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Słowo wstępne 

Aktywności i dokonania kilkudziesięciu miesięcy działania Rady przyniosły nie tylko 

wymierne, wartościowe opracowania, analizy i rekomendacje ‒ materialne dowody sensu 

działań podjętych wspólnie przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR i Związek 

Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska jako organizacje inicjujące powołanie tego 

ciała. Efekt działania grona ekspertów skupionych wokół Rady to także stworzenie forum 

dialogu i porozumienia między interesariuszami sektora, którzy nie mieli do tej pory 

systemowej możliwości spotkania i omówienia potrzeb, kontekstów i punktów widzenia. 

Konstruktywnej rozmowy o kompetencjach niezbędnych z perspektywy pracodawców i tych, 

którymi zajmuje się system edukacji (oświatowej i wyższej). 

Rada umożliwiła nie tylko spotkanie środowisk, dla których jednakowo ważny jest 

rozwój sektora będącego nowoczesną i innowacyjną gałęzią gospodarki, ale także na 

wspólne opracowanie unikatowych i pionierskich materiałów edukacyjnych. Dobrym 

przykładem takich działań są między innymi: pakiet poradników wspierających w codziennej 

pracy dydaktycznej nauczycieli, doradców zawodowych i instruktorów zawodu, których 

celem jest zachęcanie uczniów do zainteresowania się przyszłą karierą w sektorze oraz 

opracowania dotyczące otoczenia i uwarunkowań formalnoprawnych związanych z edukacją 

na rzecz sektora. Te ostatnie umożliwiły ekspertom Rady zidentyfikowanie obszarów do 

zmiany i zgłoszenie propozycji rekomendacji do realnych rozwiązań. 

Jako przewodniczący i animator Rady doceniam aktywność i motywację ekspertów 

Rady do działania pro bono: dla środowiska, sektora, rozwoju i edukacji. Wierzę, że pomimo 

trudności i ograniczeń wynikających z pandemii udało nam się zbudować społeczność 

zainteresowaną aktywną zmianą i rozwojem branży. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie! 

Niech ten raport świadczy o ogromie pracy, która został wykonana w ciągu trzech lat 

funkcjonowania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej 

i dobrze służy wszystkim zainteresowanym omawianą w nim tematyką. 

Marcin Olkowicz 

przewodniczący i animator Rady (w latach 2019‒2022) 
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Słowo od prezesa zarządu SAR Dariusza Andriana 

W Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR kładziemy szczególny nacisk na 

edukację. Zależy nam na tym, by osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu rozwijały swoje 

kompetencje w sposób nieprzerwany. Dostęp do sprawdzonej i rzetelnej wiedzy oraz dobre 

praktyki biznesowe, których jesteśmy emisariuszami, są dla nas kluczowe. Chcemy tworzyć 

środowisko dialogu i porozumienia, i wyznaczać ambitne cele, benchmarki dla całej branży. 

Ważne jest dla nas utrzymanie wysokiego standardu usług dzisiaj. Istotna jest także 

ich przyszłość. Dlatego z entuzjazmem uczestniczyliśmy w powołaniu Sektorowej Rady 

ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. Kwalifikacje zdobyte przez generację 

wchodzącą na rynek pracy powinny odpowiadać potrzebom firm. System edukacji musi znać 

te potrzeby. Kluczowym zadaniem Rady jest doprowadzenia do spotkania teorii i praktyki. 

Dzisiaj trafia w Państwa ręce raport podsumowujący jej aktywność. 

Z jego kart wynika, że jednym z poważniejszych problemów, który stoi przed branżą, jest 

coraz bardziej odczuwalny kryzys demograficzny. Badania nie pozostawiają żadnych 

wątpliwości – na rynku pracy będzie coraz mniej osób. Kompetentnych, wykształconych, 

ale i tych niezainteresowanych swoich rozwojem. GUS prognozuje, że szczególnie mocno 

odczujemy to w latach 2030‒2035. Każda sytuacja kryzysowa jest sprawdzianem. Dzięki 

inicjatywom podjętym przez Radę Sektorową mamy świadomość zagrożeń i czas na podjęcie 

stosownych działań. 

Dla SAR ważne są wszystkie obszary wskazane w tym dokumencie. „Pakiet 

młodzieżowy” to zestaw interaktywnych poradników, gier i filmów zachęcających młodych 

do pracy w naszym sektorze. Jego granice są rozległe: od firm i organizacji powiatowych do 

międzynarodowych korporacji. Ich zespoły rekrutacyjne mogą także brać pod uwagę 

generację starszą, o wciąż niewykorzystanych możliwościach. To dlatego część opracowania 

dotyczy pokolenia nazwanego silversami. Ważną rolę odegrają również uchodźcy chętni do 

rozwijania kariery zawodowej w naszym sektorze. 

Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy być liderem przeprowadzonych w ramach tego 

projektu badań, sformułowanych w oparcie o nie prognoz, nawiązanej spontanicznie 

współpracy. Wiemy, że wraz z opublikowaniem tego raportu nie znikną stojące przed branżą 

wyzwania. Wszechobecna cyfryzacja, algorytmy, możliwości oferowane przez sztuczną 

inteligencję, wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju – to tylko niektóre zadania, z którymi 

będziemy się mierzyć i to coraz częściej. 

Ten raport na pewno jest przełomowym punktem startowym. 

Szanowni Państwo, to były bardzo efektywne trzy lata pracy! Zdaję sobie sprawę, że bardzo 

często była to aktywność poza oficjalnymi obowiązkami. Dodatkowa. Efektywna. Potrzebna. 

Chciałem, przy tej okazji, bardzo za to podziękować całej Sektorowej Radzie, jej 

przewodniczącemu Marcinowi Olkowiczowi, naszemu partnerowi IAB Polska, oraz 

wspierającym ten projekt wybitnym ekspertom. Wkład i zaangażowanie tego grona na rzecz 

rozwoju branży jest kluczowy. 
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Słowo od prezesa zarządu IAB Polska Włodzimierza Schmidta 

Kiedy w 2018 roku uzyskaliśmy zgodę na utworzenie Sektorowej Rady ds. 

Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, wiedzieliśmy, że jest to niezwykle ważny 

krok dla naszej branży na arenie polskiej gospodarki. Do tej pory sektor komunikacji 

marketingowej nie był w Polsce oficjalnie zdefiniowany. Tymczasem działania, które 

podejmowaliśmy przez ponad trzy lata istnienia projektu, zaowocowały rozpoczęciem prac 

nad Sektorową Ramą Kwalifikacji dla Sektora Komunikacji Marketingowej, co oficjalnie 

konstytuuje pozycję naszego sektora na rynku. To ogromne osiągnięcie naszej branży. 

Wspomnieć należy również, że okres działania Rady Sektorowej przypadł na trudny 

czas pandemii. Tysiące polskich przedsiębiorstw musiało cyfryzować się w przyspieszonym 

tempie. Dzięki przygotowanej przez Radę Sektorową rekomendacji nadzwyczajnej, która 

określiła zakres kompetencji marketingowych pomocnych w przejściu do świata online, firmy 

z sektora mogły skorzystać z dofinansowania na niezbędne w tym czasie szkolenia dla swoich 

pracowników. 

Wszystko to było możliwe dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi ekspertów 

tworzących Radę Sektorową. W naszych działaniach uczestniczyło kilkudziesięciu 

przedstawicieli pracodawców, instytucji rynku pracy, organizacji branżowych i dialogu 

społecznego, uczelni wyższych, szkół średnich oraz podmiotów kształcenia ustawicznego. 

W tym gronie podejmowaliśmy szereg pionierskich tematów i badań. Tym bardziej cieszę się, 

że udało się zaangażować tylu ludzi i stworzyć prężnie działające forum wymiany 

doświadczeń i współpracy. Liczę na to, że te kontakty zaowocują dalszymi, nie tylko 

formalnymi, działaniami na rzecz rozwoju kompetencji marketingowych. 

Bardzo dziękuję tym, którzy tak aktywnie włączali się w projekt. Wszystkie materiały, 

które wspólnie wypracowaliśmy, nie znikną wraz z zakończeniem naszej działalności. Będą 

służyć branży w przyjętych rozwiązaniach sektorowych. Mam również nadzieję, że będą 

inspiracją i pomocą w pracy wszystkich bezpośrednio lub pośrednio związanych z tematem 

kształcenia i marketingu. 

  



7 
 

Wprowadzenie 

Celem niniejszego raportu jest nie tylko podsumowanie działalności 

i upowszechnienie efektów prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji 

Marketingowej. To również zbiór postulatów badawczych dla przyszłych analiz, których nie 

udało się wypełnić treścią w tej kadencji. Mamy nadzieję, że zechcą je podjąć kontynuatorzy 

prac Rady, przedstawiciele środowiska naukowego, eksperci i branżowe media opisujące 

świat profesjonalnej komunikacji i współczesnej edukacji. 

Praca składa się z pięciu rozdziałów uzupełnionych o słowa wstępne 

przewodniczącego Rady i organizacji założycielskich, spojrzenie na zrealizowane działania 

z perspektywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), prezentację osób 

zaangażowanych w prace Rady oraz bibliografię i netografię. Wszystko to zostało spięte 

klamrami wprowadzenia i podsumowania. Rozdział pierwszy poświęcony został historii. 

Przybliżone w nim początki sektora w III Rzeczypospolitej oraz okoliczności i cele powstania 

Rady. W drugim rozdziale zaprezentowane zostały fundamenty definicji sektora, która 

stanowiła podstawę badań prowadzonych w latach 2020‒2022. W rozdziale trzecim zostały 

omówione główne raporty opublikowane przez Radę, między innymi pionierskie analizy 

dotyczące postrzegania grupy dojrzałych pracowników, oraz aktualne badania na temat 

dotychczasowych oczekiwań młodych ludzi dotyczących przyszłego miejsca zatrudnienia. 

Rozdział czwarty przybliża rezultaty badania Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego (BBKL) 

oraz praktyczne wykorzystanie prac Rady, czyli pakiet młodzieżowy. Ostatni rozdział to 

spojrzenie w przyszłość. Zebranie w jednym miejscu i pokazanie potencjału postulatów 

badawczych, które pojawiły się w toku prac. 

Ponieważ raport ukazuje się w formie publikacji cyfrowej, wykorzystano w nim 

możliwości, które daje współczesna technika. Oprócz hiperłączy pojawiają się kody QR 

(z ang. quick response), które prowadzą do materiałów wideo zamieszczonych na kanale 

YouTube Rady. Celem takiego rozwiązania jest umożliwienie czytelnikom zapoznania się 

z toczonymi dyskusjami na temat wszystkich materiałów, które zostały przybliżone w tym 

dokumencie. Śmiało można rzec, że niewiele jest prac poświęconych światu współczesnej 

komunikacji marketingowej, które są wynikiem tak licznych dyskusji prowadzonych od chwili 

przedstawienia koncepcji badania lub produktu (poradnika, gry, filmu) poprzez prezentację 

pierwszej wersji aż po akceptację tej ostatecznej. Dzięki temu upublicznione treści 

odpowiadają na potrzeby różnych środowisk, ponieważ stanowią konsensus wszystkich 

członków i ekspertów zaangażowanych w proces ich powstania i oceny. 
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Warto również podkreślić historyczny walor pracy. Rada rozpoczęła oficjalnie swoją 

działalność podczas konferencji MarCom Skills Day, która odbyła się w Warszawie 29 stycznia 

2020 roku. Półtora miesiąca później nastąpił lockdown, a prace zespołów roboczych 

przeniosły się do internetu. W tym okresie powstała rekomendacja nadzwyczajna stanowiąca 

odpowiedź na bieżące, ekstraordynaryjne potrzeby kompetencyjne firm z sektora. W lutym 

bieżącego roku Rosja napadła na Ukrainę, co wywołało napływ uchodźców wojennych do 

Polski. Również ta sytuacja stała się przedmiotem aktywności Rady, między innymi dzielenia 

się wiedzą na zaproszenie PARP z pozostałymi Radami Sektorowymi na temat formalnych 

zasad zatrudniania cudzoziemców w naszym kraju. 

Oddajemy w ręce drogich czytelników publikację, która jest kompletnym spojrzeniem 

na kompetencje w sektorze komunikacji marketingowej. Kompletnym na tyle, na ile było to 

możliwe w czasie i warunkach, w których przyszło funkcjonować Radzie. Mamy nadzieję, że 

wśród odbiorców znajdą się organizacje i osoby chcące podjąć trud zrealizowania postulatów 

badawczych. Zapraszamy do zapoznania się treścią poszczególnych części pracy. Zachęcamy 

również do oglądania materiałów video, do których prowadzą kody QR oraz sięgania za 

pośrednictwem hiperłączy do dokumentów źródłowych. 

 

Kod QR. Konferencja MarCom Skills Day aftermovie 

(29.01.2020 r.), która była pierwszym dużym wydarzeniem 

zrealizowanym przez Sektorową Radę ds. Kompetencji 

Sektora Komunikacji Marketingowej 
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Rozdział I. Przypomnienie początków sektora w III RP, kierunków jego rozwoju wraz 

z naszkicowaniem globalnego tła. Przybliżenie okoliczności powstania i celów jakie 

postawiono przed Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Komunikacji 

Marketingowej 

Rozwój komunikacji marketingowej został zatrzymany w Polsce przez wybuch II wojny 

światowej i okres komunizmu. Zamiast rynku reklamy rozwijała się wówczas partyjna 

propaganda, wypełniając swą agresywną retoryką piętnującą „wrogów ludu” i „zgniły świat 

zachodni” miejskie słupy ogłoszeniowe i nieliczne kanały państwowych mediów. Powstanie 

na fali przemian ustrojowych sektora świadczącego profesjonalne usługi marketingowe nie 

zostało dotychczas należycie przybliżone. Rozdział niniejszy stanowi przyczynek do 

omówienia tego zagadnienia. W drugiej jego części przedstawia okoliczności powstania 

Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. 

Geneza sektora komunikacji marketingowej w III RP 

Początki sektora komunikacji marketingowej w jego obecnej, nowoczesnej i znanej 

nam formie, są ściśle powiązane z momentem, gdy Polska wraz z wprowadzeniem nowego 

systemu gospodarczego otworzyła się na produkty i rynki zagraniczne. Rozwojowi 

i chłonności rodzimego rynku towarzyszył dynamiczny rozkwit poszczególnych form reklamy 

i komunikacji z konsumentem. Był on także równoznaczny z powstawaniem coraz większej 

liczby agencji reklamowych (w tym wejściem do Polski największych agencji sieciowych)1 

i gwałtownym rozwojem reklamy telewizyjnej. Efektem zmian gospodarczych było 

zwiększenie konkurencji na rynku (np. w związku z pojawieniem się produktów oferowanych 

przez światowe koncerny), co wymuszało z kolei na firmach i markach zwiększanie nakładów 

ponoszonych na promocję2. Pojawiało się coraz więcej reklam, z których niektóre zyskując 

niezwykłą popularność, pozostały w kanonie komunikacji marketingowej do dziś (np. proszek 

do prania Pollena 2000 z zaczerpniętym z prozy Henryka Sienkiewicza pytaniem: „Ojciec… 

prać?”, margaryna Kama itp.). W początkach lat 90. ubiegłego wieku reklama jako narzędzie 

przekazu bardzo podobała się Polakom. W 1993 roku prawie 90 procent obywateli  

III Rzeczypospolitej akceptowało jej obecność w mediach bez większych zastrzeżeń3. 

Gwałtowny wzrost rynku wynikający z transformacji ustrojowo-gospodarczej był 

jednym z czynników inicjujących przyspieszone dojrzewanie polskiego sektora komunikacji 

marketingowej. Polska pierwszej połowy XX wieku (zwłaszcza po II wojnie światowej) 

z przyczyn historycznych (skutki obu wojen, odzyskanie niepodległości, rządy 

komunistyczne), inaczej niż rozwinięte gospodarki, przechodziła etapy rozwoju rynku 

marketingowego takie jak „era zorientowania na sprzedaż”. 

 
1 https://brief4u.com/blog/krotka-historia-reklamy (dostęp: 02.09.2022). 
2 https://www.supermarketing.pl/e-marketing/reklama-w-polsce-sprawdz-jakie-miala-poczatki/ (dostęp: 
02.09.2022). 
3 Zbigniew Bajka, Zarys historii reklamy na świecie i w Polsce, [w:] Zarządzanie reklamą, pod red. Bogusława 
Nierenberga, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. I, Kraków, 2015. 

https://brief4u.com/blog/krotka-historia-reklamy
https://www.supermarketing.pl/e-marketing/reklama-w-polsce-sprawdz-jakie-miala-poczatki/


11 
 

Era zorientowania na sprzedaż, to okres wspierający kształtowanie się współczesnej 

komunikacji marketingowej, reklamy i brandingu, wyraźnie jednak podporządkowany 

procesowi wytwarzaniu dóbr i usług oraz skupieniu wysiłków na dystrybucji, komunikacji 

jednokierunkowej i perswazyjnemu oddziaływaniu na konsumenta poprzez użycie 

komunikatów porównawczych („nasz produkt jest lepszy od produktu konkurencji”). 

Utrzymujący się w Polsce system gospodarczo-polityczny od lat 60. do 90. uniemożliwił 

wejście w „erę zorientowania marketingowego” charakteryzującą się pogłębiającym się 

wysyceniem rynku produktami i usługami oraz gwałtownym wzrostem konkurencji.  

W świecie zachodnim rozwijało się wówczas strategiczne, zarządcze znaczenie marketingu, 

badań konsumenckich i komunikacji marketingowej jako narzędzi wspierających walkę  

o konsumenta. Świat komunistyczny walczył w tym czasie z problemami, które sam 

generował. 

Lata 90. to okres dynamicznych zmian funkcjonalnych związanych z marketingiem 

produktów i usług. Marketing i komunikacja ewoluowały wówczas w kierunku zarządzania 

marką. To początek „ery strategicznego brandingu”. W myśl tej idei firmy planując swój 

rozwój, bazują na produktach wysokojakościowych, których pozycja rynkowa zależna jest od 

siły marki. Zwiększenie zysków ściśle powiązane jest więc z poprawą reputacji i umacnianiem 

wizerunku4. 

Przywołanemu trendowi sprzyjała także historia internetu, który od 1991 roku 

(między innymi opracowanie standardu www oraz zniesienie zakazu używania globalnej sieci 

do celów komercyjnych) rozpoczął swój gwałtowny technologiczny i cywilizacyjny rozwój5. 

Nieliczne firmy dysponujące w tamtym okresie własnymi stronami internetowymi zyskały 

możliwość nowego kanału dotarcia do swoich odbiorców. Dzięki pionierskiej (pierwszej na 

świecie) kampanii internetowej firma Bristol-Myers Squibb zwiększyła o kilkanaście tysięcy 

bazę swoich klientów kupujących preparat przeciwbólowy excedrin6. Komunikacja 

marketingowa wkroczyła w swój najbardziej dynamiczny, trwający do dziś, moment  

w historii ‒ erę marketingu cyfrowego. 

Jak już o tym wspomniano, transformacja gospodarczo-społeczna w Polsce oznaczała 

dla firm konieczność przyspieszenia działań marketingowych. Budowania ich praktycznie od 

zera, bez przygotowanej bazy wynikającej z kilkudziesięciu lat doświadczeń rynku oraz 

konsumentów i marek przygotowanych do funkcjonowania w świecie permanentnej 

konkurencji i gigantycznych możliwości wyboru. Tomasz Pawlikowski tak wspomina tamten 

okres rozwoju branży w 18. odcinku „Reklamiary”:  

Lata 90. to były czasy szalonych inwestycji. Tak naprawdę stać nas było na wiele 

eksperymentów inwestycyjnych i formalnoprawnych, dlatego też robiliśmy różne rzeczy, 

budując przybudówki, ściągając różne pomysły, zatrudniając ludzi bez umiaru. 

  

 
4 https://www.roiadvisers.com/history-and-evolution-of-marketing-advertising-and-mass-communications-
and-major-changes-in-the-industry/ (dostęp: 04.09.2022). 
5 https://history-computer.com/paul-baran-complete-biography/ (dostęp: 10.09.2022). 
6 https://milesonmedia.com/the-history-of-internet-marketing/ (dostęp: 5.09.2022). 

https://www.roiadvisers.com/history-and-evolution-of-marketing-advertising-and-mass-communications-and-major-changes-in-the-industry/
https://www.roiadvisers.com/history-and-evolution-of-marketing-advertising-and-mass-communications-and-major-changes-in-the-industry/
https://history-computer.com/paul-baran-complete-biography/
https://milesonmedia.com/the-history-of-internet-marketing/


12 
 

Klienci dawali nam pieniądze, traktowali wielokrotnie agencję jak banki. Tzn. często z rezerw, 

żeby nie stracić tych pieniędzy, klient trzymał je w agencji, czasami mieliśmy na koncie 

niebotyczne kwoty typu 1 mln USD, które były przeznaczone oczywiście na media, natomiast 

my mogliśmy tymi pieniędzmi obracać ‒ dodaje. Podsumowując transformację polskiej 

branży reklamowej ‒ od jej początku przez ponad 30 lat ‒ Pawlikowski stwierdza, że jako 

rynek „po zachłyśnięciu się nowością, jaką była reklama, mieliśmy szansę stworzenia bardzo 

ciekawej branży, ale tę szansę straciliśmy. Uważam, że Polska jest jednym z najmniej 

kreatywnych krajów w tej branży w Europie, bo to się w pewnym momencie bardzo 

zracjonalizowało. Ludzie zamiast drążyć i szukać coraz bardziej ciekawych rozwiązań skupili 

się na robieniu pieniędzy – twierdzi gość „Reklamiary”7. 

Proces ten (rozwoju sektora) wspierany był przez wejście na polski rynek 

kilkudziesięciu światowych koncernów i ich marek z większości gałęzi gospodarki. Dzięki 

inwestycjom pierwszy okres transformacji odznaczał się niezwykle wysoką dynamiką rozwoju 

i mnożenia przychodów. Charakterystyczną cechą tego czasu był także gwałtowny wzrost 

liczby rodzimych podmiotów gospodarczych i powstających w związku z tym nowych marek8. 

Pojawiła się naturalna przestrzeń do aktywności komunikacyjnych, którą szybko wypełniły 

podmioty gospodarcze specjalizujące się w produkcji reklam (między innymi ewoluujące  

w kierunku tego typu usług studia filmowe), a z czasem międzynarodowe agencje reklamowe 

czy polskie przedstawicielstwa i oddziały międzynarodowych sieci (np.: BBDO, McCann 

Erickson, Grey, DDB, Amirrati Puris Lintas, Leo Burnett)9. Ogłoszono też pierwsze konkursy 

reklamowe. Warto w tym miejscu przywołać np. ten, który odbył się w trakcie 

Ogólnopolskiego Sympozjum Filmu Reklamowego w 1991 roku w Krakowie i polską edycję 

konkursu Clio Award w 1992 roku. 

Na wciąż jeszcze postkomunistycznym rynku firmy borykały się z problemami, które 

wymagały poszukiwania rozwiązań odpowiadających ówczesnym realiom. David Williams tak 

wspominał w jednym z wywiadów: 

Musieliśmy wymyślić system, który działał w lokalnej rzeczywistości, musieliśmy zmierzyć się 

np. z oszałamiającą inflacją w Polsce. To było tak, że co miesiąc, kilka miesięcy wartość 

złotówki spadała w takim tempie, że do cen dopisywało się kolejne zero. Jedyny sposób,  

w jaki mogliśmy zabezpieczyć ludzi w firmie i poradzić sobie z tą sytuacją to oprzeć budżety 

na USD, więc mieliśmy budżety w USD, pensje w USD, co pomagało zabezpieczyć wszystkich 

przed galopującą inflacją. Stąd płaciliśmy ludziom w dolarach, chroniąc wszystkich przed 

traceniem 10 proc. miesięcznie lub renegocjacją umów co miesiąc10. 

