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Medium wciąż jest nienasycone, a potencjał ma wielki, zwłaszcza w Polsce. 
Pomimo 5 milionów użytkowników udział osób aktywnych zawodowo nie jest 
u nas jakiś oszałamiający. Stanowi 29%, czyli dużo mniej niż np. w Wielkiej 
Brytanii, gdzie jest to aż 35 milionów osób, co stanowi ponad 50% CAŁEJ 
populacji. Jednak gonimy inne europejskie kraje dzielnie i polski LinkedIn 
nie tylko notuje stałe wzrosty liczby użytkowników, ale też stałe wzrosty 
ich zaangażowania. Ludzie po prostu chcą pisać i dyskutować na 
platformie, bo to się opłaca. Tworzone treści marketingowe przynoszą 
tu aż 3 razy lepsze efekty niż przykładowo na Facebooku czy 
Twitterze. 

Pytaniem nie jest więc to, czy być na LinkedInie – ale jak tu być. 
Odpowiedzi najlepiej szukać poprzez obserwowanie osób, 
które już teraz ukroiły sobie największy kawałek tortu. Kogo 
zatem warto czytać? Raport, który właśnie widzicie, udzieli 
na to odpowiedzi. Wraz z kapitułą konkursową stworzyłam 
ranking oparty NIE na osobistych preferencjach – ale na 
konkretnych, policzalnych danych, by zaserwować Wam 
pełny, obiektywny i dający wartość obraz aktualnej 
sytuacji twórców na LinkedInie. 

Kapitule bardzo dziękuję za udział i wsparcie,  
a czytającym życzę wiele inspiracji.  
No i do zobaczenia na LinkedInie!

Jakie zatem możliwości daje dziś portal?

Z wielką przyjemnością i ekscytacją przedstawiam Państwu
Ranking osobowości polskiego LinkedIna.
Zanim skończycie czytać niniejszy wstępniak, do społeczności tego portalu dołączy kolejne 150 osób. Czego będą 
tam szukać? Nie oszukujmy się - na początku swojej działalności LinkedIn był głównie miejscem poszukiwania 
pracy i kto nigdy nie nazwał go "wirtualnym CV", niech pierwszy rzuci kamień. Dziś, a właśnie wchodzimy 20. rok 
istnienia platformy, jest to przede wszystkim przestrzeń budowania jakościowych relacji biznesowych, edukacji 
zawodowej i pozyskiwania klientów B2B. Brzmi bardzo poważnie, wiem, ale to tylko dlatego, że obecność na 
LinkedInie naprawdę może być dla wielu osób życiową zmianą. Sama jestem tego przykładem.
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Ekspertka ds. wizerunku i trenerka. W ramach swojej firmy, prowadzi konsultacje i szkolenia z wystąpień publicznych, 
budowania marki osobistej, kryzysowe i medialne. W 2021 roku magazyn Forbes Woman umieścił ją na liście Top25 
Mistrzyń LinkedIna, a w roku 2022 zajęła pierwsze miejsce w konkursie LinkedIn Top Influencer.

Do niedawna (06.2022) kierowała działaniami PR dla Anny Lewandowskiej oraz wszystkich należących do sportsmenki spółek, 
pełniła też rolę jej rzeczniczki prasowej. Wcześniej, w 2020 roku, była szefową PR sztabu wyborczego Szymona Hołowni  
w kampanii prezydenckiej, a także jego osobistą trenerką medialną (przygotowywała go m.in. do debat prezydenckich).

W przeszłości pracowała też z innymi politykami m.in. z Donaldem Tuskiem i Bronisławem Komorowskim. Przez 13 lat 
zarządzała własną agencją specjalizującą się w PR i social mediach. Koordynowała ponad 150 polskich i międzynarodowych 
projektów PR. Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, współautorką „Leksykonu public relations".  
Wykłada na London School of PR.
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dowiedz się więcej

 MARCIN   MARCIN  
BANASZKIEWICZBANASZKIEWICZ

LinkedIn w 2022 roku bardzo mocno wskazał kierunek rozwoju. 

Nieco na przekór trendom automatyzacji, portal postawił w głównej roli człowieka. Jednym  
z najpopularniejszych haseł jakie można było zobaczyć na konferencjach dotyczących portalu 
LinkedIn, był cytat, którego jestem autorem: „LinkedIn nie jest B2B, nie jest też B2C. LinkedIn jest 
H2H - Human To Human”.

Od kilku lat tworzę Społeczność H2H w Polsce, więc mogę te słowa tylko potwierdzić. Wszystkie 
osoby, które starały się jedynie zrozumieć algorytm portalu i podążać za nim, szybko się 
zorientowały, że to droga donikąd. Mówiły potem zawiedzione, że LinkedIn nie działa. Ci zaś, 
którzy postanowili jednak pokazać człowieka w sobie i ku ludziom kierowali swoje działania na 
portalu, najszybciej zyskiwali olbrzymią widownię. Co więcej, te osoby najczęściej są wskazywane 
jako Ci, których warto czytać, słuchać i naśladować. Bo LinkedIn to portal dla ludzi, którzy lubią 
ludzi.

Wiele firm poprawnie odczytało wartości portalu i stworzyło w 2022 roku programy 
Ambasadorów Marki. Pracownicy, którzy nauczyli się profesjonalnie używać tego portalu, stają 
się Influencerami na LinkedIn, budując poprzez siłę własnego nazwiska pozytywny wizerunek 
swojego pracodawcy.

Ten trend w 2023 roku będzie się tylko nasilał i wszyscy, którzy szybko stworzą takie programy  
w swoich organizacjach, będę mogli w przyszłym roku świętować sukcesy jakich dotychczas 
w firmach nie świętowano. Firmy, które mają zdrowe wartości, ukazane przez pryzmat swoich 
pracowników, będą w oczach widowni portalu najszybciej zyskiwać.
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Komentarze Kapituły

Komentarz

Tworząc Społeczność H2H♥ w Polsce  to właśnie cieszy mnie najbardziej.

