
Treść na bloga przygotowana dla firmy Farby Śnieżka.
Kopiowanie zabronione.

Problem temperatury podczas aplikacji tynku na elewację – jak sobie z nim poradzić?

Ciepłe lato i słoneczna wiosna to dobry czas na przeprowadzenie prac budowlanych i wykończeniowych.
Dłuższe  dni  oraz  wyższe  temperatury  stwarzają  z  pewnością  znacznie  lepsze  warunki  do  efektywnej
pracy, niż mroźna zima. Okazuje się jednak, że nie zawsze korzystnie jest czekać na upalne tygodnie.
Aplikacja tynku w takich warunkach mogłaby wyrządzić więcej szkód niż przynieść korzyści. 

5 do 25 st. C – optymalna temperatura dla tynkowania

Klimat, jaki panuje w naszym kraju, wydawać by się mogło, że doskonale wpisuje się w optymalne warunki
do nakładania  tynku.  W wielu  przypadkach,  szczególnie w upalne lato,  słońce grzeje  mocniej,  a  ściany
nagrzewają się nawet do 35 st. C. Dlaczego taka temperatura nie sprzyja tynkowaniu elewacji?

Kiedy temperatura przekracza 25 st. C, następuje przyspieszone odparowywanie wody zarobowej lub wody,
jaka zawarta jest w dyspersjach płynnych. Wywołuje to zaburzenie procesu wiązania materiałów wiążących
hydraulicznie,  do  których  należą  m.in.  kleje  systemowe  i  tynki  mineralne,  jak  również  materiałów
powstałych na bazie organicznych spoiw, czyli tynków silikonowych i akrylowych. W konsekwencji prowadzi
to  do  niekorzystnych  zmian  parametrów  materiałów  i  produktów  –  zmniejsza  się  ich  wytrzymałość,
odporność oraz przyczepność. 

Inaczej  jest  w przypadku  niskich  temperatur,  zatem  w  momencie,  kiedy  spadają  one poniżej  5  st.  C.
Tynkowanie w takich warunkach może doprowadzić do przemrożenia tynku i w efekcie do jego odpadania. 

Jak pokonać wysokie temperatury?

W większości przypadków częściej dochodzi do błędów związanych z tynkowaniem ścian nagrzanych do
zbyt wysokich temperatur. Kiedy decydujemy się na nakładanie tynku w okresie letnim, warto zadbać o
wcześniejsze  dobre  zagruntowanie  ścian.  Dzięki  temu  zmniejszy  się  odsączanie  wody  z  zaprawy  przez
ściany,  które  zostały  już  mocno  nagrzane.  Zaleca  się  również  stosowanie  osłon  przeciwsłonecznych,
chroniących  powierzchnie  przed  promieniami  słonecznymi.  Ponadto,  bardzo  dobrze  sprawdza  się
nawilżanie tynku przy użyciu środków gruntujących lub rozpylaczy wodnych. 

Lato  to  dłuższe  dni,  a  zatem więcej  czasu  i  tym samym możliwości  rozplanowania  prac  budowlanych.
Tynkowanie można rozpocząć wczesną porą poranną, wówczas to to ściany są wychłodzone po nocy i nie
zdążyły jeszcze nagrzać się przez dzień. Pamiętaj także o składowaniu stosowanych materiałów i produktów
w miejscach o ograniczonym dostępie słońca i używaniu wody zarobowej, która nie jest rozgrzana. 

Stosując  się  do  powyższych  zaleceń,  nie  będziesz  musiał  rezygnować  z  prac  budowlanych,  które
zaplanowałeś na okres wiosenno-letni. Musisz mieć jednak świadomość, że dobre przygotowanie podłoża
pod  tynk  gwarantuje  skuteczne  zabezpieczenie  warstwy  izolacyjnej,  jak  również  pozwala  osiągnąć
efektowny i estetyczny wygląd elewacji. 



Treść na bloga przygotowana dla Rankomat.pl - popularnej porównywarki ubezpieczeń OC/AC.
Kopiowanie zabronione.

Najczęstsze błędy przy zawieraniu umowy AC

AC jest dobrowolnym ubezpieczeniem, z którego może skorzystać każdy kierowca, będący właścicielem 
podlegającego rejestracji pojazdu. Pokrywa ono koszty naprawy samochodu, które zostało uszkodzone 
na skutek wypadku drogowego, aktu wandalizmu czy też niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
Jego wybór warunkuje więc bezpieczeństwo i ochronę, która jednak w zależności od firmy 
ubezpieczeniowej może być bardzo różna. 