  

 
7 Z wywiadu (opis tekstowy) z Tomaszem Pawlikowskim https://www.youtube.com/watch?v=hfXrMGfExqk 
(dostęp 12.9.2022). 
8 https://phig.pl/uploads/2017/ekonomia/inwestycje-zagraniczne-01-03.pdf (dostęp: 10.09.2022). 
9 https://culture.pl/pl/dzielo/najlepsze-polskie-reklamy-ostatnich-20-lat (dostęp: 13.09.2022). 
10 Z wywiadu z Davidem Williamsem 
https://www.youtube.com/watch?v=ZjVw8wUZyhM&list=PL4Ibwp4rbdg0Gz5vCF90angvmwKoxF1Gh&index=1
9 (dostęp: 12.09.2022). 

https://www.youtube.com/watch?v=hfXrMGfExqk
https://phig.pl/uploads/2017/ekonomia/inwestycje-zagraniczne-01-03.pdf
https://culture.pl/pl/dzielo/najlepsze-polskie-reklamy-ostatnich-20-lat
https://www.youtube.com/watch?v=ZjVw8wUZyhM&list=PL4Ibwp4rbdg0Gz5vCF90angvmwKoxF1Gh&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=ZjVw8wUZyhM&list=PL4Ibwp4rbdg0Gz5vCF90angvmwKoxF1Gh&index=19
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Historia polskiego sektora komunikacji marketingowej nowej ery obejmuje zatem 

nieco ponad trzy dekady. Wiąże się z przejściem Polski z długiego okresu funkcjonowania 

„gospodarki planowanej centralnie do czasu, gdy na rynku zaczęły pojawiać się nowe 

produkty, a konsumentom przywrócono (…) prawo dokonywania wyborów”11. Z czasem tym 

wiąże się także powstawanie szeregu inicjatyw i organizacji branżowych, za którymi stali 

inicjatorzy i entuzjaści zainteresowani rozwojem rodzimego sektora korzystający 

z doświadczeń rynków komercyjnie dojrzałych. Pierwszą próbą integracji nowo tworzącego 

się środowiska reklamy i komunikacji marketingowej było Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Reklamy IAA (International Advertising Association) Polska. Prace organizacyjne trwające od 

1991 roku zakończyły się rejestracją organizacji wiosną 1993 roku12. Stowarzyszenie było 

inicjatorem działań samoregulacyjnych sektora takich jak np. powstanie Rady Reklamy  

– organizacji odpowiedzialnej za budowanie standardów etycznych13. 

W drugiej połowie lat 90., a dokładnie w roku 1997, zostało założone Stowarzyszenie 

Komunikacji Marketingowej SAR, skupiające największe firmy tworzące komunikację 

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

interaktywne, AdTech oraz domy produkcyjne. Zadaniem tej organizacji jest promocja i 

animacja środowiska reklamowego w Polsce oraz tworzenie warunków do wymiany 

doświadczeń i wiedzy. SAR zajmuje się ponadto opracowywaniem i popularyzowaniem 

standardów przetargowych oraz dobrych praktyk biznesowych, prowadzi szkoły (Szkoła 

Strategii Marki SSM i Marketing Business Solution MBS by Effie) oraz szkolenia, a także 

przeprowadza badania branżowe. SAR jest organizatorem konkursów, które wyznaczają 

standardy na rynku reklamy: Effie Awards14, KTR15, Innovation16, Young Lions. Jest także 

przedstawicielem międzynarodowego konkursu Cannes Lions17 oraz członkiem Europejskiego 

Stowarzyszenia Agencji Komunikacji EACA. 

Od 2000 roku na polskim rynku komunikacji interaktywnej i technologicznej istnieje 

organizacja IAB (od 2007 roku jako Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska). 

Wśród jej członków znajdują się między innymi największe portale internetowe, sieci 

reklamowe, domy mediowe, agencje interaktywne i reklamodawcy. Jednym  

z najważniejszych zadań organizacji jest edukacja rynku w zakresie metod wykorzystania 

internetu, w tym informowanie o jego potencjale reklamowym, wskazywanie skutecznych 

rozwiązań, tworzenie i prezentowanie standardów jakościowych18. Od 2015 roku IAB Polska 

wdraża międzynarodowy wzorzec kwalifikacji digital marketingowych DIMAQ, definiujących 

niezbędny poziom wiedzy i kwalifikacji specjalistów z marketingu cyfrowego19. 

 
11 https://iaa.org.pl/o-nas/historia-iaa-polska/ (dostęp: 15.09.2022). 
12 Ibidem. 
13 https://radareklamy.pl/ (dostęp: 14.09.2022). 
14 https://awards.effie.pl/ (dostęp: 14.09.2022). 
15 https://ktr.org.pl/ (dostęp: 14.09.2022). 
16 https://innovation.sar.org.pl/ (dostęp: 14.09.2022). 
17 https://sar.org.pl/o-sar/ (dostęp: 14.09.2022). 
18 https://www.iab.org.pl/o-iab/ (dostęp: 13.09.2022). 
19 https://dimaq.pl/ (dostęp: 15.09.2022). 

https://iaa.org.pl/o-nas/historia-iaa-polska/
https://radareklamy.pl/
https://awards.effie.pl/
https://ktr.org.pl/
https://innovation.sar.org.pl/
https://sar.org.pl/o-sar/
https://www.iab.org.pl/o-iab/
https://dimaq.pl/


14 
 

Organizacja odpowiada także za organizację konkursu IAB MIXX Awards, w którym 

nagradzane jest kreatywne i skuteczne wykorzystanie środowiska cyfrowego budującego 

wartość dla marek, organizacji lub firm20. 

Wśród innych organizacji branżowych, współtworzących sektor komunikacji 

marketingowej, warto także wymienić te, które związane są z branżą public relations 

(Związek Firm Public Relations ZFPR i SAPR – Stowarzyszenie Agencji Public Relations), 

branżą eventową (takie jak Klub Agencji Eventowych, Stowarzyszenie Branży Eventowej) 

oraz marketingiem bezpośrednim (Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB). 

Idea i cele przyświecające powstaniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji 

Marketingowej (SKM) 

Ponad 30-letnia historia istnienia funkcjonującego w warunkach gospodarki rynkowej 

polskiego sektora komunikacji marketingowej, to czas dynamicznego, ekstensywnego 

rozwoju. Opartego na stopniowo budowanych zasobach, doświadczeniach i dokonaniach 

wynikających z unikatowego łączenia praktyki i obserwacji specyfiki krajowego rynku  

z adaptacją wzorców i rozwiązań z zagranicy, gdzie funkcjonują podmioty często z ponad  

100-letnim doświadczeniem w reklamie i współpracy z konsumentem. 

Na rozwój rodzimego sektora komunikacji marketingowej ma wpływ także odmienna 

niż w innych zaawansowanych gospodarkach (np. Wielkiej Brytanii) charakterystyka rozwoju 

tak zwanych przemysłów kreatywnych stanowiących (wspieraną przez rządy) bazę 

budowania całej gospodarki kreatywnej, która ma stanowić fundament innowacji  

i konkurencyjności21. W Polsce modele takie na razie nie są obecne (reklama i komunikacja 

marketingowa nie są jednoznacznie i powszechnie postrzegane jako składowe 

sektora/przemysłu kreatywnego), co może stanowić istotny element różnicujący do 

budowania siły oddziaływania i wizerunku branży. Jak zauważył Rafał Baran: 

Zaczęły otwierać się kolejne oddziały różnych firm, które były związane w sposób bezpośredni 

i pośredni z przemysłem rozrywkowym czy mediowym. Bo przemysł reklamowy jest również 

zaliczany przez raporty firm consultingowych do części przemysłu rozrywkowego22. 

Sytuacja taka wsparta dodatkowo brakiem powszechnie (np. na szczeblach 

administracji państwowej, w systemie oświaty i edukacji itd.) uzgodnionej i przyjętej definicji 

czym sektor jest a czym nie i co go określa (patrz rozdz. II), wymusiła podjęcie przez 

organizacje branżowe i środowiska z nimi związane, decyzji o poszukiwaniu nie tylko formy 

samodefiniowania sektora, ale także przestrzeni do określenia zestawu kompetencji 

charakterystycznych i wyróżniających pracowników i sektor. 

  

 
20 https://mixx-awards.pl/ (dostęp: 13.09.2022). 
21 https://creativeconomy.britishcouncil.org/guide/three-stages-life-creative-economy/ (dostęp: 14.09.2022). 
22 Z wywiadu (tekst towarzyszący) z Rafałem Baranem 
https://www.youtube.com/watch?v=KiU2i_3LhzI&list=PL4Ibwp4rbdg0Gz5vCF90angvmwKoxF1Gh&index=10 
(dostęp: 13.09.2022). 

https://mixx-awards.pl/
https://creativeconomy.britishcouncil.org/guide/three-stages-life-creative-economy/
https://www.youtube.com/watch?v=KiU2i_3LhzI&list=PL4Ibwp4rbdg0Gz5vCF90angvmwKoxF1Gh&index=10
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Obserwacja liczącej nieco ponad trzy dekady, ale za to wyjątkowo dynamicznej historii 

polskiego sektora komunikacji marketingowej, wskazuje, że aktywne działania podejmowane 

przez organizacje branżowe były wystarczające do zbudowania fundamentów dla wybranych 

aspektów standaryzacji i samoregulacji (jak np. Kodeks Etyki Reklamy23), wyznaczania 

kierunków i trendów aktywności (przywoływane wyżej konkursy branżowe) czy 

edukacji/certyfikacji branżowej (przykłady kursów i szkoleń SAR lub IAB Polska). Sektor nie 

zbudował jednak jednolitego systemu monitoringu kompetencji niezbędnych do 

zaspokajania potrzeb rozwojowych przyszłych kadr, uzgodnionych branżowo podwalin pod 

włączanie oczekiwań kompetencyjnych wobec absolwentów do systemu edukacji (w tym 

oświaty). Przedstawiciele sektora i niektóre organizacje branżowe (np. SAR) podejmowały 

różnorodne działania jak np. udział praktyków w latach 2017‒2019  

w tworzeniu przez Ośrodek Rozwoju Edukacji24 podstaw programowych do nauczania 

branżowego w zawodzie technika reklamy. Należy też przywołać porozumienia partnerskie  

z uczelniami o współpracy w dziedzinie wsparcia przygotowania i realizacji kierunków 

i specjalności związanych z komunikacją marketingową (np. SAR, IAB Polska, ZFPR) 

zmierzających w kierunku wprowadzenia rozwiązań systemowych w edukacji dla potrzeb 

sektora. Działania te jednak, zwłaszcza z perspektywy przedsiębiorców, okazywały się 

niewystarczające. W kolejnych sondażach i debatach środowiskowych takie kwestie jak: 

niedopasowanie kompetencji, luki między kwalifikacjami nabytymi w kształceniu formalnym 

a potrzebą pracodawcy, nieadekwatności i oderwania od realiów rynku systemu kształcenia, 

były często podnoszone. 

Okolicznościami sprzyjającymi idei zbudowania szerokiej, inkluzywnej i jednolitej 

platformy dyskusji wszystkich środowisk i grup interesariuszy na temat przyszłości 

kształcenia dla potrzeb sektora, okazało się wdrożenie przez Polskę prac nad stworzeniem 

systemu rad sektorowych ds. kompetencji. Wyłoniono kilkanaście sektorów obejmujących 

branże kluczowe dla gospodarki, dla których mogły zostać powołane rady sektorowe25. 

Pierwszy konkurs został rozstrzygnięty w 2016 roku.  

W jego wyniku powstało pierwszych sześć rad26. Sektor komunikacji marketingowej 

już w tym okresie prowadził prace zmierzające do powołania „własnej” rady. Pierwotna 

koncepcja obejmowała współpracę środowisk skupionych wokół trzech organizacji 

branżowych (SAR, IAB Polska i ZFPR). Tamta próba nie zakończyła się powodzeniem. Prace 

zostały wznowione w 2019 roku w związku z rozpisaniem przez PARP drugiego konkursu na 

powołanie kolejnych rad. Proces ten realizowany był w partnerstwie dwóch organizacji: SAR 

jako lidera i IAB Polska jako partnera (aktywności komunikacyjne środowisk skupionych 

wokół ZFPR – działania public relations przypisano do sektora nowoczesnych usług 

biznesowych).  

 
23 https://radareklamy.pl/kodeks-etyki/ (dostęp: 14.09.2022). 
24 https://www.ore.edu.pl/ (dostęp 22.09.2022). 
25 http://rada.pracodawcyrp.pl/o-systemie-rad-sektorowych/ (dostęp: 12.09.2022). 
26 https://www.parp.gov.pl/component/content/article/55683:rady-sektorowe-ds-kompetencji (dostęp: 
12.09.2022). 

https://radareklamy.pl/kodeks-etyki/
https://www.ore.edu.pl/
http://rada.pracodawcyrp.pl/o-systemie-rad-sektorowych/
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/55683:rady-sektorowe-ds-kompetencji
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Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej powstała 

w 2019 roku, wchodząc tym samym do systemu 17 rad działających do dnia wydania 

niniejszego raportu. 

Idee i cele przyświecające Radzie są tożsame z tymi, które odniesiono do całego 

systemu. Przy czym zostały one zaadaptowane dla specyficznych potrzeb sektora. Dzięki 

istnieniu Rady otworzyła się możliwość okresowego, systematycznego przygotowania list  

i analiz kompetencji niezbędnych i szczególnie poszukiwanych u pracowników danej branży. 

Badania tego rodzaju wcześniej realizowane były wybiórczo i punktowo przez różnorodne 

gremia i organizacje, a ich wyników nie dało się łatwo przenosić na wnioski uogólnione do 

całego sektora i potrzeb kilkudziesięciu tysięcy pracodawców. Na wyzwanie związane 

z likwidacją luk kompetencyjnych (edukacja – przedsiębiorcy) odpowiada aktywność Rady 

dotycząca współtworzenia i konsultowania pożądanych profili kompetencji absolwentów 

szkół i uczelni przez pracowników z określonych szczebli, stopni i ról zawodowych. Rada 

opiniuje i tworzy projekty zmian programów nauczania, zajęć praktycznych, staży itp. 

Struktura członkowska Rady ‒ w której znaleźli się reprezentanci kilkunastu środowisk 

bezpośrednio i pośrednio oddziałujących, tworzących lub edukujących na rzecz sektora  

‒  pozwoliła zrealizować potrzebę wynikającą z braku systemowych rozwiązań szerokiego 

oddziaływania na interesariuszy sektora i rynek. To, czego w wymiarze systemowym 

dotyczącym kompetencji nie udało się stworzyć w ciągu ponad 30 lat istnienia sektora, 

realizowane jest poprzez istnienie Rady i jej udział w procesach wpływających na system 

edukacji formalnej wszystkich szczebli. Istnienie Rady wspiera także proces budowania 

reputacji i wzmacniania wizerunku sektora jako niezwykle ważnego ogniwa nowoczesnej, 

innowacyjnej gospodarki. To istotna korzyść dla komunikacji marketingowej, w której panuje 

duże rozdrobnienie oraz przewaga mniejszych podmiotów gospodarczych (ponad 98 procent 

firm to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), a ponadto brak jest (lub istnieją tylko 

pojedyncze takie rozwiązania) jednolitych standardów kwalifikacji zawodowych. 

W tym miejscu warto przywołać opis Rady i postawionych przed nią zadań ze strony 

www. Pojawił się on również w oficjalnym komunikacie prasowym, który towarzyszył jej 

powstaniu.  

O Radzie 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej to inicjatywa 

wspierająca edukację branży. Dążymy do tego, by kwalifikacje zdobywane w szkołach, na 

uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na rzeczywiste potrzeby rynku pracy. 

Chcemy lepiej dopasować system edukacji do potrzeb sektora komunikacji marketingowej. 

W tym celu podejmujemy szereg działań, między innymi: 

• identyfikacja i zdefiniowanie rzeczywistych wymagań zawodowych w branży 

• identyfikowanie potrzeby opracowania ram i standardów kwalifikacji 

• opracowanie programów edukacyjnych 

• opracowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych 

• wyznaczanie kierunków zmian systemu edukacji 
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• dążymy do zawierania porozumień pomiędzy biznesem a instytucjami kształcenia. 

Zadania te realizujemy poprzez dialog i wymianę doświadczeń ekspertów związanych  

z branżą komunikacji marketingowej, którzy wspólnie wypracowują systemowe rozwiązania. 

W skład Rady wchodzą przedstawiciele pracodawców, instytucji rynku pracy, organizacji 

branżowych i dialogu społecznego, uczelni wyższych, szkół średnich oraz podmiotów 

kształcenia ustawicznego. 

Członkostwo w Radzie jest otwarte. Oznacza to, że przystąpić do niej mogą podmioty 

działające w branży komunikacyjnej, które spełniają określone kryteria, oraz instytucje 

edukacyjne, rynku pracy, organizacje pracodawców, branżowe i społeczne, a także 

przedstawiciele instytucji publicznych. Warunkiem koniecznym przystąpienia do Rady jest 

podpisanie deklaracji aktywnego uczestnictwa w pracach Rady. 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej powstała  

z inicjatywy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR oraz Związku 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 Przedsiębiorczości27. 

 

Rysunek 1 Oficjalny logotyp Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej 

  

 
27 https://radasektorowa-komunikacja.pl/o-radzie-2/ (dostęp: 26.09.2022). 

https://radasektorowa-komunikacja.pl/o-radzie-2/
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Rozdział II. Przybliżenie różnych prób zdefiniowania sektora w tym zgodnie 

z kodami PKD. Statystyki liczby podmiotów i liczby zatrudnionych 

Komunikacja marketingowa to złożony proces przekazywania (i odbierania sygnałów 

zwrotnych) informacji (o firmie, marce, idei) do otoczenia (interesariuszy), realizowany za 

pomocą różnorodnych źródeł, narzędzi i kanałów dotarcia. Ma on służyć przekazywaniu 

najważniejszych informacji o działalności, cechach produktu czy ofercie rynkowej. Powinien 

przy tym wzbudzać określone reakcje odbiorców, takie jak: zaciekawienie, zmiana 

przekonań, przekazanie informacji zwrotnej28. Jest zatem skomplikowanym konglomeratem 

zagadnień i rozważań: technicznych, technologicznych, socjologicznych, zarządczych, 

analitycznych, badawczych, psychologicznych, kulturowych i artystycznych. W raporcie PARP 

„Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora komunikacji marketingowej”29 

można znaleźć następującą definicję: (to) „działalność mająca na celu dwustronną 

komunikację przedsiębiorstw oraz ich klientów z naciskiem na podmioty będące dostawcami 

usług marketingowych”. Raport doprecyzowuje także cel aktywności związanej 

z komunikacją marketingową. Jest to: „wpływanie na uczestników rynku, a także 

nawiązywanie i podtrzymywanie z nimi relacji”. Większość opisywanych w literaturze 

podejść doprecyzowujących obszar aktywności, określany jako „komunikacja 

marketingowa”, zbliżonych jest do przywołanych definicji. Wiąże się z tym próba opisania 

czym jest i czym zajmuje się sektor komunikacji marketingowej, a także które z aktywności 

związanych z prowadzeniem działań opisanych powyżej, przez jakie podmioty lub aktorów 

rynku są realizowane. Proces komunikowania wymaga zaangażowania nadawcy, istnienia 

odbiorcy, nadania przekazowi formy i znalezienia narzędzia czy środka przekazywania treści. 

Ten powszechnie znany model stanowić może punkt wyjścia dookreślający podmioty 

rynkowe tworzące strukturę sektora.  

Proces komunikowania wymaga również przenalizowania potrzeb odbiorcy, 

przygotowania adekwatnej treści, nadania jej formy, a następnie skutecznego jej przekazania 

i potwierdzenia czy i jak została odebrana. Sektor komunikacji marketingowej może skupiać 

podmioty zlecające przekazanie komunikatu, jak i te, które go przekazują. Podział ten 

powiązany jest z rynkową potrzebą stojącą za komunikacją marketingową. Ma ona służyć 

skutecznemu konkurowaniu przedsiębiorstw i marek. Przywołany wyżej Raport PARP stara 

się w tym miejscu wskazać zakres kompleksowego podejścia do komunikacji: „We 

współczesnym podejściu do marketingu całość działalności danego przedsiębiorstwa, 

organizacji czy instytucji może być komunikatem, w związku z czym komunikacja 

marketingowa – aby być skuteczną – obejmuje takie aspekty, jak: 

• systemy identyfikacji (np. wizualnej) 

• projektowanie produktów (nazwy, kolory, kształty, opakowania) 

• ceny produktów i usług 
 

28 https://mfiles.pl/pl/index.php/Komunikacja_marketingowa (dostęp: 12.09.2022). 
29 https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/identyfikacja-instrumentow-wsparcia-dla-
rozwoju-sektora-komunikacji-marketingowej (dostęp: 13.09.2022). 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Komunikacja_marketingowa
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/identyfikacja-instrumentow-wsparcia-dla-rozwoju-sektora-komunikacji-marketingowej
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/identyfikacja-instrumentow-wsparcia-dla-rozwoju-sektora-komunikacji-marketingowej
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• kanały dystrybucji 

• lokalizacja firmy 

• ubiór, zachowanie i wizerunek sprzedawców 

• reklama 

• lokowanie marki (brand placement) 

• public relations 

• sponsoring 

• marketing bezpośredni 

• sprzedaż osobista 

• promocja sprzedaży 

• merchandising 

• udział w imprezach targowo-wystawienniczych 

• gadżety i upominki promocyjne 

• licencjonowanie marek”. 

Autorzy omawianego raportu uzupełniają powyższe zestawienie o listę zadań 

komunikacji marketingowej, wymieniając wśród nich: „dostarczanie odbiorcom informacji, 

argumentacji, obietnic i zachęt skłaniających do wymiany rynkowej; tworzenie 

i utrzymywanie korzystnej opinii o oferentach, ofertach i ich markach; przezwyciężanie 

oporów, uprzedzeń i przyzwyczajeń hamujących popyt na dotychczasową ofertę; kreowanie 

popytu na nową ofertę; minimalizowanie wrażliwości potencjalnych nabywców na cenę 

oferty; zapewnienie odbiorcom możliwości kontaktu z firmą oraz ułatwienie wzajemnych 

interakcji”30. 

Podejście zadaniowe do opisu aktywności powiązanych z komunikacją marketingową 

zwiększa trudność klarownego zdefiniowania sektora. Gdy uzupełnimy je o perspektywę 

najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych w Polsce w procesie komunikacji 

marketingowej (np. strony www, ulotki, reklama prasowa, e-mail marketing, eventy, social 

media), jeszcze trudniej przyjąć jednolitą definicję. 

Podobne trudności napotykają także przedstawiciele świata komunikacji 

marketingowej w innych krajach. Dostępne źródła (zobacz przypis31) wskazują na większą 

łatwość definiowania specyfiki sektora komunikacji marketingowej poprzez zaliczenie go do 

działań opisanych jako szeroko rozumiana „reklama” i włączenie jego standardowych 

aktywności do działania w ramach „przemysłów kreatywnych” (creative industries).  

 
30 Raport PARP: Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora komunikacji marketingowej 
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/identyfikacja-instrumentow-wsparcia-dla-
rozwoju-sektora-komunikacji-marketingowej (dostęp: 26.09.2022). 
31 Przemysł kreatywny: ekonomia na styku kultury i biznesu, red. nauk. Janina Stankiewicz, Zbigniew Binek, 

Sławomir Kotylak, Wyd. Majus, Zielona Góra, 2013; https://pec.ac.uk/news/national-statistics-on-the-creative-

industries (dostęp 22.09.2022); 
https://www.creativescotland.com/__data/assets/pdf_file/0017/34910/Creative-Industries-Appendix-2.pdf 
(dostęp 22.09.2022). 

https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/identyfikacja-instrumentow-wsparcia-dla-rozwoju-sektora-komunikacji-marketingowej
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/identyfikacja-instrumentow-wsparcia-dla-rozwoju-sektora-komunikacji-marketingowej
https://pec.ac.uk/news/national-statistics-on-the-creative-industries
https://pec.ac.uk/news/national-statistics-on-the-creative-industries
https://www.creativescotland.com/__data/assets/pdf_file/0017/34910/Creative-Industries-Appendix-2.pdf
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W rozważaniach o przyszłym kształcie sektora warto wziąć pod uwagę tę perspektywę 

dopełniającą definicję, poprzez powiązanie sektora w jego obecnym, formalnie ujętym, 

kształcie z pozostałymi branżami tworzącymi przemysł kreatywny. 