Trener LinkedIn 
Autor jedynego w Polsce szkolenia z LinkedIn pt. Strategia Marki 
Personalnej. Tworzy i wdraża programy Social Selling i Employee 
Advocacy w największych i najmniejszych firmach na świecie. 
Jest twórcą Społeczności H2H i wykładowcą akademickim  
z zakresu social mediów. Na co dzień wspiera osoby, które chcą 
wykorzystać portal LinkedIn do ekspozycji swojej reputacji w 
przestrzeni publicznej. Uczy tego, jak szybko i skutecznie 
zrealizować swoje cele zawodowe, dzięki komunikacji „jeden 
do wielu”. Pokazuje możliwości portalu LinkedIn w procesach 
poszukiwania pracy, w procesach pozyskiwania najlepszych 
talentów na rynku i uczy sprzedawać nawet tych, którzy tego 
nie lubią.

Jest twórcą #SzczytuLinkedIn” i Dnia Wsparcia Osób  
z Niepełnosprawnościami w Biznesie.
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https://www.linkedin.com/in/marcinbanaszkiewicz/


Komentarze

Kapituły

 DAGMARA  DAGMARA 
PAKULSKAPAKULSKA

LinkedIn już dawno przestał być miejscem, 
w którym zamieszczamy swoją wirtualną wersję CV.  
I choć utorował swoją drogę na rynku social mediów 
wiążąc się na stałę z rekrutacją talentów, dziś jest nie 
tylko miejscem do pozyskiwania nowych pracowników, 
czy zdobywania wymarzonej pracy, lecz szeroko pojętą 
platformą biznesową. To właśnie w tym medium mamy 
szansę wychodzić z naszej bańki i otwierać się na nowe 
szanse zawodowe, uprawiając tym samym efektywny 
networking. LinkedIn jest również doskonałym miejscem 
do pozyskiwania klientów, ponieważ większość jego 
użytkowników bierze udział w procesach decyzyjnych 
w swoich firmach. To także genialna platforma 
sprzedażowo-marketingowa, gdzie możemy korzystać 
z dobrodziejstw prowadzenia strony firmowej czy 
kampanii reklamowych, jak również wykorzystywać 
konta premium, by ułatwiać sobie realizację zawodowych 
celów. Na LinkedIna przychodzimy też z konkretnego 
powodu: aby rozwijać się zawodowo i trzymać rękę 
na pulsie trendów w naszych branżach, wymieniając 
się wiedzą i doświadczeniami z innymi użytkownikami, 
budując tym samym nasz personal branding 
specjalistów lub ekspertów w konkretnych dziedzinach. 
LinkedIn od początku swojego istnienia stawia na ludzi i 
marki osobiste, które wzmacniają też pozycję firmowych 
brandów na platformie poprzez działania z zakresu 
employee advocacy. Na przestrzeni lat przyciągnął do 
siebie także influencerów, którzy byli znani już z innych 
mediów oraz pomógł zaistnieć nowym, którzy swoje 
pierwsze kroki stawiali właśnie na tej platformie, dziś 
odcinając od tego przysłowiowe kupony. I choć liczbę 
influencerskich współprac na rynku b2b prowadzonych 
na Linkedinie w Polsce moglibyśmy policzyć na palcach 
jednej ręki, to ten rynek ma szansę na spektakularny 
rozwój w 2023 roku. Warto zatem uwzględnić działania  
z zakresu influencer marketingu w swojej strategii na 
2023 rok, zanim zrobią to inni.

dowiedz się więcej

Marketerka, przedsiębiorczyni i wykładowczyni 
akademicka. Jedna z Top 25 Liderek polskiego 
LinkedIna według magazynu Forbes Women.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała  
w agencjach marketingowych, by w końcu 
założyć własną firmę, którą prowadzi od ponad 
5 lat. Konsultuje, szkoli i buduje strategie 
marketingowe zarówno dla dużych, jak i małych 
marek Współpracowała już m.in. z TVN, Jeronimo 
Martins Polska, Żabką, Kino Polska czy mBankiem. 
Specjalizuje się w social mediach, a jej konikiem 
są działania organiczne, personal branding oraz 
employee advocacy. Autorka Niby-Prasówki 
- zestawu newsów dla branży kreatywnej. 
Współautorka i opiekunka dwóch kierunków 
studiów podyplomowych na WSB: Marketing B2B 
&amp; B2C oraz Social Selling.
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  KAROL    KAROL  
BĄCZKOWSKIBĄCZKOWSKI

Ze wszystkich kanałów w social mediach najbardziej 
doceniam LinkedIn. Uważam, że jest wyjątkowy i 
zupełnie inny od pozostałych portali. To miejsce, które 
się zmienia i zupełnie niepotrzebnie traktuje się je jak 
kanał w którym trzeba „stać na baczność”. Prawie 3 lata 
temu zacząłem publikować na Li - postanowiłem łamać 
stereotypy oraz rozluźnić trochę atmosferę poprzez 
publikowanie “po mojemu”. Przyniosło to sukces. 
Wiele osób mogłoby powiedzieć, że nie jest to dobre 
miejsce dla ratownika medycznego. Pomysł, szczerość i 
konsekwentna realizacja pokazały coś zupełnie innego. 
Uważam, że Linkedin to dobre miejsce dla każdego, kto 
ma pomysł na siebie i chce coś zmienić w swoim życiu. 

W 2022 roku dostrzegłem dość duży skok informacyjny 
na LinkedIn. Mogliśmy tu przeczytać świeże informacje, 
a nie tylko zdania ekspertów. Coraz więcej tu sportu i 
polityki. W mojej ocenie Linkedin zrobił się bardziej 
miękki - w nawiązaniu do kompetencji miękkich. Powoli 
wychodzimy ze stereotypu, że tylko w garniturze można 
robić biznes. Pojawiło się też więcej emocji. 

