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AGENDA
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- przegląd aktywności od ostatniego spotkania, w tym:

» status rekomendacji CoVidowej i regularnej
» kilka słów o Konwencie Rad Sektorowych
» badania i analizy
» grupy zadaniowe
» porozumienie międzysektorowe (Rada Mody)
» nowi Eksperci i Obserwatorzy, 

nowy członek zespołu projektowego
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- co przed nami?:

» plan pracy 2021 (zatwierdzenie - głosowanie obiegowe)
» wybór liderów Grup roboczych (4, koniec kadencji)
» odwołanie 3 Członków Rady (głosowanie obiegowe)
» potencjalne zmiany w Regulaminie RS
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- Głos Animatora:

» aktywności Członków Rady
» apel „Bądź Ambasadorem Rady”
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INSPIRACJE:

Jak żyć i działać zgodnie z celami 
„a” nie dać się ponieść stresowi.

Dr MAGDALENA SKOPIŃSKA 
LAFOL Institute, Master Somatic Coach, ICF Coach

MARIOLA ANOSZCZENKO
akredytowany Coach ICF



STATUS REKOMENDACJI 
(COVID I REGULARNA)



º Liczba zgłoszeń: 418 MMSP
º Liczba złożonych wniosków: 135/123 (514 os.)

º Liczba podpisanych umów: 41 (195 os.) 
º Struktura zgłoszeń: mikro – 75%; małe 18,9%, 

średnie 6,1%

Termin przyjmowania zgłoszeń 
wydłużony do 12 marca

Realizacja usług – do 30 czerwca 

Nadzwyczajne 
Rekomendacje 

usług 
rozwojowych 

dla SKM -
antycovid

Stan na 17 
lutego

Najpopularniejsze usługi w BUR wybierane przez MSP:
SEO

Content marketing
Google Analytics

E-mailing



º Trójstronne spotkanie 
z operatorem/PARP

º Konwent Rad Sektorowych

Nadzwyczajne 
Rekomendacje 

usług 
rozwojowych 

dla SKM -
antycovid

Przyczyny/
działania

º Nadmierna biurokracja
º Skomplikowane dokumenty

º Słaba wydolność, przepustowość 
i organizacja pracy operatora środków



º Zatwierdzone przez PARP

Konkurs na operatora – styczeń 2021
Start projektu – II kwartał 2021

Rekomendacje 
zwyczajne usług 

rozwojowych 
dla sektora



BADANIA



Badania

º Podstawa do opracowania rekomendacji w zakresie 
utworzenia sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora 
komunikacji marketingowej w Polsce.



Badania

º Marzec – webinar/panel dyskusyjny



º CEL BBKL: zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-
zawodowych w branży, a zwłaszcza:

A) określenie stanu i kierunków rozwoju kadr branży i 
związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje
B) określenie krótko i średniookresowych wyzwań (horyzont 3-5 
lat), przed jakimi stoi branża w wymiarze kompetencyjnym w 
związku ze zmianami społecznymi, gospodarczymi i 
technologicznymi

º Analiza desk research – luty 2021
º Badania jakościowe (wywiady indywidualne, panele 

eksperckie, foresight, panel podsumowujący) – luty -
czerwiec 2021

º Badania ilościowe (pracodawcy N=800; pracownicy N=800) –
lipiec - październik 2021

º Raport z badań (POL/ANG), okrągły stół – konsultacje 
wyników badania – październik 2021

BBKL 
dla
SKM



º Badanie własne Rady – inicjatywa GR ds. Edukacji, 
wsparcie Ariadna 

º Badanie pozwoli zidentyfikować zakres i jakość obecnej 
współpracy edukacji i biznesu w zakresie kształcenia na 
potrzeby sektora

º Podstawa do opracowania założeń warsztatów dla 
edukacji i biznesu.