Sektor komunikacji marketingowej, bez względu na paradygmat definicji, „obejmuje 

bardzo szerokie spektrum usług. Wpływa to na trudność z jego monitorowaniem – usługi 

związane z komunikacją marketingową zawarte są w dwóch sekcjach Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD), co więcej, dotyczą tylko części działów w każdej z sekcji (tabela), 

natomiast w statystyce publicznej (GUS) nie wszystkie dane o przedsiębiorstwach 

publikowane są w podziale na sekcje oraz działy”32. Przywołany w tym miejscu przez Raport 

PARP sposób definiowania sektora odpowiada zasadom przyjętym dla opisania wszystkich 

obszarów gospodarki objętych systemem rad sektorowych. W opinii wielu ekspertów jest on 

niedostatecznie adekwatny do dzisiejszej praktyki rynkowej, na przykład poprzez 

wykluczenie działalności public relations opisywanej w PKD w sekcji 70.21.Z – stosunki 

międzyludzkie (public relations) i komunikacja; działalność PR jest dziś traktowana jako część 

aktywności zintegrowanej komunikacji marketingowej. Ponadto eksperci zwracają uwagę na 

brak możliwości formalnego włączenia do systemu wielu specjalności technologiczno- 

-informatycznych służących bezpośrednio komunikacji marketingowej (choćby firmy mar-

tech, czyli: marketing i technologia) z uwagi na ich PKD powiązane zostały ze środowiskiem 

teleinformatycznym. Być może przyszła praktyka definiowania sektorów pozwoli na 

zastosowanie innego paradygmatu opisu. Tymczasem przyjęte dla obecnej definicji kody 

(zgodne z klasyfikacją PKD 2007) zostały zaklasyfikowane do sektora komunikacji 

marketingowej przez PARP w porozumieniu z Radą Sektorową. 

Dobrą ilustrację przyjętych zasad klasyfikacji kodów PKD i wskazującą na typy 

działalności w sektorze stanowi Tabela nr 1 (poniżej) zawarta w Raporcie PARP: „Na potrzeby 

funkcjonowania rady do sektora zaliczono głównie przedsiębiorstwa będące dostawcami 

usług marketingowych. Sektor obejmuje więc sekcje PKD związane z działalnością 

reklamową, wydawniczą, nadawczą oraz produkcyjną”33. 

  

 
32 Raport PARP: Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora komunikacji marketingowej. 
33 Ibidem. 
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Sekcja, Dział, Grupa, Klasa Status 

J58 Działalność wydawnicza Częściowo 

 
J58.1 Wydawanie książek, periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza 
z wyłączeniem w zakresie programowania 

 

  

J.58.11 Wydawanie książek Wykluczone 

J.58.12 Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, 
telefonicznych) 

 

J.58.13 Wydawanie gazet  

J.58.14 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków  

J.58.19 Pozostała działalność wydawnicza  

 J58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Wykluczone 

J.59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów 
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych 

Częściowo 

 
J.59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami 
telewizyjnymi 

 

 
 

J.58.11 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo 
i programów telewizyjnych 

 

J.58.12 Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami 
wideo i programami telewizyjnymi 

 

J.58.13 Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo 
i programów telewizyjnych 

 

J.58.14 Działalność związana z projekcją filmów Wykluczone 

J59.2 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Wykluczone 

J60 Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych  

M73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej  

Tabela 1. Sektor komunikacji marketingowej według kodów PKD 

Autorzy omawianego raportu PARP zauważają także, co w pełni potwierdzają 

eksperci rynku, że powyższy podział utrudnia pełną analizę sytuacji sektora, ponieważ jego 

klasyfikacja według kodów PKD uniemożliwia włączenie do analizy tych przedstawicieli rynku 

komunikacji marketingowej, którzy reprezentują własne działy marketingu, komunikacji  

i promocji wielu przedsiębiorstw, organizacji i instytucji. W tym także te, które nie korzystają 

z usług firm zewnętrznych specjalizujących się w usługach komunikacyjnych. „Osoby 

pracujące w takich działach nie są uwzględnione na przykład w badaniach GUS jako 

zatrudnione w sektorze komunikacji marketingowej, lecz w sektorze, w którym działalność 

prowadzi zatrudniająca je firma (np. w budownictwie)”34. 

 
34 Ibidem. 
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Działania podejmowane w okresie funkcjonowania Rady nie wyeliminowały tej 

trudności i stanowią nadal wyzwanie dla kompleksowej, całościowej analizy potencjału 

sektorowego. 

Zgodnie z przyjętym systemem klasyfikacji i według danych GUS/Eurostat 

z 2019 roku w polskim sektorze komunikacji marketingowej działało ponad 87 tysięcy 

podmiotów (Europa – ponad 590 tysięcy, podmioty z Polski stanowią około 15 procent 

wszystkich w Europie), a ich liczba powiększa się od kilku lat o 4‒6 procent rocznie. 

Natomiast przy wzrostach ogólnych dwie sekcje objęte klasyfikacją sektorową, czyli 

działalność wydawnicza i nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, 

odnotują niewielkie spadki ich liczby. 

Największą grupę podmiotów (ponad 57 tysięcy) stanowią te z PKD opisanym jako 

„reklama, badanie rynku i opinii”. Wskaźnik ten zbliżony jest do proporcji europejskich 

(Europa – blisko 55 procent wszystkich podmiotów to podmioty reklamowe). 

Jak już o tym wspomniano, sektor zdominowany jest przez mikrofirmy zatrudniające 

do 9 pracowników. Stanowią one 98 procent ogólnej liczby firm zajmujących się komunikacją 

marketingową. Podmioty duże, zatrudniające powyżej 250 osób, stanowią promil (do  

0,01 procent) ogólnej liczby. To charakterystyka (dominacja mikropodmiotów), którą można 

także zaobserwować na innych rynkach europejskich, gdzie stanowią one jednak nieco 

mniejszą część rynku (średnio około 95 procent). 

Zróżnicowanie występuje również pod względem liczby pracujących 

w poszczególnych podsektorach. „Zdecydowana większość (około 58 procent) pracuje  

w firmach zajmujących się reklamą, badaniami rynku i opinii publicznej, około 24 procent  

– w firmach z sekcji działalność wydawnicza, po 9 procent – w firmach, których działalność 

jest związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 

dźwiękowych i muzycznych oraz nadawaniem programów ogólnodostępnych  

i abonamentowych”. Co interesujące rosnąca liczba podmiotów nie rzutuje na wysokie 

wzrosty liczby pracowników. „W latach 2010‒2017 (...) skala rocznej zmiany wskaźnika 

zmiany liczby pracujących mieściła się w przedziale od -0,9% do +1,1%”. Podmioty sektora 

zatrudniają w Polsce blisko 150 tysięcy pracowników, co stawia nasz kraj na 5. miejscu na 

starym kontynencie”. 

Wśród sektorów komunikacji marketingowej państw Unii Europejskiej (UE-28, przed 

brexitem) polski sektor zajmuje 6. miejsce pod względem liczby podmiotów sektora. 

Najwięcej zarejestrowanych jest we Francji (11,5 procent ogółu podmiotów gospodarczych),  

Wielkiej Brytanii (10,4 procent ogółu), Hiszpanii (9,9 procent ogółu), Holandii (9,7 proc 

ogółu) i Niemczech (9,2 procent ogółu). Łączna liczba pracujących w sektorze komunikacji 

marketingowej w Unii Europejskiej (UE-28) wynosiła przed brexitem ponad 2,6 milionów 

pracowników. 

Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce (8. miejsce) krajów o najwyższych obrotach 

sektora. Dla porównania w 2017 roku wartość obrotów sektora komunikacji marketingowej 

w Wielkiej Brytanii wyniosła ponad 118 323 milionów euro. Obroty w Polsce przekroczyły 

wówczas równowartość 16 690 milionów euro. 
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Bez względu na przyjętą klasyfikację i definicję sektora, jest on jedną 

z najważniejszych, dynamicznie się rozwijających, innowacyjnych części i gałęzi gospodarki. 

Generuje ponad 4 procent PKB, zatrudnia blisko 0,9 procent czynnych zawodowo, tworząc 

miejsca pracy w niemal 2 procent wszystkich polskich podmiotów gospodarczych. To 

znaczący sektor, bez którego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie świata w XXI wieku. 

Zgodnie z definicją przyjęta przez Department for Digital, Culture, Media & Sport rządu 

brytyjskiego współczesna komunikacja marketingowa zajmuje się działaniami, „które biorą 

się z kreatywności, innowacyjności i talentu, które mają zarazem potencjał tworzenia 

bogactwa oraz miejsc pracy”35. 

 

Rysunek 2 Wygląd strony internetowej Rady Sektorowej (28.09.2022 r.) 

  

 
35 Opr. wł. na podstawie https://unevoc.unesco.org/home/TVETipedia+Glossary/filt=all/id=615 (dostęp 
26.09.2022). 

https://unevoc.unesco.org/home/TVETipedia+Glossary/filt=all/id=615
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Rysunek 3 Okładka raportu „Propozycje zmian rozwiązań w obszarze roli i funkcjonowania akademickich biur karier 
w odniesieniu do sektora komunikacji marketingowej” jako przykład publikacji Rady Sektorowej 
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Rozdział III. Raporty Rady Sektorowej 

Do publikacji Rady należą poradniki, którym więcej miejsca poświęcono  

w rozdziale IV, programy studiów, predykcje na 2022 rok, monitoringi rynku pracy, edukacji 

i komunikacji marketingowej prowadzone od grudnia 2019 roku, rekomendacje oraz raporty. 

W tym rozdziale szerzej omówione zostały te ostatnie. Poniższe podrozdziały są jednocześnie 

tytułami materiałów opublikowanych przez Radę. 

Silversi w sektorze komunikacji marketingowej. Potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe osób 50+ 

Ten przełomowy raport ukazał się w styczniu 2021 roku, a do dziś jest przywoływany 

i stanowi przedmiot dyskusji36. Dotychczas nie było podobnych analiz, w trakcie których 

pracodawcy mieliby powód do zastanowienia się, na przykład dlaczego zatrudniają lub nie 

zatrudniają przedstawicieli doświadczonej kadry. Reprezentanci działów HR poproszeni 

o opinię na temat „silversów”, zwrócili uwagę na następujące zalety dojrzałych 

pracowników: 

• duże doświadczenie zawodowe ‒ wskazało na nie 83 procent badanych  

• odpowiedzialność i lojalność wobec pracodawcy ‒  zaznaczyło 75 procent badanych 

• brak skłonności dla częstych zmian pracy ‒ potwierdziło je 64 procent respondentów 

• dyscyplinę pracy ‒  podkreśliło 60 procent ankietowanych. 

Firmy, które nie zatrudniają pracowników z grupy 50+, przedstawiły w trakcie badań 

następujące argumenty: 

• chęć utrzymania wizerunku młodego zespołu ‒ 47 procent 

• wolę inwestowania w rozwój młodych pracowników ‒ 46 procent 

• pracownicy 50+ nie mają odpowiednich kompetencji do pracy w sektorze 

komunikacji marketingowej – 40 procent. 

Wziąwszy pod uwagę zmiany demograficzne i starzenie się społeczeństw 

europejskich, wizerunek młodego zespołu może niebawem stracić na atrakcyjność, o ile 

jeszcze takową ma. Ostatniemu z wymienionych przed chwilą argumentów, zdają się 

przeczyć fragmenty raportu, w których opublikowana została ocena kompetencji 

i umiejętności pracowników 50+ według ich pracodawców. Najwięcej odpowiedzi  

4 i 5 („zadowalająca” i „zdecydowanie zadowalająca”) otrzymały: doświadczenie w branży 

i obsługa Ms Power Point (87 procent ), umiejętność zarządzania projektami (84 procent), 

wykształcenie, dyplom związany z komunikacją marketingową i obsługa Ms Excel  

(79 procent) oraz umiejętność korzystania z zasobów internetu (78 procent). Najniżej, choć 

wciąż wysoko, pracodawcy ocenili: obsługę innego specjalistycznego oprogramowania  

(58 procent), znajomość narzędzi marketingu online (60 procent) i umiejętność korzystania  

z innych narzędzi cyfrowych niż Ms Office (63 procent odpowiedzi „zadowalająca” 

i „zdecydowanie zadowalająca”). 

 
36 https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/06/Silversi-w-sektorze-komunikacji-
marketingowej-2601_final_korekta_28.05.pdf (dostęp 24.09.22). 

https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/06/Silversi-w-sektorze-komunikacji-marketingowej-2601_final_korekta_28.05.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/06/Silversi-w-sektorze-komunikacji-marketingowej-2601_final_korekta_28.05.pdf
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 W tym miejscu należy zauważyć, że w omawianym w rozdziale IV niniejszego Raportu 

„pakiecie młodzieżowym” zwrócono młodym ludziom uwagę, że najprawdopodobniej będą 

pracować w bardzo zróżnicowanych zespołach, w tym również wielokulturowych 

i wielopokoleniowych. Firmy powinny przygotowywać się do tego już dziś, wykorzystując 

potencjał doświadczonej kadry w rozwoju młodych pracowników chociażby w postaci 

programów mentoringowych. Raport poświęcony „silversom” zawiera przydatny zbiór 

dobrych praktyk, które mogą stanowić pierwsze drogowskazy dla tych organizacji, które nie 

miały do tej pory doświadczeń z zatrudnianiem dojrzałej kadry. 

 Badania jakościowe przeprowadzono od 9 do 20 grudnia 2020 roku za pomocą 

techniki wywiadów pogłębionych, a badania jakościowe od 15 do 22 października tegoż roku. 

Za pomocą techniki mix-mode łączącą wywiady telefoniczne z ankietą elektroniczną zebrano 

łącznie 231 odpowiedzi. Raport przygotował zespół SW Research pod kierunkiem Piotra 

Zimolzaka, wiceprezesa zarządu. 

 

Kod QR. Zapis webinaru: Silversi w sektorze komunikacji 
marketingowej (19.05.2021 r.) 

 

Co przyciąga młodych? 

 To kolejny raport przygotowany dla Rady, który wzbudził zainteresowanie również 

środowisk niezwiązanych z sektorem komunikacji marketingowej37. Jego rezultaty mogą bez 

trudu stanowić źródło wiedzy i inspiracji dla podmiotów z innych branż. Za pomocą badań 

online prowadzonych od 24 stycznia do 3 marca 2022 roku szukano odpowiedzi na 

zasadnicze pytanie: Na ile sektor jest atrakcyjnym miejscem do pracy w opinii osób, które nie 

ukończyły jeszcze 26. roku życia? Partnerami badania byli: Screenlovers, Rocket Jobs, 

SW Research. 

 Czego młodzi ludzie oczekują od przyszłego miejsca pracy? Przede wszystkim 

godnych zarobków (79 procent), możliwości zachowania równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym (41 procent) i rozwoju kompetencji (37 procent). Najmniej 

interesuje ich w związku z karierą tworzenie więzi międzyludzkich w miejscu pracy i poczucie 

wpływu na otaczającą rzeczywistość (po 8 procent odpowiedzi) oraz możliwość pracy 

zdalnej, na którą wskazało 12 procent badanych. 

  

 
37 https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-
content/uploads/2022/06/Raport_Co_przyciaga_mlodych_final.pdf (dostęp 25.09.22). 

https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport_Co_przyciaga_mlodych_final.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport_Co_przyciaga_mlodych_final.pdf
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 W opinii młodego pokolenia praca w sektorze komunikacji marketingowej jest 

rozwijająca i ciekawa (odpowiednio 78 procent i 74 procent odpowiedzi: „zdecydowanie się 

zgadzam” i „raczej się zgadzam”). W opinii 66 procent badanych daje ona poczucie wpływu 

na otaczającą rzeczywistość. Zgodnie z oceną 35 procent respondentów pozwala na 

zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a według 36 procent 

pozwala dobrze zarobić. 

 Za swoje najmocniejsze strony badani uznali naukę nowych kompetencji  

(43 procent), kreatywność (37 procent) i logiczne/analityczne myślenie (31 procent). 

Najsłabsze noty otrzymały: odporność na stres (zaledwie 8 procent), rozwiązywanie 

problemów (15 procent) i, co ciekawe i przeczące powszechnemu mniemaniu, kompetencje 

cyfrowe (16 procent). Cóż, na przykład administracja cyfrowa jest trudniejsza w obsłudze niż 

przewijanie kciukiem postów w aplikacjach mediów społecznościowych. 

 

Kod QR. Zapis prezentacji wyników badania i dyskusji: 

„Pokolenie Z o pracy w komunikacji marketingowej” 

(27.04.2022 r.) 

 

Współpraca biznesu z uczelniami 

Współpracy biznesu z uczelniami poświęcono kilka raportów. Ich rezultaty miały 

wpływ na kolejne z praktycznych zadań wykonanych na zlecenie Rady, czyli opracowanie 

gotowych do wykorzystania programów studiów podyplomowych takich jak: analityka  

w komunikacji marketingowej, digital expert, performance marketing, zarządzanie 

projektem marketingowym, zarządzanie w projekcie kreatywnym. Na każdą z wymienionych 

przed chwilą propozycji składają się: karty przedmiotów, matryce efektów kształcenia, plan 

studiów i materiały dodatkowe (rekomendacje sugerowanych metod kształcenia, wykaz 

kursowych efektów kształcenia i założenia metodologiczne oraz wykaz źródeł). 

 Członek Rady dr Tomasz Chrząstek z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w następujący sposób odpowiedział na pytanie, o sens 

zacieśniania współpracy między uczelniami a biznesem: Odpowiedź na pytanie, czy warto 

zadbać o dobrą współpracę uczelni z biznesem, wydaje się być oczywista. Nie tyle jest 

potrzebna, co konieczna. Jednym z kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej jest właśnie współpraca ocenianego z kierunku z otoczeniem  

społeczno-gospodarczym.  
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Ma to szczególne znaczenie w przypadku studiów o profilu praktycznym. Jak się okazuje, 

zajęcia dobrze przygotowane we współpracy z biznesem są bardzo wysoko oceniane przez 

studentów, gdyż niosą istotne korzyści w postać zdobytego doświadczenia zawodowego, 

nawiązanych kontaktów, a i nierzadko owocują pierwszą umową o pracę. 

 W toku prac Rady powstały następujące raporty przybliżające zagadnienia związane 

ze współpracą sektora z uczelniami i możliwie najlepszego dopasowania edukacji na tym 

poziomie do rzeczywistych potrzeb firm: 

• Współpraca uczelni i przedsiębiorstw z sektora komunikacji marketingowej 

(Warszawa, kwiecień 2021 rok)38 

• Analiza możliwości wykorzystania punktacji ECTS oraz ewentualnych zmian  

w systemie naliczania pkt. ECTS w celu zwiększenia kompetencji społecznych  

i umiejętności praktycznych w sektorze komunikacji marketingowej. Opracował  

prof. Jacek Trębecki, (Poznań, luty 2022 rok)39 

• Analiza i propozycje zmian dotychczasowych rozwiązań w obszarze odbywania staży 

i praktyk. Opracował prof. Dariusz Tworzydło (Rzeszów, luty 2022 rok)40 

• Analiza rozwiązań w obszarze szkolnictwa wyższego w odniesieniu do sektora 

komunikacji marketingowej w zakresie rekomendacji zmian w obszarze tzw. Studiów 

dla praktyków. Opracował dr Jarosław Kończak (Warszawa, luty 2022 rok)41 

• Współpraca nauka‒biznes w świetle badań Rady Sektorowej (kwiecień 2022 rok)42 

W tym ostatnim dokumencie zidentyfikowano między innymi podstawowe problemy 

powodujące brak współpracy firm z biznesem. Najważniejsze to: trudność w określeniu 

wartości takiej współpracy i brak zrozumienia wzajemnych potrzeb. Deklarowana 

współpraca uczelni z biznesem przyjmuje według respondentów najczęściej charakter: 

wykładów gościnnych, programów stażowych i wymiany wiedzy. Rzadko natomiast dotyczy 

programów badawczych i tworzenia ścieżek dydaktycznych. Firmy w większości pozytywnie 

oceniają współpracę z uczelniami, widząc w nich przede wszystkim potencjał funkcji 

dydaktycznych i zasobów ludzkich. Biznes nie dostrzega natomiast potencjału w możliwości 

wywierania wpływu na kształt badań i w dostępie do infrastruktury. 

Niniejszy raport ma szansę choć w minimalnym stopniu wpłynąć na tę przedostatnią 

kwestię dzięki zestawieniu w rozdziale V postulatów badawczych, które pojawiły się w toku 

prac Rady. 

 
38 https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/04/Raport_Biznes_Nauka_Rada-
Sektorowa_Komunikacja-_042021.pdf (dostęp 25.09.22). 
39 https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/07/Raport_Analiza-mozliwosci-
wykorzystania-ECTS_2022_final_k.pdf (dostęp 25.09.22). 
40 https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/07/Raport_Analiza-i-propozycje-zmian-
odbywania-praktyk-i-stazy_2022_final_k.pdf (dostęp 25.09.22). 
41 https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/07/Raport_Analiza-i-propozycje-zmian-w-
zakresie-studiow-dla-praktykow_2022_final_k.pdf (dostęp 25.09.22). 
42 https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/05/Wpolpraca-Biz-Edu-w-swietle-badan-
Rady-Kompetencji-SKM.pdf (dostęp: 25.09.2022). 

https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/04/Raport_Biznes_Nauka_Rada-Sektorowa_Komunikacja-_042021.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/04/Raport_Biznes_Nauka_Rada-Sektorowa_Komunikacja-_042021.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/07/Raport_Analiza-mozliwosci-wykorzystania-ECTS_2022_final_k.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/07/Raport_Analiza-mozliwosci-wykorzystania-ECTS_2022_final_k.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/07/Raport_Analiza-i-propozycje-zmian-odbywania-praktyk-i-stazy_2022_final_k.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/07/Raport_Analiza-i-propozycje-zmian-odbywania-praktyk-i-stazy_2022_final_k.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/07/Raport_Analiza-i-propozycje-zmian-w-zakresie-studiow-dla-praktykow_2022_final_k.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/07/Raport_Analiza-i-propozycje-zmian-w-zakresie-studiow-dla-praktykow_2022_final_k.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/05/Wpolpraca-Biz-Edu-w-swietle-badan-Rady-Kompetencji-SKM.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/05/Wpolpraca-Biz-Edu-w-swietle-badan-Rady-Kompetencji-SKM.pdf
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Kod QR: MarCom Skills Seminar II: Efektywna współpraca 
biznesu z uczelniami - panel dyskusyjny 

 

Marketingowe kompetencje przyszłości 

Dotychczas odbyły się trzy edycje tego cyklicznego badania potrzeb  

szkoleniowo-rozwojowych w sektorze komunikacji marketingowej. Miało to miejsce w latach 

202043, 202144 i 202245. Uzyskane rezultaty można więc porównywać i dzięki temu 

obserwować zmiany w oczekiwaniu wobec zapotrzebowania na umiejętności pracowników 

obecnie i w najbliższej przyszłości. Co istotne materiały obejmują nie tylko perspektywę 

pracodawców, ale również kadr. 

 Zgodnie z rezultatami pierwszej fali pracodawcy byli najbardziej zainteresowani 

szkoleniem pracowników w następujących dziedzinach: strategia (63 procent), nowe 

technologie marketingowe (56 procent), zarządzanie projektami (49 procent) oraz 

planowanie i efektywność kampanii marketingowych (46 procent). Oczekiwania 

pracowników były podobne, przy czym planowanie i efektywność kampanii znalazły się przed 

zarządzaniem projektami. W 2021 roku perspektywa pracodawców uległa zmianie. Na 

pierwszych pozycjach wskazali oni tym razem: marketing internetowy i zarządzanie 

projektami (po 66,7 procent). Podium uzupełniły obszary komunikacji marketingowej 

i kreatywności (po 57,8 procent). W 2022 roku pracodawcy za najważniejsze uznali obszary: 

technologiczne i digitalowe, komunikacyjne, analityczne i związane z zarządzaniem. 

Natomiast pracownicy zaproponowali podnoszenie kwalifikacji w: obsłudze narzędzi  

i kanałów komunikacji, zarządzaniu, analizie i komunikacji. 