Jaki będzie rok 2023 na tym kanale? Nie mam zielonego 
pojęcia. Wiem jednak, co ja będę robił - moja strategia 
na kolejne publikacje jest już gotowa. Nie do końca czuję 
słowo „influencer” jeśli chodzi o fachowca. Wiem na czym 
polega jego istota, ale nie specjalnie pasuje mi do tego 
medium. Osoby popularne na Linkedin wypracowały 
coś nie dlatego, że są super fajne tylko dlatego, że 
dają istotną wartość. Ta wartość ma się przebijać jako 
pierwsza. Spójność takiego fachowca to dla mnie pełny 
wizerunek - nie tylko jak pisze, ale również jak mówi i 
jak wygląda. Czy zachowuje się w realu tak samo jak w 
swoich publikacjach? Czy wygląda podobnie, czy jest to 
zdjęcie po przeróbkach? Czy jest prawdziwy? Fachowiec, 
specjalista na Li buduje ten kanał dla kolejnych, którzy 
mogą stać się fachowcami a również dla tych którzy 
chcą czerpać wiedzę od ekspertów. Każdy zadecyduje 
sam, jak ich nazwie.

Mgr. rat med. Karol Bączkowski
Absolwent Akademii Medycznej  
w Gdańsku (Ratownictwo Medyczne) oraz 
GdańskiegoUniwersytetu Medycznego 
(Zdrowie Publiczne). Pomysłodawca 
Gdańskiego projektu Budżetu 
Obywatelskiego 2017r. dotyczącego 
publicznych defibrylatorów zewnętrznych 
Posiada 14-letnie doświadczenie w pracy 
w wyjazdowych zespołach Państwowego 
Ratownictwa Medycznego. Twórca profilu 
Linkedin Karol Bączkowski, na którym 
pojawiło się już ponad 900 publikacji 
medycznych oznaczonych hashtagiem 
#KarolRatownik. Laureat Top Influencer 
Linkedin 2020 oraz Głos LinkedIn 2020. 
Wydawca książki dla dzieci pisanej 
wierszem: „Bączek Ratownik”

Mąż i tata Zuzanny (5l.) oraz Jakuba 
(10.l). Realista, trener pierwszej pomocy, 
propagator zdrowego trybu życia, 
entuzjasta prostego wykładania pierwszej 
pomocy oraz publicznego dostępu do 
defibrylatorów zewnętrznych.Wsparcia 
Osób z Niepełnosprawnościami w Biznesie.
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Posiada 14-letnie doświadczenie w pracy 
w wyjazdowych zespołach Państwowego 
Ratownictwa Medycznego. Twórca profilu 
Linkedin Karol Bączkowski, na którym 
pojawiło się już ponad 900 publikacji 
medycznych oznaczonych hashtagiem 
#KarolRatownik. Laureat Top Influencer 
Linkedin 2020 oraz Głos LinkedIn 2020. 
Wydawca książki dla dzieci pisanej 
wierszem: „Bączek Ratownik”

Mąż i tata Zuzanny (5l.) oraz Jakuba 
(10.l). Realista, trener pierwszej pomocy, 
propagator zdrowego trybu życia, 
entuzjasta prostego wykładania pierwszej 
pomocy oraz publicznego dostępu do 
defibrylatorów zewnętrznych.Wsparcia 
Osób z Niepełnosprawnościami w Biznesie.

Ze wszystkich kanałów w social mediach najbardziej 
doceniam LinkedIn. Uważam, że jest wyjątkowy i 
zupełnie inny od pozostałych portali. To miejsce, które 
się zmienia i zupełnie niepotrzebnie traktuje się je jak 
kanał w którym trzeba „stać na baczność”. Prawie 3 lata 
temu zacząłem publikować na Li - postanowiłem łamać 
stereotypy oraz rozluźnić trochę atmosferę poprzez 
publikowanie “po mojemu”. Przyniosło to sukces. 
Wiele osób mogłoby powiedzieć, że nie jest to dobre 
miejsce dla ratownika medycznego. Pomysł, szczerość i 
konsekwentna realizacja pokazały coś zupełnie innego. 
Uważam, że Linkedin to dobre miejsce dla każdego, kto 
ma pomysł na siebie i chce coś zmienić w swoim życiu. 

W 2022 roku dostrzegłem dość duży skok informacyjny 
na LinkedIn. Mogliśmy tu przeczytać świeże informacje, 
a nie tylko zdania ekspertów. Coraz więcej tu sportu i 
polityki. W mojej ocenie Linkedin zrobił się bardziej 
miękki - w nawiązaniu do kompetencji miękkich. Powoli 
wychodzimy ze stereotypu, że tylko w garniturze można 
robić biznes. Pojawiło się też więcej emocji. 

Jaki będzie rok 2023 na tym kanale? Nie mam zielonego 
pojęcia. Wiem jednak, co ja będę robił - moja strategia 
na kolejne publikacje jest już gotowa. Nie do końca czuję 
słowo „influencer” jeśli chodzi o fachowca. Wiem na czym 
polega jego istota, ale nie specjalnie pasuje mi do tego 
medium. Osoby popularne na Linkedin wypracowały 
coś nie dlatego, że są super fajne tylko dlatego, że 
dają istotną wartość. Ta wartość ma się przebijać jako 
pierwsza. Spójność takiego fachowca to dla mnie pełny 
wizerunek - nie tylko jak pisze, ale również jak mówi i 
jak wygląda. Czy zachowuje się w realu tak samo jak w 
swoich publikacjach? Czy wygląda podobnie, czy jest to 
zdjęcie po przeróbkach? Czy jest prawdziwy? Fachowiec, 
specjalista na Li buduje ten kanał dla kolejnych, którzy 
mogą stać się fachowcami a również dla tych którzy 
chcą czerpać wiedzę od ekspertów. Każdy zadecyduje 
sam, jak ich nazwie.
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dowiedz się więcej

