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W raporcie "Marketingowe Kompetencje
Przyszłości", zrealizowanym tuż po
pojawieniu się COVID-19, ukazaliśmy
obszary, w których pojawiły się braki
kompetencyjne. Wśród nich najpilniejsze 
do nadrobienia stały się umiejętności
strategicznego myślenia i podejmowania
decyzji, ale także kreatywność,
innowacyjność, zwinność i elastyczność 
w działaniu. W tyle nie pozostały również
umiejętności miękkie, pozwalające na
szybsze adaptowanie się zespołów 
i jednostek do nowych warunków, oraz
kompetencje cyfrowe/nowe technologie. 

Mimo że przyzwyczailiśmy się do
funkcjonowania w nowej
rzeczywistości, to nadal potrzebujemy
wiedzy o tym, jak zmienia się nasz
sektor pod wpływem pandemii. Pewne
procesy przechodzą do przeszłości, inne
zaczynają się rozwijać lub budować na
nowo. Firmy zmieniły sposób pracy,
zarządzania zespołem, a forma on-line/
digital zagościła niemal w większości
aspektów naszego funkcjonowania zarówno
zawodowego, jak i prywatnego.

Ogromne zmiany obserwujemy także
w relacjach nie tylko tych najbliższych, 
ale także na poziomie firma–konsument.

Szanowni Państwo,

WSTĘP

Korzystając z wiedzy i doświadczenia
specjalistów współtworzących Sektorową
Radę ds. Kompetencji Sektora Komunikacji
Marketingowej, postanowiliśmy zapytać ich 
o to, jak oceniają miniony rok i co będzie
kluczowe w przyszłości? W rezultacie zgodzili
się przedstawić swoje indywidualne 
i niezależne opinie, które zebraliśmy 
w niniejszym opracowaniu.

Wierzymy, że ogląd sytuacji z perspektywy
reprezentantów różnych gałęzi sektora
komunikacji marketingowej pozwoli na
wyciągnięcie pewnych wniosków,
identyfikację kierunków i trendów 
w myśleniu oraz działaniu.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania
się z podsumowaniem 2020 roku. Swoją
perspektywę przedstawili w nim
eksperci takich dziedzin jak: marketing,
HR, rynek pracy, edukacja, szkolnictwo 
i psychologia.

Marcin Olkowicz 
Przewodniczący i Animator Rady

Ewa Opach 
Wiceprzewodnicząca Rady

2



Marzec 2020. Sektor komunikacji marketingowej ma się bardzo dobrze. Plany zdjęciowe,
filmowe, promocje, kampanie – wszystko w trakcie lub mocno zaawansowane. W jasnych
barwach zarówno dla Klientów, jak i dla agencji.

O roli marek i komunikacji
marketingowej
w nowej rzeczywistości 
Podsumowanie opracowane przez Magdalenę Drzazgę, 
Liderkę Grupy Roboczej ds. Ram Kwalifikacji;
Prezes Zarządu/ CEO, Chapter1

Co robią marki? Marketerzy odwołują nieaktualne
kampanie, eventy, sponsoringi. Tną budżety lub
przesuwają je do internetu. Szybko dostosowują
działania komunikacyjne, wprowadzają
modyfikacje, które nawiązują do sytuacji.
Częściej planują działania CSR, pomagają 
służbie zdrowia finansowo, produkcyjnie,
wspierają spontaniczne akcje pomocowe.
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Aż tu nagle – stan zagrożenia epidemiologicznego. Koronawirus – tak odległy, z pozoru
nierzeczywisty – a jednak bardzo groźny i bardzo, bardzo realnie wpływający na nasze
branżowe życie. W jednej chwili stworzone przed COVID-em komunikaty reklamowe,
odpowiadające na dotychczasowe insighty, stają się skrajnie niedostosowane do
naszych nowych uczuć - niepewności, strachu o najbliższych, większej potrzeby
bezpieczeństwa.  Jak tu mówić? Co tu mówić? I – co więcej – gdzie tu mówić? - skoro zakupy
przenosimy do internetu?

Marki zachęcają do pozostania w domu,
naturalnie jednocząc się w wielkiej potrzebie
wzajemnej życzliwości i społecznej empatii. 
Pod hasłem #zostanwdomu ruszają akcje
influencerskie, prywatne posty. Teraz wszyscy 
– razem z markami i celebrytami – dzielimy się
sposobami na jak najlepsze spędzenie czasu 
w czterech ścianach, przekonując o słuszności 
idei dystansu społecznego.



W rok 2021 jako sektor komunikacji marketingowej wchodzimy uzbrojeni w pokorę,
nową wiedzę, poczucie, że na home office można realizować skutecznie największe
kampanie.

Marketerzy szukają nowych sposobów na produkcję komunikatów – animacje, montaże zdjęć,
wykorzystanie nagrań telefonem, kadry z kamerek internetowych, wykorzystanie
dotychczasowych kreacji. Przyszedł również czas na rewizję dotychczasowych działań,
przyjrzenie się efektywności aktywacji, uzupełnienie kompetencji i szukanie nowych kanałów
dotarcia do konsumenta.