Przywołane raporty zawierają szczegółowe rozwinięcia pożądanych szkoleń w obrębie 

tak ogólnie przedstawionych obszarów jak np. strategia. W tym miejscu warto zwrócić 

uwagę, że zebrane oczekiwania zarówno firm, jak i pracowników, nie są śmiałymi, 

futurystycznymi wizjami przyszłości, lecz trzeźwą odpowiedzią na luki kompetencyjne 

obserwowane obecnie. 

 
43 https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2020/05/Raport-Marketingowe-Kompetencje-
Przysz%C5%82o%C5%9Bci.pdf (dostęp: 25.09.2022). 
44 https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/07/Raport-Marketingowe-Kompetencje-
Przyszlosci-2021.pdf (dostęp: 25.09.2022). 
45 https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/08/Raport-Kompetencje-przyszlosci-
2022_final.pdf (dostęp: 25.09.2022). 

https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2020/05/Raport-Marketingowe-Kompetencje-Przysz%C5%82o%C5%9Bci.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2020/05/Raport-Marketingowe-Kompetencje-Przysz%C5%82o%C5%9Bci.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/07/Raport-Marketingowe-Kompetencje-Przyszlosci-2021.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/07/Raport-Marketingowe-Kompetencje-Przyszlosci-2021.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/08/Raport-Kompetencje-przyszlosci-2022_final.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/08/Raport-Kompetencje-przyszlosci-2022_final.pdf
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 Wszystkie publikacje Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji 

Marketingowej można bezpłatnie pobrać z jej strony internetowej46. Materiały te  

w komplecie już zostały wykorzystane w praktyce, wpływając na treść „pakietu 

młodzieżowego”, któremu więcej miejsca poświęcono w rozdziale IV, i zaproponowanych 

przez Radę programach nowych kierunków studiów podyplomowych. Dzięki wskazywaniu 

dobrych praktyk i bolączek mogą mieć one dalszy, pozytywny wpływ także na zarządzanie 

zasobami ludzkimi (widać często rozdźwięk między na przykład propozycjami szkoleniowymi 

pracodawców a opiniami pracowników na ten sam temat), systemy rekrutacji, koncepcje 

zatrzymywania pracowników w firmie, tworzenia lepszej kultury organizacji oraz stanowić 

podstawę dla badań naukowych. 

 Obszarów, które były przedmiotem zainteresowania i dyskusji Rady było o wiele 

więcej, niż te, które znalazły odzwierciedlenie w raportach. Zamieszczone poniżej kody QR 

prowadzą do zaledwie trzech z licznych dyskusji. 

 

Kod QR. Webinar: czego uczy kryzys 
w komunikacji marketingowej? (27.05.2020 r.) 

Kod QR. MarComSkills Seminar. Panel 
dyskusyjny: czy możemy być bardziej 
kreatywni? (10.10.2020 r.) 

 

 

Kod QR. MarComSkills Seminar. Panel 
dyskusyjny: praca zdalna – czy to coś zmienia? 
(10.10.2020 r.) 

  

 
46 https://radasektorowa-komunikacja.pl/publikacje-rady/ (dostęp: 25.09.22). 

https://radasektorowa-komunikacja.pl/publikacje-rady/
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Rozdział IV. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego i jego praktyczne zastosowanie 

Socjolog Émile Durkheim miał stwierdzić, że nauka powinna być uprawiana po coś. 

Rezultaty badań powinny zatem budzić coś więcej niż zaciekawienie i stanowić powód do 

środowiskowej dyskusji lub naukowej bądź medialnej debaty. W tym rozdziale przybliżamy 

wyniki Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego dla sektora komunikacji marketingowej  

i praktyczne ich zastosowanie w postaci „pakietu młodzieżowego”. 

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego 

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) to przedsięwzięcie unikatowe w skali Polski i Europy 

realizowane przez PARP we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Pierwsza edycja 

prowadzona była w latach 2009‒2015. Jej rezultaty pokazały specyfikę rodzimego rynku 

pracy. Na przykład potwierdziły nieobce również firmom z sektora komunikacji 

marketingowej zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem absolwentów 

„przeedukowanych”, czyli mających wyższe kwalifikacje niż faktycznie potrzebne na danym 

stanowisku. Według autorów raportów miało się to wiązać między innymi z nadzieją, na 

ograniczenie w przyszłości wydatków na szkolenie kadr. Dzięki BKL wyszło na jaw, że na tle 

państw Unii Europejskiej wyróżnia nas, niestety negatywnie, umieszczenie w pierwszej 

piątce oczekiwań wobec kandydatów pragnienie pracodawców, żeby na rozmowę 

kwalifikacyjną przychodzili ludzie dobrze wychowani, potrafiący się zachować. Badania losów 

absolwentów udowodniły, że najwięcej osób, które w ciągu roku od momentu zakończenia 

najwyższego poziomu edukacji zdobywały zatrudnienie, legitymowało się wykształceniem 

wyższym magisterskim (mężczyźni i kobiety) i zawodowym (mężczyźni). Profesor Jarosław 

Górniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego zwrócił w tym kontekście uwagę podczas seminarium 

zorganizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na potencjalny problem 

matrymonialny. Według tego badacza ma rynkach zachodnich (głównie USA) na panie 

czekają zawody wymagające długiej edukacji, a młodzi mężczyźni nie muszę się aż tak bardzo 

wysilać intelektualnie, gdyż mogą w młodym wieku zatrudnić się do prac prostych. Może się 

więc okazać, że absolwentki uczelni wyższych będą miały trudność ze znalezieniem 

kandydatów na mężów na ich poziomie. Wyższą liczbę kobiet legitymujących się wyższym 

wykształceniem w stosunku do grupy mężczyzn potwierdzają również prezentowane obecnie 

w czasie cyklu konferencji GUS wyniki Narodowego Spisu Powszechnego47. 

 Obecna edycja BKL rozpoczęła się w 2016 roku i będzie prowadzona do 2023 roku. 

Analizy sektorowe prowadzone są przede wszystkim w Branżowych Bilansach Kapitału 

Ludzkiego (BBKL). Dzięki nim identyfikowane są najpilniejsze potrzeby kompetencyjne 

przedsiębiorców i niedopasowania rynku pracy w poszczególnych sektorach. Rezultaty badań 

wskazują też trendy oddziałujące na każdą branżę i wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć 

przedsiębiorcy. Co ważne badania realizowane są we współpracy z Sektorowymi Radami ds. 

Kompetencji. Odpowiadają zatem potrzebom rad, przedsiębiorców oraz środowiska 

edukacji. 

 
47 https://kd.stat.gov.pl/ (dostęp 24.09.2022). 

https://kd.stat.gov.pl/
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Jak informuje na swojej stronie internetowej PARP badania sektorowe obejmują  

14 branż, w tym: 

w ramach projektu BBKL 

• budownictwo 

• moda i innowacyjne tekstylia 

• motoryzacja i elektromobilność 

• ochrona zdrowia i pomoc społeczna 

w ramach projektu BBKL II 

• chemia 

• gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja 

• handel 

• komunikacja marketingowa 

• nowoczesne usługi biznesowe 

• odzysk materiałowy surowców 

• przemysł lotniczo-kosmiczny 

• telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo 

• usługi rozwojowe 

• żywność wysokiej jakości 

Dla Bilansu Kapitału Ludzkiego opracowana została szczegółowa metodologia 

obejmująca merytoryczne podstawy badania pracodawców, osób dorosłych oraz instytucji 

i firm świadczących usługi rozwojowe48. W BBKL realizowane są dwie edycje badań 

obejmujące badania jakościowe (w tym badanie delfickie) i ilościowe realizowane na próbie 

minimum 800 pracodawców oraz minimum 800 pracowników zatrudnionych na kluczowych 

stanowiskach. 

Projekty BBKL i BBKL II współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój (PO WER) 2014‒202049. 

  

 
48 https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/metodologia-badania-bilans-kapitalu-
ludzkiego-2016-2023 (dostęp: 24.09.2022). 
49 Więcej na temat realizacji BKL i BBKL oraz ich merytorycznych podstaw można znaleźć na stronie www PARP: 
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bilans-kapitalu-ludzkiego#obbkl (dostęp: 24.09.2022). 

https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/metodologia-badania-bilans-kapitalu-ludzkiego-2016-2023
https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/metodologia-badania-bilans-kapitalu-ludzkiego-2016-2023
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bilans-kapitalu-ludzkiego#obbkl
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BBKL dla sektora komunikacji marketingowej 

W tym podrozdziale przybliżamy raport z I edycji badania „Branżowy Bilans Kapitału 

Ludzkiego. Sektor komunikacji marketingowej” przeprowadzonego przez PBS Sp. z o.o., 

MCM Institute Poland Sp. z o.o., EGO – Evaluation for Government Organizations s.c. 

i Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o. w 2021 roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, Warszawa, 2022 rok50. 

 Badania przeprowadzono od 16 lutego do 25 sierpnia 2021 roku. Wzięli w nich udział: 

pracodawcy, eksperci branżowi i edukacyjni oraz HR, pracownicy i klienci. Ich cele to: 

1. określenie stanu i kierunków rozwoju kadr w sektorze komunikacji marketingowej 

i związanego z nimi zapotrzebowania na kompetencje 

2. określenie krótko- i średniookresowych wyzwań (horyzont 2 i 5 lat), przed jakimi stoi 

sektor komunikacji marketingowej w wymiarze kompetencyjnym w związku ze 

zmianami społecznymi, gospodarczymi i technologicznymi. 

Raport BBKL dla sektora komunikacji marketingowej ma 158 stron i jest podzielony na 

osiem części: 

• w pierwszej przedstawiono metodologię badania 

• druga poświęcona została kondycji i funkcjonowaniu sektora w czasie pandemii 

według opinii pracodawców i pracowników 

• trzecia nosi tytuł: Pracownicy w sektorze komunikacji marketingowej – stan i kierunki 

zatrudnienia 

• czwarta, najobszerniejsza, poświęcona została kompetencjom w sektorze, stanowi 

i kierunkom rozwoju kadr 

• w częściach oznaczonych numerami pięć, siedem i osiem omówiono możliwe 

scenariusze rozwoju sektora, wyzwania najbliższej przyszłości, hipotezy związane 

z potencjalnymi kierunkami rozwoju. Tym kwestiom więcej miejsca poświęcone 

zostało w rozdziale V tego opracowania 

• w części szóstej zestawiono najpilniejsze wyzwania takie jak między innymi pomysły 

na zatrzymanie pracowników w firmach. 

W podsumowaniu do BBKL dla sektora komunikacji marketingowej stwierdzono, że 

firmy w większości dobrze sobie poradziły w okresie pandemii: 62 procent odnotowało 

zysk, a tylko 24 procent stratę. Nie miał przy tym dużego znaczenia okres pozostawania 

danego podmiotu na rynku. Zróżnicowanie odnotowano natomiast między podsektorami. 

Zyski odnotowało 59 procent firm z podsektorów wydawniczego i reklamy, 70 procent 

działających w produkcji nagrań i filmów oraz prawie 100 procent nadających programy. 

  

 
50 https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Branzowy-Bilans-Kapitau-Ludzkiego-II---sektor-
komunikacji-marketingowej_16032022.pdf (dostęp 24.09.2022). 

https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Branzowy-Bilans-Kapitau-Ludzkiego-II---sektor-komunikacji-marketingowej_16032022.pdf
https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Branzowy-Bilans-Kapitau-Ludzkiego-II---sektor-komunikacji-marketingowej_16032022.pdf
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Ustalono, że w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie większość pracodawców 

postawiła na rozwój. Nowe, ulepszone usługi, systemy i produkty wprowadziło 60 procent 

firm. Innowacje polegały głównie na nowej organizacji pracy (30 procent), nowatorskich 

sposobach podtrzymywania kontaktu z klientem (25 procent) i nowych sposobach dotarcia 

do klienta (21 procent). Wśród firm, które były bardziej zachowawcze (stawiające na 

przetrwanie) większość reprezentowała podsektor reklamy (44 procent), pod względem 

wielkości były to przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa (41 procent), co w pełni 

zrozumiałe wobec ich ilościowej dominacji w ogólnej liczbie podmiotów należących do 

sektora komunikacji marketingowej (patrz rozdział II). 

Na kondycję firm wpływała niepewna i zmieniająca się rzeczywistość, która miała 

wpływ na zarządzanie przez klientów budżetami. Kampanie doby pandemii były najczęściej 

krótkoterminowe i niskobudżetowe. 

W kolejnej części tego podrozdziału przybliżamy wyniki BBKL ściśle związane 

z kompetencjami w sektorze komunikacji marketingowej w kontekście ich praktycznego 

zastosowania w „pakiecie młodzieżowym”. 

„Pakiet młodzieżowy” jako przykład praktycznego wykorzystania rezultatów badań 

Nazwa „Pakiet młodzieżowy” miała przez długi czas charakter roboczy pojawiający się 

w toku prac Rady. Stanowiła ona skrót określający całość działań, dla których główną grupę 

docelową stanowili młodzi ludzie, przede wszystkim uczniowie techników reklamy. 

O konieczności szerszego otwarcia się firm z sektora na absolwentów tego ostatniego typu 

szkół dyskutowano już podczas konferencji MarCom Skills Day w styczniu 2020 roku. 

Głównym powodem zwrócenie uwagi na tę grupę kandydatów stanowił prognozowany dół 

demograficzny, który według GUS („Prognoza ludności na lata 2014‒2050”51) ma w sposób 

szczególnie dotkliwy dotknąć rodzimy rynek pracy w latach 2030‒2035. Najprawdopodobniej 

o tego samego absolwenta rywalizować wówczas będą firmy z różnych branż. Część 

procesów produkcyjnych i realizację usług zapewne uda się zautomatyzować. Do podjęcia 

pracy nad takimi rozwiązaniami zachęcał ostatnio prezes GUS dr Dominik Rozkrut52. Być 

może konieczne będzie ponadto szersze otwarcie na kandydatów z zagranicy, na przykład ze 

strefy EURES i z Ukrainy. W tym pierwszym wypadku przyda się zacieśnienie współpracy  

z Publicznymi Służbami Zatrudnienia, które odpowiadają za obsługę strefy53. W tym drugim 

dużą wartość mogą mieć doświadczenia wynikające z utworzenia przez lidera Rady, czyli SAR, 

w związku z napaścią Rosji na Ukrainę i napływem uchodźców ze wschodu, platformy 

rekrutacyjnej Adaid.eu54. Dotychczas sektor nie był zainteresowany pozyskiwaniem 

kandydatów z tego kierunku ze względu na niższe kompetencje językowe (w polskim  

i angielskim).  

 
51 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-
opracowana-2014-r-,1,5.html (dostęp: 24.09.2022). 
52 https://kielce.tvp.pl/62758881/11092022-rozmowa-z-dominikiem-rozkrutem (dostęp: 24.09.2022). 
53 https://eures.praca.gov.pl/ (dostęp: 24.09.2022). 
54 https://adaid.eu/ (dostęp: 24.09.2022). 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html
https://kielce.tvp.pl/62758881/11092022-rozmowa-z-dominikiem-rozkrutem
https://eures.praca.gov.pl/
https://adaid.eu/
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Sięgnięcie po te kadry w przyszłości może okazać się jednak atrakcyjne dla biznesu. Firmy 

z sektora już zerkają łakomym wzrokiem w stronę absolwentów kierunków technicznych, 

wychodząc ze zrozumiałego założenia, że łatwiej jest nauczyć programistę komunikacji niż 

humanistę programowania. Bez względu jednak na to, w którą stronę spojrzeć, uwidacznia 

się potrzeba dysponowania narzędziami atrakcyjnej i wiarygodnej opowieści o pracy 

w sektorze. „Pakiet młodzieżowy” stanowi pionierską propozycję skutecznej odpowiedzi na 

to wyzwanie. Narzędzia te w sposób unikatowy łączą w sobie elementy skierowane do 

różnych grup interesariuszy i starają się pokazać cały sektor: od powiatowych 

mikroprzedsiębiorstw po międzynarodowych gigantów. 

Pakiet składa się z kilku przenikających się i uzupełniających wzajemnie elementów: 

poradników, gier i filmów. Ich bazę merytoryczną stanowią: BBKL, raporty wymienione  

w rozdziale III i opinie ekspertów. Każdy z tych członów przeszedł wieloetapowy proces 

akceptacji od ustalenia oczekiwań wobec zawartości i potencjału wykonawcy poprzez 

prezentację na forum Rady koncepcji aż po uwagi do wersji pierwszej i następujące po nich 

modyfikacje. Co ważne, realizatorzy wsłuchiwali się też w głos reprezentantów grup 

docelowych, między innymi uczniów, nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców 

niebędących członkami i ekspertami Rady. 

Ten wysiłek miał na celu zaprezentowanie możliwie najbardziej adekwatnej 

i atrakcyjnej opowieści o sektorze, potrzebach kompetencyjnych firm i możliwościach 

rozwijania w nich kariery. Co ważne, upublicznione materiały wciąż stanowią przedmiot 

dyskusji już poza zakresem działalności Rady, a zatem nie przeszły bez echa. Jak powiedział 

średniowieczny kaznodzieja Jakub z Paradyża, prawdziwa mądrość rodzi się w dyskusji, bo 

tylko wówczas ma szansę zabrzmieć potężnie jak dzwon uderzony przez serce. 

 
Rysunek 4. Elementy składowe „Pakietu młodzieżowego” 
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 Za powstanie poradników dla uczniów, nauczycieli i młodzieży oraz gry na smartfony 

odpowiadała jedna z wiodących firm specjalizujących się w produkcji materiałów dla szkół 

i doradców zawodowych: PROGRA Sp. z o.o. istniejąca na rynku od ponad 20 lat55. W latach 

2021‒2022 powstały i zostały udostępnione do bezpłatnego pobierania następujące 

produkty: 

1. Gra na smartfony z systemem operacyjnym Android nazwana „Super Staż” 

przeznaczona dla młodych ludzi56. Aplikacja dostępna jest również w wersji „Super 

Staż Edu” uzupełniona o materiały dodatkowe dla nauczycieli i doradców 

zawodowych57. 

Poradniki: 

2. „MarCom Skills and career guide for students. Poradnik dla uczniów poświęcony 

karierze w sektorze komunikacji marketingowej”58 

3. „MarCom Skills and career guide for vocational counselors. Sektor komunikacji 

marketingowej w pigułce. Poradnik dla doradców zawodowych”59 

4. „MarCom Skills and career guide for teachers. Poradnik dla nauczycieli poświęcony 

karierze w sektorze komunikacji marketingowej”60 

Renata Danowska, prezes firmy PROGRA, tak wspomina powstawanie wymienionych 

powyżej elementów „pakietu młodzieżowego”: Największym wyzwaniem w opowiedzeniu 

o sektorze komunikacji marketingowej było zebranie wszystkiego w miarę ujednoliconą 

całość, gdyż sektor jest bardzo różnorodny. Brak jest w nim uniwersalnych nazw i opisów 

stanowisk, które by pasowały do wszystkich firm (są różne typy podmiotów ‒ od 

międzynarodowych gigantów po firmy jednoosobowe, firmy świadczą różne usługi ‒ od 

pojedynczych, wyspecjalizowanych, aż po full service). Poza tym brak jest połączenia 

stanowisk z jakimś jednym, podstawowym kierunkiem studiów, przyciągane są więc bardzo 

różne typy kandydatów, po najróżniejszych rodzajach kierunków i uczelni. 

W aplikacji „Super Staż” gracz wciela się w postać stażystki lub stażysty i poznaje 

specyfikę pracy w sektorze komunikacji marketingowej. Przygoda zaczyna się od rekrutacji, 

zgłębia zasady tworzenia portfolio. Następnie poznaje ludzi pracujących w różnych działach 

firmy i na rozmaitych stanowiskach. Późnej odczytuje brief klienta i bierze udział w procesie 

debryfingu. Wymyśla też nazwę dla nowego materiału, ustala dla niego grupę docelową, 

tworzy strategię, wizualizuje „personę”, dobiera narzędzia komunikacji.  

  

 
55 https://progra.pl/ (dostęp 24.09.2022). 
56 https://radasektorowa-komunikacja.pl/2022/08/10/superstaz-aplikacja-mobilna-o-sektorze-komunikacji-
marketingowej/ (dostęp 24.09.2022). 
57 https://radasektorowa-komunikacja.pl/2022/08/10/aplikacja-mobilna-superstaz-dla-nauczycieli/  
(dostęp 24.09.2022). 
58 https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/08/Poradnik-dla-uczniow_final-.pdf 
(dostęp 24.09.2022). 
59 https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/08/Poradnik-dla-doradcow-
zawodowych_final-.pdf (dostęp 24.09.2022). 
60 https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/08/Poradnik-dla-
nauczycieli_instruktorow-zawodu_final-.pdf (dostęp 24.09.2022). 

https://progra.pl/
https://radasektorowa-komunikacja.pl/2022/08/10/superstaz-aplikacja-mobilna-o-sektorze-komunikacji-marketingowej/
https://radasektorowa-komunikacja.pl/2022/08/10/superstaz-aplikacja-mobilna-o-sektorze-komunikacji-marketingowej/
https://radasektorowa-komunikacja.pl/2022/08/10/aplikacja-mobilna-superstaz-dla-nauczycieli/
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/08/Poradnik-dla-uczniow_final-.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/08/Poradnik-dla-doradcow-zawodowych_final-.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/08/Poradnik-dla-doradcow-zawodowych_final-.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/08/Poradnik-dla-nauczycieli_instruktorow-zawodu_final-.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/08/Poradnik-dla-nauczycieli_instruktorow-zawodu_final-.pdf
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Po wykonaniu wszystkich zadań może pobrać certyfikat. 

 

 
Rysunek 5. Ekran z gry „Super Staż” 

Poproszona o opinię Anna Sarczyńska, ekspert Rady, stwierdza: gra jest świetna 

w swoim edukacyjnym przekazie, mobilizuje do udziału i pokonywania kolejnych kroków na 

drodze do zdobycia stażu w agencji reklamowej. Każdy element to solidna dawka praktycznej 

wiedzy popartej inspirującymi źródłami. Dzięki interakcji gra nie tylko angażuje i motywuje 

uczestnika, ale przede wszystkim zachęca do weryfikacji posiadanej już wiedzy oraz do 

jeszcze lepszego poznania branży marketingowej. 

Do certyfikatu kończącego edukacyjną zabawę z aplikacją gracz może dodać punkty, 

które zgromadził, używając poradnika dla uczniów „„MarCom Skills and career guide for 

students” jak gry. Autorzy zaproponowali, by w celu uatrakcyjnienia treści zaprosić młodych 

ludzi do swoistego zagrania w wiedzę. Z publikacji można korzystać jak ze standardowego 

materiału edukacyjnego, czyli przyswajać zaproponowane treści. Może on jednak stanowić 

także grę wzorowaną na koncepcji Fighting Fantasy, a zatem gry fabularnej, w której gracz 

jest jednocześnie głównym bohaterem. W takiej rozgrywce na początku określa się poprzez 

rzut kośćmi swoją wytrzymałość, zwinność, odporność na ciosy, szybkość, siłę ataku i tak 

dalej. W przypadku „MarCom Skills and career guide for students” młody człowiek 

samodzielnie albo z pomocą nauczyciela lub doradcy zawodowego ustala swój potencjał 

w 11 zdolnościach uznanych przez pracodawców i ekspertów w BBKL za szczególnie ważne 

w sektorze: 

• kreatywność 

• umiejętności cyfrowe (korzystanie z nowych technologii) 

• umiejętność pracy w zespole 

• umiejętność pracy/nauki online 

• myślenie analityczne 

• myślenie strategiczne 

• umiejętność organizacji pracy własnej (miejsca, pomocy i czasu) 
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• otwartość na podnoszenie własnych kompetencji, stałe uczenie się czegoś 

nowego 

• umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres 

• zdolności komunikacyjne. 

Na karcie gracza znajdują się pod każdą z wymienionych powyżej umiejętności osie 

liczbowe ze skalą od 1 do 10. To na nich właśnie zaznaczany jest potencjał wyjściowy. Po 

wykonaniu wszystkich zadań uczeń może określić samodzielnie, albo z pomocą nauczyciela 

lub doradcy, czy wzrósł jego poziom kompetencji w każdym z nich. Jeśli zdobędzie 30 i więcej 

punktów wiedzy oraz co najmniej 14 punktów doświadczenia zyskuje prawo dodania ich do 

wspomnianego certyfikatu wieńczącego aplikację „Super Staż”. 