https://www.linkedin.com/in/karol-baczkowski/


DOMINIKA DOMINIKA 
ŻAKŻAK

LinkedIn to jedno z najważniejszych narzędzi 
do budowania profesjonalnych relacji i rozwijania kariery 
zawodowej. Jednak aby osiągać swoje zamierzenia, tak jak i 
w życiu, trzeba się zaangażować. Tworzenie treści, wymiana 
opinii pozwolą Ci być widocznym, a w konsekwencji dać się 
zauważyć! Jeśli poważnie myślisz o biznesowym rozwoju – 
aktywność na LinkedInie jest niezbędna, by iść do przodu. 
W minionym roku platforma LinkedIn pełniła kluczową 
rolę we wspieraniu swojej społeczności w szukaniu pracy 
i rozwijaniu kompetencji niezbędnych do jej podjęcia. Było 
to szczególnie ważne zwłaszcza dlatego, że po pandemii 
COVID-19 oraz w obliczu wojny w Ukrainie zmiany na rynku 
pracy wymagały również zmian w podejściu pracowników 
i pracodawców do procesów rekrutacyjnych. Przyznaję, 
że dla mnie jako prezeski DeeZee ten obszar był bardzo 
istotny. W 2022 roku dało się zauważyć coraz odważniejsze 
wykorzystywanie LinkedIna do pozyskiwania klientów przez 
przedsiębiorców i przedstawicieli handlowych. Okazuje się, 
że platforma ma olbrzymi i wciąż niewykorzystany w pełni 
potencjał w budowaniu zasięgów i zwiększaniu sprzedaży. 
Zaczynają dostrzegać to przedsiębiorcy i coraz mądrzej 
wykorzystywać. Co nas czeka w 2023 roku? We wróżby nie 
wierzę, ale w globalne trendy i wyciąganie na ich podstawie 
wniosków, już tak. Uważam, że LinkedIn może spodziewać się 
w 2023 roku prawdziwego oblężenia. Sądzę, że nadal będzie 
rozszerzał zakres wsparcia udzielanego swojej społeczności 
w kwestiach rozwijania kariery. Ma również szanse być 
miejscem oferującym coraz więcej możliwości uczenia się – 
już teraz są tam świetne kursy online, webinaria i mentoring. 
Sądzę, że platforma stanie się miejscem, gdzie oprócz 
networkingu znajdziemy kompletną wiedzę poszerzającą 
umiejętności niezbędne m.in. do podjęcia wymarzonej 
pracy. Co jeszcze? Nieźle zamieszać na LinkedInie w 2023 
mogą… influencerzy. Oczekuje się, że to właśnie oni, dzięki 
swojej popularności i wpływowi, zostaną zaktywizowani 
przez marketerów do działań sprzedażowych. Sprzedaż 
wpływa na szerokie wody LinkedIna i już nic nie jest w stanie 
jej zawrócić.

dowiedz się więcej

Założycielka i Prezeska DeeZee - marki, która od 18 
lat stanowi jedną z najbardziej rozpoznawalnych i 
najszybciej rozwijających się marek modowych w 
Polsce. Swoje produkty sprzedaje na platformach 
internetowych w 6 europejskich krajach, a wysyłki 
realizuje łącznie aż do 35 państw. Produkty DeeZee 
są również dostępne w 1 000 sklepów Grupy CCC, 
która w 2018 roku zainwestowała w rozwój marki. 
Dominika Żak zbudowała również ogromną, 
ponad 2 milionową, zaangażowaną społeczność 
w mediach społecznościowych. DeeZee, pod 
jej nadzorem zapoczątkowała coś, co obecnie 
znamy jako &quot;influencer marketing&quot;. 
O samej Dominice również można już mówić w 
kategorii influencerki. Na instagramie edukuje nt. 
budowania silnej marki osobistej, śledzi ją tam 
ponad 119 tys. osób. To samo robi na LinkedInie. 
Często też udziela się w mediach. W 2020 roku 
znalazła się na okładce magazynu Forbes. W 
biznesie kieruje się twardymi danymi i analizami. 
Równocześnie bardzo ufa intuicji. Ogromną wagę 
przywiązuje także do doboru odpowiedniego 
zespołu. Jest absolwentką Uniwersytetu Marii 
Skłodowskiej-Curie w Lublinie, wykładała na 
Uniwersytecie Warszawskim.

Założycielka i Prezeska DeeZee - marki, która od 18 
lat stanowi jedną z najbardziej rozpoznawalnych i 
najszybciej rozwijających się marek modowych w 
Polsce. Swoje produkty sprzedaje na platformach 
internetowych w 6 europejskich krajach, a wysyłki 
realizuje łącznie aż do 35 państw. Produkty DeeZee 
są również dostępne w 1 000 sklepów Grupy CCC, 
która w 2018 roku zainwestowała w rozwój marki. 
Dominika Żak zbudowała również ogromną, 
ponad 2 milionową, zaangażowaną społeczność 
w mediach społecznościowych. DeeZee, pod 
jej nadzorem zapoczątkowała coś, co obecnie 
znamy jako &quot;influencer marketing&quot;. 
O samej Dominice również można już mówić w 
kategorii influencerki. Na instagramie edukuje nt. 
budowania silnej marki osobistej, śledzi ją tam 
ponad 119 tys. osób. To samo robi na LinkedInie. 
Często też udziela się w mediach. W 2020 roku 
znalazła się na okładce magazynu Forbes. W 
biznesie kieruje się twardymi danymi i analizami. 
Równocześnie bardzo ufa intuicji. Ogromną wagę 
przywiązuje także do doboru odpowiedniego 
zespołu. Jest absolwentką Uniwersytetu Marii 
Skłodowskiej-Curie w Lublinie, wykładała na 
Uniwersytecie Warszawskim.

