole do działania. 

Pisząc artykuły ze swojej branży na LinkedIn 

(masz możliwość pisania postów zawierających 

do 1300 znaków oraz artykułów mających do 

250 000 znaków), możesz od razu udostępnić 

je na Facebooku oraz Twitterze, a dzięki nim 

masz możliwość zwiększenia zasięgów kanału 

na YouTube czy witryny internetowej. 

 • Budowanie relacji biznesowych z całym 

światem 

Z samej Europy Sales Navigator wyfiltrował mi 

142 miliony kont na LinkedIn. Z każdego z nich, 

poza imieniem i nazwiskiem, możesz się do-

wiedzieć, gdzie ta osoba pracuje, pracowała, 

jakie ma umiejętności, kto ją rekomenduje, ja-

kich macie wspólnych znajomych czy co publi-

kuje. Zobacz ile na starcie dostajesz tematów 

do rozmowy. 

  W JAKIM CZASIE SPODZIEWAĆ SIĘ

  PRZYPŁYWU NOWYCH KLIENTÓW?

Jeżeli zaczniesz działać szybko, z głową i systema-

tycznie, to efekty przychodzą nawet w pierwszym 

kwartale publikowania postów i zapraszania do 

sieci znajomych. Mam klientów, którzy zobaczyli 

już je w pierwszym miesiącu. Warto, żebyś wie-

dział, że tu czas działa na Twoją korzyść. Z każdym 

miesiącem zyskujesz na wiarygodności i zostajesz 

bardziej zapamiętany przez obserwujących jako 

fachowiec w swojej branży. 

Na efekty też wpływają takie elementy, jak:

1. wielkość rynku, dla jakiego masz produkt lub 

usługę; 

2. rodzaj klienta – czy jest to firma czy indywidu-

alna osoba;

3. rodzaj produktu – czy jest to produkt pierwszej 

potrzeby, czy może poczekać; 

4. cena oferty.

Niektórzy uważają, że LinkedIn najlepiej sprzeda-

je szkolenia. To prawda, co nie znaczy, że klienci 

omijają inne możliwości zakupowe. Coś, co jest 

ładnie podane na tacy, przyciąga wzrok i wpływa 

na emocje, zakotwiczy się w umyśle konsumenta 

nawet na LinkedIn. Warto spróbować działań i bu-

dowania świadomości swojej marki również w tym 

miejscu. Stań się widoczny i skróć sobie drogę do 

swojego nowego klienta.
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S Y L W I A  P L O N A - Z D U Ń C Z Y K

C Z Y L I  M O C  N A S Z YC H  W Y B O R Ó W 

JAK PRZEKUĆ
KRYZYS W ZYSK

fot. Freepik



Żyjemy w świecie nieustannych zmian, w tym także sytuacji kryzysowych. Już Heraklit mawiał, 

że jedyną stałą rzeczą we wszechświecie jest zmiana. Ostatnie miesiące pokazały wszystkim, że nic 

nie jest jednoznaczne, tym samym powodując u niektórych zachwianie poczucia bezpieczeństwa i stan 

zagrożenia w różnych aspektach życia. Czym jest dzisiejszy kryzys dla każdego człowieka? Szansą 

czy zagrożeniem? Jak radzić sobie z kryzysem i przekuć go w zysk? Dlaczego warto szukać rozwiązań 

na wielu płaszczyznach?

 KRYZYS WCZORAJ I DZIŚ 

W języku starogreckim „kryzys” oznacza wybór, 

walkę, zmaganie się oraz przełom – nagłe, niespo-

dziewane zdarzenie. Łączy się on również z presją 

czasu, a także koniecznością podejmowania de-

cyzji i dokonywania wyborów. Z jednej więc stro-

ny kojarzy się z trudnościami, negatywnymi prze-

życiami, z drugiej natomiast – może okazać się 

potencjałem i szansą na zmianę, poprawę sytuacji 

i rozwój.

W kontekście psychologicznym kryzys odnosi się 

do tego, w jaki sposób reagujemy na zderzenie się 

z trudnym, niespodziewanym wydarzeniem i jakie 

nadajemy mu znaczenie. To, jak postrzegamy rze-

czywistość, zależy od wielu czynników – naszych 

indywidualnych cech osobowości, temperamentu, 

doświadczeń i wyuczonych metod radzenia sobie 

w podobnych sytuacjach. Kryzys psychologicz-

ny ma miejsce wtedy, gdy sprawdzone, dostępne 

nam sposoby radzenia sobie z taką sytuacją nie 

sprawdzają się, są niewystarczające. Doświadcza-

my wówczas zaburzenia wewnętrznej równowagi 

emocjonalnej, silnego, długotrwałego stresu, uczu-

cia przeciążenia, impasu, a w konsekwencji – istot-

nego pogorszenia codziennego funkcjonowania.

  RODZAJE KRYZYSU

Psychologowie L.M. Brammer i G. MacDonald, ba-

dając okoliczności, które mogą powodować wy-

stąpienie kryzysu, stworzyli klasyfikację czterech 

ich rodzajów: kryzysy egzystencjalne, rozwojowe, 

sytuacyjne i środowiskowe.„
Kryzysy egzystencjalne pojawiają 
się w przełomowych momentach 

życia, często nieodnoszących się do 
jakichkolwiek konkretnych zdarzeń. 
Dotyczą konfliktów wewnętrznych, 
dylematów moralnych, przekonań 
związanych np. z wyznawanymi 
wartościami, wiarą. Wywołują 

poczucie bezcelowości, braku sensu czy 
zmarnowania jakiegoś okresu w życiu. 

Mogą się także odnosić do kryzysu 
wieku średniego.

Kryzysy rozwojowe dotyczą naturalnych przemian 

w życiu człowieka. Związane są z przechodzeniem 

poprzez kolejne fazy rozwoju – dzieciństwa, doj-

rzałości i starości – i mierzeniem się na poszcze-

gólnych etapach z różnymi rozterkami i wyzwania-

SYLWIA PLONA-ZDUŃCZYK
Trener zmiany, coach ICF, mentorka i bi-
znesu EVOLUTION TREE Szkolenia Mentor-
ing Coaching

www.sylwiazdunczyk.pl 
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mi. Mogą dotyczyć przystosowania się do nowej 

roli, np. w czasie ślubu, narodzin dziecka, zmiany 

pracy, awansu czy przejścia na emeryturę lub po-

czucia żalu i straty.

Kryzysy sytuacyjne powodowane są nagłymi, 

niespodziewanymi wydarzeniami, będącymi poza 

naszą kontrolą i na które nie mamy żadnego wpły-

wu. Choroba, wypadek, utrata pracy lub mająt-

ku, zdrada, śmierć kogoś bliskiego, rozstanie czy 

rozwód mogą spowodować silny wstrząs i długo-

trwały stres.

Kryzysy środowiskowe pojawiają się na skutek 

katastrof naturalnych (trzęsień ziemi, powodzi, 

huraganów, epidemii) lub sytuacji powodowa-

nych przez ludzi (zaniedbań, wojen czy kryzy-

sów gospodarczych).

 KRYZYS JAKO SZANSA 

„
Kryzys nie wybiera – może dotknąć 

każdego z nas, niezależnie od statusu 
społecznego, wielkości portfela czy 

odporności psychicznej.