º N=103
º Raport w połowie marca

Badanie 
edukacji/
biznesu



º Marzec/kwiecień II edycja badania potrzeb rozwojowych
º Badanie własne Rady – możliwa optymalizacja 

metodologii
º N=300
º Raport w połowie maja

Marketingowe 
kompetencje 

przyszłości 
vol. 2



GRUPY ZADANIOWE



º Interdyscyplinarne, zwinne zespoły pracujące nad konkretnym 
zadaniem

º Można należeć do dowolnej liczby grup zadaniowych według 
swoich zainteresowań/kompetencji

º Każde zadanie ma wykonawcę zewnętrznego – rolą Rady jest 
opracowanie założeń/wymagań i weryfikacja

Grupy 
zadaniowe



Opracowanie i rekomendowanie propozycji 4 zmian systemowych i 
organizacyjnych w obszarze edukacji na poziomie studiów wyższych

Agnieszka Marzęda, Iwona 
Wojciechowska, Agnieszka Bacińska, 
Magdalena Magusiak, Katarzyna 
Adamiak, Magdalena Spisak, Darek 
Rzontkowski, Mateusz Felsmann

Opracowanie rekomendacji w zakresie utworzenia sektorowych 
ram kwalifikacji 

Opracowanie i wdrożenie 5 programów edukacyjnych dla uczelni 
(m.in. kierunków studiów, kursów, specjalizacji). 

Opracowanie i wdrożenie 4 programów kształcenia zawodowego 
dla dorosłych - certyfikowane programy pozwalające na nabywanie 
oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Organizacja 10 warsztatów dla przedstawicieli dla przedstawicieli 
edukacji i biznesu 

Opracowanie i realizacja gry wirtualnej dla uczniów szkół średnich 
promującej branżę Renata Dankowska, 

Agnieszka Marzęda
Mateusz Felsmann
Agnieszka Bacińska
Wojciech Kreft
Tomasz Magnowski
Zbigniew Brzeziński

Opracowanie poradnika dla doradców zawodowych
Opracowanie poradnika dla instruktorów zawodu
Opracowanie poradnika dla potencjalnych uczniów SKM
Wsparcie przy opracowaniu materiałów edukacyjno-
informacyjnych (filmy na dedykowane kanały) o sektorzePA

KI
ET

 M
ŁO

DZIE
ŻO

W
Y



POROZUMIENIE 
MIĘDZYSEKTOROWE



Organizacja pracy



WITAMY W RADZIE



12 Ekspertów

Andrzej Zawistowski (PSMLiZ)

EKSPERCI

Tomasz Kozłowski (Badawcze Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe)



Michał Grodzki (Grupa Medium)

OBSERWATORZY

Anna Bracik (PARP, Rzecznik Prasowy, z-ca dyrektora Dep. Kom. i Marketingu)

11 Obserwatorów



Piotr Żulikowski (specjalista ds. badań)

ZESPÓŁ PROJEKTOWY



CO PRZED NAMI?



Opracowanie i rekomendowanie propozycji 4 zmian systemowych i 
organizacyjnych w obszarze edukacji na poziomie studiów wyższych

Agnieszka Marzęda, Iwona 
Wojciechowska, Agnieszka Bacińska, 
Magdalena Magusiak, Katarzyna 
Adamiak, Magdalena Spisak, Darek 
Rzontkowski, Mateusz Felsmann

Opracowanie rekomendacji w zakresie utworzenia sektorowych 
ram kwalifikacji 

Opracowanie i wdrożenie 5 programów edukacyjnych dla uczelni 
(m.in. kierunków studiów, kursów, specjalizacji). 