O roli marek i komunikacji
marketingowej
w nowej rzeczywistości 
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Kryzys w chwili obecnej nie zmienił jeszcze w sposób znaczący kompetencji merytorycznych
– nałożył jedynie na nie nakładkę w postaci digitalizacji. Umiejętność wykorzystania
technologii w pracy nabrała większego znaczenia, ale to akurat nie było zaskoczeniem dla
sektora marketingowego. Podobnie rzecz się ma z umiejętnościami w obszarze big data 
i umiejętnościami analitycznymi – ich znaczenie rośnie, ponieważ poprzez digitalizację
wielu procesów i produktów dostępna baza danych również rośnie. Od jakości i rzetelności
analizy zależeć może nasze być albo nie być. Odwołajmy się chociażby do sytuacji analizy
liczby zakażeń, w oparciu o które rządy podejmują decyzje o kolejnych restrykcjach – od
jakości i rzetelności tych danych oraz od jakości analiz zależą decyzje o kolejnych
obostrzeniach lub ich eliminacji, a w konsekwencji może to mieć wpływ na głębokość
recesji lub spowolnienia w naszych gospodarkach.

W marcu ubiegłego roku Rada Sektorowa przeprowadziła badanie dotyczące
marketingowych kompetencji przyszłości, porównując w nim perspektywę potrzeb
pracowników i pracodawców w sektorze komunikacji marketingowej. Raport wskazał
między innymi takie obszary rozwojowe jak: strategia, nowe technologie
marketingowe, planowanie i efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie
projektami, kreatywność i innowacje, analiza danych (big data), umiejętności
managerskie, szeroko pojęta wiedza o marketingu i zarządzaniu marką oraz rozwój
osobisty, czyli takie obszary jak zwinność, elastyczność, wellbeing, redukcja stresu,
zarządzanie czasem, budowanie motywacji i zaangażowania oraz sens pracy. Raport
WEF „The future of jobs report” potwierdził dokładnie to, co eksperci Rady Sektorowej
przewidzieli, dyskutując o wynikach raportu i ich aktualności w kontekście pierwszej fali
lockdownu.

Nowa rzeczywistość
z perspektywy HR
Podsumowanie opracowane przez Agatę Kaczmarską, 
Chief People Officer, Dentsu Aegis Network Polska
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Kreatywność i innowacyjność zawsze bronią się w kryzysie. To są kompetencje tzw.
survivalowe, więc nie zaskakuje również ich wysokie miejsce w rankingu Top 10
Kompetencji Przyszłości 2025 w raporcie WEF. Dzisiaj jesteśmy świadkami tego, jak
firmy i produkty redefiniują się poprzez zmianę sposobu dostarczania produktu lub
też zmianę istoty jego samego.



Nowym elementem w tej układance kompetencji są z kolei autonomia 
i przedsiębiorczość. Wszystkie badania pokazują, że osoby autonomiczne 
i wykazujące się inicjatywą radzą sobie w nowej sytuacji zdecydowanie
lepiej. Zamknięci w domu i pozbawieni precyzyjnych instrukcji ze strony
przełożonego, wsparcia ze strony współpracowników oraz pomocy
bezpośredniej ze strony IT, Finansów, HR musimy sami sobie stawiać
codziennie cele, znajdować drogę ich realizacji, rozwiązywać zaistniałe
problemy, czasami w oparciu o niekompletne zasoby (np.: sprzętowe,
wiedzowe). Musimy mobilizować naszą umiejętność rozwiązywania
problemów, szeroką perspektywę, myślenie krytyczne do tego, by
realizować wyzwania, w których dotychczas pomagał nam sztab ludzi 
w komfortowych biurowcach. 

Nowa rzeczywistość
z perspektywy HR
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Kolejną wiązką kompetencji przyszłości są elastyczność oraz umiejętność 
aktywnego uczenia się. Te kompetencje mogą zdecydować o tym, kto z nas 
szybciej odnajdzie się w nowej normalności, a kto będzie potrzebował na
to zdecydowanie więcej czasu.

Nie zaskakuje oczywiście na liście top przebojów kompetencyjnych odporność na stres,
rezyliencja, umiejętność dbania o dobrostan, wellbeing. W badaniach precovidowych
Sektorowej Rady te kompetencje już były wysoko w rankingu pożądanych. Wtedy na wiosnę
eksperci podkreślali, że może to być związane z faktem, że w branży pracuje dość dużo
młodych ludzi, którzy reprezentują potrzeby charakterystyczne dla pokolenia X i Z. 
W świetle pandemii sądzę, że ta wiązka kompetencji nabrała też nieco nowego znaczenia. 
Z najnowszych badań wynika, że właśnie te pokolenia gorzej radzą sobie ze stresem.
Wynikać to może z braku wcześniejszych doświadczeń z kryzysami oraz być może z innego
sposobu wychowania. Jednocześnie rośnie znaczenie naszych umiejętności takich jak
wyznaczanie sobie granic, by ochronić nas przed np. pracoholizmem, samo-motywowaniem
się do pracy, ale też i do np.: ćwiczeń fizycznych, regularnych przerw w pracy, zadbania 
o siebie i swój dobrostan, w tym mentalny - tak ważny dzisiaj dla każdego z nas.