Przy zakupie ubezpieczenia AC trzeba zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów, dzięki którym wybór 
najkorzystniejszej dla nas oferty będzie łatwiejszy. Przede wszystkim należy skoncentrować się na tym, co 
właściwie obejmuje AC, jaki jest zakres ochrony, ale również jaka jest jego cena. Może się okazać, że 
droższe ubezpieczenie w rzeczywistości nie zrekompensuje nam np. kradzieży bagażu z samochodu, 
podczas gdy inne, być może tańsze, już tak.

Błędy są wpisane w naturę ludzką, jednak w przypadku zakupu AC mogą nas one kosztować nie tylko 
wysoką sumę pieniędzy, ale przede wszystkim brak dostatecznej ochrony i bezpieczeństwa. 

Ten sam ubezpieczyciel – (nie) ta sama oferta 

Wielu kierowców decyduje się na ubezpieczenie AC w tej samej firmie, co w roku ubiegłym bez sprawdzania
aktualnej oferty, oznacza to, że przedłuża polisę. Pamiętajmy o tym, że ceny i zakres ubezpieczenia zmienia 
się i nie zawsze ubezpieczyciel nas o tym informuje. Zawsze, niezależnie od tego, jak długo korzystamy z 
usług firmy, trzeba weryfikować jej ofertę. Najtańszy ubezpieczyciel w roku 2015 nie musiał być najtańszym 
w roku 2016. 

Dane się nie zgadzają 

Przypadki chodzą po ludziach, ale podawanie we wnioskach nieprawdziwych danych przez ubezpieczyciela 
nie zawsze zostaje uznane za czysty przypadek. Kierowcy nierzadko starają się różnymi sposobami 
zwiększyć swoją szansę na możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia. Jednym z 
„niepolecanych trików” jest zdeklarowanie się np. do posiadania sprawnych urządzeń i blokad 
przeciwkradzieżowych, podczas gdy tak naprawdę ich nie ma lub jest to tylko tradycyjny alarm. Jakie 
konsekwencje czekają na kierowcę? Wszystko zależy od ubezpieczyciela, jednak w większości przypadków 
odmawia on podpisania umowy. Jeżeli jednak niezgodność danych zostanie wykryta po wypadku czy też w 
trakcie szkody, od właściciela pojazdu może być wymagana dopłata do wyliczonych wcześniej składek. 

Czytać i zrozumieć – warunki umowy 

Dotyczy to nie tylko umowy zawieranej w sprawie ubezpieczenia AC, ale każdej innej, niezależnie od tego 
czy kupujemy telefon komórkowy czy też pakiet telewizyjny – umowę trzeba czytać dokładnie, w całości i ze
zrozumieniem! Czasami kilka kartek zapisanych warunkami współpracy skutecznie zniechęca nas do 
zapoznania się z nimi, a to skutkować może np. niezgodnością sumy ubezpieczenia lub też brakiem ochrony 
bagażu, za którego kradzież nie otrzymamy odszkodowania.  W momencie podpisywania umowy jesteśmy 
przekonani, że znamy sumę ubezpieczenia i obejmuje ono także ochronę bagażu, z umowy wynika jednak, 
że się mylimy. 

Nie ulegać pokusie 



Błędem, a raczej przesadną ostrożnością, jest zakup ubezpieczenia AC obejmującego bardzo szeroki zakres, 
którego tak naprawdę aż w tak dużym stopniu nie potrzebujemy. Są kierowcy, którzy chcą zaoszczędzić, ale 
są też tacy, którzy w sposób zupełnie nieprzemyślany decydują się na każde dodatkowe usługi w ramach 
polisy. Zastanówmy się jednak, czy będziemy ich potrzebować, jak np. usługa nocnego kierowcy czy też 
naprawa w autoryzowanym serwisie. To oczywiście zależy od wieku auta, jego marki i też sposobu jego 
użytkowania. Wszystko jednak ma swoją cenę, dlatego aby nie przepłacać, zanim podejmiesz decyzję, 
zastanów się, czego właściwie oczekujesz od ubezpieczenia i co jest dla Ciebie ważne. 