Komentarze Kapituły

https://www.linkedin.com/in/dominika-zak/


 ANNA   ANNA  
RULKIEWICZRULKIEWICZ

Prezes Grupy LUX MED, Wiceprezydent Konfederacji Lewiata. Jest 
również wiceprzewodniczącą Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 
pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego SA (Citi 
Handlowy) i członka Rady Programowej studiów MBA prowadzonych 
przez Szkołę Główną Handlową i Warszawski Uniwersytet Medyczny. 
Uczestniczy w pracach zespołu problemowego ds. usług publicznych 
powołanego w ramach Rady Dialogu Społecznego. Absolwentka 
Stanford Executive Program na Stanford University Graduate 
School of Business i Executive Program na Singularity University w 
Santa Clara w Kalifornii. Jest także absolwentką Uniwersytetu im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu w Hamburgu, studiów 
podyplomowych w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń przy 
Instytucie Francuskim

dowiedz się więcej

Komentarze Kapituły

LinkedIn zgromadził w Polsce ponad 5 mln użytkowników, z czego 
więcej niż połowa to osoby między 25 a 34 rokiem życia. To dla mnie osobiście 
niesamowite źródło wiedzy o pokoleniu, które aktywnie wchodzi na rynek 
pracy i go zmienia. Staram się być aktywna i pisać 3-4 razy w tygodniu, 
łącząc zarówno własne przemyślenia, jak i informacje ważne z punktu 
widzenia firmy, którą zarządzam. Z mojej perspektywy Linkedin generuje 
kilkukrotnie większą konwersję niż Twitter. Z dobrych rad na przyszły rok: 
autentyczność, szacunek dla swojego czytelnika i wystrzeganie się prostych 
treści marketingowych zarówno wobec korporacji, jak i własnej marki 
osobistej. To właśnie te elementy stanowią moim zdaniem klucz do sukcesu. 
Plus pasja oczywiście. Bez niej trudno przykuć uwagę.

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


Komentarze  
Kapituły

Dla większości ekspertów budowanie własnej marki 
osobistej to praca mozolna, czasochłonna, często 
wymagająca przekraczania swoich granic. Pytanie 
tylko, czy możemy pozwolić sobie na to, by w czasach 
szumu informacyjnego i ograniczonych możliwości 
zakupowych naszych klientów pozostawać w cieniu?

Badania potwierdzają, że klienci ufają bardziej 
ludziom, niż logotypom. Z taką przewagą nad markami 
biznesowymi startują w wyścigu o zasięgi marki osobiste. 
Grzechem marnotrawstwa byłoby nie skorzystać z tego 
uprzywilejowania!

Klient, który rozmawia z nami, nie rozmawia z 
konkurencją, dlatego prowadzenie wartościowego 
dialogu ze społecznością powinno przyświecać każdej 
marce. Zdobywana latami wiedza, bezcenne, różnorodne 
doświadczenie, unikalne opinie - to najbardziej ceniona 
wartość poszukiwana i doceniana w profesjonalnych 
mediach społecznościowych.

Rdzeniem interakcji za pomocą cyfrowych kanałów 
komunikacji, takich jak LinkedIn są wiedza i doświadczenie. 
Brzmi banalnie, ale „sprzedawanie” tej wiedzy jest 
sztuką. Moderowanie merytorycznego dyskursu w duchu 
wzajemnego szacunku i z otwartością na różnorodne 
opinie, często krytyczne, wymaga umiejętności 
komunikacyjnych. Nie wszyscy je posiadamy. Wielu z nas 
będzie te kompetencje wypracowywać z rzemieślniczym 
wysiłkiem. Będzie trudno, będzie czasem żmudno – ale 
będzie warto. 

W 2023 roku dobrze jest docenić własne zasoby, śmiało 
dzielić się wiedzą i wpływać na wysoki poziom treści 
kreujących wirtualną, biznesową przestrzeń. W dobie 
inflacji i pozostałych kryzysów rynkowych – nie stać Cię 
na skromność!

MONIKA MONIKA 
SMULEWICZSMULEWICZ

Monika Smulewicz – uznany praktyk i ekspert 
prawa pracy. Od ponad 20 lat edukuje 
pracowników i menedżerów w obszarze 
prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń oraz 
tego, jak efektywnie i zgodnie z prawem 
zarządzać kapitałem ludzkim w organizacjach. 
Prekursorka szkoleń online z zakresu prawa 
pracy w Polsce. Jest założycielką społeczności 
„HR na Szpilkach” liczącej ponad 60 000 
specjalistów kadr i płac oraz Dyrektorką 
Zarządzającą Akademią Mistrzostwa 
Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi – projektu, w ramach którego 
od 2017 roku z sukcesem przeszkolonych 
zostało już ponad 10.000 osób z całej 
Polski. Wspiera przedsiębiorców w obszarze 
kadrowo-płacowym, rozwiązując problemy, z 
którymi borykają się dynamicznie rozwijające 
się organizacje. Jest Dyrektorką Zarządzającą 
outsourcingiem rachunkowości, kadr i płac w 
międzynarodowej korporacji Grant Thornton, 
gdzie nadzoruje prace ponad 300-osobowego 
zespołu świadczącego usługi księgowe i 
kadrowo-płacowe dla rozwijających się 
klientów polskich i zagranicznych.
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komunikacji, takich jak LinkedIn są wiedza i doświadczenie. 
Brzmi banalnie, ale „sprzedawanie” tej wiedzy jest 
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https://www.linkedin.com/in/monikasmulewicz/