Ostatnie dwie kompetencje, które były uznane za ważne w marcu 2020 r. i znajdują swoje
potwierdzenie w obecnych badaniach, to przywództwo i wpływ społeczny oraz umiejętności
z obszaru strategii. To, w jaki sposób zmienimy nasz styl zarządzania organizacjami 
i społeczeństwami, spowoduje, że wyjdziemy z tej pandemii jako zwycięzcy albo przegrani.



Liderzy powinni dostrzec, że dotychczasowy sposób zarządzania oparty o wiedzę, którą
zdobywamy, obserwując naszych pracowników w ich codziennej pracy, właśnie odszedł
w niepamięć. Musimy przemyśleć nasz sposób stawiania celów i ich rozliczania 
w oparciu o wyniki, a nie czas pracy. Powinniśmy nauczyć się zarządzać zespołami
rozproszonymi, pracującymi zdalnie oraz poświęcić więcej czasu na zrozumienie
aspektu różnorodności.
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Nowa rzeczywistość
z perspektywy HR

Kluczowym może się okazać wizjonerski styl zarządzania i umiejętność
zredefiniowania strategii naszych firm. Ryan Gellert - prezes marki Patagonia -
stwierdził, że „być może stoimy przed potrzebą nowej definicji sukcesu (firmy). Na przykład
chcemy z niej wyeliminować wszelkie odniesienia do wzrostów w naszych wynikach
sprzedaży. W tym celu musimy brać pod uwagę nowe czynniki, takie jak kompatybilność ze
środowiskiem naturalnym." To, w jaki sposób strategie naszych firm odpowiedzą na nowe
wyzwania środowiskowe, społeczne, może się okazać krytyczne dla naszych marek 
w sytuacji zawirowań ekonomiczno-gospodarczych.

Pandemia nie tylko zmienia kompetencje indywidualne pracowników i liderów, ale też
zmieniła nasz sposób współpracy w zespołach. Praca zdalna zostanie z nami bez wątpienia
na dłużej, pytanie zatem brzmi, co powinniśmy zmienić w naszym środowisku pracy, by
uczynić go efektywnym? Odpowiedź jest w tym samym stopniu prosta, co i trudna 
– zaufanie jest kluczem do sukcesu. Zaufanie w firmach tworzy unikalne warunki, 
w których ludzie łatwiej się otwierają na zmiany, eksperymentują z nowymi
umiejętnościami, aktywnie się uczą, ufając, że błędy wynikające z procesu uczenia się czy
też eksperymentowania nie będą miały negatywnego wpływu na ich stabilność zatrudnienia.

Musimy opanować mnóstwo nowych umiejętności w zespole, takich jak: komunikacja,
zarządzanie czasem i efektywnością w pracy projektowej wspartej technologią. Sposób
rozliczania i nagradzania pracy w zespołach też się zmienia – w coraz mniejszym stopniu
będzie to nagradzanie za obecność w pracy, a w coraz większym stopniu za
indywidualne wyniki, szczególnie że technologia już umożliwia ich monitorowanie.  
Jak nie zabić ducha zespołowości w takich warunkach, jaką rolę może pełnić zespół 
w nowych warunkach pracy? Odpowiedzi na to pytanie będziemy pewniejsi po roku 2021,
kiedy w pełni zaimplementujemy nowe modele pracy hybrydowej.
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Już dzisiaj rozważyłabym nową rolę zespołu jako peer-edukatorów. Być może
powodem, dla którego będziemy chcieli przychodzić do biura, będą nie tylko
zweryfikowane i dopasowane benefity, ale też wspólne uczenie się w zespole od
siebie nawzajem. Kultura dzielenia się wiedzą z jednej strony może pomóc nowym
pracownikom, którzy rozpoczęli pracę w trakcie pandemii, zbudować relacje z zespołem, 
a z drugiej strony wspomóc grupy homogeniczne, np. managerskie, omawiając takie
zagadnienia, jak zarządzanie zespołem w pracy zdalnej.

Wyzwaniem oraz obowiązkiem, przed którym stoimy jako organizacje, będzie wdrożenie
modelu pracy hybrydowej, bo jedno jest pewne, nie wrócimy do dotychczasowego modelu
pracy świadczonej wyłącznie z biura. Powodem takiej sytuacji są z jednej środki
bezpieczeństwa – pandemia wciąż trwa, z drugiej strony zaś wszystkie badania zgodnie
pokazują, że min. 40 procent pracowników nie chce wracać do poprzedniego sposobu
pracy. Oczywiście możemy zgodnie z zaleceniami ekspertów próbować zweryfikować listę
benefitów firmowych, uczynić miejsce pracy na powrót atrakcyjnym i bezpiecznym, ale
sądzę, że duża część pracowników nadal będzie chciała korzystać z hybrydowego modelu
pracy, czyli łączyć pracę z domu z pracą w biurze.