Jednakże każdy inaczej będzie go przeżywał i re-

agował na trudną sytuację. Kiedy doświadczamy 

kryzysu, stajemy na rozdrożu i musimy wybrać, 

w którą stronę ostatecznie pójdziemy. Kryzys 

może wywołać wiele negatywnych konsekwen-

cji w postaci poważnych powikłań zdrowotnych, 

szczególnie jeśli ma charakter długotrwały. Jed-

nak warto zauważyć, że możemy go odbierać nie 

tylko jako zagrożenie, lecz także jako szansę. Daje 

on nam możliwość osobistego rozwoju, może być 

nadzieją na wyjście z niewygodnej sytuacji, im-

pulsem do poszukiwania nowych strategii i roz-

wiązań, sposobnością do nabycia nowych umie-

jętności radzenia sobie, a przy okazji – na zmianę 

starych, niekiedy niefunkcjonalnych przekonań 

czy celów w życiu. Często zdarza się, że osoby, 

które doświadczyły załamania, weryfikują swój 

system wartości, umacniając osobiste poczucie 

sensu i celowości życia. Stąd też praca z klienta-

mi przeżywającymi kryzys polega między innymi 

na poszukiwaniu potencjału, jaki niesie ze sobą 

to zjawisko. Przyjrzeniu się trudnej sytuacji z róż-

nych perspektyw, rozpoznaniu towarzyszących jej 

emocji i znalezieniu sposobów na poradzenie so-

bie z nimi. Poszukiwaniu rozwiązań i opcji oraz wy-

ciągnięciu wniosków, na których buduje się odwa-

gę, wewnętrzną moc, pewność siebie i poczucie 

sprawczości do kreowania nowej rzeczywistości 

oraz podejmowania kolejnych wyzwań.„
Doświadczenie kryzysu może okazać 

się zatem doskonałą okazją do zmiany 
i szansą na to, aby odnaleźć sens 

i radość życia.

P S Y C H O L O G I A

fot. Freepik
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M A R I U S Z  S Z Y M C Z Y K

NA CZYM
ZARABIAĆ

W CZASACH KRYZYSU?

fot. Freepik



Pandemia COVID-19 zagraża zdrowiu i życiu milionów ludzi na całym świecie, ale jej ekonomiczne 

skutki są równie groźne. Gospodarki większości krajów znajdują się w recesji, z której raczej długo 

będą wychodzić, zważywszy na aktualny obrót spraw, zwłaszcza pojawianie się coraz groźniejszych 

mutacji wirusa SARS-CoV-2. I choć większość przedsiębiorców odnotowuje wyraźny spadek dochodów, 

a nierzadko bankrutuje, są tacy, którzy radzą sobie dobrze, a nawet doskonale. Ostrożni pytają, 

jak minimalizować straty i jak uniknąć bankructwa w czasie kryzysu. Odważniejsi szukają okazji do 

rozwoju i osiągnięcia wysokich zysków. Jaką zatem strategię należy przyjąć? Gdzie skierować wysiłki 

i kapitał? W co warto inwestować?

MARIUSZ SZYMCZYK
Ekspert ds. finansowania handlu 

 KRYZYS JAK INNE?

Według Międzynarodowego Funduszu Waluto-

wego w 2020 roku globalna gospodarka skur-

czyła się o 4,4%. Najbardziej ucierpiały branża 

turystyczna i usługi bazujące na bezpośrednich 

kontaktach międzyludzkich. Po „zwycięskiej” 

stronie są przede wszystkim firmy farmaceutycz-

ne i sklepy internetowe. Pod wieloma względami 

obecna sytuacja przypomina recesje występu-

jące regularnie: pojawia się czynnik wywołujący 

kryzys, a efekt domina pogrąża kolejne segmen-

ty gospodarki; potem, po paru latach posuchy, 

zaczyna się proces odbudowy i świat znów przy-

śpiesza. Można więc wierzyć, że tak będzie rów-

nież w przypadku obecnej pandemii. Są jednak 

wyraźne różnice. Większość recesji, które pamię-

tamy, była wywołana bańkami spekulacyjnymi 

i tak zwanym owczym pędem konsumpcjonizmu, 

a kryzys w miarę równomiernie rozkładał się 

na większość branż. Tymczasem pandemia od-

działuje na biznes bardziej wybiórczo i w więk-

szym stopniu wpływa na przeobrażenie stylu ży-

cia i sposobów prowadzenia interesów.

 CO ROBIĆ, ŻEBY PRZETRWAĆ?

Przede wszystkim: kontrolować koszty i płyn-

ność, a w razie potrzeby sięgać po odpowiednie 

instrumenty finansowe jak np. faktoring. Firmy, 

które zawieszają albo mocno ograniczają działal-

ność podczas kryzysu (lockdownu), mogą w tym 

czasie analizować opcje przeobrażenia przedsię-

biorstwa, zmiany modelu biznesowego albo na-

wet branży.

 DOBRE INWESTYCJE PODCZAS KRYZYSU

„
Pewne są tylko podatki i śmierć, więc 
zawsze będą potrzebne profesje z nimi 
związane, ale popyt na usługi przed-
siębiorców pogrzebowych czy dorad-
ców podatkowych jest mimo wszystko 

ograniczony. 

W szerszym ujęciu chodzi oczywiście o wszelkie 

działania pomagające w utrzymywaniu nas przy 

F I N A N S E
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życiu i dbaniu o nasz komfort i bezpieczeństwo. 

Dlatego usługi medyczne, przemysły spożywczy 

i farmaceutyczny oraz finanse i ubezpieczenia są 

bardzo dobrym sposobem zarabiania pieniędzy, 

a branże te należą do najbardziej dochodowych. 

Rozrywka jest zawsze w cenie i pozwala ludziom 

przetrwać trudne chwile, ale aktualnie pewniej-

szymi wydają się usługi, które można oferować 

zdalnie, jak telewizja, internet czy gry kompute-

rowe. Cyfryzacja przyśpiesza w zawrotnym tem-

pie, więc usługi informatyczne to świetna inwe-

stycja, podobnie jak przemysły: wydobywczy 

i wytwórczy, umożliwiające produkcję sprzętu 

i infrastruktury teleinformatycznej. Wreszcie pa-

liwa i energia, w tym źródła odnawialne.

  PONADCZASOWE RECEPTY

  NA DOCHODOWY BIZNES

Jednak większość osób nie jest w stanie albo nie 

chce realizować wyżej wymienionych przedsię-

wzięć. Ponadto w tych obszarach jest ostra kon-

kurencja. Jeśli wierzy się, że określone branże są 

rozwojowe w perspektywie średnio- i długoter-

minowej, można zainwestować w odpowiednie 

papiery wartościowe i fundusze. Dla osób prag-

nących prowadzić biznes pozostają sprawdzone, 

fundamentalne zasady. Przede wszystkim najle-

piej robić to, na czym się znamy, w czym czujemy 

się pewnie. Ważne są także elastyczność i zwin-

ność, które pozwolą szybko zmieniać kierunki 

działań i dostosowywać się do nowych wyma-

gań i okoliczności. „
Równie pomocna okaże się dywersyfi-
kacja działalności. Można ją osiągnąć, 

rozwijając różne (mniej lub bardziej 
spokrewnione) formy działalności albo 
łącząc siły z innym przedsiębiorstwem 

o nieco odmiennym profilu. Wszystko to 
należy przyprawić szczyptą optymizmu. 

F I N A N S E

„Usługi medyczne, przemysły 
spożywczy i farmaceutyczny oraz 
finanse i ubezpieczenia są bardzo 
dobrym sposobem zarabiania 
pieniędzy, a branże te należą do 
najbardziej dochodowych”.

fot. Freepik
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KRYZYS
W OPIECE MEDYCZNEJ

S A B I N A  O L E S I A K

fot. Freepik



Każdy z nas chce cieszyć się spokojnym i dostojnym życiem. Nie martwić się o pieniądze, cieszyć 

się rodziną i dziećmi, mieć dobry humor. Ale jak przekonaliśmy się w ostatnich miesiącach, życie 

potrafi pisać różne scenariusze. Pandemia zachwiała poczuciem bezpieczeństwa Polaków, postawiła 

wszystkich bez wyjątku w zupełnie nowej, nieprzewidywalnej sytuacji. Jak wygląda obecnie system 

opieki medycznej? Co pomoże przezwyciężyć kryzys w opiece medycznej? Czym są umowy dodatkowe?