EKSPERCI Z IMPORTUEKSPERCI Z IMPORTUEKSPERCI Z IMPORTU
To osoby, które zbudowały silną markę osobistą poza LinkedInem i dopiero po jakimś czasie zdecydowały 
się na działalność na tej platformie. Efektywność ich treści na Linkedinie jest więc wynikiem nie 
tylko odpowiedniej tu komunikacji – ale też konsekwencją wcześniejszych działań np. na Facebooku, 
Instagramie, Twitterze, w Telewizji czy innych mediach.
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OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

68 038 62 356 3,39 22 566,6364 zł

CEO at CodeTwo / JSON at HRejterzy
SZYMON SZCZĘŚNIAK
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OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

134 145 48 046 1,44 17 387,8474 zł

CEO Inpost 
RAFAŁ BRZOSKA 
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OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

84 430 63 658 1,50 23 037,8302 zł

Digital EU Ambassador | Blog makeway.pl | Prorektor WSB w Warszawie I Prezes Instytutu Lema I  
Of counsel w Maruta Wachta I Dzień Dobry TVN I Onet/Komputer Świat

Dr MACIEJ KAWECKI  
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OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

22 743 24 872 4,42 9 001,1768 zł

co-founder, Joint CEO at CD Projekt
MARCIN IWIŃSKI
co-founder, Joint CEO at CD Projekt

Profil LinkedIn
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OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

13 564 20 724 4,68 7 500,0156 zł

TOMASZ KAMMEL 
 Konferansjer I Mentor I Trener Wystąpień Publicznych Znam się na mówieniu, przemawianiu,  
prezentowaniu i potrafię tego nauczyć, współpraca +48 507007002 
 Konferansjer I Mentor I Trener Wystąpień Publicznych Znam się na mówieniu, przemawianiu,  
prezentowaniu i potrafię tego nauczyć, współpraca +48 507007002 

Profil LinkedIn

Profil LinkedIn

Profil LinkedIn

Profil LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/marciniwinski/
https://www.linkedin.com/in/tomaszkammel/
https://www.linkedin.com/in/maciejkawecki/
https://www.linkedin.com/in/szymon-szczesniak-32b09b28/
https://www.linkedin.com/in/rafa%C5%82-brzoska-6a360334/
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OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

9 328 18 690 4,73 6 763,911 zł

WOJTEK KARDYŚ 
PR&Social Media Consultant
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OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

62 606 16185 0,59 5 857,3515 zł

MICHAŁ SADOWSKI
Założyciel w Brand24 S.A.
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OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

26 633 11 221 1,42 4 060,8799 zł

PRZEMEK GDAŃSKI
CEO & President of Management Board at BNP Paribas Bank Polska,  
Head of Territory for BNP Paribas Group Companies in Poland

Profil LinkedIn
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OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

23 761 13 583 2,50 4 915,6877 zł

ANNA LEWANDOWSKA
Certified fitness trainer, nutrition specialist, athlete, entrepreneur, owner and 
creator of several well-being businesses, president of the Special Olympics Poland

Profil LinkedIn

Profil LinkedIn

Profil LinkedIn

08
OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

7 997 13 860 5,67 5 015,934 zł

DOMINIKA ŻAK
Prezes zarządu DeeZee 

*Informacje na temat metodologii rankingu – ostatnia strona raportu*Informacje na temat metodologii rankingu – ostatnia strona raportu

Profil LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/przemekgdanski/
https://www.linkedin.com/in/anna-lewandowska-hpba/
https://www.linkedin.com/in/michalsadowski1/
https://www.linkedin.com/in/wojtekkardys/
https://www.linkedin.com/in/dominika-zak/


LIDERZY Z LINKEDINALIDERZY Z LINKEDINALIDERZY Z LINKEDINA
To liderzy, którzy nie byli szeroko znani wcześniej, poza LinkedInem. To tutaj ich rozpoznawalność 
jest największa, to ten kanał stał się trampoliną dla ich rozpoznawalności i jest dla ich działań 
komunikacyjnych najważniejszy. Ich Marka Osobista „urodziła” się na LinkedInie.

02
OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

7 224 18 218 8,15 6 593,0942 zł

Content Marketing | Digital Marketing | Copywriting
MARCIN MALEC

03
OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

17 425 16 415 2,30 5 940,5885 zł

PV, EV, Energy & Fuel Expert | Logistics & Production Director | Book Author | DGSA
MARCIN FIDLER

01
OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

33 931 26 557 1,80 9 610,9783 zł

Ratownik Medyczny I Trener Pierwszej Pomocy
KAROL BĄCZKOWSKI

04
OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

6 442 16 293 7,67 5 896,4367 zł

PAULINA GÓRSKA
Liderka Zrównoważonego Rozwoju wg Forbes Women | Sustainability & Ecology Expert |  
Influencer and Eco Blogger | Host of the "Lepszy Klimat" podcast

05
OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

22 344 15 651 1,36 5 664,0969 zł

MARCIN BANASZKIEWICZ
Trener LinkedIn | Twórca Społeczności H2H | Szczyt LinkedIn | Topowy Głos Polskiego LinkedIn |  
Wykładowca Akademicki | Autor Programu Ambasador Marki Pracodawcy | CEO my logo

Profil LinkedIn

Profil LinkedIn

Profil LinkedIn

Profil LinkedIn

Liderka Zrównoważonego Rozwoju wg Forbes Women | Sustainability & Ecology Expert |  
Influencer and Eco Blogger | Host of the "Lepszy Klimat" podcast

PV, EV, Energy & Fuel Expert | Logistics & Production Director | Book Author | DGSA

Content Marketing | Digital Marketing | Copywriting

Ratownik Medyczny I Trener Pierwszej Pomocy

Trener LinkedIn | Twórca Społeczności H2H | Szczyt LinkedIn | Topowy Głos Polskiego LinkedIn |  
Wykładowca Akademicki | Autor Programu Ambasador Marki Pracodawcy | CEO my logo