Pytanie, które zadają sobie firmy dzisiaj, to pytanie o to, czy warto pójść krok dalej i wdrożyć
dodatkowo 4-dniowy system pracy? Efektywność pracy systematycznie wzrasta, rynek pracy
za chwilę stanie przed wyzwaniem z radzeniem sobie z recesją albo spowolnieniem
gospodarczym. Część ekspertów uważa to rozwiązanie za właściwą strategię na trudne
czasy, szczególnie, że w sukurs przychodzą robotyzacja i digitalizacji pracy. Hiszpania, Wielka
Brytania i inne kraje europejskie rozważają wdrożenie czterodniowego tygodnia pracy,
by nie tylko ratować miejsca pracy, ale by jednocześnie ograniczyć zużycie energii 
i wesprzeć walkę z kryzysem klimatycznym.

Jestem za tym, żebyśmy się otworzyli na takie rozwiązania, które dotychczas wydawały nam
się niewyobrażalne, tak jak niewyobrażalne było dla polskiego managera pozwolenie
pracownikom na pracę zdalną. A jednak tak się stało i wszystkich nas zaskoczyło wzrostem
efektywności oraz w wielu wypadkach wzrostem satysfakcji pracowników. Za kilka miesięcy
przyjdzie czas na to, by podsumować kolejne doświadczenia zarówno z pracy w systemie
hybrydowym, jak również, być może, skróconego tygodnia pracy w Europie.

Raport Sektorowej Rady ds. Kompetencji „Marketingowe Kompetencje Przyszłości”
Monitoring rynku edukacji, pracy i komunikacji marketingowej  
Raport Deloitte “May the workforce be with you” 
Raport World Economic Forum „The Future of Jobs Report 2020” potwierdza, że 50 proc. pracowników dotyczyć będzie wyzwanie
przekwalifikowania się do roku 2025. „Nie chcemy już rosnąć” Ryan Gellert, szef marki Patagonia, w wywiadzie dla NZZ Neue
Zürcher Zeitung

Źródło:



Dziś można stwierdzić, że rynek pracy wytrzymał ubiegłoroczne uderzenie, nawet jeśli
tarcza antykryzysowa była mniejsza niż pawęż. Komisja Europejska w listopadzie
prognozowała wzrost bezrobocia w Polsce w 2021 r. według BAEL do 4% (z obecnych 3,5%).
W kraju bezrobocie jest obecnie na poziomie marca 2018 r. czy stycznia 2019 r., czyli
czasu, gdy zgodnie twierdziliśmy, że mamy rynek pracownika. Tu ważna uwaga: 
o rynku pracownika lub pracodawcy zawsze powinniśmy mówić w kontekście konkretnego
zawodu i na określonym terenie. Ogólne oceny bardziej mówią o klimacie niż o sytuacji 
tu i teraz.

Sytuacja na rynku pracy w ubiegłym roku była na tyle wyjątkowa, że gubili się w jej ocenie
nawet eksperci i analitycy, a media zdążyły trzykrotnie ogłosić zawalenie się rodzimego
rynku pracy i tyleż razy je odwołać. Mierzenie się ze skutkami pandemii i zamknięcia
gospodarki zaczęliśmy z pozycji wyjątkowo uprzywilejowanej: rejestrowane
bezrobocie było najniższe po 1989 roku, a według metodologii BAEL stosowanej 
w Unii Europejskiej byliśmy na trzecim miejscu w Europie, po Czechach i Niemczech,
tych drugich zdążyliśmy zresztą rychło wyprzedzić. Do tego prognozy dla gospodarki były
optymistyczne.

Kondycja rynku pracy po starciu 
z rywalem covid-19
Podsumowanie opracowane przez 
Zbigniewa Brzezińskiego, 
Lidera Grupy Roboczej ds. Rynku Pracy; 
Specjalistę w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach

Najbardziej utrudnione funkcjonowanie miała w ubiegłym roku branża eventowa. Zamarły
targi, konferencje, koncerty, spektakle, a nawet szkolenia w formie stacjonarnej. 
To ostatnie sprawiło też, że działy odpowiedzialne za marketingową edukację 
w rekordowych tempach przenosiły się do świata e-learningu. Badania potrzeb
kadrowych w sektorze, które prowadziła Rada, potwierdzają to wyczucie rynku. Choć na
pierwszym miejscu znalazła się strategia, a ta wymyka się prostej analizie, wiążąc się więcej
niż z jednym zawodem, specjalnością czy stanowiskiem.
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Początek 2021 roku pozwala na delikatny optymizm. Można się spodziewać, że firmy
będą chciały utrzymać zespoły, a pracownicy będą chcieli zostać w dotychczasowych
miejscach pracy. To może być szansa na zbudowanie na nowo naprawdę silnych więzi, 
w których możemy na siebie liczyć i oferować klientom w maskach najwyższą możliwą jakość,
pełną przy tym empatii i zrozumienia dla sytuacji, w której znajduje się ich biznes.

Zaobserwować można było wzrost zapotrzebowania na kompetencje cyfrowe pracowników
szeroko rozumianego marketingu i specjalistów szkolących z tego zakresu. Na przykład
zgodnie z danymi Departamentu Rynku Pracy MRPiPS w pierwszym półroczu 2020 roku
do Centralnej Bazy Ofert Pracy trafiło prawie trzykrotnie więcej ofert zatrudnienia dla
projektantów grafiki stron internetowych niż w okresie do czerwca 2019 roku. Zmalała
też liczba kierowników ds. marketingu internetowego zarejestrowanych w urzędach pracy.