SABINA OLESIAK
Agent ubezpieczeniowy 

U B E Z P I E C Z E N I A

 JAK WYGLĄDA OBECNIE SYTUACJA OPIEKI 

 MEDYCZNEJ?

Ogniska wirusa COVID-19 w szpitalach i przychod-

niach w dużym stopniu sparaliżowały ich pracę. 

Zewsząd napływały informacje o dramatycznej 

sytuacji w sektorze medycznym. Chodziło o brak 

wolnych miejsc w szpitalach dla pacjentów covi-

dowych oraz cierpiących na inne choroby. Trud-

no było zapewnić opiekę osobom z problemami 

kardiologicznymi w stanie wymagającym nagłej 

interwencji lekarskiej, pacjenci z zawałem ser-

ca za późno trafiali do szpitala. Osoby wymaga-

jące niezwłocznie rehabilitacji, np. po wypadku 

samochodowym, nie miały zapewnionej opieki. 

Anulowano planowane wizyty, operacje, zabiegi 

kardiologiczne. Brakowało sprzętu medycznego 

(respiratorów), a także środków ochrony osobi-

stej, tj. kombinezonów czy maseczek. 

 CO POMOŻE PRZEZWYCIĘŻYĆ KRYZYS

 W OPIECE MEDYCZNEJ?

Sytuacja ta zrodziła niepokój wśród ludzi i coraz 

więcej osób zaczęło zastanawiać się nad zaku-

pem ubezpieczenia na życie i zdrowie. Wybór 

takiego rozwiązania to rozsądne podejście, a za-

warcie umowy ubezpieczenia w dzisiejszych cza-

sach może być najlepszym rozwiązaniem. Polisa 

ma przynieść bezpieczeństwo w trudnych sytu-

acjach. Ubezpieczenie daje nam wolność i wybór. 

Człowiek, który dostaje pieniądze z polisy, może 

jechać do specjalistycznej poradni i leczyć się 

prywatnie. Często jednak nie wiemy, jakiego typu 

ochronę może zapewnić nam taka forma wspar-

cia. Niska świadomość społeczna na temat ubez-

pieczeń życiowych może rzutować na sposób, 

w jaki zawieramy tego typu umowy. W dzisiejszej 

rzeczywistości rola doradcy ubezpieczeniowego 

„Zewsząd napływały informacje o dramatycznej 
sytuacji w sektorze medycznym. (...) Anulowano 
planowane wizyty, operacje, zabiegi kardiologiczne. 
Brakowało sprzętu medycznego (respiratorów), 
a także środków ochrony osobistej, tj. kombinezonów 
czy maseczek”. 

fot. Freepik

https://www.facebook.com/sabina.olesiak
https://www.linkedin.com/in/sabina-olesiak-3293b3140/


jest bardzo istotna i warto skorzystać z porady 

ekspertów z tej branży. 

 JAKIE ZATEM KORZYŚCI MOŻESZ MIEĆ,

 JEŚLI ZDECYDUJESZ SIĘ NA UBEZPIECZENIE

 NA ŻYCIE?

Polisa na życie może być zabezpieczeniem w wie-

lu sytuacjach. W zależności od potrzeb zakres 

ochrony może być różny. Ubezpieczenie na ży-

cie chroni finansowo Twoich bliskich na wypadek 

Twojej śmierci. Nie będą oni musieli się martwić, 

w jaki sposób pokryć najpilniejsze wydatki, gdy 

Ciebie zabraknie. Spłata kredytu hipotecznego, 

utrzymanie dotychczasowego poziomu życia nie 

będzie stanowiła dla nich problemu, w szcze-

gólności problemu finansowego. Ponadto firmy 

ubezpieczeniowe oferują szereg umów dodatko-

wych, których celem jest ochrona Ciebie za życia.

 DLACZEGO WARTO ZADBAĆ O UMOWY

 DODATKOWE?

Badania wykazują, że najczęściej obawiamy się 

wystąpienia poważnych zachorowań. W sytu-

acji dzisiejszej pandemii warto mieć pieniądze 

na leczenie własnych chorób. Statystyki wykazu-

ją, że w ciągu ostatnich 30 lat liczba zachorowań 

na nowotwory złośliwe w Polsce wzrosła ponad 

dwukrotnie, a przykładowy koszt leczenia np. no-

wotworu piersi to kwota ok. 150 000 zł. 

Dzięki umowie „dodatkowe zachorowanie” mo-

żesz otrzymać wsparcie aż do 800 000z ł na swo-

je prywatne leczenie, by jak najszybciej wrócić 

do dotychczasowego poziomu życia. Warto też 

poszukać rozwiązań dających dostęp do leczenia 

w najlepszych klinikach na świecie. Kiedy sytuacja 

już jest bez wyjścia, a lekarze nie mogą zdiagnozo-

wać choroby, masz możliwość konsultacji i lecze-

nia u najlepszych specjalistów na świecie. Rynek 

oferuje wiele możliwości. Wystarczy mieć pienią-

dze, by z nich skorzystać. 

 USZCZERBEK NA ZDROWIU, CO TO TAKIEGO?

Dzisiaj pomoc finansowa jest bardzo istotna 

w sytuacji zdarzających się uszczerbków, takich 

jak np.: złamania, skręcenia, oparzenia. Uszczerb-

ków, które przytrafiają nam się wskutek codzien-

nych obowiązków lub zdarzających się wypadków 

komunikacyjnych. Kiedy dostęp do SOR jest ogra-

niczony, a wszystkie karetki zajęte pod COVID, 

ważne, by mieć ochronę, która zapewni Ci pomoc 

w sytuacji, kiedy najbardziej tego potrzebujesz. 

Wizyta lekarza w domu czy transport chorego do 

placówki medycznej nie musi już stanowić proble-

mu, pod warunkiem że posiadasz polisę na życie. 

To możliwość prywatnego leczenia i wykonania 

wszystkich badań, operacji, które mogą okazać 

się jedynym wyjściem, by powrócić do pełni sił. 

Mając polisę – masz wybór i możliwości leczenia. 

Nie czekając w długiej kolejce, sam za środki wy-

płacone z polisy zorganizujesz proces rehabilitacji, 

zakupisz sprzęt medyczny czy wykonasz zabiegi 

w prywatnej klinice. 

Życie pisze różne scenariusze. Dlatego może dzi-

siaj warto się zatrzymać, by nakreślić kilka z nich, 

które diametralnie mogą zmienić nasze życie. 

Nieoczekiwany wypadek, choroba i co wtedy? 

Pomyśl o odpowiedzialności za siebie i za najbliż-

szych. Aby zapewnić sobie i im bezpieczeństwo, 

rozważ podpisanie polisy na życie wraz z umowa-

mi dodatkowymi. 
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UPADŁOŚĆ
I RESTRUKTURYZACJA

BIZNESOWA
K A T A R Z Y N A  G U M U L A - K U B I C K A

 D R  K R Z Y S Z T O F  L E G U T K O

fot. Freepik



Silny wzrost postępowań restrukturyzacyjnych 

to skutek m.in. wprowadzenia przez ustawodaw-

cę tzw. uproszczonej restrukturyzacji, która daje 

w zasadzie od razu ochronę przed egzekucją. Po-

nieważ środki pomocowe uzyskane przez przed-

siębiorcę szybko się kończą i zaspokajają zazwy-

czaj niewielką część kosztów działalności, trzeba 

podjąć decyzję, czy rozpocząć postępowanie re-

strukturyzacyjne (jeśli jeszcze jest na nie szansa) 

czy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.„
Kolejne restrykcje zmuszają 

przedsiębiorców do radykalnych 
kroków. Najbardziej narażone są 

jednoosobowe działalności gospodarcze, 
ponieważ mają zwykle najmniejsze 
zaplecze finansowe. W złej sytuacji 

pozostają także firmy z branży 
turystycznej, hotelarskiej, gastronomii 

czy handlu detalicznego.