Profil LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/pjgorska/
https://www.linkedin.com/in/marcin-fidler/
https://www.linkedin.com/in/marcin-m-bbb0b29a/
https://www.linkedin.com/in/marcinbanaszkiewicz/
https://www.linkedin.com/in/karol-baczkowski/


08
OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

29 339 12 105 1,56 4 380,7995 zł

ELŻBIETA NIEZGÓDKA 
HR Lawyer for Women

09
OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

34 505 11 991 0,77 4 339,5429 zł

SZYMON JANIAK 
Venture Capital Investor

10
OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

18 854 10 775 1,07 3 899,4725 zł

MAREK WIKIERA 
Mentor i powiernik właścicieli firm, zarządów, menagerów, liderów

*Informacje na temat metodologii rankingu – ostatnia strona raportu*Informacje na temat metodologii rankingu – ostatnia strona raportu

06
OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

13 013 14 674 2,64 5 310,5206 zł

BARBARA KRYSZTOFCZYK
CEO agencji Krystal Point | PR | marki osobiste (ex Anna Lewandowska, Szymon Hołownia) | szkolenia: medialne/  
z wystąpień/ kryzysowe | Top25 Mistrzyń LinkedIn wg Forbes Women | #1 w konkursie LinkedIn Top Influencer

07
OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

14 419 13 277 1,86 4 804,9463 zł 

MARCIN BABIAK
 Prowadzę Szkolenia dla Menedżerów i Handlowców | ex szef Apple, Dell, Groupon w Polsce | Mentor Liderów | 
Właściciel Kordo Edukacja | Gospodarz "Rozmowy Inspirujące" | Topowy Głos Polskiego Linkedin 2020 

Profil LinkedIn

Profil LinkedIn

Profil LinkedIn

Profil LinkedIn

Profil LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/barbarakrysztofczyk/
https://www.linkedin.com/in/marcinbabiak/
https://www.linkedin.com/in/elzbieta-niezgodka/
https://www.linkedin.com/in/szymon-janiak/
https://www.linkedin.com/in/marek-wikiera/


MISTRZOWIE WIDEOMISTRZOWIE WIDEOMISTRZOWIE WIDEO
To osoby, które budując rozpoznawalność na LinkedInie oparły swoje aktywności przede wszystkim na 
materiałach wideo. Nie oznacza to, że aby zakwalifikować się do tej kategorii wszystkie ich treści muszą 
mieć format wideo. Jednak powinien on wyraźnie być kluczowym elementem ich komunikacji.

02
OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

23 676 9 242 1,45 3 344,6798 zł

Psycholog | Ekspert w zakresie charyzmy i empatycznego przywództwa
SYLWIA KRÓLIKOWSKA

03
OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

13 564 9 216 2,16 3 335,2704 zł

 Konferansjer I Mentor I Trener Wystąpień Publicznych Znam się na mówieniu, przemawianiu,  
prezentowaniu i potrafię tego nauczyć, współpraca +48 507007002 

TOMASZ KAMMEL 

01
OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

68 038 49 187 3,54 17 800,7753 zł

CEO at CodeTwo / JSON at HRejterzy
SZYMON SZCZĘŚNIAK

 Konferansjer I Mentor I Trener Wystąpień Publicznych Znam się na mówieniu, przemawianiu,  
prezentowaniu i potrafię tego nauczyć, współpraca +48 507007002 

Psycholog | Ekspert w zakresie charyzmy i empatycznego przywództwa

CEO at CodeTwo / JSON at HRejterzy

04
OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

8 742 8 596 2,80 3 110,8924 zł

EWA BROK
Savoir-vivre i kultura w biznesie - webinary, szkolenia, konferencjeSavoir-vivre i kultura w biznesie - webinary, szkolenia, konferencje

05
OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

2 982 6 259 5,08 2 265,1321 zł

INGA SAFADER POWROŹNIK
Kreator Eventów | Podcaster Rozmowy Regeneracyjne |  
Przewodnik po Parku Rozwojowym  | TALENT Coach
Kreator Eventów | Podcaster Rozmowy Regeneracyjne |  
Przewodnik po Parku Rozwojowym  | TALENT Coach

Profil LinkedIn

Profil LinkedIn

Profil LinkedIn

Profil LinkedIn

Profil LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/szymon-szczesniak-32b09b28/
https://www.linkedin.com/in/supernianialiderow/
https://www.linkedin.com/in/tomaszkammel/
https://www.linkedin.com/in/ewa-brok/
https://www.linkedin.com/in/ingasafader-powroznik/


06
OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

3 220 5 357 3,64 1 938,6983 zł

MICHAŁ POPEK
Marketing & PR Hilton Garden Inn Kraków Airport | Scrum Master #HiltonBaliceTeam

Profil LinkedIn

07
OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

7 496 5 101 2,06 1 846,0519 zł

ŁUKASZ JĘDRASZKIEWICZ
Dyrektor Zakupów | Negocjator | Twórca podcastu #OkiemKupca

08
OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

1 952 4 673 5,33 1 691,1587 zł

SERGIUSZ RYCZEL 
Trener wystąpień publicznych

09
OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

6 494 4 607 2,63 1 667,2733 zł

ANNA KUCHARSKA
Ekspert rynku nieruchomości | CEO Bergsen Nieruchomości | Szkoleniowiec |  
Sprzedaż i wynajem nieruchomości

10
OBSERWUJĄCY  
(listopad 2022)

Punktacja badanych  
publikacji*

Średni Engagement  
Rate by Post* AVE* badanych publikacji

6 494 4 607 2,63 1 667,2733 zł

IZABELA WOJTACHNIK
 Coach Kariery i Odwagi | Trener zmiany | Wspieram w Rozwoju Zawodowym, Odkrywaniu swojej drogi i odwagi | 
Trener biznesu, Menedżer | Bezpłatna konsultacja | Programy mentoringowe, warsztaty, prelekcje, webinary 