Kondycja rynku pracy po starciu 
z rywalem covid-19 
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Tę samą barierę technologiczną oraz metodyczną pokonali trenerzy. Wielu
szkoleniowców, a szczególnie ekspertów niebędących zawodowcami
nie miało wcześniej potrzeby rozbudowy swojego warsztatu pracy      
 o umiejętności prowadzenia zajęć on-line. Jest to zarówno wyzwanie
metodyczne (dynamika grupy i praca z uczestnikami jest zupełnie inna),
technologiczne, ale także emocjonalne. Mówienie przez całe zajęcia do
komputera (większość uczestników szkoleń wciąż ma opory przed
uruchamianiem kamer internetowych) jest trudniejsze i emocjonalnie
bardziej wyczerpujące niż praca na sali szkoleniowej.

Po pierwsze, pokonanie bariery technologicznej i emocjonalnej przez
uczestników szkoleń w korzystaniu z komunikatorów i platform oraz
ich zastosowanie w edukacji na niespotykaną dotąd skalę. Niewątpliwie
dużą rolę zagrała tu szkoła, która wymusiła na dzieciach i, nie ryzykuję
wiele, gdy napiszę, że równomiernie także na rodzicach, używanie
platform i komunikatorów do edukacji.

Gdybym miał użyć porównania dla wpływu pandemii na obszar szkoleń i pracy
edukatorów, to powiedziałbym, że przeszliśmy trzęsienie ziemi o sile 9 w skali Richtera.
Życie offline przeszło do online, a z nim edukacja i rozwój. Największe zmiany dotyczą
czterech głównych zjawisk:

Rola edukatorów w dostarczeniu
kompetencji potrzebnych na rynku 
Podsumowanie opracowane przez Marcina Olkowicza, 
Przewodniczącego i Animatora ds. działań Rady Sektorowej;
Chief Knowledge Officer w Stowarzyszeniu Komunikacji
Marketingowej SAR
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Trzecim, niezwykle znaczącym obszarem zmian jest tematyka szkoleń.
Pojawiło się wiele szkoleń adresujących potrzeby chwilowe, np.
dotyczące kwestii prawnych w związku z pandemią czy tzw. Tarcz
Finansowych. Zdecydowanie poszerzyła się oferta szkoleń
uzupełniających kompetencje miękkie o specyfikę pracy zdalnej.
Okazało się bowiem, że dotychczasowy styl komunikacji się nie sprawdza,
wymaga zmiany i przywrócenia skuteczności w związku ze zmianą kanałów
komunikacyjnych. Managerowie stanęli przed potrzebą rozwinięcia
umiejętności zarządzania zespołem rozproszonym, zaś na
pracownikach spoczęła znacznie większa odpowiedzialność za
samodyscyplinę. Co ważniejsze, sytuacja związana z Covid-19 wywarła
duży stres na pracowników. Managerowie musieli bardzo szybko
uruchomić obszary empatii i nauczyć się nowych narzędzi
motywowania indywidualnego i zespołowego.

Rola edukatorów w dostarczeniu
kompetencji potrzebnych na rynku 

Ostatnią ze zmian, jaką diagnozujemy, jest stosunek do szkoleń on-line
i wzrost świadomości różnic między formami szkoleń zdalnych, np.
nielubiany i nieceniony dotąd e-learing (szkolenia w całości przygotowane
wcześniej i udostępnione w postaci filmu lub prezentacji) wraca do łask
jako narzędzie pozwalające przyswoić określoną wiedzę w przystępny
sposób i w zaplanowanym dowolnie czasie.
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Rola edukatorów w dostarczeniu
kompetencji potrzebnych na rynku 

Zdajemy sobie sprawę, że owe zmiany nie są przejściowe – to po prostu nowa
rzeczywistość. Dlatego z punktu widzenia Rady Sektorowej niezwykle istotne jest
śledzenie intensywnego procesu ewolucji i diagnozowanie obszarów wymagających
podnoszenia poziomu wiedzy na rynku do określonych potrzeb. Jedną rzeczą są
opracowane i wdrożone przez Radę rekomendacje sektorowe, które realizują ten cel tu 
i teraz. Drugą, znacznie bardziej złożoną potrzebą jest opracowanie Sektorowej Ramy
Kwalifikacji, odzwierciedlającej realia branżowe i wdrożenie jej do
wielopoziomowego systemu edukacji w Polsce.