Ustawa covidowa z dnia 2 marca 2020 roku wpro-

wadziła zmiany w zakresie obowiązku złożenia 

wniosku o upadłość przedsiębiorcy. Na zgłoszenie 

wniosku o upadłość przedsiębiorca ma 30 dni od 

powstania stanu niewypłacalności. Stan ten po-

jawia się, gdy dłużnik nie reguluje wymagalnych 

zobowiązań przez ponad trzy miesiące. Zgodnie 

z art. 15zzra ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-

pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

 COVID-19, jeżeli podstawa do ogłoszenia upadło-

ści dłużnika powstała w okresie obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epi-

demii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan nie-

wypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg 

terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadło-

ści, o którym mowa w Prawie upadłościowym, nie 

rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. 

Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. Je-

żeli stan niewypłacalności powstał w czasie obo-

wiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, 

domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.

Przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji 

majątkowej powinni dokonać analizy i stosownie 

do jej wyniku rozpocząć odpowiednie działania, 

które będą zależeć od weryfikacji możliwości fi-

nansowych oraz od tego, kiedy powstał stan nie-

wypłacalności i czy jest on spowodowany sta-

nem epidemii.

P R A W O

Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG) w 2020 roku liczba upadłości 

firm wyniosła 587 (w 2019 roku było ich 586), zaś liczba wszczętych postępowań restrukturyzacyjnych – 

800 (w 2019 roku – 465). Konieczność restrukturyzacji firmy może wynikać z braku możliwości realizacji 

celów strategicznych w dotychczasowym modelu działania. Jak będzie wyglądać sytuacja w 2021 

roku? Czy w 2021 roku liczba upadłości firm przewyższy liczbę restrukturyzacji? Na czym polega 

upadłość i restrukturyzacja biznesowa? 

KATARZYNA GUMULA-KUBICKA
Adwokat specjalizująca się w obsłudze prawnej 
przedsiębiorców

www.gumula-kubicka.pl 
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„
Zasadniczym celem postępowania upa-

dłościowego jest spłata długów wie-
rzycielom. Upaść (poza nielicznymi 

wyjątkami) może każdy przedsiębiorca 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe znacz-

nie zbliżyła postępowanie upadłościowe wobec 

jednoosobowych przedsiębiorców do postępo-

wania wobec osób fizycznych nieprowadzących 

działalności gospodarczej. Stosownie do nowe-

go brzmienia art. 2 ust. 2 ustawy Prawo upadło-

ściowe postępowanie upadłościowe wobec osób 

fizycznych należy prowadzić tak, aby umożliwić 

umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych 

w postępowaniu upadłościowym. Głównym ce-

lem postępowania upadłościowego wobec osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodar-

czą, poza zaspokojeniem wierzycieli dłużnika, sta-

ło się zatem także oddłużenie upadłego.

Na czym polega oddłużenie przedsiębiorcy pro-

wadzącego jednoosobową działalność gospodar-

czą? Oddłużenie będzie mogło nastąpić na trzy 

sposoby, na wniosek upadłego:

 • po ustaleniu i wykonaniu planu spłaty wierzycieli;

 • bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli 

osobista sytuacja upadłego w oczywisty spo-

sób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do 

dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach 

planu spłaty wierzycieli;

 • przy warunkowym umorzeniu zobowiązań 

na okres pięciu lat, bez ustalenia planu spłaty 

wierzycieli, jeżeli niezdolność do dokonywa-

nia jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty, 

wynikająca z osobistej sytuacji upadłego, nie 

ma charakteru trwałego.„
Nowością w postępowaniu upadłościo-
wym dotyczącym osoby fizycznej pro-
wadzącej jednoosobową działalność 
gospodarczą jest możliwość pełnego 

oddłużenia bez ustalenia planu spłaty. 
W przypadku umorzenia zobowiązań 
bez ustalenia planu spłaty wierzycieli 
warunkiem jest wykazanie przez dłuż-

nika stałej i trwałej niezdolności do 
dokonywania spłat.

Należy mieć na uwadze, że sąd oddali wniosek 

upadłego o ustanowienie planu spłaty wierzy cieli 

i umorzenie pozostałej części zobowiązań bądź 

o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spła-

ty, jeśli upadły doprowadził do swojej niewypła-

fot. Freepik
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calności lub istotnie zwiększył jej stopień w spo-

sób celowy, w szczególności przez trwonienie 

części składowych majątku oraz rozmyślne niere-

gulowanie wymagalnych zobowiązań.„
Prawo upadłościowe w aktualnym 

brzmieniu gwarantuje upadłemu przed-
siębiorcy prowadzącemu jednoosobową 

działalność gospodarczą określone środ-
ki na zaspokojenie potrzeb mieszkanio-
wych jego samego oraz osób pozostają-

cych na jego utrzymaniu. 

Zgodnie z art. 342a ustawy Prawo upadłościo-

we, jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal 

mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym 

zamieszkuje upadły, z sumy uzyskanej z jego 

sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpo-

wiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu 

mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejsco-

wości za okres od dwunastu do dwudziestu czte-

rech miesięcy. Trzeba pamiętać, że nabycie nie-

ruchomości upadłego sprzedanej przez syndyka 

nie zostało wymienione jako wyjątek od ogólnego 

zakazu eksmisji. Z tego powodu tytuł wykonaw-

czy nakazujący opróżnienie mieszkania upadłego 

w czasie epidemii lub zagrożenia epidemicznego 

nie może zostać wykonany. Upadłemu pozostawia 

się również środki do życia w postaci części do-

chodu osiąganego przez niego w trakcie postępo-

wania upadłościowego.

Nowelizacje przepisów prawa upadłościowego, 

wprowadzenie zapisów o upadłości konsumenc-

kiej oraz oddłużeniu przedsiębiorcy prowadzące-

go jednoosobową działalność gospodarczą istot-

nie wpłynęły na wzrost wniosków o ogłoszenie 

upadłości. Różnica, jaką możemy zaobserwować 

w ciągu roku, jest ogromna. Ułatwienie ogłosze-

nia upadłości jest zjawiskiem pozytywnym, jednak 

szacuje się, że znaczna część osób może zdecy-

dować się na upadłość bez dogłębnej analizy sta-

nu finansowego czy innych możliwości prawnych, 

np. restrukturyzacji.

DR KRZYSZTOF LEGUTKO
Ekspert w Dep. Finansowania Struktu-
ryzowanego Banku Millennium

Restrukturyzacja to pojęcie, które z punktu widzenia zarządzania budzi skojarzenia z transformacją, 

a zatem – ze zmianą. Obejmuje ona wyspecjalizowane działania, mające na celu poprawę 

funkcjonowania przedsiębiorstw, zwłaszcza w okresach kryzysu gospodarczego lub pogorszenia 

koniunktury. Należy podkreślić, że procesy restrukturyzacji są kluczowe dla zapewnienia wysokiej 

efektywności funkcjonowania firm. Konieczność restrukturyzacji firmy może wynikać z braku 

możliwości realizacji celów strategicznych w dotychczasowym modelu działania. Wyzwaniem, 

przed którym staje zarząd w takiej sytuacji, jest przełożenie celów strategicznych na działania 

reorganizacyjne. Nieumiejętność przeprowadzenia odpowiednich czynności niejednokrotnie staje się 

przyczyną niepowodzenia transformacji, a w konsekwencji skutkuje brakiem realizacji strategii.

P R A W O
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Ponadto dość często zdarza się, że działania re-

strukturyzacyjne sprowadzają się jedynie do 

zmniejszenia kosztów oraz redukcji zatrudnienia. 