 W poradniku „MarCom Skills and career guide for students” uczeń poznaje 

podstawowe strategie poruszania się po rynku pracy i przedstawiania swoich doświadczeń 

w formie portfolio. Następnie dowiaduje się o 11 stanowiskach, które w BBKL uznano za 

najbardziej typowe dla sektora komunikacji marketingowej. Przybliżamy je poniżej razem 

z fragmentami komentarzy eksperckich, które towarzyszą wszystkim ich opisom w poradniku 

dla uczniów. 

 Strateg ‒ do jego zadań należy tworzenie i nadzorowanie wdrożenia strategii 

komunikacji dostosowanej do potrzeb i preferencji klientów uwzględniającej trendy 

i uwarunkowania rynkowe. 

Najważniejsze umiejętności, których ranga według ekspertów będzie rosła podczas 

najbliższych pięciu lat, to: 

• tworzenie strategii marketingowej i umiejętność jej prezentowania 

klientom/interesariuszom, uwzględniając zasady działania branży  

• myślenie i działanie w sposób innowacyjny i kreatywny. 

Barbara Niedziela, strategy director 2012 Sp. z o.o., zapytana o to, jaka jest najważniejsza 

cecha dobrego stratega odpowiedziała, że należy mówić raczej o zbiorze kilku umiejętności: 

od analizy i wyciągania wniosków, przez umiejętność syntezy i tworzenia jasnych 

rekomendacji, do umiejętności skutecznego komunikowania się z innymi i dużej dozy 

charyzmy, by przekonać zarówno klientów, jak i teamy kreatywne do tego, co należy zrobić. 

 Twórca treści – za tym obszernym terminem kryją się m.in. takie stanowiska jak: 

copywriter, content writer, specjalista ds. contentu. Chodzi o osobę odpowiedzialną za 

planowanie, tworzenie i edytowanie treści, które mają zainteresować odbiorcę. Przy czym 

treści te powinny być wartościowe i jednocześnie w wielu przypadkach mieć charakter 

perswazyjny. 

 Sławomir Skowerski, head of copywriting DIMAQ, przekazał następującą radę 

przyszłym autorom: Skoncentruj się w stu procentach na przekazie. Edytowanie czy ustalanie 

fontu zostaw na potem. Skończone? Zapisz i odstaw tekst, by ostygł. Wróć po jakimś czasie 

i przeczytaj go na chłodno. Odchudź o niepotrzebne słowa, uporządkuj akapity i szyki zdania. 

Zrób wszystko, by czytelnik złapał dobry rytm. 
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 Graphic designer (grafik) ‒ zajmuje się projektowaniem i publikowaniem materiału 

graficznego na podstawie badań lub wcześniej powstałej koncepcji. Robi to, wykorzystując 

oprogramowanie komputerowe. Projekt graficzny powstaje z uwzględnieniem potrzeb 

i preferencji klientów, służy celom promocyjnym, reklamowym i wydawniczym. 

Mateusz Felsmann, founder & member TWIN, przekazał młodym ludziom, by nie bali 

się pytań ‒ zarówno ich stawiania, jak i odpowiadania na wątpliwości klienta: Potraktuj 

swoją wrażliwość, wyobraźnię i umiejętności jako narzędzia do realizacji konkretnych celów, 

które wspólnie z klientem ustaliliście. Dowiedz się od niego jak najwięcej o projekcie, który 

masz zrealizować. Nie ma głupich pytań. Czym więcej wiesz, tym lepiej dla Ciebie. Dzięki 

temu, unikniesz wielu nieporozumień np. pominięcia istotnych dla klienta elementów. 

Analityk ‒ zgodnie z BBKL to pracownik, który odpowiada za gromadzenie danych 

z różnych źródeł i kanałów komunikacji. Osoba na tym stanowisku przetwarza, analizuje 

i wnioskuje na podstawie danych. Analityk dostarcza raporty wspierające podejmowanie 

decyzji strategicznych w firmach. 

 Dagmara Robak, data science team manager DENTSU, zwróciła uwagę na bieżące 

dyskusje, które mogą mieć wpływ na wykonywanie zadań przez przyszłych analityków: 

Pojawiają się postulaty stworzenia uniwersalnej monety – miernika, który pozwalałby 

porównywać natężenie działań w różnych kanałach komunikacji (reklamie programatycznej, 

telewizji linearnej i nielinearnej, VOD czy OOH) – oraz wprowadzenia doskonalszych 

mierników jakości kontaktu z przekazem reklamowym. 

 Digital ekspert ‒ jak wskazuje Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego, stanowisko to ma 

różne nazwy. Możesz się zatem spotkać również z takimi określeniami jak: digital manager, 

digital marketing manager, specjalista/manager ds. e-marketingu, specjalista/manager  

ds. online marketingu. Nie zmienia to jednak faktu, że osoba na stanowisku digital eksperta 

odpowiada za optymalny dobór mediów i narzędzi cyfrowych/digitalowych w największym 

stopniu pozwalających zrealizować cel biznesowy, na przykład wzrost świadomości marki. 

 Tomasz Woźniak, CEO Future Mind, skupił się na przyszłej współpracy z jednostkami 

sztucznej inteligencji (AI): Obszary, w których wykorzystywana jest sztuczna inteligencja, 

rozwijają się niezwykle dynamicznie. Jest to absolutnie przestrzeń, w której powstaje 

najwięcej startupów, ale też obserwujemy największe zainteresowanie i inwestycje ze strony 

największych firm technologicznych świata. Uważna obserwacja technologii 

wykorzystujących sztuczną inteligencje może być źródłem zarówno inspiracji przy tworzeniu 

własnych produktów, jak i uczynić cię ekspertem w wykorzystywaniu ich, aby lepiej pomóc 

organizacji, z która zwiążesz swoją przyszłość. 

 Media planner ‒ w BBKL zdefiniowany jest w następujący sposób: odpowiada za 

realizowanie kampanii reklamowych, monitoruje, optymalizuje i planuje wykorzystanie 

mediów. Media planner odpowiada również za ich zakup. Pracownik na tym stanowisku 

definiuje kluczowe wskaźniki efektywności oraz analizuje ich skuteczność, a ponadto 

odpowiada za osiągnięcie celów krótkookresowych kampanii taktycznych oraz 

długookresowej strategii komunikacyjnej. 
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 Katarzyna Baranowska, strategic expertise director w Wavemaker, odpowiedziała na 

pytanie, czy to wciąż perspektywiczne miejsce do zamieszczania w nim reklamy. Dodała: Od 

lat wieszczy się schyłek kanałów tradycyjnych, a jednak wciąż trzymają się całkiem nieźle. Co 

więcej – dostosowują się do rosnących oczekiwań reklamodawców oferując to, co do tej pory 

zarezerwowane było dla mediów cyfrowych – precyzję dotarcia do konsumenta. 

 Project manager ‒ według BBKL odpowiada za całościową koordynację projektów, 

współpracę z klientem biznesowym, dostawcami usług IT, partnerami biznesowymi i innymi 

podmiotami w celu realizacji wymagań kontraktowych. 

 Małgorzata Mazurek z Wavemaker podzieliła się z uczniami wiedzą na temat 

zarządzania zespołami, również takimi, które pracują w trybie hybrydowym. Stwierdziła 

między innymi: Zróżnicowane środowisko zespołów prowadzi do powstawania oryginalnych  

i twórczych rozwiązań. Bardzo często składa się na nie kilka silnych, całkowicie odmiennych 

osobowości. Żeby zespół pracował jak najbardziej efektywnie, należy w mniejszym stopniu 

skupić się na dostosowaniu do pojedynczych jednostek, a bardziej na wykorzystaniu ich 

potencjału w grupie. Stąd też lepiej sprawdzają się spotkania w szerszym gronie (pełniące też 

funkcję integracyjną dla zespołu), rzadziej natomiast statusy 1:1. 

 Dyrektor kreatywny ‒ zgodnie z BBKL odpowiada za planowanie, opracowywanie, 

koordynowanie i nadzorowanie wszystkich prac związanych z procesem kreacji. Wpływa na 

wizerunek marki. 

 Dawid Szczepaniak, chief creative officer Poland VMLY&R, stwierdził, że: 

najważniejszą kompetencją dyrektorki czy dyrektora kreatywnego jest moim zdaniem 

umiejętność poradzenia sobie z napięciami wynikającymi z powyższego dysonansu, 

szczególnie wśród pracowników najmłodszych stażem, zarządzenie oczekiwaniami, 

ambicjami i stresem, utrzymanie poziomu motywacji. 

 Art director ‒ według definicji przyjętej w BBKL odpowiada za planowanie, 

opracowywanie, koordynowanie i nadzorowanie wszystkich prac związanych z procesem 

kreacji mających na celu zapewnienie optymalnego poziomu artystycznego prowadzonych 

projektów. 

 Dawid Szczepaniak przybliżając to stanowisko młodym ludziom, zauważył, że obecnie: 

najbardziej ceni się art directorów, którzy potrafią samodzielnie stworzyć piękną wizualnie 

prezentację, zaprojektować key visual i najważniejsze formaty reklamowe, znają podstawy 

obsługi programów do edycji wideo lub animacji, a wręcz podstawy projektowania 

cyfrowego. 

 Account manager ‒ zgodnie z opinią ekspertów wyrażoną w BBKL odpowiada za 

pozyskiwanie i utrzymywanie długoterminowych kontaktów z klientami firmy oraz za 

realizację planów sprzedażowych i przygotowywanie oferty handlowej. Account manager 

uczestniczy w procesie tworzenia produktów komunikacji marketingowej (reklamowych 

i promocyjnych oraz contentu reklamowego). W praktyce oznacza to nie tylko zrozumienie 

potrzeb klienta, ale również przedstawienie mu oferty w atrakcyjny, działający na 

wyobraźnię sposób. 
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 Dorota Bieniek-Kaska, prezes zarządu i CEO Love Brands Group, zachęca osoby 

pracujące na tym stanowisku do jak najczęstszego proszenia o informacje zwrotne i 

wyciąganie z nich wniosków. Dodaje: komunikacja z klientem powinna być procesem 

ciągłym, na każdym etapie projektu. To pozwoli na uzupełnianie i aktualizację wiedzy oraz 

oczekiwań, bieżące dzielenie się wiedzą, a nawet współkreowanie z klientem nowych 

rozwiązań. Tym samym jesteśmy w stanie w sposób systematyczny rozwijać swoje 

umiejętności komunikacyjne. 

 Producent ‒ zgodnie z zapisami BBKL odpowiada za realizację utworu (klip, spot 

reklamowy, krótki audiowizualny utwór, utwór muzyczny itd.). Adaptuje założenia briefu, 

dobiera twórców i produkcję. Dostarcza utwór klientowi i przygotowuje go do emisji. 

 Magda Olak, CEO Tank Production, zwraca uwagę na następującą kwestię: Zawód 

producenta to łączenie z pozoru wykluczających się umiejętności: tworzenia, negocjowania 

i nadzoru nad budżetem produkcyjnym (co od razu kojarzy się ze sztywnym księgowym) 

i kreatywności, wyobraźni i wychodzenia poza utarte schematy (co budzi skojarzenia 

z oderwanym od rzeczywistości artystą). 

 Z każdym stanowiskiem połączone w poradniku jest wyzwanie pozwalające gromadzić 

punkty wiedzy i doświadczenia. Na przykład przy stanowisku account managera można 

zdobyć punkt wiedzy za przyswojenie technik aktywnego słuchania i punt doświadczenia za 

posłużenie się nią w praktyce. 

 Poradnik kończą wyzwania zachęcające uczniów do poznania firm z sektora w ich 

najbliższej okolicy, tworzą strategię i dobierają do niej narzędzia. 

 Materiały dla nauczycieli i doradców zawodowych poruszają te same zagadnienia, 

zwierają też wskazówki jak skutecznie pracować z aplikacją „Super Staż” i poradnikiem dla 

uczniów. Aby spełnić swoją funkcję, zostały uzupełnione o dodatkowe materiały. To gotowe 

ćwiczenia oraz scenariusze lekcji i zajęć. W wersji dla doradców rozbudowano dział 

poświęcony rekrutacjom w sektorze i zasadom tworzenia portfolio tak, by mogli oni jak 

najskuteczniej wspierać młodych ludzi w ich wyborach zawodowych i aplikowaniu do firm. 

W poradniku dla nauczycieli uwypuklono luki kompetencyjne wskazane w badaniach przez 

pracodawców dla poszczególnych stanowisk. 

 Duży wpływ na założenia, które przyjęto dla aplikacji i poradników miały spotkania, 

które odbyły się podczas Kieleckich Dni Kariery w Komunikacji Marketingowej  

(19‒21.10.2021 r.). Przewodniczący rady Marcin Olkowicz i reprezentujący SAR Paweł 

Tyszkiewicz dyskutowali na ten temat z uczniami i nauczycielami technikum reklamy  

z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach. Olkowicz spotkał się 

również z doradcami zawodowymi z instytucji świadczących tę usługę w stolicy 

województwa świętokrzyskiego: Miejskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Świętokrzyskiej 

Wojewódzkiej Komendy OHP, Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego, Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Miejskiego Zespołu Poradni 

Pedagogiczno-Psychologicznych, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz 

Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. 
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Rysunek 6 Program Kieleckich Dni Kariery w Komunikacji Marketingowej 
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 Najnowszymi elementami „pakietu młodzieżowego” są filmy z wypowiedziami 

pracodawców i ekspertów na temat sektora, pracy w nim, kompetencji wymaganych obecnie 

i tych, które zyskają na znaczeniu w przyszłości. Od września 2022 roku na kanale Rady  

w mediach społecznościowych dostępne są następujące produkcje: 

• Czym jest sektor komunikacji marketingowej?61 

• Praca w sektorze komunikacji marketingowej62 

• Staż w sektorze komunikacji marketingowej63 

• Poszukiwane kompetencje w sektorze komunikacji marketingowej64 

• Kompetencje przyszłości w sektorze komunikacji marketingowej65 

• Rozwój zawodowy w sektorze komunikacji marketingowej66 

• Czy praca w sektorze komunikacji marketingowej jest dla ciebie67 

Filmy trwają od 2 minut i 18 sekund do niespełna 5 minut. To dynamicznie 

zmontowane pigułki wiedzy, które zachęcają do sięgnięcia po pozostałe materiały „pakietu 

młodzieżowego”. 

„Pakiet młodzieżowy” wykorzystuje w praktyce rezultaty BBKL oraz raportów 

powstałych na zlecenie Rady. Dzięki wzbogaceniu o komentarze profesjonalistów, które 

wypełniają również materiały video, młodzi ludzie zyskali możliwość wysłuchania opinii osób, 

które w swoim fachu osiągnęły już poziom mistrzowski. To źródło inspirujących informacji, 

które pokazują całe spektrum możliwości wykorzystania i rozwijania swoich umiejętności 

w sektorze komunikacji marketingowej. Dzięki materiałom dla doradców i nauczycieli 

uczniowie mogą otrzymać profesjonalne wsparcie w planowaniu kariery i dalszego rozwoju 

zawodowego. Jak powiedziała Ewa Borkowska zastępca dyrektora kieleckiego Kopernika, 

wyznaczając tym samym być może kierunek dla opracowania kolejnej edycji „pakietu 

młodzieżowego”, gdy obecny będzie już wymagał uaktualnienia: młodzi ludzie chcą, żeby im 

zaimponować. 

 

Kod QR. Film: czym jest sektor komunikacji marketingowej? 
(02.09.2022 r.) 

 

  

 
61 https://www.youtube.com/watch?v=d4WK5usLai0&t=37s (dostęp 24.09.2022). 
62 https://www.youtube.com/watch?v=0tnF56gmMww&t=23s (dostęp 24.09.2022). 
63 https://www.youtube.com/watch?v=T8PY3Z171kc&t=18s (dostęp 24.09.2022). 
64 https://www.youtube.com/watch?v=f0w05JfTAGY&t=24s (dostęp 24.09.2022). 
65 https://www.youtube.com/watch?v=f0w05JfTAGY&t=24s (dostęp 24.09.2022). 
66 https://www.youtube.com/watch?v=f0w05JfTAGY&t=24s (dostęp 24.09.2022). 
67 https://www.youtube.com/watch?v=f0w05JfTAGY&t=24s (dostęp 24.09.2022). 

https://www.youtube.com/watch?v=d4WK5usLai0&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=0tnF56gmMww&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=T8PY3Z171kc&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=f0w05JfTAGY&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=f0w05JfTAGY&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=f0w05JfTAGY&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=f0w05JfTAGY&t=24s
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Rozdział V. Quo vadis sektorze komunikacji marketingowej? 

W toku prac Rady pojawiło się szereg postulatów badawczych na przyszłość. Zostały 

one zgrupowane w tej części raportu w sześciu podrozdziałach poświęconych: scenariuszom 

rozwoju, wpływowi dalszej cyfryzacji i automatyzacji, komunikacji poza cyberprzestrzenią, 

potencjalnemu wpływowi outsourcingu usług i współpracy z freelancerami, funkcjonowania 

w świecie Przemysłu i Pracy 4.0 oraz znaczeniu zacieśniania współpracy na rynku lokalnym. 

Całość została uzupełniona o komentarze ekspertów. Podjęcie dyskusji na temat 

zaproponowanych zagadnień i przeprowadzenie dogłębnych analiz powinno nas przybliżyć 

do udzielania odpowiedzi na przedmiotowe pytanie: Dokąd zmierza sektor komunikacji 

marketingowej? 

Refleksja nad przyszłością wymaga zachowania ostrożności. Wizja Paryża w 1960 roku 

autorstwa Juliusza Verne’a nie ukazała się za życia pisarza, ponieważ uznano ją za zbyt 

pesymistyczną. Podczas Kongresu Futurologicznego, który odbył się w Krakowie  

10‒11 września 2022 roku, dr Sebastian Szymański z Uniwersytetu Warszawskiego zapytał 

uczestników panelu dyskusyjnego „Postęp technologiczny a przemiany kulturowo- 

-społeczne” o to, czy w ogóle potrafimy tworzyć pozytywne technoutopie. W 2021 roku 

świętowaliśmy 100-letnią rocznicę urodzin Stanisława Lema. Zastanawiając się nad 

przyszłością, warto w tym miejscu przywołać słowa pisarza:  

Kiedy sięgnąłem do kilku najgłośniejszych książek futurologicznych sprzed 30 lat, okazało się, 

że sprawy potoczyły się zupełnie inaczej, niż wyobrażały sobie najtęższe mózgi lat 60. 

Zawiodły przepowiednie Kahna, Hudson Institute, Komisji Bella. Nic się nie sprawdziło. 

Okazało się, że rację miał tylko Antoni Gołubiew, który lubił powtarzać, że przyszłość polega 

na tym, iż „wszystko jest inaczej” ‒ inaczej, niż sobie wyobrażamy. I tak rzeczywiście jest.  

Z tym że inaczej ‒ nie znaczy ani wspanialej, ani straszniej. Po prostu inaczej68.  

W tym samym 2021 roku po raz pierwszy przeprowadzone zostały unikatowe w skali 

Polski i Europy badania Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego dla sektora komunikacji 

marketingowej, których zawartość została przybliżona w rozdziale IV niniejszej pracy. BBKL, 

jak już o tym wspomniano, przybliża kluczowe kompetencje, wiodące trendy oraz 

najważniejsze wyzwania stojące przed branżą. Na tej podstawie stworzono scenariusze 

rozwoju sektora. Zapoznając się z nimi, należy jednak pamiętać, że powstawały w czasie 

pandemii, cechującym się wysokim poziomem niepewności i zmienności, a przyjęta 

perspektywa przyszłości, zdefiniowana przez Instytut Badań Edukacyjnych, obejmowała 

okres najbliższych 2 do 5 lat. Profesor Henry Jenkins reprezentujący Massachusetts Institute 

of Technology w 2020 roku zaproponował dalsze spojrzenie, rzucając światu następujące 

wyzwanie: „wyobraź sobie, że jest 2060 rok, a świat jest dokładnie taki, jaki chcesz, żeby był. 

Co musi wydarzyć się przez najbliższych czterdzieści lat, żeby był właśnie taki?”.  

  

 
68 Małpa w podróży, ze Stanisławem Lemem rozmawia Jacek Żakowski [w:] „Gazeta Wyborcza” 2000/105, s. 8. 
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Dzięki utworzonemu atlasowi prof. Jenkins chce zebrać wizje z różnych kultur i krajów, by 

móc sprawdzić, jakie elementy w nich zawarte łączą mieszkańców Ziemi, a jakie dzielą69. 

Możliwe kierunki rozwoju sektora (BBKL II) 

Jak może wyglądać przyszłość sektora komunikacji marketingowej? Co nam przyniesie 

postępująca cyfryzacja i automatyzacja? Jak wyglądać będzie nasza praca pod koniec  

lat 20. XXI wieku? Czy branża komunikacji marketingowej odnajdzie swój sens istnienia? 

Tworząc scenariusze przyszłości branży komunikacji marketingowej zawarte w BBKL 

eksperci wzięli pod uwagę dwa dominujące czynniki wpływające na kierunek jego rozwoju: 

algorytmizację treści oraz znaczenie komunikacji Human to Human (H2H). W obszarze tak 

zmapowanych zmiennych opisane zostały cztery wyobrażenia o rozwoju sektora zakładające: 

• dalsze zmiany strukturalne, w tym powstanie zespołów freelancerskich 

• dynamiczny wzrost popularności kanałów online 

• automatyzację przy jednoczesnym wzroście znaczenia komunikacji Human to Human, 

• wzrost świadomości i przewartościowanie kryteriów sukcesu. 

W trakcie prac eksperci posiłkowali się wieloma opracowaniami, które opisują istotne 

trendy w obszarze gospodarki, edukacji czy życia społecznego, takimi jak m.in.: mapa 

trendów70, przyszłość edukacji71, prognozy dla sektora kreatywnego72. 

Scenariusze wypracowane w 2021 roku stanowią inspirację do dalszej refleksji, 

krytyki i dialogu. Wyniki drugiej edycji badań BBKL poznamy w pierwszej połowie  

2023 roku73. W oczekiwaniu na to nowe opracowanie warto dodać do wymienionych 

powyżej opracowań wydaną w lutym 2022 roku książkę Zuzanny Skalskiej i Rafała Kołodzieja 

„Prototyping 2040”, w której zawarte zostały cztery wizje rozwoju cywilizacji zachodniej 

ukryte za terminami: Kind Capitalism, Active Restoration, Self-Consumed i Less is Enough74. 

 Doktor Agnieszka Marzęda (wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu 

Warszawskiego, publishing manager w London Wall Publishing) zwraca uwagę na 

następujące czynniki, które należy brać pod uwagę podczas rozważań nad przyszłością 

sektora komunikacji marketingowej: 

Przyglądając się ewolucji człowieka, bardzo łatwo jest dojść do wniosku, że nie zmienia się 

ona w sposób płynny a raczej skokowo, wraz z pojawiającymi się wynalazkami oraz 

rozwiązaniami technologicznymi, takimi jak chociażby wynalezienie ruchomej czcionki, 

telefonu, telewizji czy wreszcie internetu. Co więcej, osadzając wszystkie te ważne momenty 

na osi czasu wyraźnie widać, że punkty coraz bardziej się zagęszczają.  

 
69 http://henryjenkins.org/blog/2020/4/12/take-part-in-a-collective-storytelling-challenge-and-inspire-others-
by-sangita-shresthova (dostęp: 23.09.2022). 
70 https://infuture.institute/mapa-trendow/ (dostęp: 22.09.2022). 
71 https://infuture.institute/raporty/przyszlosc-edukacji/ (dostęp: 22.09.2022). 
72 The Future of the Creative Economy | Deloitte UK (dostęp: 22.09.2022). 
73 https://radasektorowa-komunikacja.pl/publikacje-rady/ (dostęp: 22.09.2022). 
74 https://futuresthinking.pl/ (dostęp: 22.09.2022). 

http://henryjenkins.org/blog/2020/4/12/take-part-in-a-collective-storytelling-challenge-and-inspire-others-by-sangita-shresthova
http://henryjenkins.org/blog/2020/4/12/take-part-in-a-collective-storytelling-challenge-and-inspire-others-by-sangita-shresthova
https://infuture.institute/mapa-trendow/
https://infuture.institute/raporty/przyszlosc-edukacji/
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/the-future-of-the-creative-economy.html
https://radasektorowa-komunikacja.pl/publikacje-rady/
https://futuresthinking.pl/
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Obecnie jesteśmy w przededniu web3.0, opierającego się na uczeniu maszynowym, 

rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, sztucznej inteligencji (AI) i technologii blockchain. 