Należy pamiętać, że podczas zapoznawania się z ofertą dobrze zapytać konsultanta o wszystko, co nas 
interesuje w ramach AC, czyli o zakres ochrony, wszelkie koszty, usługi dodatkowe i możliwości. Ulotki, 
strony internetowe i reklamy telewizyjne są źródłem informacji o polisie, jednak nie można ich traktować 
jako jedyny kanał, którym ubezpieczyciel przekazuje nam istotne treści. Czytajmy umowę, pytamy, 
podajemy zgodne z rzeczywistością dane i przede wszystkim wybieramy AC w oparciu o nasze indywidualne
potrzeby, koncentrując się jedynie na tym, co jest ważne dla nas, naszej rodziny i naszego bezpieczeństwa. 



Treść na bloga przygotowana dla marki WD40 - bardzo popularnym środku w sprayu.
Kopiowanie zabronione.

Tłusta plama zrujnowała ubrania? 5 sposobów na ich usunięcie 

Są wyjątkowo trudne do usunięcia i bardzo często powodują, że jesteśmy zmuszeni wyrzucić ulubioną 
bluzkę czy spodnie. Na tłuste plamy na ubraniach narażeni jesteśmy praktycznie wszędzie, podczas 
gotowania w kuchni, spożywania posiłków przy stole, naprawy samochodu w garażu czy też prac 
ogrodowych. Czasami nawet nie wiemy, jak, gdzie i kiedy pobrudziliśmy ubranie. 

Nie musisz jednak od razu żegnać się z odzieżą, która nawet po praniu nie wygląda już zbyt dobrze, tłusta 
plama niestety pozostała. Jak uratować bluzkę, spodnie, bluzę czy sukienkę? 

Mąka ziemniaczana nie tylko do wypieków 

Wydaje Ci się to zaskoczeniem? Niemożliwe jest, żeby mąka ziemniaczana, którą dodajesz do wypieków, 
pomogła Ci pozbyć się tłustej plamy z ubrania? A jednak! Sprawdź, że to naprawdę działa. Na tłustą plamę 
nanieś mąkę ziemniaczaną, ilość zależy od wielkości plamy i stopnia zabrudzenia ubrania. Pozostaw tak na 
kilka minut, po czym wyczyść gąbką lub szczoteczką oraz wypłucz w wodzie, najlepiej ciepłej. Mąka 
ziemniaczana jest produktem, który możesz wykorzystać nawet do delikatniejszych tkanin, jak wełna czy 
jedwab. Możesz mieć pewność, że ich nie zniszczysz. 

Benzyna nie tylko do samochodu 

To sposób, którego nie polecamy przy delikatnych tkaninach, jednak jest niezwykle skuteczny przy trudnych
tłustych plamach, np. pojawiających się na ubraniu roboczym. Aby zabezpieczyć ubranie przed 
ewentualnym zniszczeniem, należy pod miejsce z plamą podłożyć papierowy ręcznik. Benzyną nasączamy 
ściereczkę lub wacik i przecieramy plamę. Pozostaje jeszcze ubranie wypłukać w ciepłej wodzie. Tę metodę 
możesz też wykorzystać przy wełnianych ubraniach i materiałach sztucznych. 

Płyn nie tylko do mycia naczyń 

Znajdziemy go w każdej kuchni, dlatego kiedy pojawi się tłusta plama na ubraniu, możesz reagować 
natychmiast. Dlaczego właśnie płyn do mycia naczyń? Jest przeznaczony do usuwania brudu z talerzy, 
garnków i patelni, na których bardzo często pojawia się tłuszcz. Jest więc on idealnym pogromcą tłustych 
plam…również tych na ubraniach. Nanieś na plamę płyn do mycia naczyń, pozostaw na kilka minut i 
spłucz…, ale nie ciepłą, a zimną wodą. W tym przypadku unikamy raczej płynów o bardzo intensywnym, np. 
zielonym kolorze. Istnieje ryzyko, że zabarwimy tkaninę. 