Istotną rolę – niejednokrotnie pomijaną – odgry-

wają natomiast komunikacja w firmie i zaangażo-

wanie pracowników, które mogą zaważyć na po-

wodzeniu wdrażanej strategii.„
Restrukturyzacja z prawnego punktu 

widzenia ma na celu osiągnięcie najbar-
dziej korzystnego porozumienia z wie-
rzycielami i uporządkowanie wszelkich 
spraw przed rozliczeniem zobowiązań. 
Upadłość dłużnika nigdy nie jest ko-
rzystna dla wierzycieli, dlatego tak 

ważne jest wypracowanie kompromisu 
pomiędzy dwiema stronami. 

Ciekawostką w polskim prawie jest fakt pojawie-

nia się uproszczonego postępowania restruk-

turyzacyjnego. Do tej pory cała procedura była 

znacznie wydłużona ze względu na konieczność 

udziału sądu w tym procesie. Obecnie przedsię-

biorca może skorzystać z tego rozwiązania tylko 

raz i z pomocą doradcy. W tym rodzaju postępo-

wania rola sądu sprowadza się do niezbędnego 

minimum. Jest ograniczona do zatwierdzenia za-

wartego układu. Trzeba zaznaczyć, że strony po-

stępowania powinny opracować uprzednio plan 

przywrócenia rentowności firmy, wyodrębnić jej 

opłacalne aspekty oraz ograniczyć te, które przy-

noszą straty. Plan powinien obejmować ponadto 

wskazanie źródeł finansowania, takich jak: pozy-

skanie zewnętrznego inwestora, połączenie się 

z innym podmiotem lub zbycie części udziałów.„
Postępowanie rozpoczyna się od zawar-
cia umowy z doradcą restrukturyzacyj-
nym, który pełni rolę nadzorcy. W ciągu 
czterech miesięcy konieczne jest złożenie 
w sądzie układu zawartego z wierzycie-
lami. W tej sprawie znaczącą rolę od-
grywa doradca, który nie tylko pomoże 

w sprawnym przejściu przez cały proces, 
lecz także będzie pośrednikiem w nego-

cjacjach z wierzycielami.

Nie w każdym przypadku postępowanie za-

kończy się sukcesem. Jeżeli w ciągu czterech 

miesięcy nie dojdzie do zatwierdzenia układu 

z wierzycielami, dłużnik ma możliwość złożenia 

uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości 

lub rozpoczęcie procesu sanacji przedsiębior-

stwa. Gwarantuje to ochronę majątku i przejście 

do kolejnych etapów, czyli restrukturyzacji lub 

postępowania upadłościowego.

Uproszczona forma restrukturyzacji cieszy się 

dużą popularnością wśród polskich przedsiębior-

ców. Jest to aktualnie najszybsze postępowanie – 

dodajmy – pozasądowe. Mogą z niego skorzystać 

podmioty, które obawiają się niewypłacalności.

fot. Freepik
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WELLBEING

L U D M I Ł A  P E T R E N K O

A N T I D O T U M  N A  N E G A T Y W N E  S K U T K I

D N I A  D Z I S I E J S Z E G O
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LUDMIŁA PETRENKO
Terapeutka urody, pasjonatka holistycznego podejścia do pielęgnacji, 
doświadczony szkoleniowiec, kongresowy wykładowca. Założycielka 
Centrum Zdrowia i Urody LuVital w Krakowie. Wyłączny przedstawiciel 
Międzynarodowej Szkoły Estetyki i Masażu Manualistic dr. Sergeya
Shchurevicha w Polsce.
www.luvital.pl
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 CZYM WŁAŚCIWIE JEST WELLBEING?

Wellbeing to dosłownie dobrostan, w którym czu-

jemy się komfortowo, przepełnieni radością i speł-

nieniem. Jednym słowem jesteśmy szczęśliwi. 

Wellbeing to holistyczne spojrzenie na człowieka 

i jego potrzeby. „
Dobrostan psychiczny – badawcza 

i emocjonalna ocena własnego życia. 
Pojęcie to obejmuje: doświadczanie 

przez człowieka pozytywnych emocji, 
niski poziom szkodliwych nastrojów, 
a także wysoki poziom zadowolenia 

z życia1.

O tym, czy w naszym życiu jest obecny wellbeing, 

możemy powiedzieć wówczas, gdy realizujemy 

swój potencjał, mamy poczucie sensu i zadowole-

nia z pracy. Radzimy sobie z trudnymi sytuacjami, 

doceniamy i nagradzamy siebie. Budujemy przy-

jazne, wspierające relacje. Troszczymy się o swoje 

 1 Źródło: wikipedia.org

 2 Źródło: wellbeinginstitute.com.pl

zdrowie, prowadzimy aktywny fizycznie i higie-

niczny styl życia. Gromadzimy wzniosłe emocje 

oraz napełniamy radością nasze istnienie. 

 CO SKŁADA SIĘ NA DOBROSTAN?

Wellbeing theory, zwany także modelem PERMA, 

to model dobrostanu, który został opracowany 

przez prof. Martina Seligmana, i ma na celu okreś-

lenie pięciu kluczowych elementów, które wpły-

wają na dobre samopoczucie i zadowolenie.

P – Positive Emotions (pozytywne emocje),

E – Engagement (zaangażowanie),

R – Relationships (relacje),

M – Meaning (poczucie sensu/znaczenie),

A – Accomplishment/Achievement  

(osiągnięcia; docenienie tego, co się robi)2.

Jednym ze składników doznania dobrostanu jest 

MEANING – poczucie sensu/znaczenie, które jest 

bardzo ważne w naszej codziennej pracy. Łatwiej 

jest się zaangażować i poświęcić, kiedy widzimy 

Cały świat niespodziewanie, praktycznie z dnia na dzień, znalazł się w sytuacji bez precedensu. Nie 

byliśmy kompletnie na to przygotowani. Teraźniejsza sytuacja nadal wiąże się z koniecznością trudnej 

adaptacji do nowych warunków, nieprzewidywalnością, niepewnością o „jutro”. Ma to wpływ na nasze 

samopoczucie, wywołuje niepokój, lęk, odbiera nam możliwość doświadczania psychoemocjonalnego 

dobrostanu. Co to jest wellbeing? Co składa się na dobrostan? Czy możemy wpływać na swoje 

samopoczucie? Jak aktywować pozytywne doznania? 
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sens i wartość naszej pracy. Im większe poczucie 

sensu w pracy, tym mocniejsze jest odczucie do-

brostanu i zadowolenia z życia. 

Często jest tak, że dążymy do satysfakcji i zado-

wolenia z pracy, jednak pracujemy też dla pienię-

dzy. Wówczas, gdy je posiadamy, cierpimy z po-

wodu braku snu, spokoju, dobrych relacji, czasu 

na odpoczynek. Brak prawidłowo ułożonego po-

działu pomiędzy pracą, biznesem a wypoczyn-

kiem, prywatnością, przyjaźnią powoduje naszą 

psychoemocjonalną niestabilność, podatność 

na stres, często złe samopoczucie. Skoro pracy 

czy biznesowi poświęcamy lwią część naszego 

czasu, to porządek należy zacząć w tym obsza-

rze. I tu na scenę wkracza wellbeingowe podejście 

do organizacji, biznesu, stylu zarządzania i kształ-

towania kultury organizacyjnej. Model wellbeingo-

wej organizacji został już stworzony i firmy mające 

ambicje mieć miano „eco” chętnie z niego korzy-

stają. Pomaga on zrozumieć, od czego zależy wy-

soki poziom wellbeingu ludzi w organizacji. Rzecz 

w tym, aby osoby tworzące organizacje miały 

każdego dnia jak najwięcej najlepszych doświad-

czeń, które spowodują, że lubią swoją pracę, mają 

poczucie sensu i dumy z niej. Że to wszystko ma 

pozytywny wpływ na nich. System wellbeingowy 

ma działać tak, że na każdym etapie wspiera ludzi, 

aby utrzymywać odpowiedni poziom dobrostanu. 

Jest to jednocześnie skuteczne realizowanie ce-

lów biznesowych. 