Pandemia wywołała liczne dylematy, jeśli chodzi o funkcjonowanie firm. Sytuacja
wymagała przemodelowania procesów organizacyjnych, a co za tym idzie, wdrożenia
nowych zasad i narzędzi. Z pracą zdalną przyszło także spłaszczenie struktur
organizacyjnych. Zniknęły dotychczasowe narzędzia budowania autorytetu managera, 
tj. gabinet, samochód służbowy czy wygląd, a uwypukliły się elementy niematerialne, tj.
charyzma, kompetencje merytoryczne czy zarządcze. Wzrost niepokoju na rynku pracy
spowodował w wielu firmach duże zmiany w postawach pracowniczych – wzrost
zaangażowania, wzrost identyfikacji z przedsiębiorstwem – szczególnie w odpowiedzi
na zwiększone zaangażowanie właściciela lub kadry menagerskiej w zapewnienie komfortu
i bezpieczeństwa pracy pracowników oraz otwartość komunikacji.
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Problemem jest też czas, jaki zajmuje proces stworzenia nowego programu. Konieczność
postępowania wg ustalonych procedur i opiniowanie przez kolejne gremia
uczelniane oraz ministerstwo (w przypadku braku uprawnień do nadawania stopni
naukowych w danej dyscyplinie) sprawia, że w praktyce proces utworzenia nowego
programu studiów trwa nawet cały rok akademicki. 

Bardzo trudno jest ocenić, jak programy studiów na kierunkach związanych z komunikacją
marketingową reagują na nowe potrzeby sektora. W dużej mierze wynika to z faktu 
zredukowania ilości standardów kształcenia do wybranych kierunków. W tej sytuacji
zawartość programów studiów na kierunkach o tej samej nazwie, ale prowadzonych
na różnych uczelniach, może być w ogóle do siebie nieprzystająca. Jest to dość duży
problem w momencie przenoszenia się studentów z jednej uczelni na drugą. Jedynym
dokumentem spajającym wszystkie programy studiów jest Polska Rama Kwalifikacji.
Poszczególne uczelnie, opracowując programy studiów, powinny brać pod uwagę opinie
interesariuszy zewnętrznych, którymi są m.in. pracodawcy. Niestety, doświadczenie
pokazuje, że udział pracodawców w gremiach zajmujących się jakością kształcenia jest
skromny.  Przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka. Najważniejszą jest brak czasu
pracodawców. Nie bez znaczenia jest też konieczność znajomości szeregu aktów prawnych
(wewnętrznych i zewnętrznych) regulujących kształt danego programu studiów. Dlatego
wielu pracodawców swoją rolę interesariusza postrzega marginalnie, ograniczając się
w dużej mierze do akceptacji wypracowanych na uczelni rozwiązań.

Programy studiów związanych 
z komunikacją marketingową 
a nowe potrzeby sektora 
Podsumowanie opracowane przez Tomasza Chrząstka, 
Adiunkta w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach; 
Kierownika Uniwersyteckiego Centrum Mediów
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Dużo szybciej i łatwiej jest zareagować na nowe potrzeby pracodawców poprzez
opracowanie konkretnych studiów podyplomowych. Problemem może być fakt, 
że ta forma kształcenia ma przeważnie charakter komercyjny.

Należy zaznaczyć, że wskazane w Raporcie Rady Sektorowej "Marketingowe
Kompetencje Przyszłości" konkretne potrzeby szkoleniowe prawdopodobnie 
nie są realizowane w 100% na żadnym znanym mi funkcjonującym kierunku 
z obszaru komunikacji marketingowej. 
Wyłania się tu raczej potrzeba opracowania programu o charakterze
interdyscyplinarnym. Zastosowanie znalazłyby tu dyscypliny 
z obszarów nauk:      

Opracowując taki program, należałoby uwzględnić możliwość
realizacji części zajęć w formie zdalnej. Przepisy uchwalone
przed pandemią dopuszczały, aby liczba punktów ECTS, jaka
może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość, nie była większa
niż 50% liczby punktów ECTS. Należy przypuszczać, że ten
przepis po zakończeniu pandemii będzie obowiązywał w takim
samym kształcie.

Programy studiów związanych 
z komunikacją marketingową 
a nowe potrzeby sektora 
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społecznych, 
humanistycznych (kreatywne pisanie),
ścisłych (analiza danych, bazy danych, wnioskowanie statystyczne),
niewykluczone, że przydatne byłyby także wybrane umiejętności    
 z dziedziny sztuki.



MIĘDZYNARODOWE BADANIA
POSTCOVIDOWE POKAZUJĄ, ŻE

POŁOWA LUDNOŚCI ŚWIATA
ZMAGA SIĘ Z ZESPOŁEM STRESU

POURAZOWEGO, DOŚWIADCZAJĄC
LĘKU, BEZSENNOŚCI,

OBNIŻONEGO NASTROJU 
I NIEPEWNOŚCI DOTYCZĄCEJ

PRZYSZŁOŚCI.

Pandemia koronawirusa rzutuje w ogromnym stopniu na sytuację gospodarczą 
i ekonomiczną świata. Obserwujemy upadek wielu firm, a jednocześnie rozwój innych.
Zmienił się proces organizacji pracy oraz wymagane kompetencje. Większość zmian 
i procesów zaczęła następować w ogromnym tempie, a my próbowaliśmy się do tej
prędkości przystosować. Pokłosiem funkcjonowania w nowej rzeczywistości, 
przejścia na tryb pracy zdalnej oraz błyskawicznej nauki korzystania z rozwiązań
technologicznych jest ogromne zmęczenie, wzrost interwencji kryzysowych 
i psychologicznych oraz konieczność przebranżowienia się dla wielu osób.