Opracowanie i wdrożenie 4 programów kształcenia zawodowego 
dla dorosłych - certyfikowane programy pozwalające na nabywanie 
oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Organizacja 10 warsztatów dla przedstawicieli dla przedstawicieli 
edukacji i biznesu 

Opracowanie i realizacja gry wirtualnej dla uczniów szkół średnich 
promującej branżę Renata Dankowska, 

Agnieszka Marzęda
Mateusz Felsmann
Agnieszka Bacińska
Wojciech Kreft
Tomasz Magnowski
Zbigniew Brzeziński

Opracowanie poradnika dla doradców zawodowych
Opracowanie poradnika dla instruktorów zawodu
Opracowanie poradnika dla potencjalnych uczniów SKM
Wsparcie przy opracowaniu materiałów edukacyjno-
informacyjnych (filmy na dedykowane kanały) o sektorzePA
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plan pracy 2021 
(zatwierdzenie -

głosowanie obiegowe)

wybór liderów 
Grup roboczych
(4, koniec kadencji)

odwołanie 
3 Członków Rady 

(głosowanie obiegowe)

potencjalne 
zmiany 

w Regulaminie RS

19 marca 2021 
– koniec rocznej kadencji
Liderów GR ds. Badań, 
Ram Kwalifikacji, 
Legislacji, Rynku Pracy
Lider GR ds. Edukacji (2 lipca 2021)
Liderów w drodze głosowania (obiegowego) 
spośród siebie wybierają członkowie GR 
(Regulamin, rozdz. 2, pkt 4.21).

Mieszko Maj – Walk PR

Anna Elwart – Resolution Poland

Agnieszka Suter – Time S.A.



GŁOS ANIMATORA
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74 Członków
12 Ekspertów

11 Obserwatorów

Media 
społecznościowe

Frekwencja:
9 września - 23/74

24 listopada – 38/74
6 Członków „0”



« aktywność na kanale Linkedin Rady: 
reagowanie na treści, komentowanie, udostępnianie
(prośby o dzielenie się informacjami /  postami szczególnie dla nas ważnymi, 
będziemy wysyłać mailowo, aby nie umknęły)

« promowanie treści Rady 
(ze strony www w aktualnościach lub z kanału na LI) 
swoich kanałach społecznościowych: udostępnianie, 
tagowanie, używanie dedykowanych # 
(#edukacjadlabiznesu #biznesdlaedukacji
#rozwojdlawszystkich #radasektorowa)

« oznaczenie na swoim profilu Linkedin w doświadczeniu 
członkostwa w Radzie Sektorowej



« oznaczenie w stopce mailowej członkostwa w RS

« dodanie informacji na stronach internetowych Waszych firm 
informacji o członkostwie w Radzie wraz z logotypem Rady

« budowanie wizerunku Rady przy okazji rozmów z mediami: 
nawiązywanie do aktywności Rady, informowanie o swoim 
członkostwie – o ile oczywiście kontekst na to pozwoli

« wspieranie Prezydium w poszukiwaniu nowych członków 
do Rady - rekomendowanie kandydatur do rozważenia przez 
Prezydium



OLIMPIADA WIEDZY O REKLAMIE 
(inicjatywa CKZiU w Sosnowcu)

ZAPRASZAMY DO JEJ WSPÓŁTWORZENIA



INSPIRACJE
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INSPIRACJE:

Jak żyć i działać zgodnie z celami 
„a” nie dać się ponieść stresowi.

Dr MAGDALENA SKOPIŃSKA 
LAFOL Institute, Master Somatic Coach, ICF Coach

MARIOLA ANOSZCZENKO
akredytowany Coach ICF



Czekamy także na maile:

rada.sektorowa@sar.org.pl

mailto:radasektorowa@sar.org.pl
mailto:radasektorowa@sar.org.pl


ZAPROSZENIE DO GŁOSOWANIA



Kolejne spotkanie
Rady Sektorowej

19 maja 2021



UCIELEŚNIONA ZMIANA 
EMBODIED CHANGE

JAK ŻYĆ I DZIAŁAĆ ZGODNIE Z CELAMI 
„A"

NIE DAĆ SIĘ PONIEŚĆ STRESOWI.