 WELLBEING – BIZNESOWA FUNKCJA 

 PRZYSZŁOŚCI

Wskaźnik Wellbeing Index, opracowany przez In-

stytut Gallupa i firmę Healthways, to drogowskaz 

wskazujący pięć kluczowych elementów, które 

zapewniają poczucie zadowolenia i spełnienia, 

zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. 

Są to:

 • sens (purpose) – chęć realizacji celów zawo-

dowych; lubienie tego, co się robi;

 • relacje (social) – przyjazna atmosfera, dobry 

kontakt ze współpracownikami, opierający się 

na wzajemnej życzliwości, szczerości, otwar-

tości i zaufaniu;

 • finanse (financial) – poczucie stabilizacji i bez-

pieczeństwa finansowego oraz przekonanie, 

M O D A ,  Z D R O W I E  I  U R O D A
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że wynagrodzenie jest adekwatne do pełnio-

nych obowiązków;

 • społeczność (community) – wspólnotowość 

w miejscu pracy, poczucie dumy z bycia czę-

ścią firmy, więź ze współpracownikami;

 • stan fizyczny (physical) – zdrowie i zasoby 

energii, pozwalające na codzienną aktywność 

fizyczną; odpowiednie odżywianie.

Niestety, tylko 7% dorosłego społeczeństwa osią-

ga dobrostan we wszystkich pięciu elementach. 

Jednocześnie niemal 30% badanych twierdzi, 

że żaden z tych elementów nie jest w ich życiu 

zaspokojony3.

 CZEGO WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK

 NAJBARDZIEJ POTRZEBUJE DLA SWOJEGO 

 DOBROSTANU?

Troski Współczucia Uznania i dotyku. Pozytyw-

ne emocje to też element wellbeingu. W dzisiej-

szych czasach głód dotyku jest ogromny, powo-

duje smutek oraz utrzymuje stres w ciele. Ludzie 

nie wczuwają się w siebie, nie dostrzegają swo-

ich emocjonalnych braków, ale też i walorów. Te 

ostatnie nie wydają się być przedmiotem rozmów, 

a przecież to walory budują naszą samoocenę. 

Skąd mamy wiedzieć o ich istnieniu, skoro mamy 

zawężone audytorium. Istnieje ogromna potrzeba 

dostrzegania zalet drugiego człowieka, wydoby-

cia z niego tego, co najpiękniejsze, i oświadcza-

niu mu tego z radością. Sztuka komplementowa-

nia powoli umiera, a to wielki błąd. Komplement 

stanowi ważny aspekt na ścieżce wellbeingu! Do-

strzeganie w drugiej osobie walorów i mówienie 

o nich tworzy naturalny przepływ radosnej, przy-

jaznej komunikacji.

W tym momencie na pewno warto nagrodzić Czy-

telnika tego artykułu komplementem, że jest On 

osobą, która naprawdę chce się rozwijać, której 

zależy na swoim dobrostanie i która jest na dobrej 

drodze do tego celu. 

 CZY MOŻEMY WPŁYWAĆ NA SWOJE 

 SAMOPOCZUCIE?

Jesteśmy zaprogramowani na bycie szczęśliwymi. 

Ludzki mózg wyposażony jest w niezwykle cenną 

cechę – neuroplastyczność. Daje ona możliwość 

uczenia się, rozwijania, jak i również utrwalania za-

chowania, wzorców myślenia i nastrojów. Oznacza 

to, że możemy wpływać na swoje samopoczucie 

i rozwijać swój wellbeing. Daniel Kahneman, laure-

at Nagrody Nobla w ekonomii, wykazał, że zrobi-

my więcej dla uniknięcia straty niż dla osiągnięcia 

współmiernego zysku. Z kolei amerykański psy-

cholog Rick Hanson ujmuje to bardzo obrazowo: „
Nasz mózg działa niczym rzep 

na negatywne doświadczenia i teflon 
na pozytywne.

Zdarzenia miłe nie mają dla mózgu większego zna-

czenia, on po prostu je lekceważy. Gdy potrzebu-

jemy stworzyć nowe połączenia mózgu: odpręże-

nie, poczucie satysfakcji, bycia kochanym, należy 

zatrzymać się na wybranych doświadczeniach nie-

co dłużej. Mózg reaguje na to, co staje się naszym 

udziałem, czyli to, na czym się koncentrujemy. Na-

dając znaczenie pewnym rzeczom,  automatycznie 

M O D A ,  Z D R O W I E  I  U R O D A
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4 KROKI CHŁONIĘCIA DOBRA

zmieniamy nasze życie. Należy dbać o znaczenie, 

które nadajemy. 

 JAK AKTYWOWAĆ POZYTYWNE DOZNANIA

 I SPROWADZIĆ MÓZG NA ŚCIEŻKĘ 

 WELLBEINGU?

Nasze doznania są obecne wokół nas w każdej 

chwili: radosny śmiech dziecka, uśmiech bliskiej 

osoby, śpiew ptaków, szelest liści, komplement ko-

leżanki, uczucie spełnienia czy ciepła kąpiel. Mamy 

możliwość wygenerowania dobrych doznań, kie-

dy robimy coś, co nas uszczęśliwia, i skupiamy się 

na wrażeniach, odczuciach i myślach. Wystarczy 

pozostać otwartym na te uczucia i przez dziesięć 

sekund je pielęgnować w swojej świadomości. 

Poznajmy i uszanujmy naszą neuroplastyczność – 

genialny „narząd” do utrwalania nowych wzo-

rów myślenia i pozytywnych doświadczeń. Niech 

on przysłuży się do tworzenia wellbeingu w nas 

wszystkich! Podążajmy za swoją intuicją oraz we-

wnętrznym instynktem. Nasz biokomputer świet-

nie nami zarządza, wysyła sygnały alarmowe idące 

z nas do nas. Warto je słyszeć i umieć je odczytać! 

Masz wpływ na to, co czujesz! Chłoń dobro! Za-

przyjaźnij się z wellbeingiem!

M O D A ,  Z D R O W I E  I  U R O D A

KROK 1. ZBIERAJ POZYTYWNE DOŚWIADCZENIA

Zauważaj te doświadczenia, które są już obecne na pierwszym planie lub w tle Twojej świa-

domości, albo kreuj je dla siebie. Pomyśl o czymś, za co jesteś wdzięczny. Takie myśli należy 

przekształcić w emocjonalne doświadczenie, aby nie pozostały tylko pozytywnym myśleniem. 

KROK 2. WZBOGACAJ POZYTYWNE DOŚWIADCZENIA

Zostań z wybranym pozytywnym doświadczeniem na 5–10 sekund. Otwórz się na uczucia 

i staraj się odczuwać je w swoim ciele. Pozwól, żeby wypełniły Twój umysł. Ciesz się nimi. 

Pozwalaj na intensyfikację doświadczeń. 

KROK 3. ABSORBUJ POZYTYWNE DOŚWIADCZENIA

Poczuj, jak doświadczenie wsiąka w Ciebie, tak samo jak Ty wsiąkasz w nie. Pozwól mu 

osadzić się w Twoim umyśle. Uświadamiaj sobie, że to doświadczenie staje się częścią Ciebie, 

wewnętrznym zasobem, który możesz zabrać ze sobą wszędzie. 

KROK 4. POŁĄCZ TO, CO POZYTYWNE, Z TYM, CO NEGATYWNE (opcjonalnie)

Mając wyraźne i stabilne poczucie pozytywnego doświadczenia na pierwszym planie świa-

domości, nie zapominaj o tym, co negatywne w jej tle. Pozwól odejść wszystkim negatyw-

nym treściom i skoncentruj się tylko na pozytywnych i neutralnych, które zostały skojarzone 

z negatywnymi treściami.  
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TAMARA GÓRECKA-WEROŃSKA
Dyplomowana fizjoterapeutka, absolwentka AWF w Krakowie 
i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsza w Polsce kobieta wykonu-
jąca zawód bikefitterki. Autorka artykułów branżowych w maga-
zynie „BikeBoard”. Właścicielka showroomu rowerowego Profidea 
w Krakowie i pomysłodawczyni kilkusetosobowej kolarskiej inicjaty-
wy Profidea dla kobiet.