Pandemia przewartościowała 
nasze spojrzenie na życie 
Podsumowanie opracowane przez Annę Malinowską, 
Kierownik Działu Szkoleń i Rozwoju 
Ringier Axel Springer Polska; 
Psycholog

Analizując skutki postpandemiczne, obserwuję zjawisko przedefiniowania wartości. 
Z materialnych na te skłaniające do autorefleksji i oscylujące pomiędzy być a mieć.
Z prognoz dotyczących rozwoju na nadchodzący czas wymienia się: zdrowie,
samorozwój, wrażliwość, empatię, autentyczność, tolerancję, naturę, intuicję
akceptację i bezpieczeństwo. Wymienione wartości wpisują się również w jeden 
z nowych trendów bycia my, a nie ja. Rozwiązania, na których będą się skupiać firmy,
w dużej mierze będą oscylowały wokół projektów opartych na harmonii z naturą,
człowiekiem i technologią oraz bezpieczeństwem, zdrowiem oraz różnorodnością. 

16



Aby stworzyć warunki do rozwoju, warto zadbać 
o siebie i pracowników w obszarze kondycji
psychicznej i fizycznej, umiejętności odpoczynku,
zbilansowanej diety, ruchu oraz czasu na
utrzymywanie wysokiej jakości relacji
międzyludzkich. Gdybym miała wskazać jedną 
z powyższych umiejętności, bez wahania
wskazałabym zdolność do regeneracji 
i odpoczywania. Im bardziej zadbamy o swoją
kondycję, tym szybciej i bez szwanku będziemy 
w stanie funkcjonować w zmieniającej się
dynamicznie rzeczywistości. Nie zrealizujemy
najlepszych projektów, jeśli będziemy zmęczeni.
Zdolność wytworzenia nawyku dbania o siebie
będzie kluczowa, jeśli chcemy realizować
najśmielsze pomysły.

Na drugim biegunie najbardziej poszukiwane będą umiejętności technologiczne. 
Ale tu moja rekomendacja: nie oczekujmy od pracownika, że będzie hybrydą empatii,
wrażliwości z jednoczesną specjalizacją z zakresu nowych technologii. Budujmy
zespoły oparte o różnorodność.

Pandemia przewartościowała
nasze spojrzenie na życie 

Warto też zwrócić uwagę na pojęcie kreatywności - moim zdaniem najbardziej „zmęczonej”
kompetencji ostatnich lat.  W sytuacji obecnego, ogromnego przeciążenia psycho-
fizycznego pracowników i pracodawców trudno wzbudzać kreatywność i to jeszcze
na poziomie wysoko innowacyjnych pomysłów. Jednocześnie bez nieszablonowości,
nowatorstwa i śmiałości trudno generować nowe rozwiązania. Remedium na to może być
uwidaczniająca się tendencja do eksperymentowania i popełniania błędów. Warto
stworzyć pracownikom obszar i dać czas na podejmowanie prób oraz przeprowadzanie
doświadczeń z nowymi pomysłami i rozwiązaniami.
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Sektor komunikacji marketingowej to złożony organizm,
którego wszystkie elementy składowe zostały
doświadczone przez pandemię. Odbieramy ogromnie
trudną, ale także bardzo potrzebną lekcję, z której
należy czerpać jak najwięcej nauki i wniosków na
przyszłość.

Dziś właśnie powinniśmy intensywnie myśleć nad tym,
jak wyposażyć naszą branżę w dobrze przygotowane
do pracy młode pokolenie. I, co ważne, pokolenie, które
posiądzie wiedzę, ale także umiejętności adaptacji do
dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, w której 
w ciągu roku pewne procesy i narzędzia mogą
przeminąć, a zastąpią je nowe. Gotowość na zmianę to
podstawa dzisiejszej pracy i rozwoju.

W jaki sposób wspierać zespoły i kadry
zarządzające oraz uzupełniać kompetencje, które
tak niedawno wydały się tylko teorią? Uczmy się
uczenia i otwartości. Myślmy o przyszłości, ale
działajmy w teraźniejszości. Popełniajmy błędy 
i pozwólmy popełniać je pracownikom –
odkryjemy nieznane. I na koniec pamiętajmy 
o tym, co jest najważniejsze, pozwólmy sobie na
emocje i wrażliwość. Zrozumienie i empatia będą
tym, co zaowocuje najbardziej.

Bardzo dziękujemy ekspertom za to, że poświęcili czas 
i podzielili się z nami i Państwem swoimi opiniami 
i poglądami dotyczącymi nowej rzeczywistości.
Czerpiemy z nich jako Rada bardzo interesujące
wnioski i mamy nadzieję na niejedną wspólną dyskusję,
podczas której będziemy pogłębiać analizę aktualnych
zmian w sektorze komunikacji marketingowej. Jesteśmy
pełni nadziei, że przed nami kolejny wspólny rok
ciekawej współpracy w Sektorowej Radzie ds.
Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. 