Dr MAGDALENA SKOPIŃSKA, LAFOL Institute,  Master Somatic Coach, ICF Coach

MARIOLA ANOSZCZENKO, akredytowany Coach ICF

LUTY, 2021 WARSZAWA  



POWODEM naszego zachowania nie jest  
SŁABA WOLA, CHARKTER, czy BRAK ZROZUMIENIA.

CZY ROZPOZNAJESZ PODOBNE SYTUACJE ? 
Anka „uniosła się” na współpracownika 

bo spóźnił się z  projektem, mimo że obiecywała 
sobie że będzie reagować spokojnie.

Rafał po raz kolejny czepia się każdego szczegółu 
hamując cały projekt, mimo że klient od kilku dni 

czeka na rezultaty.

Aldona znowu nie ma czasu na nic, bo nie 
potrafiła odmówić udziału w kolejnym, 

już projekcie mimo że uczestniczy już w kilku 
jednocześnie. 



NOWA ERA 
psycho-TERAPII i ROZWOJU (emocjonalnego, mentalnego, psychicznego) CZŁOWIEKA

• Schyłek ery wielu koncepcji i dużej mierze 
empirycznej nauki

• Wchodzimy w erę „evidence – based”

• Zdobycze nowoczesnych technik 
neurobiologii (fMRI)-
• Obwody vs ośrodki neuronalne
• Stan aktywność sieci mózgowych (np. lęku i 

stresu)
• Śledzenie skuteczności technik 

rozwojowych/ terapeutycznych



MÓZGOWIE 
budowa, podział fizjologiczny, funkcje w stresie

KORA PRZEDCZOŁOWA
• rozwój do 25 r.ż. 
• Funkcje: pamięć robocza, planowanie, działanie sekwencyjne, 

kognitywne, analiza, rozumienie, hamowanie „niższych” reakcji
(hamowane w dużym stresie).

UKŁAD LIMBICZNY (ssaczy)
• rozwój do 7r.ż
• Funkcje: odbieranie, filtrowanie i nadawanie

znaczenia sygnałom z otoczenia, reakcja stresowa, 
emocje, relacje, życie w grupie, współpraca, 
komunikacja (potrzeba bezpieczeństwa, 
przynależności i godności)

PIEŃ MÓZGU (gadzi) 
• gotowy w momencie narodzin.
• Funkcje wegetatywne: oddech, metabolizm, głód, czuwanie. Reakcja na

zagrożenie.



REAKCJA STRESOWA 
automatyczna odpowiedź na zagrożenie

1. Ciało Migdałowate ( „wykrywacz dymu”)

2. Podwzgórze – („centrum zarządzania”) 
i przysadka mózgowa

3a. Dolna ścieżka (dr J LeDoux) – bardzo szybka
Autonomiczny współczulny układ nerwowy, 
hormony stresu 

3b. Górna ścieżka (dr J LeDoux) - wolniejsza 
świadoma interpretacja i ew. modulacja reakcji w ciele

Stresor

STRES - pobudzenie współczulnego układu autonomicznego
PORADZENIE SOBIE - pobudzenie układu przywspółczulnego
„Dojście do siebie”: ~20-60 minut



A jeśli stresory
większe lub jest
ich jest więcej ? 



1. UNIKANIE negatywnych efektów długoterminowych
• zmniejszenia kreatywności, decyzyjności, zmniejszonej 

efektywności, itp.
• Zmęczenia, obniżonego nastroju, braku zaangażowania
• Wypalenia
• Chorób, związanych ze stresem

2. BUDOWANIE długotrwałej „resilience”
• umiejętności szybkiego powrotu do równowagi po 

stresujących sytuacjach. Czyli jak najszybciej wracać do 
„złotego środka”

3. AKTYWIZACJA 
• w okresie małego natężenia stresu

Dawanie sobie 
rady ze stresem



DODATKOWY 
aspekt reakcji stresowej

AUTOMATYCZNE 
reagowanie i działanie



„WALCZ lub UCIEKAJ” 

czy to jest WYBÓR?