Profil LinkedIn

Profil LinkedIn

Profil LinkedIn

*Informacje na temat metodologii rankingu – ostatnia strona raportu*Informacje na temat metodologii rankingu – ostatnia strona raportu

Profil LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/michalpopek/
https://www.linkedin.com/in/sergiusz-ryczel/
https://www.linkedin.com/in/annamariakucharska/
https://www.linkedin.com/in/izabela-wojtachnik/
https://www.linkedin.com/in/jedraszkiewicz/


Tworząc niniejszy ranking przeanalizowaliśmy aktywności niemal 150 osób na LinkedInie na przełomie listopada 
i grudnia 2022. W tym zbiorze znalazły się profile, które wskazała nam poproszona o to społeczność portalu,  
a także wszystkie osoby wymienione w obu konkursach magazynu Forbes Women Polska („25 Mistrzyń LinkedIna”)  
i konkursie LinkedIn Top Influencers. Następnie osoby te zostały podzielone na 3 kategorie, posortowane wg liczby 
obserwujących i 40 pierwszych w każdej kategorii poddano dalszym badaniom. Jednego dnia, w listopadzie 2022, 
sprawdziliśmy, ile reakcji, komentarzy i udostępnień uzyskały badane osoby pod 10 następującymi po sobie postami. 
Dlaczego? Bo influencer powinien dbać o dobry wynik każdej jednej publikacji.Następnie sprawdzono, jak wyglądają 
wyniki uzyskane przez te profile podczas 2-tygodniowej aktywności. Dlaczego? Bo influencer powinien też dbać  
o regularność kontaktów ze społecznością. Koniec końców wszystkim analizowanym publikacjom przypisano 
„wagi” wg kryteriów: komentarze = 4 pkt, reakcje = 2 pkt, udostepnienia = 1 pkt. Przy czym w kategorii „Mistrzowie 
wideo” ocenie podlegały jedynie aktywności zawierające autorskie materiały wideo. To właśnie te wyniki decydowały  
o miejscu w rankingu. Dodatkowo dla każdej z osób policzono ekwiwalent reklamowy (AVE, average value equivalent) 
wg kryterium zakładającego, że uzyskanie zasięgu na poziomie 1.000 wyświetleń kosztuje około 6,16 euro. Przy 
czym na zasięg ten może się złożyć 20 reakcji lub 40 komentarzy lub 80 udostępnień. Warto też zwrócić uwagę 
na wyliczony poziom średniego Engagement Rate by Post pokazujący zaangażowanie się społeczności danego 
influencera w jego aktywności.

Tworząc niniejszy ranking przeanalizowaliśmy aktywności niemal 150 osób na LinkedInie na przełomie listopada 
i grudnia 2022. W tym zbiorze znalazły się profile, które wskazała nam poproszona o to społeczność portalu,  
a także wszystkie osoby wymienione w obu konkursach magazynu Forbes Women Polska („25 Mistrzyń LinkedIna”)  
i konkursie LinkedIn Top Influencers. Następnie osoby te zostały podzielone na 3 kategorie, posortowane wg liczby 
obserwujących i 40 pierwszych w każdej kategorii poddano dalszym badaniom. Jednego dnia, w listopadzie 2022, 
sprawdziliśmy, ile reakcji, komentarzy i udostępnień uzyskały badane osoby pod 10 następującymi po sobie postami. 
Dlaczego? Bo influencer powinien dbać o dobry wynik każdej jednej publikacji.Następnie sprawdzono, jak wyglądają 
wyniki uzyskane przez te profile podczas 2-tygodniowej aktywności. Dlaczego? Bo influencer powinien też dbać  
o regularność kontaktów ze społecznością. Koniec końców wszystkim analizowanym publikacjom przypisano 
„wagi” wg kryteriów: komentarze = 4 pkt, reakcje = 2 pkt, udostepnienia = 1 pkt. Przy czym w kategorii „Mistrzowie 
wideo” ocenie podlegały jedynie aktywności zawierające autorskie materiały wideo. To właśnie te wyniki decydowały  
o miejscu w rankingu. Dodatkowo dla każdej z osób policzono ekwiwalent reklamowy (AVE, average value equivalent) 
wg kryterium zakładającego, że uzyskanie zasięgu na poziomie 1.000 wyświetleń kosztuje około 6,16 euro. Przy 
czym na zasięg ten może się złożyć 20 reakcji lub 40 komentarzy lub 80 udostępnień. Warto też zwrócić uwagę 
na wyliczony poziom średniego Engagement Rate by Post pokazujący zaangażowanie się społeczności danego 
influencera w jego aktywności.

O RANKINGU

info@krystalpoint.pl
www.krystalpoint.pl

tel.: 501 209 530

Podziękowania od Barbary Krysztofczyk

Podczas pracy nad rankingiem wiele życzliwych osób wspierało mnie dobrym słowem i mądrymi podpowiedziami. 
Jestem wdzięczna im wszystkim razem i każdemu z osobna. Szczególne podziękowania należą się tu Członkiniom 
i Członkom Kapituły a także Sebastianowi Ogórkowi z Gazety Wyborczej. Dodatkowo za merytoryczne inspiracje 
dziękuję Grzegorzowi Miecznikowskiemu, Karolowi Stróżowi i Marcinowi Banaszkiewiczowi.
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i Członkom Kapituły a także Sebastianowi Ogórkowi z Gazety Wyborczej. Dodatkowo za merytoryczne inspiracje 
dziękuję Grzegorzowi Miecznikowskiemu, Karolowi Stróżowi i Marcinowi Banaszkiewiczowi.