PAWEŁ WEROŃSKI
Członek Akademii Trenerskiej Instytutu Sportu w Warszawie. Na-
zywany w krakowskim światku rowerowym „Profesorem”. Z branżą 
rowerową związany od 25 lat. Przez 16 lat uprawiał zawodniczo 
kolarstwo szosowe w klubach zagranicznych i polskich. Bikefittin-
giem zainteresował się, obserwując trendy światowe. Łączy swoją 
wiedzę o sprzęcie rowerowym z umiejętnościami, które zdobył i wy-
korzystywał jako zawodnik. W trakcie swojej rowerowej przygody 
był właścicielem około 150 rowerów szosowych, które gruntownie 
przetestował. 

Rower daje równocześnie możliwość rywaliza-

cji, rekreacji, eksploracji coraz dalszych terenów 

i bezcennego w obecnych czasach kontaktu z na-

turą na skalę niedostępną innym formom spędza-

nia wolnego czasu. „
Jazda na rowerze jest także doskonałą 
formą profilaktyki oraz rehabilitacji 

po przebytych problemach zdrowotnych. 
Dzieje się tak, gdyż kolarstwo – 

w porównaniu z innymi formami 
aktywności – wzmacnia mięśnie 

szkieletowe, pomaga utrzymać układ 
krążeniowo-oddechowy w odpowiedniej 
formie, a przy tym wszystkim obciąża 
w niewielkim stopniu stawy naszego 

ciała. 

Ale musisz również wiedzieć, że jazda na rowerze 

ma swoje dwa oblicza. Tę jasną, którą wszyscy 

znamy i którą chętnie propagujemy. Ale również 

ciemną, której dużo osób doświadcza, ale nie do 

końca ją sobie uświadamia. O co chodzi?

Gdy zaczynasz jeździć na coraz dłuższe trasy, 

coraz szybciej i z coraz większym obciążeniem, 

Twoje stawy i mięśnie odczuwają dyskomfort 

i ulegają przeciążeniom. Czy zdajesz sobie spra-

wę z tego, że gdy dojeżdżasz codziennie do pra-

cy (co najmniej 60 minut, licząc w obie strony), 

Twoje biodra, kolana i kostki wykonują w ciągu 

miesiąca prawie 108 000 obrotów? Rocznie daje 

nam to wynik 1 296 000. Jak widzisz, jeżeli do tej 

pory nie miałeś do czynienia z dużym wysiłkiem, 

Twoje stawy kolanowe w trakcie jazdy mogą być 

nadmiernie obciążone. Możesz zacząć odczuwać 

Artykuł partnerski 

Do jazdy na rowerze dziś nie trzeba już nikogo przekonywać. Wystarczy podjechać w środku sezonu 

na tradycyjną ścieżkę do Tyńca, aby zauważyć, że jazda na rowerze stała się jednym z najbardziej 

popularnych sportów w pandemii. Po pierwsze – rower służy nam jako wygodny środek transportu, 

unikamy dzięki niemu zatłoczonych środków komunikacji miejskiej, a po drugie – rower stał się 

doskonałym sposobem na podniesienie odporności organizmu.
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w nich ból, który jest tylko wstępnym sygnałem 

rozpoczynającego się stanu zapalnego. 

By uniknąć kontuzji, przeciążeń lub choćby zwyk-

łego dyskomfortu, który zraża wielu rowerzystów 

do kontynuacji tego pięknego sportu, proponu-

jemy zacząć od procesu poprawnego ustawienia 

roweru. Skąd taki pomysł? 

Na potrzeby tego artykułu zrobiliśmy wśród rowe-

rzystów o różnym stopniu zaawansowania anoni-

mową ankietę online, która była testem wielokrot-

nego wyboru. Zadaliśmy 306 osobom kilka pytań:

 • Skąd czerpią informacje o tym, jak ustawić ro-

wer?

 • Preferują samodzielne ustawienie pozycji 

na rowerze czy wolą skorzystać z profesjonal-

nego bikefittingu? 

 • Czy odczuwają bóle w trakcie jazdy? Jeżeli 

tak, to prosiliśmy o dokładne określenie miej-

sca bólu.

 • Na zakończenie zadaliśmy pytanie otwarte: 

O co chcecie zapytać w temacie bikefittingu?

Niektóre odpowiedzi nas zaskoczyły, a inne po-

twierdziły nasze własne badania. Przykładem 

tego, co nas nie zaskoczyło, jest odpowiedź 

na pytanie „skąd czerpiesz swoją wiedzę?”. Więk-

szość z Was odpowiedziała, że z kanału YouTube. 

Lubicie oglądać filmiki i porady krok po kroku. 

Faktem jest, że oglądając obraz i słuchając obja-

śnień, najwięcej zapamiętujemy i najszybciej się 

uczymy. Bardzo dużym autorytetem są dla Was 

znajomi, którzy wyspecjalizowali się już w tym 

temacie lub mają duże rowerowe doświadcze-

nie. Lubicie czytać artykuły, słuchać webinarów. 

Jednak dużym dla mnie zaskoczeniem było to, 

że bardzo mało osób korzysta z fachowych pism 

rowerowych, w których większość tematów była fot. Anna Tkocz
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poruszana. Na przykład w rowerowym magazynie 

„BikeBoard” jest cała seria artykułów Okiem bike-

fitterki na temat ustawień roweru i doboru kom-

ponentów. Również magazyn „Szosa” poświęcił 

cały jeden numer tematowi bikefittingu. Jest jed-

nak bardzo duża grupa, która nie szukała jeszcze 

takich informacji, a w komentarzach napisała, 

że albo nie wie, gdzie szukać, albo nie miała ta-

kiej potrzeby lub wiedzy, że ten temat jest ważny. 

Z odpowiedzi na drugie pytanie dowiedzieliśmy 

się, że część z Was woli zdecydowanie samodziel-

nie próbować ustawić rower, niektórzy korzystają 

z pomocy osób pracujących w sklepach rowe-

rowych, a niewielka część korzysta z profesjo-

nalnego bikefittingu. W komentarzu napisaliście, 

że wolicie samodzielnie ustawiać pozycje, ponie-

waż bikefitting w profesjonalnym studio jest bar-

dzo drogi (650 zł), w Waszej miejscowości nie ma 

takiego studia (są tylko w dużych miastach) lub 

nie macie na to czasu. 
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Wasze odpowiedzi na trzecie pytanie bardzo nas 

zaskoczyły. Wiemy, że odczuwacie ból w trakcie 

dłuższych lub intensywnych przejażdżek.

Z naszego doświadczenia i dokładnych statystyk, 

które prowadzimy od 2010 roku, wynika, że więk-

szość z Was zgłasza problemy bólowe. Jest to 

około 65% osób odwiedzających nasze studio 

w celu profesjonalnego ustawienia roweru. Zasko-

czyło nas to, że tak dużo osób czuje dyskomfort 

z powodu drętwiejących rąk lub stóp, a także od-

czuwa ból karku, odcinka lędźwiowego lub kro-

cza. Te wszystkie problemy można bardzo łatwo 

samodzielnie wyeliminować, niekoniecznie zgła-

szając się na sesje bikefittingu. Czasem wystar-

czy drobna korekta w ustawieniu roweru, taka jak 

podniesienie trochę kierownicy, zmiana ustawie-

nia siodełka lub wręcz jego wymiana, aby jazda 

stała się czystą radością. 

Przeważnie na naszych sesjach bikefittingu rozwią-

zywaliśmy bardziej skomplikowane problemy bólo-

wo-zdrowotne, z którymi się do nas zgłaszaliście.