W świecie szybkich zmian, globalizacji oraz nieznanej dotychczas konkurencyjności, każda 

firma, organizacja czy osoby zarabiające na swoim wizerunku, takie chociażby jak politycy, 

influencerzy czy celebryci, potrzebują marketingu i właściwej (skutecznej) komunikacji. 

Żyjący na przełomie XIX i XX wieku Henry Ford mawiał, że „Firmy, które rosną dzięki 

rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że 

osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować – już po niej.” Jakże aktualne jest to 

powiedzenie w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w kontekście nowych kanałów komunikacji, 

promocji i reklamy, nowych narzędzi i możliwości. Dzień, w którym przestajemy się uczyć, 

podążać za pędzącym światem, śledzić trendy i pojawiające się jak grzyby po deszczu 

startupy i ich nowoczesne aplikacje, jest w zasadzie dniem, w którym zaczynamy się starzeć, 

co oczywiście skutkować może wyłącznie zmniejszeniem konkurencyjności i popularności, 

a w konsekwencji niższymi dochodami i utratą udziału w rynku. Tutaj pojawia się pytanie: Co 

więc jest tą najważniejszą i kluczową umiejętnością, która decyduje o „być albo nie być” 

w tak wymagających czasach? Według mnie jest to łatwość wyszukiwania i wprowadzania 

najnowszych rozwiązań, odpowiadających na coraz szybciej zmieniające się potrzeby 

i oczekiwania użytkowników Internetu oraz oczywiście odbiorców działań marketingowych 

i komunikacyjnych. 

Do celów Rady należy m.in. wyznaczanie kierunków zmian systemu edukacji, 

opracowanie programów edukacyjnych oraz rozwiązań prawnych i organizacyjnych, które 

zaowocują lepszym zrozumieniem rynku i potrzeb branży, ale również usprawnią 

komunikację pomiędzy biznesem a instytucjami kształcenia, tak, by na rynek pracy wchodziły 

świadome i odpowiednio ukierunkowane osoby, które staną się cennymi 

i wykwalifikowanymi pracownikami. Niezwykle ważne wydaje się więc dopasowanie systemu 

edukacji do potrzeb sektora komunikacji marketingowej. Za przykład mogą posłużyć 

managerowie z branży, którym umiejętności czysto managerskie, takie jak chociażby 

zdolności przywódcze oraz komunikacyjne, zarządzanie ludźmi, czasem, czy budżetem, ale 

również myślenie strategiczne oraz umiejętność pracy w teamie i pod presją czasu, już nie 

wystarczają. By ich praca była efektywna a działania skuteczne, dodatkowo potrzebne są im 

również umiejętności techniczne związane z wykorzystywaniem, integracją oraz 

monitorowaniem narzędzi służących do wspomagania oraz automatyzacji działań, doboru 

kanałów komunikacji marketingowej czy chociażby tajników SEO (Search Engine 

Optimization) i SEM (Search Engine Marketing). 

Wydaje się dziś celowe powołanie komórki, która będzie przygotowywała stale 

uaktualniane prognozy dla rozwoju sektora komunikacji marketingowej w kontekście zmian 

zachodzących na świecie. Pojedyncze firmy, nawet te największe, i freelancerzy realizując 

działania na rzecz swoich klientów, najprawdopodobniej nie znajdą czasu na uaktualnianie 

scenariuszy przyszłości. Tymczasem szanse i zagrożenia pojawiają się omalże co roku, a jak 

zauważyła Agnieszka Marzęda, żyjemy w czasach wyjątkowego przyspieszenia.   
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Czy na przykład uberyzacja przemysłu może dotknąć też sektor komunikacji marketingowej 

i wpłynąć na niego tak, jak wpłynęła na świat transportu? Bez stałego przygotowywania się 

do funkcjonowania w różnych, nawet zaskakujących realiach, firmy mogą mieć trudności nie 

tylko z zachowaniem przewagi konkurencyjnej, ale z utrzymaniem się na rynku w ogóle. 

Konia z rzędem temu, kto w marcu 2020 roku miał gotowe scenariusze działań na wypadek 

pandemii i związanego z nią lockdownu. Jak już o tym wspomniano, to raczej nie jest 

wyzwanie dla pojedynczej firmy. Natomiast mogą i powinny im podołać organizacje, dbające 

nie tylko o interesy swoich członków, ale reprezentujące całe sektory gospodarki. 

Dalsza cyfryzacja i automatyzacja procesów a kompetencje 

Czy możemy sobie wyobrazić świat, w którym sztuczna inteligencja otrzymuje nagrodę za 

stworzone dzieło sztuki, pokonując artystę z krwi i kości? 

Rywalizacja na artystycznej niwie z jednostkami sztucznej inteligencji to już nie jest 

science fiction, lecz nasza rzeczywistość75. Wizja takiego świata opisana została w jednym  

z czterech opracowanych kierunków rozwoju sektora. Zakłada ona utrzymanie się tempa 

rozwoju technologii z okresu pandemii, w efekcie czego można spodziewać się dalszego 

wzrostu znaczenia kanałów online kosztem mediów tradycyjnych. Przyniesie to również 

dalszy rozwój e-commerce, mobile commerce, VR, AR, GPT3. Wymagać to jednak będzie 

rozwijania narzędzi wspomagających i automatyzujących procesy gromadzenia, 

przechowywania, ale też przetwarzania danych tak, aby ułatwiały analizę i wnioskowanie 

niezbędne do ich efektywnego wykorzystania. Należy to dziś uznać za znaczną trudność do 

przezwyciężenia. 

Ziszczenie się tego scenariusz przyniesie również szereg innych konsekwencji. 

Przyspieszy na przykład rozwój narzędzi wspomagających działania marketingowe, 

wykorzystując sztuczną inteligencję. Powstawać będą coraz to nowe kanały komunikacji. 

Eksperci przewidują, że przy wzroście ilości tworzonych treści jednocześnie spadnie ich 

jakość. Na znaczeniu powinna wówczas zyskać wiarygodność informacji oraz zdolność 

krytycznej ich oceny. 

Postępująca cyfryzacja i automatyzacja procesów gromadzenia, przechowywania 

i przetwarzania danych powinna pobudzić potrzebę posiadania umiejętności zarządzania 

wiedzą, analizy potrzeb i zachowań oraz wnioskowania. Tym samym rosnąć będzie popyt na 

kompetencje, takie jak: umiejętności związane z obsługą specjalistycznego oprogramowania, 

posługiwania się różnorodnymi narzędziami i technologiami marketingowymi. 

  

 
75 https://www.nytimes.com/2022/09/02/technology/ai-artificial-intelligence-artists.html (dostęp: 
26.09.2022). 

https://www.nytimes.com/2022/09/02/technology/ai-artificial-intelligence-artists.html
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Poproszona o opinię dr Joanna Pikuła-Małachowska z Katedry Marketingu 

i Komunikacji Politechniki Częstochowskiej stwierdza: 

Pracuję na Uczelni ponad 20 lat i od początku zajmuję się m. in. komunikacją marketingową. 

Przede wszystkim zaś fascynują mnie zachowania konsumpcyjne i to w jaki sposób wpływają 

na nie działania marketingowe. W ostatnich latach mogliśmy obserwować niemalże 

rewolucję w zakresie sposobów, poprzez które marki docierają z komunikatem do 

docelowych odbiorców. Trafiliśmy do cyberprzestrzeni. Czy w niej pozostaniemy? Czy 

przyszłość komunikacji marketingowej będzie mogła istnieć poza nią? 

W mojej opinii nie. Współczesny konsument zamieszkał w świecie wirtualnym na 

czas nieokreślony. Nowe technologie w pewnym sensie zlikwidowały granice czasu 

i przestrzeni. 

Informacje, rozrywka, znajomości, filmy, książki i wiele innych. Co ważne dziś 

praktycznie nie obserwujemy różnic pokoleniowych w odniesieniu do korzystania 

z przestrzeni wirtualnej. Co jest bardzo istotne z punktu widzenia planowania komunikacji 

skierowanej do różnych grup odbiorców. Bo cyberprzestrzeń to dziś także naturalne 

środowisko podejmowania decyzji zakupowych. Konsumenci poruszają się w niej bardzo 

pewnie, a słowo – klucz, które im przy tym towarzyszy to „wygoda”. Dlatego nie opuszczą 

świata wirtualnego; nie prognozowałabym tu fundamentalnej zmiany. Konsument bierze 

bowiem telefon i po chwili ma dostęp do ofert i opinii użytkowników; może porównywać 

i zadawać pytania. Robi to szybko i w bezpieczny sposób. 

Wyzwaniem współczesnej komunikacji jest zatem w mojej opinii ciągłe szukanie 

sposobów na skuteczne dotarcie z komunikatem do odbiorcy w przestrzeni wirtualnej, 

w której przecież jesteśmy bombardowani tysiącem informacji. W tym także tymi 

dotyczącymi marek produktów i usług. Jeśli chcesz, żeby cię zauważyli – pomachaj. Ale co to 

będzie oznaczać w kontekście komunikacji marketingowej w przyszłości? Można 

przypuszczać, że właśnie świadomość, że w świecie cyfrowym nic nie jest nam dane raz na 

zawsze i że zmiany te w dużej mierze będą zależeć od zmian zachodzących w zachowaniach 

konsumpcyjnych. 

Mając powyższe na uwadze, należy zauważyć, że stałe monitorowanie sektorowych 

potrzeb kompetencyjnych staje się koniecznością. Ważne będzie kontynuowanie badania 

kompetencji przyszłości zainicjowane przez Radę Sektorową (rezultaty edycji z lat 2020‒2023 

zostały przybliżone w rozdziale III), które obejmuje obecnie perspektywy menedżerów 

i pracowników, oraz poszerzenie ich o kolejne grupy respondentów w tym przedstawicieli 

świata edukacji, instytutów badawczych i futurologów. 
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W nieodległej przyszłości na wniosek Rady stworzona zostanie wspólna rama 

kompetencji dla sektora komunikacji marketingowej76. Rama kwalifikacji będzie pełnić 

funkcję pomostu ułatwiającego porozumienie i współpracę pomiędzy pracodawcami, 

instytucjami edukacyjnymi oraz osobami zainteresowanymi rozwojem zawodowym  

i osobistym w sektorze komunikacji marketingowej. Może ona stać się kamieniem milowym, 

który da szansę na zwiększenie transparentności kwalifikacji nadawanych w sektorze przez 

różnorodne podmioty edukacji formalnej oraz pozaformalnej. Umożliwi ponadto wiarygodną 

dla interesariuszy (m.in. pracowników i firm) certyfikację. Taki spójny system opisu 

kwalifikacji pozwoli też na lepsze dopasowanie rozwoju kompetencyjnego kandydatów do 

potrzeb pracodawców, dzięki tworzeniu adekwatnych programów kształcenia. Efekty tych 

prac zostaną opublikowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w pierwszej połowie  

2023 r. 

Po stworzeniu ramy kwalifikacji, kolejnym kluczowym obszarem prac będzie 

standaryzacja narzędzi i metod pomiaru kompetencji. 

Przyszłość komunikacji poza cyberprzestrzenią 

Jakie grupy społeczne są szczególnie narażone na wykluczenie cyfrowo-społeczne? Jakie 

implikacje dla branży niesie ze sobą rozwój technologii w starzejącym się społeczeństwie? 

Co powoduje, że część osób nie chce korzystać z nowych technologii, mając nawet do nich 

dostęp techniczny? W jaki sposób możemy rozwijać kompetencje cyfrowo-społeczne, aby 

zadbać o utrzymanie wartościowych relacji? 

Według danych GUS z 2021 roku ponad 92,4 procent gospodarstw domowych  

w Polsce miało dostęp do internetu77. W tym samym roku zgodnie z treścią raportu Komisji 

Europejskiej, monitorującej postępy rozwoju cyfryzacji państw członkowskich od 2014 roku, 

Polska zajęła dopiero 24. miejsce wśród 28 krajów członkowskich78. To obraz czasów, 

w których cyberprzestrzeń stała się integralną częścią naszej codzienności, a jej dostępność 

– nie tylko techniczna, ale też kompetencyjna – znacząco wpływa na jakość naszego życia. 

Pandemia sprawiła, że technologia wkroczyła w kolejne dziedziny naszego życia 

społecznego. Pierwszą barierą do pokonania była ta technologiczna, związana z dostępnością 

urządzeń i podłączeniem do sieci. Drugą stanowiło wykluczenie ze względu na brak 

aktualnych umiejętności obsługi nowych narzędzi. Przy czym równie istotna okazała się 

bariera związana z nierozwiniętymi wystarczająco umiejętnościami wyobrażenia sobie 

możliwości, który obszar życia technologia cyfrowa może jeszcze wspierać. Podkreślić należy 

rolę motywacji do uczenia się, która ma wpływ na rozwój lub ograniczenie szans życiowych, 

a w konsekwencji jakości życia społecznego. W tym kontekście warto zajrzeć do raportu Rady 

na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych osób 50+, omówionego w rozdziale III. 

 
76 https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/10/Rekomendacja-Sektorowej-Rady-ds.-
Kompetencji-w-Sektorze-Komunikacji-Marketingowej_WCAG.pdf (dostęp: 26.09.2022). 
77 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-
informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2021-roku,2,11.html (dostęp: 26.09.2022). 
78 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi (dostęp: 26.09.2022). 

https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/10/Rekomendacja-Sektorowej-Rady-ds.-Kompetencji-w-Sektorze-Komunikacji-Marketingowej_WCAG.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/10/Rekomendacja-Sektorowej-Rady-ds.-Kompetencji-w-Sektorze-Komunikacji-Marketingowej_WCAG.pdf
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2021-roku,2,11.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2021-roku,2,11.html
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
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Im silniejszy wpływ na naszą codzienność ma technologia, tym silniej uwidaczniają się 

trendy przeciwne. Coraz szerzej dyskutuje się skutki rozwoju technologii dotyczące jakości 

naszego życia zarówno w jego fizycznym, jak i psychicznym wymiarze. Świadome 

ograniczanie znaku cyfrowego, nie tylko z pobudek związanych z ochroną prywatności, ale 

również kryzysem klimatycznym i chęcią ograniczania swojego śladu węglowego dzięki 

zmianom swoich nawyków na bardziej cyfrowo-ekologiczne, staje się faktem. To trendy 

jeszcze niedominujące, ale już obecne, które członkowie Rady uznali za warte dalszej 

eksploracji. 

W tym aspekcie kluczowe stają się ochrona prywatności, cyberbezpieczeństwo czy 

higiena cyfrowa. Byliśmy już świadkami ograniczeń nakładanych na komunikację 

marketingową w przestrzeniach historycznych. Wprowadzona w 2015 roku ustawa 

krajobrazowa miała duże znaczenie dla zmian w sposobie funkcjonowania reklamy 

outdoorowej. Na początku 2022 roku Parlament Europejski przyjął unijny akt o usługach 

cyfrowych (Digital Service Act ‒ DSA), który będzie miał wpływ na sposób funkcjonowania 

branży internetowej. 

Włodzimierz Schmidt zwraca w tym kontekście uwagę na następujące kwestie: 

Rozporządzenie Akt o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act) to najważniejszy od ponad  

20 lat akt prawny, dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie, w tym 

w ogromnym stopniu marketingu i reklamy. Ma on szczególne znaczenie dla użytkowników 

internetowych, przedsiębiorców oraz platform jako dostawców usług cyfrowych. Konstytucja 

internetu, jak potocznie nazywany jest DSA to kluczowy w ostatnich latach akt legislacyjny, 

który nie tylko aktualizuje przepisy o handlu elektronicznym, ale jednocześnie uzupełnia 

wiele innych obowiązujących aktów prawnych. 

Na etapie przygotowań i wdrażania trzeba wskazać na kluczową rolę edukacji. 

Doświadczenia związanie z wdrażaniem istotnych unijnych aktów legislacyjnych (np. RODO) 

wskazują wyraźnie na potrzebę nieustannego edukowania rynku w zakresie stosowania tych 

przepisów. Będzie to miało niewątpliwie duży wpływ na łatwość przystosowania po stronie 

przedsiębiorców. 

Zmiany społeczne takie, jak świadome ograniczanie swojej obecności w globalnej sieci 

oraz zmiany formalnoprawne, będą miały wpływ na komunikację marketingową 

w internecie. Obecnie skupia ona na sobie znaczną uwagę. Podczas dyskusji online 

poprzedzających drugą edycję BBKL dla sektora pojawiło się pytanie o to, czy firmy potrafiłby 

prowadzić skuteczne działania, gdyby kryzys energetyczny wywołany agresją Rosji na Ukrainę 

się pogłębiał, co utrudniłoby lub nawet czasowo uniemożliwiło korzystanie ze zdobyczy 

techniki takich jak na przykład smartfon. W świecie pełnym dyskusji na temat dalszej 

automatyzacji, algorytmizacji i dopasowania działań do aktywności użytkowników w sieci 

dostosowanych do pory dnia, a nawet rozpoznanego przez oprogramowanie nastroju osoby 

siedzącej przed ekranem, mało miejsca zajmują zagadnienia związane ze skutecznym 

dotarciem z komunikatem „bez prądu”. 
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Symulacje tego typu mogą otworzyć nie tylko nowe pokłady kreatywności, ale również 

zapewnić podwaliny pod prowadzenie działań w trudnych czasach. W chwili redagowania 

tego tekstu po raz pierwszy w historii polskiej energetyki ogłoszono „okres zagrożenia”. Było 

to efektem niskiej rezerwy mocy w sieci energetycznej79. 

Szanse i zagrożenia, które niesie w sobie outsourcing usług 

Jak wyglądałaby praca w sektorze komunikacji marketingowej w przypadku ograniczenia 

powierzchni biurowych? Czy możliwa będzie efektywna współpraca z powiększającą się 

liczbą specjalistów zewnętrznych spotykających się jedynie incydentalnie w przestrzeni 

wirtualnej80? Na ile atrakcyjna jest wizja lekkich struktur, które łączą się z innymi 

podmiotami w duże związki w celu realizacji wspólnego zadania? 

Jeden z czterech wypracowanych scenariuszy rozwoju sektora przedstawionych 

w Branżowym Bilansie Kapitału Ludzkiego zakłada, że postępować będą procesy fuzji 

strukturalnych w firmach, konsolidacje i tworzenie struktur „in house”. Spodziewać można 

się również powstawania niezależnych zespołów freelancerskich. Wzrost elastyczność form 

zatrudnienia spowoduje natomiast rozmycie podziałów na zespoły wewnętrzne  

i zewnętrzne. Według tej propozycji standardem stanie się elastyczne zarządzanie zespołami 

pracującymi w różny sposób: online, hybrydowo czy stacjonarnie. Podstawowym 

wyzwaniem, z jakim trzeba w takim wypadku się liczyć, byłoby nawiązywanie i utrzymywanie 

relacji, budowanie poczucia bezpieczeństwa, poczucia współodpowiedzialności oraz 

lojalności. Dodatkową trudnością może okazać się znalezienie nowych sposobów rozliczania 

wykonanej pracy oraz zapewnienie płynności i efektywności transferu wiedzy i doświadczeń 

stanowiących dziś istotny zasób firmy. Jak zauważono w rozdziale I, na europejskim rynku 

obecne są firmy, które legitymują się nawet 100-letnim doświadczeniem. Wypracowane  

w ciągu stulecia standardy i „pamięć organizacji”, jak to określił socjolog Anthony Giddens, 

należą nie tylko do najistotniejszych zasobów podmiotów o bogatych tradycjach, ale też  

stanowią fundament budowania przez nich przewagi konkurencyjnej. 

W omawianym scenariuszu eksponowaną korzyścią ma być potencjalne obniżenie 

kosztów stałych (powierzchni biurowej), co w ocenie entuzjastów takiego rozwiązania może 

uwolnić zasoby finansowe na inwestycje w szkolenia i rozwój pracowników. Z drugiej strony, 

wolność wyboru miejsca pracy może się łączyć z koniecznością inwestycji i przystosowania 

przestrzeni życia prywatnego do nowych funkcji. Wprowadzane zmiany w kodeksach pracy, 

również w Polsce, wskazują, że zapewnienie sprzętu i oprogramowania stanowić ma 

obowiązek pracodawcy. Do tego wątku wrócimy w kolejnym podrozdziale. 

 Obecnie trwają badania mapujące istniejące powiązania i przepływy międzybranżowe 

pomiędzy podmiotami sektora komunikacji marketingowej oraz sektora kreatywnego.  

 
79 https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/okres-zagrozenia-w-polskiej-energetyce-pierwsza-taka-
sytuacja/trv7y68 (dostęp 23.09.2022). 
80 Why new-style outsourcing is the answer to growth in 2022 | Campaign Insight (campaignlive.co.uk) (dostęp: 
26.09.2022). 

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/okres-zagrozenia-w-polskiej-energetyce-pierwsza-taka-sytuacja/trv7y68
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/okres-zagrozenia-w-polskiej-energetyce-pierwsza-taka-sytuacja/trv7y68
https://insight.campaignlive.co.uk/expert-reports/why-new-style-outsourcing-is-the-answer-to-growth-in-2022?&spJobID=2244007718&spMailingID=27077501&spReportId=MjI0NDAwNzcxOAS2&spUserID=NTI1NDI1NTUzNTI3S0&utm_campaign=promotion&utm_content=220727AK02&utm_medium=EMAIL&utm_source=20220727
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Ich efektem będzie rozpoznanie i ocena zdolności do współpracy podmiotów należących do 

szeroko definiowanego ekosystemu ekonomii kreatywnej. 

Wyniki badania opublikowane zostaną na stronie Rady pod koniec 2022 roku81. Nie dadzą 

one jednak pełnej odpowiedzi na pytanie, jak atrakcyjny dla firm świadczących usługi szeroko 

rozumianej komunikacji marketingowej będzie rozbudowany ponad obecny poziom 

outsourcing usług. Zagadnienie to wymaga szczegółowego zgłębienia. Pozwoli ono uniknąć 

ewentualnych pochopnych decyzji, których fundament może stanowić chwilowa 

oszczędność. 

Zespoły projektowe i freelancerzy a transfer wiedzy wewnątrz organizacji 

Czy praca zdalna to wynikająca z pandemii aberracja, czy też stały trend? Czy pracownicy 

sektora komunikacji marketingowej są zainteresowani masowym przechodzeniem do 

grupy freelancerów? Czy możliwa jest całkowita rezygnacja z wypracowanych przez 

dziesięciolecia form współpracy? 

W czasie pandemii brytyjskie wydawnictwo Reach zdecydowało się na likwidację 

większości swoich biur i pozostawienie jedynie sieci „hubów”. Decyzja, choć poprzedzona 

ankietą pokazującą zadowolenie z możliwości pracy z domu w czasie lockdownu, nie spotkała 

się z późniejszą aprobatą tak zaprojektowanej trwałej zmiany82. W tym przypadku 

nieobojętna dla sprawy okazała się kwestia prestiżu. Nie tylko miejsca wykonywanej pracy, 

ale również ograniczonej możliwości bezpośredniej interakcji z mistrzami swojej dziedziny. 

Uczenia się w działaniu pod okiem mentora. 

W Polsce podstawową trudnością z nowymi formami pracy, identyfikowaną przez 

prawie połowę respondentów pierwszej edycji BBKL, była integracja zespołów pracujących 

w różnych systemach: online, hybrydowo i stacjonarnie. Istotne znaczenie dla powodzenia 

takiego systemu współpracy ma umiejętność szybkiej adaptacji do zmiany, zarządzania 

czasem czy elastyczność. Znacząca korekta formy funkcjonowania zespołów wiąże się 

również z wyzwaniami z obszaru nawiązywania i utrzymywania relacji, lojalności, 

odpowiedzialności. Promowanie dobrych praktyk, a także wytworzenie standardów 

etycznych nowych form współpracy, to zadania na przyszłość. 