Indywidualna reakcja stresowa



W jaki sposób powstaje indywidualna automatyczna reakcja stresowa

Komórki nerwowe i  synapsy 

CZĘSTO UŻYWANE WZMACNIAJĄ SIĘ

NIEUŻYWANE ZANIKAJĄ 



Jak zmienia się układ nerwowy w trakcie używania?

Powstawanie nowych dendrytów Powstawanie osłonek mielinowych 
(izolacja i odżywienie)

Zmiana budowy połączeń ( synaps)
à Przyspieszenie sygnału

To, co często powtarzane staje się „ automatem”

Kształtuje nas to, co robimy i powtarzamy



Indywidualna reakcja stresowa
(uwarunkowana, nabyta reakcja/ tendencja)

=  to, co się dzieje w nas pod presją (w ciele, odczuciach, umyśle)

=  jest automatyczna- nie mamy wyboru

=  wynik dotychczasowego doświadczenia i powtarzanych sposobów reagowania

=  zabezpieczenie poczucia
• bezpieczeństwa, 
• przynależności
• godności / wartości



WALKA 
„przeciwko innym, sytuacji”:  

atak, defensywność, podważanie 

ŁAGODZENIE
„ku innym” zbliżenie, stawanie się nadmiernie 

miłym, łagodzenie, słabo wyrażone własne 
granice

UCIECZKA - „od innych” 
Dystans, stopienie się z otoczeniem, 
unikanie konfliktu, unikanie kontaktu

Silniejsza presja/ trauma:
ZAMROŻENIE lub DYSOCJACJA

typowe grupy sposobów reagowania

Współcześnie bardzo częsty sposób: odcinanie się od odczuwania



CIAŁO - Osobnicza reakcja na stres.
Uwarunkowana, nabyta tendencja do reagowania

• Predysponuje do określonych zachowań i  działań. ( a w dużym/ nagromadzonym stresie 
wręcz popchniecie , ponieważ wpływ kory mózgowej zostaje zahamowany)

• Wpływa na postrzeganie innych oraz  na sposoby budowania kontaktu

• Warunkuje postrzeganie siebie, wewnętrzne narracje o sobie.

• Predysponuje do określonych sposobów myślenia. Wpływa na wewnętrzne narracje o 
świecie. Stają się one podstawą naszych przekonań i historii, które tworzymy o 
otaczającym świecie.

• Wpływa na zakres i na dominujące nastroje, emocji 

Ogranicza możliwości wyboru.

REAGUJEMY AUTOMATYCZNIE
niekoniecznie zgodnie z naszymi wartościami i celami



Układ nerwowy dorosłego człowieka 
może się zmieniać 

pod wpływem 
„robienia” i powtarzania.

mamy wpływ na automatyczną reakcję stresową

JAK?



REAKCJA NA STRES 
automatyczna odpowiedź na zagrożenie

1. Ciało migdałowate ( „wykrywacz dymu”)

2. Podwzgórze – „ centrum zarządzania”) 
i przysadka mózgowa

3. Dolna ścieżka
Autonomiczny współczulny układ nerwowy, 
hormony stresu 

4. Górna ścieżka
świadoma interpretacja

80% włókien nerwu błędnego 
(układ aut. przywspółczulny -

od ciała do mózgowia)



1. Top-down: Odgórna regulacja:
Wzmocnienie zdolności do monitorowania odczuć z ciała

• Uważność ( spokojna i obiektywna analiza myśli, odczuć i emocji)
• Medytacja
• Joga

2. Bottom-up: Oddolna regulacja 
Bezpośredni wpływ na autonomiczny układ nerwowy i układ limbiczny

• Ruch/ postawa
• Oddech
• Dotyk

Silna wola, chęć zmiany, dyscyplina, wiedza są pomocne 
ale 

nie są wystarczające do
przeprowadzenia skutecznej i trwałej zmiany

SKUTECZNE
radzenie sobie ze stresem

DWIE DROGI RAZEM
(dr B van der Kolk)



Jak skuteczne zmienia ? 