Dlaczego tak mało się o tym mówi? Bardzo często 

ból, jaki odczuwamy, identyfikujemy jako zwykłe 

przeciążenie. I w bardzo wielu przypadkach tak jest. „
Nie zdajemy sobie jednak sprawy, 

że wiele odczuć bólowych fundujemy 
sobie sami poprzez niepoprawne 

ustawienie różnych komponentów 
w rowerze.

Ponieważ jest to bardzo złożony problem, omówi-

my go w kolejnym artykule.

Jeżeli chcesz więcej się o tym dowiedzieć lub 

odczuwasz podobne problemy – szukaj informa-

cji w pierwszym w Polsce poradniku na temat 

poprawnego ustawienia roweru Bikefitting krok 

po kroku. Zrób to sam naszego autorstwa.

Możesz go kupić tutaj: akademia.profidea.pl.
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WIZERUNEK
W MEDIACH

A L E K S A N D R A  Ś W I Ą D E R

fot. Freepik



 KOLOR

Jak wiadomo, kolor to bardzo ważna składowa 

wizerunku. Może on sprawić, że przyciągniemy 

uwagę widza lub wręcz przeciwnie – wypadnie-

my blado i nieatrakcyjnie. Każdy z nas prezentuje 

jakiś typ urody, z którym nasze ubrania i makijaż 

powinny harmonizować.„
Makijaż telewizyjny, podobnie jak ten 

do sesji zdjęciowej, musi być mocniejszy 
niż dzienny czy biznesowy. Filtry 

kamery czy aparatu fotograficznego 
skutecznie go „rozmywają”.

Z kolei kolorystykę ubrań musimy dopasować do 

swojego temperamentu i dobrze się w niej czuć. 

Kolory powinny być dobrane do przekazywanej 

treści oraz do miejsca, w którym występujemy. 

Wiadomości poważne wymagają kolorów stono-

wanych, natomiast lekkie i rozrywkowe możemy 

przekazywać w stroju bardziej barwnym i przy-

ciągającym wzrok. Warto jednak zwrócić uwagę 

na współgranie kolorów oraz odpowiednie wzory, 

aby strój nie wydawał się tandetny i jarmarczny.

ALEKSANDRA ŚWIĄDER
osobista stylistka, konsultantka ślubna, 
brafitterka

www.lexadesign.pl 

Media od początku swojego istnienia odgrywały znaczącą rolę w naszym życiu, dostarczając nam 

informacji oraz rozrywki. W dobie pandemii coraz więcej czasu poświęcamy na oglądanie telewizji, jak 

również na buszowanie po internecie. Telewizja i serwisy internetowe codziennie prezentują najświeższe 

doniesienia z kraju i ze świata, a poza samą informacją istotne jest również jej „wizualne opakowanie”, 

czyli medialny wizerunek redaktorów i prezenterów. Co powinniśmy wybrać, dbając o wizerunek 

w mediach? Czy kolor i fason mają znaczenie? Dlaczego dodatki są równie ważne jak sam strój?
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 STYL UBIORU

 

Styl ubioru obejmuje zarówno fasony, jak i dodatki, 

i wraz z kolorem składa się na całość wizerunku. 

Styl, podobnie jak kolor, musi być dopasowany do 

miejsca i tematu programu czy wystąpienia. Osoby 

prowadzące programy informacyjne najlepiej wy-

padają ubrane w stylu business dress code: panie 

w kostiumach, spodniumach lub garsonkach, a pa-

nowie w garniturach. W programach rozrywkowych 

możemy puścić wodze fantazji, ale styl ubioru do-

pasowujemy do klimatu audycji. I tak, prezentując 

na przykład rozrywkę tzw. kultury wysokiej (kon-

cert muzyki poważnej, przedstawienie teatralne lub 

baletowe itp.), prezenter powinien mieć na sobie 

strój wieczorowy, podobnie jak na wszelkiego ro-

dzaju eleganckich galach i eventach. W przypad-

ku innych typów rozrywki można pozwolić sobie 

na bardziej swobodne stroje. Jednak niezależnie 

od tego, jaki program prowadzimy, nasz ubiór musi 

spełniać kilka warunków. Pierwsza bardzo ważna 

sprawa to dopasowanie rozmiaru. 

„
Kamera optycznie dodaje kilogramów. 

Za duże ubrania również, więc 
wkładając takowe, podwójnie 
„przytyjemy”. Niedopasowane 
i workowate rzeczy sprawiają 

też wrażenie niechlujnych, co może 
zniechęcić widza do oglądania.

Z kolei za ciasne ubrania uwydatniają wady syl-

wetki, a poza tym wyglądają wyzywająco, co też 

nie robi dobrego wrażenia. Strój powinien być taki, 

aby guziki w bluzkach i koszulach nie rozjeżdżały 

się, a nasze niedoskonałości nie były widoczne.

Kolejnym elementem jest dekolt – zbyt głęboki 

wygląda nieprofesjonalnie i nie służy dobremu 

wizerunkowi. Równie ważną rzeczą w wizerunku 

jest długość spodni i spódnic. Ma ona znaczenie, 

zarówno kiedy stoimy, jak i gdy siedzimy. Co praw-

da może ona być różna w zależności od  fasonu, 

jednak na wizji lepiej sprawdzą się na przy-

kład spodnie proste lub rozszerzane ku dołowi, 

fot. Freepik
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 nieopinające się na łydkach i niepodciągające się 

do góry. Nogawki powinny sięgać butów lub lek-

ko się na nich opierać. Zbyt długie, pofałdowane 

na dole spodnie sprawią, że sylwetka będzie mieć 

optycznie krótsze nogi, więc jeśli nogawki opierają 

się na butach, powinny tworzyć maksymalnie dwa 

zagięcia z przodu.

Znaczenie ma również długość spódnicy lub su-

kienki – zbyt krótka pozbawia prezenterkę powagi 

i dlatego w programach informacyjnych lepiej ta-

kich unikać. „
Warto też zwrócić uwagę na długość 
spódnic, sukienek i spodni w pozycji 

siedzącej. Te pierwsze w żadnym 
wypadku nie powinny się podciągać 
na tyle, by odsłaniać uda, natomiast 
nogawki spodni u panów nie mogą, 

w trakcie siedzenia, ukazywać 
gołych łydek.

Ważne jest zatem także to, aby panowie zadbali 

o odpowiednie skarpety – zarówno pod wzglę-

dem ich długości, jak i jakości ściągacza. Panowie, 

którzy występują w programach informacyjnych, 

do garnituru i koszuli powinni zakładać krawat lub 

muszkę – ich wizerunek będzie wtedy profesjonal-

ny i kompletny.

 DODATKI RÓWNIE WAŻNE JAK STRÓJ

Istotną częścią stroju są także buty i dodatki. Obu-

wie używane na wizji musi być dopasowane do 

stylu ubioru, przy czym najlepiej sprawdzają się 

buty pełne. Dodatki natomiast sprawiają, że nasz 

strój jest kompletny i przyciąga uwagę. „

Na wizji znakomicie prezentują się 
kolorowe apaszki i cienkie szaliki, ale 

pod warunkiem, że są spójne ze strojem. 
Panowie, oprócz krawatów, mogą użyć 

poszetek, czyli małych, białych lub 
kolorowych chusteczek wkładanych 
do górnej kieszeni marynarki (tzw. 

brustaszy), oraz spinek do krawatów lub 
do mankietów. 

Dodatki dla pań to kolczyki, naszyjniki i pierścion-

ki, ale warto pamiętać, aby w doborze biżuterii 

zachować umiar i dostosować ją do charakte-

ru programu.

Bez względu na to, gdzie występujemy, nasz wize-

runek powinien być schludny, a ubrania zadbane, 

bo – jak wiadomo – wygląd to nasza wizytówka, 

a w tym wypadku również wizytówka programu, 

stacji czy portalu.
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