Od Prezydium
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definiujemy rzeczywiste wymagania

zawodowe w branży marketingowej,

identyfikujemy potrzeby opracowania

ram i  standardów kwalifikacji,     

opracowujemy programy edukacyjne,  

rekomendujemy rozwiązania prawne 

wyznaczamy kierunki zmian systemu

edukacji,

dążymy do zawierania porozumień

pomiędzy biznesem a instytucjami

kształcenia. 

Pracujemy nad tym, aby lepiej

dopasować system edukacji do potrzeb

sektora komunikacji marketingowej. 

W tym celu podejmujemy szereg działań,

m.in.:

i organizacyjne,    

Zadania te realizujemy poprzez dialog,

wymianę doświadczeń ekspertów

związanych z branżą komunikacji

marketingowej, którzy wspólnie

wypracowują systemowe rozwiązania.

O Radzie Sektorowej ds.
Kompetencji - Komunikacja
Marketingowa

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora

Komunikacji Marketingowej to inicjatywa

wspierająca edukację branży. 

Czym się zajmujemy?

Reprezentujemy ten sektor gospodarki 
w rozmowach z pozostałymi
uczestnikami rynku. Wyznaczamy
standardy kompetencji, a przede
wszystkim dążymy do tego, by
kwalifikacje zdobywane w szkołach, 
na uczelniach, podczas kursów i szkoleń
odpowiadały na rzeczywiste potrzeby
rynku pracy.
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W skład Rady wchodzą przedstawiciele

pracodawców, instytucji rynku pracy,

organizacji branżowych i dialogu społecznego,

uczelni wyższych, szkół średnich oraz

podmiotów kształcenia ustawicznego. 

Niezależni specjaliści tworzą Komitet

Ekspercki.

Członkostwo w Radzie jest otwarte – do

naszych prac mogą dołączyć przedstawiciele

podmiotów działających w branży

komunikacyjnej, którzy spełnią określone

kryteria. 

Zapraszamy także do współpracy w ramach

Komitetu Eksperckiego. Sektorowa Rada ds.

Kompetencji Sektora Komunikacji

Marketingowej powstała z inicjatywy i jest

prowadzona przez Stowarzyszenie

Komunikacji Marketingowej SAR oraz Związek

Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. 

To jeden z kilkunastu projektów realizowanych

dla różnych sektorów gospodarki w ramach

„Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego,

wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju

Przedsiębiorczości. 

Kontakt: rada.sektorowa@sar.org.pl  

www.radasektorowa-komunikacja.pl

Kto tworzy Radę?
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Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR zostało założone w 1997 r. Organizacja zrzesza

firmy, które tworzą efektywną komunikację marketingową, jest to obecnie 130 podmiotów:

agencje full service, agencje mediowe, agencje brand design & consulting, agencje eventowe,

agencje interaktywne, domy produkcyjne i agencje AdTech.

Jednym z głównych zadań SAR jest promocja oraz animacja środowiska reklamowego w Polsce oraz

tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy podmiotami działającymi na

rynku. Ponadto działalność SAR obejmuje opracowywanie, systematyzowanie i popularyzowanie

standardów przetargowych oraz dobrych praktyk biznesowych, organizowanie szkoleń, seminariów

i edukowanie kadr, a także  prowadzenie badań branżowych.

Oprócz tego SAR wraz Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych (Związek Mediów i Reklamy)

prowadzi lobbing wokół prawa reklamy. Stowarzyszenie jest organizatorem wyznaczających

standardy reklamowe konkursów i związanych z nimi konferencji: Effie Awards, Innovation Award 

i KTR. Od 1999 r. SAR jest członkiem European Association of Communications Agencies (EACA).  

W Polsce SAR jest przedstawicielem międzynarodowego konkursu Cannes Lions.

O Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR –
Liderze projektu

www.sar.org.pl
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IAB Polska działa od 2000 roku. Jest to organizacja zrzeszająca ponad 230 najważniejszych firm

polskiego rynku internetowego, w tym największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy

mediowe i agencje interaktywne. 

Głównym celem IAB Polska jest szeroko pojęta edukacja rynku w zakresie wykorzystania internetu

jako skutecznego narzędzia prowadzenia biznesu i promocji. Organizacja propaguje skuteczne

rozwiązania e-marketingowe, tworzy, prezentuje i wdraża standardy jakościowe. Związek

przygotowuje także raporty i badania rynku online, m.in. Raport Strategiczny, który szczegółowo

prezentuje aktualną sytuację oraz prognozy dotyczące rynku cyfrowego w Polsce, oraz badanie

AdEx, którego wyniki są bazą analiz wydatków reklamowych. IAB Polska jest organizatorem

branżowych konferencji (Forum IAB, IAB HowTo ), konkursu wyłaniającego najlepsze digitalowe

kampanie reklamowe IAB MIXX Awards, a także licznych warsztatów i szkoleń (Akademia DIMAQ). 

Jednym z flagowych projektów IAB Polska jest DIMAQ  – międzynarodowy standard kwalifikacji 

e-marketingowych. IAB Polska jest częścią struktur światowych organizacji IAB oraz członkiem IAB

Europe, Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Business Centre

Club.

O Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB
Polska – Partnerze projektu

www.iab.org.pl
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