Równie ważne w kontekście nowych form pracy jest zdrowie psychiczne i dbałość 

o równowagę życia zawodowego i prywatnego. Godna płaca, możliwość zachowania balansu 

i rozwój zawodowy to trzy najważniejsze oczekiwania młodych wobec pracy. Tymczasem 

obecnie zaledwie 6 procent ankietowanych całkowicie się zgadza, że praca w sektorze 

komunikacji marketingowej pozwala na zachowanie balansu83. 

  

 
81 https://radasektorowa-komunikacja.pl/publikacje-rady/ (dostęp: 26.09.2022). 
82 https://www.reachplc.com/news/2021/2021-reach-to-provide-more-flexible-working-in-new-hub-based-
office-plan (dostęp: 26.09.2022). 
83 https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-
content/uploads/2022/06/Raport_Co_przyciaga_mlodych_final.pdf (dostęp: 26.09.2022). 

https://radasektorowa-komunikacja.pl/publikacje-rady/
https://www.reachplc.com/news/2021/2021-reach-to-provide-more-flexible-working-in-new-hub-based-office-plan
https://www.reachplc.com/news/2021/2021-reach-to-provide-more-flexible-working-in-new-hub-based-office-plan
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport_Co_przyciaga_mlodych_final.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport_Co_przyciaga_mlodych_final.pdf
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 Istotne będzie badanie, które pokaże, czy osoby zatrudnione obecnie na etatach 

byłyby w ogóle zainteresowane przechodzeniem na samozatrudnienie. Ważne będzie przy 

tym zachowanie postaw etycznych, ponieważ podobne zmiany na rynku mediów oceniane 

były negatywnie, a niejednokrotnie uważano, że przybrały wymiar patologiczny84. Istnieje 

więc potrzeba znalezienia takich rozwiązań, które będą zarówno skuteczne, jak 

i sprawiedliwe. 

Przemysł i praca 4.0 a sektor komunikacji marketingowej 

Po 10 latach od powstania koncepcji przemysłu 4.085 Komisja Europejska opublikowała 

raport opisujący wizję przemysłu 5.086. Czy czeka nas kolejna rewolucja? Jaki może ona 

wywrzeć wpływ na sektor komunikacji marketingowej? 

Przemysł 5.0, w kontrze do skoncentrowanej na technologii rewolucji 4.0, postuluje 

zmianę na poziome wartości. Definiując pojęcie Przemysłu 5.0, autorzy prezentują trzy filary: 

zorientowanie na człowieka, zrównoważony rozwój oraz odporność. W dokumencie widać 

zarówno wyraźny wpływ doświadczeń pandemii koronawirusa, jak i koncentrację na 

realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG 2030). Gospodarka obiegu zamkniętego, 

ekologia, zielona energia, planowanie z myślą o dobrobycie kolejnych generacji to tematy 

mocno obecne w założeniach Przemysłu 5.0. 

W powietrzu czuje się energię zmiany. Zaledwie rok wcześniej opublikowana została 

koncepcja Marketingu 5.087. We wstępie do tej publikacji Philip Kotler nie ukrywał, że idea ta 

częściowo powstała z inspiracji japońską strategią rewitalizacji Społeczeństwa 5.0. Rząd 

japoński przyjął taki plan w 2016 roku, dostrzegając konieczność przejścia od Przemysłu 4.0 

do Społeczeństwa 5.0. Społeczeństwa, w którym technologia wspiera ludzką kreatywność 

i wyobraźnię w poszukiwaniu rozwiązań długoterminowych problemów społecznych. Godne 

uwagi jest to, że dokument ten nie tylko prezentuje wyraźnie wizję przyszłości, ale też drogę 

do stworzenia zrównoważonego społeczeństwa wspieranego przez inteligentną technologię. 

Społeczeństwa nazywanego przez autorów społeczeństwem superinteligentnym lub 

społeczeństwem kreatywnym właśnie. 

Mając powyższe na uwadze, spójrzmy na dwa kolejne scenariusze rozwoju sektora 

zawarte w BBKL. Jeden z nich zakłada postępującą automatyzację procesów marketingowych 

przy jednoczesnym wzroście znaczenia komunikacji Human to Human (H2H), stawiając  

w centrum człowieka. W tym scenariuszu zakłada się, że wzrośnie presja na interaktywność 

komunikacji oraz walka o zaangażowanie odbiorców.  

 
84 T. Mielczarek, Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach  
1989‒2006, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007. 
85 https://www.plattform-i40.de/IP/Navigation/EN/Industrie40/WhatIsIndustrie40/what-is-industrie40.html 
(dostęp: 22.09.2022). 
86 European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Renda, A., Schwaag Serger, S., Tataj, 
D., et al., Industry 5.0, a transformative vision for Europe : governing systemic transformations towards a 
sustainable industry, Publications Office of the European Union, 2022, 
https://data.europa.eu/doi/10.2777/17322 (dostęp: 22.09.2022). 
87 P. Kotler, H. Kartajaya, H. I. Setiawan, Marketing 5.0 Technologie Next Tech, MT Biznes 2021. 

https://www.plattform-i40.de/IP/Navigation/EN/Industrie40/WhatIsIndustrie40/what-is-industrie40.html
https://data.europa.eu/doi/10.2777/17322
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Zyskają na znaczeniu formaty wideo oraz audio. Jakość treści i relacji będą nadrzędne wobec 

ich ilości oraz ceny. Wzrośnie przy tym znaczenie marek lokalnych. 

Wyzwaniem, które wiąże się z realizacją takiego scenariusza, będzie utrzymanie 

harmonii wysokiej jakości i wiarygodności przekazu przy stale rosnącym tempie zmian 

kampanii i działań marketingowych w rzeczywistości VUCA. Dodatkową trudnością może stać 

się zachowanie wysokiego zaangażowania odbiorców przy automatyzacji różnorodnych form 

kontaktu i obcowania z informacją. 

W drugim z przywołanych scenariuszy, w kontrze do opartego na zdehumanizowanej 

technologii, zaproponowano kierunek rozwoju, w którym wzrośnie świadomość klientów 

oraz pracowników. Dzięki temu miałoby nastąpić przewartościowanie kryteriów sukcesu 

przedsiębiorstw działających w sektorze komunikacji marketingowej. Sens nadawałoby im 

działanie zgodne z dobrem społecznym. W tej wizji wyniki finansowe stałyby się równie 

istotne jak działania zgodne z etyką oraz zasadami zrównoważonego rozwoju i społeczną 

odpowiedzialnością biznesu. Wyzwanie stanowiłoby natomiast zjednoczenie firm  

w walce o reprezentowanie wartości, które postrzegane są jako miara dojrzałości i znaczący 

czynnik sukcesu. Kluczem do trwałej relacji marka‒klient byłaby wiarygodność przekazu. 

Wymienione powyżej kierunki rozwoju mocno akcentują kontekst społeczny oraz 

środowiskowy, w którym człowiek jest w centrum, a technologia pozostaje narzędziem 

wspierającym. To koncepcje skoncentrowane na człowieku i jego środowisku oraz jakości 

życia. Nie widzą w nim pracownika osadzonego w kontekście rozwijającego się 

technologicznie przemysłu, którego jedynym sensem istnienia jest generowanie zysków dla 

właścicieli. Tak naszkicowana zmiana systemu wartości daje nadzieję na zmianę strategii 

i działania przedsiębiorców, która może przynieść korzystne zmiany również w branży 

komunikacji marketingowej. W sektorze, który aktywnie poszukuje sensu istnienia w nowej, 

zmiennej i niepewnej rzeczywistości. 

Poproszona o opinię Magdalena Drzazga, CEO Chapter1, odpowiada: 

Zacznijmy po ludzku, czyli niepoprawnie, od końca. Przypuszczalny efekt rozwoju sektora 

komunikacji marketingowej już się wydarzył. 10 lutego 1996 roku mistrz świata w królewskiej 

i arcyludzkiej grze – w szachach – Garri Kasparow przegrał mecz z maszyną. Komputer Deep 

Blue położył na łopatki najlepszego w tej dyscyplinie homo sapiensa i wszelkie znaki na 

niebie i Ziemi wskazują, że dążymy do tego, aby podobny „los” czekał sektor komunikacji 

marketingowej. Dlaczego? Ekonomizacja i cyfryzacja (kolejność dowolna). 

Łatwo zauważyć, że głównym trendem w sektorze komunikacji marketingowej jest 

postępująca cyfryzacja życia, a wraz z nią cyfryzacja komunikacji. Zyskujemy stabilność 

i powtarzalność procesów, technologiczną przewidywalność i łatwość komunikacji. 

Algorytmy rozłożyły człowieka na czynniki pierwsze, dzięki czemu znają nasza potrzeby, 

pragnienia, motywacje, preferencje wyborcze i ulubiony kolor paznokci. Zamiast marnować 

czas na szukanie – a czas to pieniądz – dostajemy gotowe podpowiedzi na podstawie naszych 

sieciowych zachowań. Ewolucja technologiczna dała nam swobodę.  
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Mamy natychmiastową łączność, przenosimy aktywność do świata cyfrowego, 

powiększyliśmy dostęp do wiedzy i wyboru źródeł, nauka się wciąż się demokratyzuje, 

możemy decydować, jak i skąd chcemy pracować. Materiały w komunikacji marketingowej 

szybko, tanio i bez poprawek zaprojektują i wyprodukują boty i same zdecydują, jaki kolor 

bannerów przyniesie lepsze rezultaty w założonej grupie docelowej. 

Z drugiej, ludzkiej strony, my, którzy tworzymy komunikację marketingową, podobnie jak 

politycy, aktywiści, artyści czy dziennikarze, tworzymy treści funkcjonujące w kulturze 

medialnej i siłą rzeczy nasz przekaz jest odbierany, interpretowany, przetwarzany 

i przyswajany. Czy tego chcemy, czy nie – mamy istotny wpływ na młode pokolenie, 

kształtowanie się postaw i gustów, powstawanie i upadanie trendów, edukowanie seniorów, 

a nawet to, z jakim tornistrem dzieci w tym sezonie pójdą do szkoły. Słowem, nasza 

komunikacja, oprócz wymiaru ekonomicznego, ma znaczenie kulturowe i dlatego 

powinniśmy jej bronić przed zakusami marketingowego Deep Blue do położenia nas na 

łopatki jak Kasparowa. 

Naszą przewagą jest to, że jesteśmy ludźmi. Brzmi górnolotnie, ale to 

w nieprzewidywalności, ułomności, skończoności, niedoskonałości tkwi nasza siła, dzięki 

której tworzymy narracje, które potrafią rozśmieszać i wzruszać, opowiadać nasze zbiorowe 

ludzkie doświadczenia. Tylko czy chcemy i potrafimy z tej przewagi korzystać? Trendy 

wskazują, że jednak nie: oddajemy „maszynom” bez walki i dobrowolnie – bo z powodów 

racjonalnej ekonomizacji – zarezerwowane dla nas pole, a tam, gdzie jeszcze decydujemy 

i „wyręczamy” algorytmy, chodzimy na skróty. Dlaczego? Bo niezauważenie algorytmy, które 

sami stworzyliśmy, zrobiły z nas swoje podobieństwo: jesteśmy przewidywalni, zero-

jedynkowi, sformatowani i zredukowani do kilku prostych kategorii z kilkoma parametrami. 

Nie ma co drążyć i zagłębiać się w niuanse, ma być prosto, żeby na pewno każdy zrozumiał, 

więc może jest i płytko, i nieco głupawo, ale jak komunikacja sprzedaje, to „kejpiaje” się 

zgadzają i wszyscy są zadowoleni. Więc opowiadamy życie ze stocków, które ilustrujemy 

muzyką ze stocków, tworząc stockowy świat „jak z reklamy”. Świat piękny, wyreżyserowany 

i sztuczny. Nudny i ogłupiający. Przesada? Przeczytajmy artykuły branżowe na temat. Po 

trzech zdaniach przekonamy się, że pisane były pod dyktando SEO, a po pięciu, że nie 

posiadają żadnej istotnej merytorycznie treści i mógłby je napisać prosty bot z obsługi klienta 

banku. 

Co zatem robić? Podeprzyjmy się Kantem. Weźmy imperatyw kategoryczny 

i przełóżmy go na problem komunikacji marketingowej, przyjmując, że Kant ma telewizor. 

Albo choćby radio. 

Gdyby Kant został targetem kampanii jako takiej, czy też kampanii „samej w sobie”, 

w przerwie na reklamę zadałby sobie i nam wszystkim pytania: czy naprawdę lubimy, gdy 

mówi się do nas jak do idiotów? Aż tak wszyscy zgłupieliśmy? Nie stać nas na więcej? 

Dlaczego to sobie robimy? A wniosek kategoryczny byłby taki: jeśli nie chcemy, by ktoś nas 

traktował jak cymbałów, nie traktujmy go jak cymbała. Słowem, twórzmy taką komunikację, 

którą sami chcielibyśmy oglądać. Choćby z szacunku do samych siebie.  
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Warto na nowo „odkryć”, że jesteśmy ludźmi i mówimy do ludzi – więc mówmy jak 

ludzie, pamiętając, że także w reklamie jest miejsce na to, co ludzkie: ułomność, 

niedoskonałość, przygodność i emocje. 

W tym miejscu warto postawić pytanie: Co zrobić, żeby komunikacja H2H miała 

szansę faktycznie zaistnieć, a nie stała się kolejną ideą, która z czasem stanie się tak 

pojemna, że pomieści każde działanie nawet w ogóle z nią niezwiązane? 

Perspektywa aktywnej obecności w gospodarce lokalnej  

Czy firmy z sektora komunikacji marketingowej są gotowe do zanurzenia się w gospodarce 

lokalnej? Jaki efekt może przynieść ich aktywność w określeniu kluczowych kompetencji 

mieszkańców? Czy sektor powinien szerzej otworzyć się na współpracę z samorządem 

terytorialnym? 

Badania sektora przedsiębiorstw kreatywnych pokazują, że utworzone w nim jedno miejsce 

pracy generuje co najmniej dwa kolejne miejsca pracy w pozostałych sektorach gospodarki88. 

Co ciekawe, wyniki te są prawdziwe nie tylko dla wielkich metropolii, ale również klastrów 

działających w mniejszych ośrodkach miejskich. Badania dowodzą, że przedsiębiorcy sektora 

kreatywnego, szczególnie powiązani z obszarem kultury, mają znaczący, pozytywny wpływ 

na jakość życia społeczności lokalnych. Połączone działania reprezentantów świata sztuki, 

biznesu i technologii pobudzają innowacyjność oraz przepływ pozytywnych wartości w 

miejscu swojego występowania89. Dlatego tak istotne wydaje się, aby nie tylko wielkie 

ośrodki miejskie tworzyły swoje strategie rozwoju dla podmiotów szeroko rozumianego 

sektora kreatywnego. Również małe miasta i miasteczka mogą w ten sposób podnieść swoją 

atrakcyjność nie dla turystów, ale także dla własnych mieszkańców. Kultura i sztuka 

stymulują rozwój ośrodków miejskich, w których się rodzą i mogą się stać istotnym 

czynnikiem wzrostu gospodarczego, a w efekcie przyczynić do podniesienia jakości życia 

społecznego90. 

W czasach, które charakteryzuje wysoka zmienność i niepewność, a w zestawie 

kluczowych kompetencji pojawia się umiejętność elastycznego reagowania na ciągle 

zmieniające się warunki życia, szczególnie istotna wydaje się proinnowacyjna, twórcza, 

energia charakteryzująca działania podmiotów sektora kreatywnego. 

Elastyczne formy pracy. Zwinność. Umiejętność empatycznego i wnikliwego wglądu 

w potrzeby i problemy społeczne oraz poszukiwanie nieoczywistych rozwiązań to 

kompetencje, które mogą być szczególnie przydatne w działaniach zdecentralizowanych, 

dając szanse na wykorzystanie potencjału lokalnego, czyli miejsca i jego mieszkańców.  

  

 
88 https://pec.ac.uk/policy-briefings/resilience-in-places-growing-the-creative-industries-across-the-uk (dostęp: 
28.09.2022). 
89 Creative UK Group, UK Creative Industries Report. 2021 Edition. 
90 Kreatywny Łańcuch. Powiązanie sektora kultury i kreatywnego w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową, Gdańsk 2014, s. 6. 

https://pec.ac.uk/policy-briefings/resilience-in-places-growing-the-creative-industries-across-the-uk
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Doświadczenia podmiotów sektora komunikacji marketingowej, połączone z elastycznością 

i zdolnością do samoorganizowania się na poziomie samorządów, może stanowić kluczową 

przewagę społeczności lokalnych w obliczu niepewności i zmienności świata zewnętrznego. 

Poszukując dobrych przykładów, można zwrócić uwagę między innymi na Łódź  

i Katowice, które korzystając z zasobów sieci miast kreatywnych, podejmowały działania 

wspierające społeczność lokalną w czasie pandemii. Tu lokalni przedstawiciele sektora 

kreatywnego pokazali realną moc podnoszenia jakości życia mieszkańców91. 

Podobnie nowa strategia europejska dla uniwersytetów inspiruje do tego, aby 

instytucje edukacyjne zobaczyły się jako istotny element lokalnego ekosystemu i przejęły 

rolę latarni wspierających rozwój kompetencji proinnowacyjnych oraz inicjujących lokalne 

zmiany w obszarze technologii i zrównoważonego rozwoju92. Lokalny sektor kreatywny wraz 

z przedstawicielami instytucji edukacyjnych mogą stać się istotnym wsparciem w rozwoju 

strategii potencjału miejsca i mieszkańców, z którymi żyją. 

Profesor Anna Giza zauważyła, że siła komunikacji marketingowej jest zapewne 

wielokrotnie większa niż odseparowanych kampanii społecznych i informacyjnych, ponieważ 

wysokość inwestycji w te działania jest niewspółmiernie wyższa93. Wyobraźmy sobie, jak 

mógłby wyglądać nasz świat, gdyby sensem działań marketingowych było podniesienie 

jakości naszego życia, a nie jedynie zysk finansowy zleceniodawcy. 

Aby podjąć się tego zadania, warto eksplorować nieopisane obszary funkcjonowania 

sektora kreatywnego, włączając w prace wszystkie grupy interesariuszy. Jak już o tym 

wspomniano z rekomendacji Rady prowadzone jest aktualnie badanie powiązań i przepływu 

kompetencji pomiędzy podmiotami sektora komunikacji marketingowej oraz innych 

podmiotów szeroko definiowanego sektora kreatywnego. Nim poznamy ich rezultaty, warto 

zapoznać się z wynikami ankiety przeprowadzonej na próbie 287 miast, której celem było 

zbadanie funkcjonowania sektora kreatywnego w Polsce i określenie, czy aktywne 

zaangażowanie administracji publicznej w rozwój sektora ma pozytywny wpływ na jego 

funkcjonowanie94. To zupełnie nowy aspekt istotnej wiedzy. 

 W tym miejscu warto zwrócić uwagę na działania prowadzone w obrębie Unii 

Europejskiej. Pakt Amsterdamski z 30 maja 2016 roku uruchomił sieć partnerstw Agendy 

Miejskiej Unii Europejskiej. Jednym z nich było partnerstwo Jobs and Skills in the Local 

Economy. Powstająca w ten sposób nowa idea miejskości ma być swoistym „towarem 

eksportowym” wspólnoty. Zakłada ona, że przyszłość starego kontynentu, to przede 

wszystkim przyszłość miast, w których już dziś żyje większość mieszkańców i wytwarza się 

większość PKB. Obszary zurbanizowane myślą o określaniu branż kluczowych dla ich dalszego 

rozwoju i inwestorów, których chcą „wygrać”.  

  

 
91 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374264/PDF/374264eng.pdf.multi (dostęp: 26.09.2022). 
92 https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/communication-european-strategy-for-
universities-graphic-version.pdf (dostęp: 26.09.2022). 
93 A. Giza, Uczeń czarnoksiężnika, czyli społeczna historia marketingu, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 2017.  

94 https://www.mdpi.com/2199-8531/8/1/17/pdf (dostęp: 26.09.2022). 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374264/PDF/374264eng.pdf.multi
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/communication-european-strategy-for-universities-graphic-version.pdf
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/communication-european-strategy-for-universities-graphic-version.pdf
https://www.mdpi.com/2199-8531/8/1/17/pdf
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Wiązać się to będzie z określeniem kompetencji kluczowych mieszkańców, czego dobrym 

przykładem może być program nauki rozumienia cyfryzacji ENSICO realizowany w Porto95. 

Sektor komunikacji marketingowej powinien w związku z tym budować stałe relacje 

z samorządem, by wspomniane przed chwilą kluczowe kompetencje mieszkańców, o których 

rozwój dbać będą władze, były atrakcyjne również dla firm świadczących komunikacyjne 

usługi96. 

Podsumowując przedstawione w tym rozdziale treści, należy przypomnieć, że 

wytworzone w ramach Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego cztery scenariusze przyszłości 

pokazują dokąd może zmierzać sektor komunikacji marketingowej. Ale skoro w przyszłości 

wszystko może być inaczej niż to sobie wyobrażamy, to tym bardziej istotne wydaje się to, 

żebyśmy nie tylko starali się do niej adaptować, ale również próbowali ją aktywnie 

współtworzyć. Na koniec przywołajmy myśl prof. Andrzeja Eliasza: 

„Człowiek – jeśli chce zachować elastyczność myślenia i otwartość na zmiany – powinien 

stale konfrontować swoje przekonania z informacjami, które mogą je podważać”. 

 

Kod QR. MarCom Skills Seminar. Prognoza zawodów przyszłości. 
Wyniki badania delfickiego (15.10.2020 r.) 

 

  

 
95 https://ensico.pt/ (dostęp: 26.09.2022). 
96 Archiwalna strona Agendy Miejskiej: https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda/ (dostęp:  
23.09.2022). 

https://ensico.pt/
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda/
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Okiem PARP 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pozytywnie ocenia działalność Sektorowej 

Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. Rada wyróżnia się swoją 

operatywnością, a jej projekt stanowi stabilny fundament w relacji biznes‒edukacja. Prężne 

działania Rady sprawiają, że współpraca z PARP i innymi podmiotami przebiega obiecująco, 

a  zadania kończą się sukcesem. 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej jest jedną 

z aktywniejszych rad w systemie, co niewątpliwie jest związane z szeroką reprezentacją 

w Radzie różnych środowisk zarówno przedsiębiorców, pracowników, instytucji 

edukacyjnych, jak i administracji samorządowej. Bardzo liczymy na efekty prac Rady 

w zakresie programów nauczania na uczelniach wyższych. Wspólnie z Radą udaje się nam 

zaspokajać bieżące i przyszłe potrzeby firm sektora, a wszystko dzięki wszechstronnym 

badaniom i analizom służącym m.in. opracowaniu rekomendacji. To właśnie one określają 

pożądane kompetencje w sektorze w odpowiednim czasie. 

Wiedza i kompetencje członków Rady, jak i innych rad sektorowych, na co dzień są 

dla nas jak latarnia morska, która wskazuje kierunek wsparcia przedsiębiorców  

i ich pracowników. Państwa zaangażowanie jest także nieocenione w sytuacjach nagłej 

zmiany rynkowej. Przypomnieć wystarczy wybuch pandemii COVID-19 albo wojny 

w Ukrainie. Rady sektorowe – w tym Państwo – natychmiast zareagowały, przygotowując 

specjalne rekomendacje dotyczące tego, jakie szkolenia i doradztwo są konieczne 

w sektorach, aby mogły dalej sprawnie funkcjonować i szybko dostosować się do 

dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. 

Warto podkreślić, że Rada Sektorowa Komunikacji Marketingowej była wśród tych 

rad, które zainicjowały prace nad tymi rekomendacjami i dodatkowo wskazała na możliwość 

zaangażowania obywateli Ukrainy w sektorze, z korzyścią dla obydwu stron. 

Rekomendacje Rady są wdrażane w projekcie operatorskim w ramach  

działania 2.21 POWER, w konkursie ,,Kompetencje dla sektorów”. Wymiernym efektem 

pracy Rady jest przeszkolenie pracowników sektora. Szkolenia odbyły się dzięki Bazie Usług 

Rozwojowych, a na koniec czerwca 2022 roku wsparcie otrzymało 238 osób. 

W ocenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości fakt ten potwierdza, że 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej jest dynamicznie 

działającą inicjatywą reagującą na wszelkie impulsy ze strony sektora. 
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W nowej perspektywie finansowej na lata 2021–2027 planowane jest przedłużenie 

działalności Rad Sektorowych. Na ten cel przewidziane jest blisko 500 milionów złotych 

z przeznaczeniem na wdrażanie rekomendacji sektorowych i około 120 milionów złotych na 

monitorowanie przez rady potrzeb sektorowych. Wsparciem może być objęte w sumie aż 

kilkanaście tysięcy przedsiębiorstw. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji 

Marketingowej ma szansę ubiegać się o kontynuację swoich działań w nowej perspektywie, 

startując w konkursie, który planujemy ogłosić w przyszłym roku. 

Ewa Polit, kierownik Sekcji ds. Systemu Rad Sektorowych PARP 

Daniel Nowak, ekspert w Departamencie Rozwoju Kadr w przedsiębiorstwach PARP 
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Podsumowanie 

 Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego informuje, że raport 

to nic innego niż ustne lub pisemne sprawozdanie97. Od innych podobnych dokumentów 

i wypowiedzi odróżnia go grupa docelowa. Raport mianowicie składa się przełożonym, 

instytucjom nadrzędnym, stanowi on więc zgodnie z tą definicją relację lub meldunek 

podwładnego. Taką też rolę odegrała (i jeszcze odgrywa) Sektorowa Rada ds. Kompetencji 

Sektora Komunikacji Marketingowej. Efekty prac miały odpowiadać na bardzo zróżnicowane 

potrzeby całego środowiska zainteresowanego analizowaną przez nią problematyką, bez 

względu na reprezentowany obszar (biznes, edukacja, administracja, nauka), region i rozmiar 

podmiotu. W badaniach i interpretacji szukano konsensusu wokół tego, co łączy 

w kompetencyjnych i rozwojowych potrzebach międzynarodowe podmioty 

z mikroprzedsiębiorstwami obsługującymi rynki lokalne. Oczekiwania wobec prac Rady mógł 

mieć każdy, każdy też mógł ją wspierać w dążeniu do celu. 

 Szereg działań podjętych w latach 2019-2022 miało charakter pionierski. Warto też 

wspomnieć o unikatowym połączeniu ekspertów z bardzo różnych środowisk i części Polski. 

Samo to było sukcesem, bo zjednoczenie tak różnych ludzi we wspólnym wysiłku na rzecz 

osiągania celów dla całego środowiska to rzecz wielka! Dzięki temu powstały między innymi 

pionierskie badania zawodowych aktywności i kompetencyjnych możliwości oraz 

rozwojowych potrzeb zarówno pokolenia silversów, jak i generacji Z. „Pakiet młodzieżowy” 

przyniósł skierowaną do uczniów, potencjalnych kandydatów, nauczycieli i doradców 

zawodowych opowieść o sektorze pozbawioną branżowego żargonu. Dzięki temu jasne stały 

się na przykład zasady rekrutacji, oczekiwania wobec absolwentów i zakresy zadań na 

poszczególnych stanowiskach pracy. Nie wolno przy tym zapominać o wymianie dobrych 

praktyk, która trwała nieustannie od konferencji MarCom Skills Day poczynając aż do dziś. 

 Nie na wszystkie kwestie, które pojawiły się w toku prac Rady, udało się znaleźć 

wiążące i zaakceptowane przez wszystkich odpowiedzi. Choć przyznać należy, że Prezydium 

reagowało szybko na zmieniającą się rzeczywistość i jeśli nawet nie ukazywały się raporty, to 

przynajmniej odbywały się dyskusje na tematy bieżące, między innymi kryzysu wywołanego 

przez pandemię COVID-19, lub wpływu pracy zdalnej na praktykę funkcjonowania firm 

z sektora. Pozostały natomiast postulaty badawcze, które powinny zostać podjęte 

w najbliższej przyszłości, niosące w sobie potencjał również dla badań naukowych. 

 Jaka będzie przyszłość? Nawiązując do cytowanej już wypowiedzi Lema, może się 

okazać inna, niż prognozujemy. Pewne pozostaje jednak to, że sektor komunikacji 

marketingowej, jeśli nawet nie będzie główną siłą wprowadzania pozytywnych zmian, to na 

pewno będzie w ich czołówce, niosąc wszystkim odpowiedzialną, wiarygodną w treści, 

i atrakcyjną w formie opowieść o tym, co nowe i przypominającą o tym, co już znane. 

Ewa Duda-Maciejewska i Zbigniew Brzeziński 

30.09.2022 r. 

 
97 https://sjp.pwn.pl/doroszewski/raport;5488831.html (dostęp: 29.09.2022). 

https://sjp.pwn.pl/doroszewski/raport;5488831.html
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Ludzie Rady 
Prezydium Rady: 

• Marcin Olkowicz przewodniczący 

• Ewa Opach wiceprzewodnicząca 

Liderzy grup roboczych: 

• Łukasz Bis grupa ds. badań 

• Ewa Duda-Maciejewska grupa ds. edukacji 

• Agnieszka Marzęda grupa ds. legislacji 

• Magdalena Drzazga grupa ds. ramy kwalifikacji 

• Zbigniew Brzeziński ds. rynku pracy 

Członkowie Rady: 

• Agnieszka Bacińska 

• Małgorzata Baran 

• Tomasz Baran 

• Wioletta Baśkiewicz 

• Krzysztof Bernatowicz 

• Dorota Bieniek-Kaska 

• Agnieszka Biernat-Jarka 

• Ewa Borkowska 

• Paweł Bylicki 

• Sylwia Chmielewska-Fryze 

• Tomasz Chrząstek 

• Edyta Cyganek 

• Joanna Czekaj 

• Elżbieta Czernik 

• Renata Dankowska 

• Marzena Denkiewicz 

• Ewa Duda-Maciejewska 

• Michał Dunin 

• Mateusz Felsmann 

• Sławomir Gawroński 

• Emilia Gołębiowska 

• Sławomir Jarka 

• Monika Kaczmarek-Śliwinska 

• Agata Kaczmarska 

• Andrzej Klimczyk 

• Anna Kowalska 

• Katarzyna Kozakowska 

• Wojciech Kreft 

• Grzegorz Krzemień 

• Adrianna Kubik-Przybył 

• Artur Kudzia 

• Anna Kupczyk 

• Tomasz Kupidura 

• Anna Kwiatek 

• Urszula Lisiecka 

• Anna Maciągowska-Rybicka 

• Magdalena Magusiak 

• Anna Malinowska 

• Ewa Markiewicz 

• Jarosław Miszczak 

• Daria Nawrat 

• Zbigniew Nowicki 

• Arkadiusz Pączka 

• Eliza Przybylska 

• Dagmara Robak 

• Tomasz Rzepniewski 

• Włodzimierz Schmidt 

• Adam Sokołowski 

• Tomasz Soluch 

• Marta Stanejko 

• Wojciech Stęchły 

• Karolina Szewczyczak 

• Magdalena Szmidt 

• Małgorzata Szpilska 

• Wojciech Szymański 

• Renata Syperek-Komar 

• Paweł Tyszkiewicz 

• Małgorzata Węgierek 
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• Tomasz Woźniak 

• Emilia Zakrzewska 

• Roland Zarzycki 

• Dariusz Zając 

• Renata Żukowska 

Komitet Ekspercki: 

Katarzyna Adamiak, Anna Barcik, Dobrosława Choryńska–Chudy, Bożena Czapla, Jacek 

Dziura, Ewa Flaszyńska, Piotr Kalewski, Joanna Kazak, Justyna Kądziela, Tomasz Kozłowski, 

Olga Kożuchowska, Ewa Kucypera, Beata Matyszewska, Przemysław Mielczarek, Radosław 

Płonka, Adam Przeździęk, Hanna Samsel, Anna Sarczyńska, Magdalena Spisak, Jacek Szostak, 

Iwona Wojciechowska, Patrycja Załuska, Andrzej Zawistowski. 

 

Rysunek 7 Wspólne zdjęcie członków Rady. Konferencja MarCom Skills Day, Warszawa, 29.01.2020 r. 

Byli członkowie Rady: 

Michał Atlas, Marek Banaszak, Marta Chmielewska, Anna Elwart, Marcin Gaworski, Mieszko Maj, 

Małgorzata Olkowicz, Kamil Rychlik, Dariusz Rzontkowski, Magdalena Skowronek, Wojciech 

Starzewski, Agnieszka Suter, Jacek Szostak. 
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Kalendarium najważniejszych wydarzeń i galeria 

• Konferencja: MarCom Skills Day. Kompetencje pracowników vs. potrzeby 

pracodawców, Warszawa 29.01.2020 r.98 

• Webinar: Czego uczy kryzys w obszarze komunikacji marketingowej? Dyskusja 

ekspertów na podstawie badań marketingowych kompetencji przyszłości 27.05.2020 

r.99 

• MarCom Skills Seminar 15.10.2020 r.100 

• Webinar: Silversi w sektorze komunikacji marketingowej 24.03.2021 r.101 

• Webinar: Silversi w sektorze komunikacji marketingowej cz. II 19.05.2021 r.102 

• Warsztaty Biz-Edu 2021 r.103 

• MarCom Skills Seminar II 25.11.2021 r.104 

• Webinar: Co przyciąga młodych? Pokolenie Z o pracy w marketingu105 

• Posiedzenia planarne RadySektorowej106. 

 

Rysunek 8 Przykładowa grafika - zaproszenie do udziału w badaniu potrzeb szkoleniowo-rozwojowych w branży 
marketingowej  

 
98 https://radasektorowa-komunikacja.pl/konferencja/ (dostęp: 26.09.2022). 
99 https://radasektorowa-komunikacja.pl/webinar-czego-uczy-kryzys-w-obszarze-komunikacji-marketingowej-
dyskusja-ekspertow-na-podstawie-wynikow-badania/ (dostęp: 26.09.2022). 
100 https://radasektorowa-komunikacja.pl/marcom-skills-seminar/ (dostęp: 26.09.2022). 
101 https://radasektorowa-komunikacja.pl/webinar-silversi-w-sektorze-komunikacji-marketingowej/ (dostęp: 
26.09.2022). 
102 https://radasektorowa-komunikacja.pl/webinar-silversi-w-sektorze-komunikacji-marketingowej-czesc-ii/ 
(dostęp: 26.09.2022). 
103 https://radasektorowa-komunikacja.pl/aktualnosci/warsztat-biz-edu/ (dostęp: 26.09.2022). 
104 https://radasektorowa-komunikacja.pl/marcom-skills-seminar-ii/ (dostęp: 26.09.2022). 
105 https://radasektorowa-komunikacja.pl/2022/04/08/webinar-co-przyciaga-mlodych-pokolenie-z-o-pracy-w-
marketingu/ (dostęp: 26.09.2022). 
106 https://radasektorowa-komunikacja.pl/posiedzenia-rady/ (dostęp: 26.09.2022). 

https://radasektorowa-komunikacja.pl/konferencja/
https://radasektorowa-komunikacja.pl/webinar-czego-uczy-kryzys-w-obszarze-komunikacji-marketingowej-dyskusja-ekspertow-na-podstawie-wynikow-badania/
https://radasektorowa-komunikacja.pl/webinar-czego-uczy-kryzys-w-obszarze-komunikacji-marketingowej-dyskusja-ekspertow-na-podstawie-wynikow-badania/
https://radasektorowa-komunikacja.pl/marcom-skills-seminar/
https://radasektorowa-komunikacja.pl/webinar-silversi-w-sektorze-komunikacji-marketingowej/
https://radasektorowa-komunikacja.pl/webinar-silversi-w-sektorze-komunikacji-marketingowej-czesc-ii/
https://radasektorowa-komunikacja.pl/aktualnosci/warsztat-biz-edu/
https://radasektorowa-komunikacja.pl/marcom-skills-seminar-ii/
https://radasektorowa-komunikacja.pl/2022/04/08/webinar-co-przyciaga-mlodych-pokolenie-z-o-pracy-w-marketingu/
https://radasektorowa-komunikacja.pl/2022/04/08/webinar-co-przyciaga-mlodych-pokolenie-z-o-pracy-w-marketingu/
https://radasektorowa-komunikacja.pl/posiedzenia-rady/
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Rysunek 9 Konferencja MarCom Skills Day. Panel dyskusyjny poświęcony roli sektora w gospodarce lokalnej 29.01.2020 r. 

 

Rysunek 10 Konferencja MarCom Skills Day – uczestnicy konferencji 
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Rysunek 11 Kieleckie Dni Kariery w Komunikacji Marketingowej. Spotkanie z uczniami technikum reklamy ZSE im. Mikołaja 
Kopernika (19.10.2021 r.) 

 

Rysunek 12 Marcin Olkowicz i Paweł Tyszkiewicz dyskutują z uczniami technikum reklamy w ZSE im. Mikołaja Kopernika 
w Kielcach o „pakiecie młodzieżowym” (19.10.2021 r.) 
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Rysunek 13 Kieleckie Dni Kariery w Komunikacji Marketingowej. Dyskusja z przedstawicielami firm z sektora na temat ich 
oczekiwań wobec Rady Sektorowej (19.10.2021 r.) 

 

Rysunek 14 Spotkanie ze studentami dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Kieleckie 
Dni Kariery w Komunikacji Marketingowej (20.10.2021 r.) 
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Rysunek 15 Kieleckie Dni Kariery w Komunikacji Marketingowej. Spotkanie ze studentami Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego było transmitowane online (20.10.2021 r.) 

 

Rysunek 16 Podpisanie porozumienia sektorowego z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Na 
zdjęciu dziekan wydziału prof. Beata Wojciechowska i przewodniczący Rady Marcin Olkowicz (20.10.2021 r.) 
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Rysunek 17 Spotkanie ze studentami zarządzania i modelowania komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej. Kieleckie Dni 
Kariery w Komunikacji Marketingowej (20.10.2021 r.) 

 

Rysunek 18 Spotkanie robocze przewodniczącego Rady z kieleckim środowiskiem doradców zawodowych. Kieleckie Dni 
Kariery w Komunikacji Marketingowej (21.10.2021 r.) 
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Rysunek 19 Obecność Rady na Akademickich i Młodzieżowych Targach Pracy w Kielcach budziła zainteresowanie mediów 
(21.10.2021 r.) 

 

Rysunek 20 Akademickie i Młodzieżowe Targi Pracy na Politechnice Świętokrzyskiej. Na pierwszy planie stanowisko Sales 
Tube, w tle stanowisko Rady Sektorowej (21.10.2021 r.) 
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Rysunek 21 W pandemicznej rzeczywistości - MarCom Skills Seminar (15.10.2020) panel dyskusyjny: czy możemy być bardziej 
kreatywni? 

 

Rysunek 22 Również drugie z ogólnopolskich seminariów MarCom Skills Seminar II odbyło się w związku z pandemią online 
(25.11.2021 r.) 
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Statystyki prac Rady 
Chyba żadna statystyka nie odzwierciedli w pełni skali prac Rady od początku jej powstania 

w 2019 roku do końca września 2022 roku włącznie. Obecnie na rzecz sektora komunikacji 

marketingowej działa w jej strukturach 92 osoby, z których 23 należy do Komitetu 

Eksperckiego. W sumie w dotychczasowych pracach uczestniczyło aż 105 osób. Odbyło się 

13 spotkań plenarnych, a grupy robocze obradowały łącznie 69 razy. Opublikowanych 

zostało 3 poradniki, 10 raportów, 9 monitoringów i 10 innych dokumentów (w tym 

rekomendacje i predykcje). Powstały: w dwóch wersjach gra na smartfony SuperStaż, 

7 filmów opowiadających o sektorze i 5 kompletnych programów studiów podyplomowych. 

Na kanale YouTube Rady zamieszczono 27 materiałów video, a na LinkedIn jej poczynania 

obserwuje 1166 osób. Pod auspicjami Rady odbyła się ogólnopolska konferencja MarCom 

Skills Day, a na 27 października 2022 r. zaplanowana została kolejna, podczas której nastąpi 

podsumowanie dotychczasowych działań. Warto też przypomnieć takie wydarzenia jak dwa 

ogólnopolskie seminaria (MarCom Skills Seminar i MarCom Skills Seminar II) i trzydniowe 

Kieleckie Dni Kariery w Komunikacji Marketingowej. Te liczby nie pokazują jednak skali 

zaangażowania (również emocjonalnego), nie podsumowują godzin dyskusji (również tych 

indywidualnych), nie pokazują cyklicznych statusów prezydialno-liderskich, podczas których 

członkowie prezydium Rady omawiali plany na kolejny miesiąc z liderami grup roboczych. 

Poniższy wykres jest zaledwie skromną ilustracją działań Rady. 

 

Rysunek 23 Wizualizacja wybranych danych statystycznych Rady Sektorowej 
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Bibliografia i netografia 
Publikacje Rady 

Raporty: 

• Raport: Kompetencje przyszłości 2022 

• Raport: Co przyciąga młodych? 

• Raport: Współpraca Biz-Edu w świetle badań Rady Kompetencji SKM 

• Raport: Analiza i propozycje zmian w zakresie studiów dla praktyków 

• Raport: Analiza i propozycje zmian odbywania staży i praktyk 

• Raport: Analiza możliwości wykorzystania ECTS 

• Raport: Marketingowe Kompetencje Przyszłości. Edycja II. 2021 

• Raport: Współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami z Sektora Komunikacji 

Marketingowej. Kwiecień 2021 

• Raport: Silversi w sektorze komunikacji marketingowej. Potrzeby kwalifikacyjno-

zawodowe osób 50+. Styczeń 2021 

• Raport: Marketingowe Kompetencje Przyszłości. 2020 

Monitoringi: 

• Monitoring rynku pracy, edukacji i komunikacji marketingowej luty – czerwiec 2022 

• Monitoring rynku pracy, edukacji i komunikacji marketingowej październik 2021 – 

styczeń 2022 

• Monitoring rynku pracy, edukacji i komunikacji marketingowej lipiec-wrzesień 2021 

• Monitoring rynku pracy, edukacji i komunikacji marketingowej kwiecień- czerwiec 

2021 

• Monitoring rynku pracy, edukacji i komunikacji marketingowej styczeń- marzec 2021 

• Monitoring rynku pracy, edukacji i komunikacji marketingowej październik – grudzień 

2020 

• Monitoring rynku pracy, edukacji i komunikacji marketingowej lipiec – wrzesień 2020 

• Monitoring rynku pracy, edukacji i komunikacji marketingowej kwiecień – czerwiec 

2020 

• Monitoring rynku pracy, edukacji i komunikacji marketingowej grudzień 2019 – 

marzec 2020 

Poradniki: 

• Poradnik dla doradców zawodowych 

• Poradnik dla nauczycieli i  instruktorów zawodu 

• Poradnik dla uczniów 

Pozostałe: 

• Propozycja zmian rozwiązań w obszarze roli i funkcjonowania akademickich biur 

karier w odniesieniu do sektora komunikacji marketingowej. 

• Rekomendacja nr 2/2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Komunikacja 

Marketingowa  

https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/08/Raport-Kompetencje-przyszlosci-2022_final.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport_Co_przyciaga_mlodych_final.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/05/Wpolpraca-Biz-Edu-w-swietle-badan-Rady-Kompetencji-SKM.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/07/Raport_Analiza-i-propozycje-zmian-w-zakresie-studiow-dla-praktykow_2022_final_k.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/07/Raport_Analiza-i-propozycje-zmian-odbywania-praktyk-i-stazy_2022_final_k.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/07/Raport_Analiza-mozliwosci-wykorzystania-ECTS_2022_final_k.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/07/Raport-Marketingowe-Kompetencje-Przyszlosci-2021.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/04/Raport_Biznes_Nauka_Rada-Sektorowa_Komunikacja-_042021.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/04/Raport_Biznes_Nauka_Rada-Sektorowa_Komunikacja-_042021.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/06/Silversi-w-sektorze-komunikacji-marketingowej-2601_final_korekta_28.05.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/06/Silversi-w-sektorze-komunikacji-marketingowej-2601_final_korekta_28.05.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2020/05/Raport-Marketingowe-Kompetencje-Przysz%C5%82o%C5%9Bci.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/06/Monitoring-I-2022_popr.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/03/Monitoring-pazdziernik-2021-styczen-2022.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/03/Monitoring-pazdziernik-2021-styczen-2022.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/10/Monitoring-lipiec-wrzesien-2021.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/07/Monitoring-rynku-pracy-edukacji-i-komunikacji-marketingowej-VII.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/07/Monitoring-rynku-pracy-edukacji-i-komunikacji-marketingowej-VII.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/04/Monitoring-rynku-_Rada_Sektorowa_Komunikacja_01_03_2021.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/01/Monitoring-rynku-pracy-edukacji-i-komunikacji-marketingowej-10-12.2020.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/01/Monitoring-rynku-pracy-edukacji-i-komunikacji-marketingowej-10-12.2020.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2020/10/Monitoring-VII-IX-2020.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2020/07/Monitoring-Rady-Sektorowej-04-062020.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2020/07/Monitoring-Rady-Sektorowej-04-062020.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2020/04/Monitoring-rynku-Sektorowej-Rady-ds.-SKM-edycja-1..pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2020/04/Monitoring-rynku-Sektorowej-Rady-ds.-SKM-edycja-1..pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/08/Poradnik-dla-doradcow-zawodowych_final-.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/08/Poradnik-dla-nauczycieli_instruktorow-zawodu_final-.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/08/Poradnik-dla-uczniow_final-.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport_Rekomendacje-dla-ABK_final.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport_Rekomendacje-dla-ABK_final.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/10/Rekomendacja-Sektorowej-Rady-ds.-Kompetencji-w-Sektorze-Komunikacji-Marketingowej_WCAG.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/10/Rekomendacja-Sektorowej-Rady-ds.-Kompetencji-w-Sektorze-Komunikacji-Marketingowej_WCAG.pdf
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• Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji 

Marketingowej 

• Podsumowanie roku 2020 z perspektywy ekspertów Sektora komunikacji 

Marketingowej 

• Analiza ram kwalifikacji i certyfikacji kompetencji marketingowej w Polsce i Unii 

Europejskiej. Styczeń 2021 

• Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji 

Marketingowej z dnia 6.08.2020 

Aplikacje na urządzenia mobilne: 

• SuperStaż! Aplikacja mobilna o Sektorze Komunikacji Marketingowej – wersja dla 

uczniów 

• SuperStażEdu! Aplikacja mobilna o Sektorze Komunikacji Marketingowej – wersja dla 

nauczycieli 

Filmy: 

• Czym jest Sektor Komunikacji Marketingowej? 

• Praca w Sektorze Komunikacji Marketingowej 

• Staż w Sektorze Komunikacji Marketingowej 

• Poszukiwane kompetencje w Sektorze Komunikacji Marketingowej 

• Kompetencje przyszłości w  Sektorze Komunikacji Marketingowej 

• Rozwój zawodowy w Sektorze Komunikacji Marketingowej 

• Czy praca w Sektorze Komunikacji Marketingowej jest dla Ciebie? 

Raporty PARP: 

• Raport z I edycji badania „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego. Sektor komunikacji 

marketingowej” przeprowadzonego przez PBS Sp. z o.o., MCM Institute Poland 

Sp. z o.o., EGO – Evaluation for Government Organizations s.c. i Ośrodek Ewaluacji 

Sp. z o.o. w 2021 roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 

Warszawa, 2022 rok 

• Raport branżowy „Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora 

komunikacji marketingowej”, Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o. na zlecenie 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, wrzesień 2020 

 

  

https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2020/10/SKM-REKOMENDACJA_COVID_2020_FINAL_uchwalaRS.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2020/10/SKM-REKOMENDACJA_COVID_2020_FINAL_uchwalaRS.pdf
http://bit.ly/Podsumowanie2020SKM
http://bit.ly/Podsumowanie2020SKM
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/06/Raport_analiza-SRK_2021.01-korekta-19.05.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2021/06/Raport_analiza-SRK_2021.01-korekta-19.05.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2020/10/SKM-REKOMENDACJA_COVID_2020_FINAL_uchwalaRS.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/wp-content/uploads/2020/10/SKM-REKOMENDACJA_COVID_2020_FINAL_uchwalaRS.pdf
https://radasektorowa-komunikacja.pl/2022/08/10/superstaz-aplikacja-mobilna-o-sektorze-komunikacji-marketingowej/
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