1. uświadomienie sobie/ rozpoznanie ( nie można zmieniać czegoś, czego się nie jest 
świadomym/ą)

2. zrównoważenie

3. budowanie innej odpowiedzi ( 300/3000)

TYPOWY BŁĄD: 
walka, przeciwstawianie się automatycznej reakcji stresowej



• Uczenie/ zmiana przez powtarzanie/ 
ćwiczenie
• Nie wymaga analizy „dlaczego”

W efekcie:
• „Umiem” a nie tylko „wiem”
• Trwała zmiana 
• Dostępna bez wysiłku, bez myślenia o tym
• Dostępna nawet pod presją



AUTORSKI

PROGRAM EDUKACYJNY
OBSZARY

1. REAKCJA STRESOWA

• umiejętność szybkiego równoważenia w stresie (skuteczne działanie, pełna obecność, myślenie i
odczuwanie)

• budowanie nowych reakcji i zachowań

2. DŁUGOTRWAŁY STRES, OKRES NIEPEWNOŚCI I ZMIAN

• budowanie długotrwałej odporności psychicznej i emocjonalnej (m.in. regeneracji, wyciszenia)

• nowe sposoby działania do zastosowania w nowych okolicznościach, w nowej rzeczywistości

• CEL – jako kluczowy element pracy indywidualnej

3. PROCES – A NIE SZKOLENIE !

• Ćwiczenia à embodiment

• Regularna praca pomiędzy modułami - fundament prawdziwej zmiany.

Więcej o programie: https://www.iab.org.pl/szkolenia/



ZALETY PROGRAMU 

Uczenie poprzez doświadczanie

Praktykowanie ćwiczeń, budowanie nawyków

Fundament naukowy w przyjaznej formule

Materiały do samodzielnej pracy 



GDZIE JESZCZE 
MOŻEMY ZASTOSOWAĆ 
UCIELEŚNIONĄ ZMIANĘ ? 

Reakcje na stres (potrzeba bezpieczeństwa)

Relacje z ludźmi, w grupie (współpraca, koordynacja, 
komunikacja, budowanie zaufania, budowanie zespołu, 
bliskie relacje, zrozumienie i poczucie bliskości)

Godność, Postrzeganie siebie samego (potrzeba 
godności, poczucie własnego miejsca w grupie, własnej 
wartości, poczucie bycia innym & wstydu) 

Emocje (zakres emocjonalny, nastroje, postrzeganie i
nastawienie do świata)



BĄDŹMY W KONTAKCIE 

MAGDALENA SKOPIŃSKA 
dr n. med., Coach Ontologiczny, Master Somatic Coach, ACC ICF 

Założycielka Instytutu LaFOL .

Współwydawca i tłumaczka książki „Anatomia Zmiany”- R. 
Strozzi-Heckler.

magda@lafol-institute.com

Więcej o koncepcji i metodologii LaFOL

https://lafol-institute.com/pl/koncepcja-metodologia/

MARIOLA ANOSZCZENKO
Akredytowany Coach ICF, wykorzystująca metodykę Design
Thinking, która jako myślenie projektowe bliska jest coachingowi
w zakresie rozwijania empatii, wspierania w definiowaniu
wartości i potrzeb, oraz pobudza do kreatywnego poszukiwania
dróg prowadzących do realizacji celu klienta.

Moderator metody Design Thinking. 

Praktyk w biznesie, menedżer z kilkunastoletnim 
doświadczeniem w międzynarodowych organizacjach.

tim@pillsofskills.pl lub mariola.anoszczenko@gmail.com
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