Pasta nie tylko do zębów 

Podobnie na tłuste zabrudzenia działać będzie pasta do zębów. W tym przypadku także staramy się 
wybierać te o neutralnym, najlepiej białym kolorze, unikając niebieskiego i zielonego. Właściwie to przyda 
nam się cały zestaw – pasta do zębów i szczoteczka. Na szczoteczkę nanosimy  pastę do zębów i następnie 
czyścimy nią miejsce z plamą, najlepiej do uzyskania piany. Po tym „zabiegu” ubranie należy normalnie 
uprać. Plama powinna zniknąć, chociaż zależy to od stopnia jej zabrudzenia.

WD-40 nie tylko na rdzę 

Ten produkt jest dobrze znany każdemu mechanikowi samochodowemu, majsterkowiczowi, złotej rączce i 
coraz częściej też perfekcyjnym paniom domu, które korzystają z niego podczas domowych porządków. 
Sprawdzi się również w przypadku tłustych plam na tkaninach. Na plamę nanosimy niewielką ilość WD-40, 



który możemy też delikatnie wetrzeć w materiał. Pozostawiamy na kilkanaście minut, po czym płuczemy w 
ciepłej wodzie. Dla lepszego efektu ubranie należy  następnie normalnie uprać. Aby uniknąć ewentualnych 
niespodzianek przy delikatniejszych tkaninach, wykonaj wcześniej test na podobnej, która niekoniecznie 
jest Ci jeszcze potrzebna. 
Który sposób wydaje Ci się najskuteczniejszy? Który wypróbujesz jako pierwszy? Na pewno nie musisz od 
razu żegnać się z zaplamionym ubraniem. Możesz dobrze poradzić sobie z tłustymi plamami. 



Treść na bloga przygotowana dla marki Showroom.pl -  największego polskiego sklepu internetowego, w
którym znajdziesz ubrania i dodatki z europejskich butików.
Kopiowanie zabronione.

Modne koszule męskie, którym w tym sezonie mówimy TAK

Koszule męskie od dziesiątek lat utrzymują się na szczycie modowych trendów i wciąż odgrywają 
pierwszoplanową rolę w stylizacjach casualowych i eleganckich. Od dłuższego czasu bardzo dużo dzieje 
się w męskiej modzie, która jest coraz bardziej kolorowa, odważna i bogata w oryginalne wzory. Koszula 
męska nie jest już obowiązkowym dodatkiem do garnituru, ale coraz częściej występuje w sportowych 
outfitach. 

Męskie koszule – elegancko i na luzie 

Klasyką wciąż jest biała koszula męska, będąca obowiązkową pozycją w garderobie każdego mężczyzny. 
Noszona jest przede wszystkim w towarzystwie ciemnego garnituru, pozwala na eksperymenty w wyborze 
dodatków. Fantastycznie prezentuje się uzupełniona o kolorowy krawat i spinki o niebanalnym wzorze. 
Alternatywą dla śnieżnej bieli jest równie elegancka czerń. Wybierz do niej jasny krawat lub noś ją na co 
dzień, np. do jeansów, stworzysz w ten sposób idealną stylizację na wieczorne wyjście ze znajomymi. 
Jeżeli myślisz, że kwiatowe wzory są tylko dla kobiet, to najwyższy czas obalić ten mit. Koszule męskie 
modne w tym sezonie są barwne, radosne i przykuwające uwagę. Bordo, granat, a nawet fiolet, możesz 
eksperymentować, bawić się kolorami i wzorami. Projektanci proponują ciekawe printy, dzięki którym 
ciemne spodnie czy niebieskie jeansy zyskają wyrazisty dodatek odzwierciedlający Twój charakter. 

Ikona stylu, czyli koszula w kratę 

Idealne na formalne i nieformalne okazje, łączą w sobie luz i szyk, mogą być wykonane zarówno z klasycznej
bawełny, jak i flaneli, doskonale prezentują się przy eleganckim garniturze, ale też swetrach w serek i 
casualowych jeansach. Męskie koszule w kratę z usztywnionym kołnierzykiem odczarują Twój formalny 
biznesowy wizerunek, nadając mu nieco dystansu i swobodny. Flanelowe modne koszule męskie w 
kolorową kratę świetnie prezentują się ze spodniami chinos, a nawet krótkimi bojówkami, czyli szortami 
typu cargo. Jeżeli na co dzień wybierasz sportowe ubrania, to wykorzystaj koszulę o takim wzorze jako 
dodatek do zwykłego białego lub czarnego t-shirtu. Nie zapinaj jej, podwiń rękawy i pozwól jej luźno opadać
na biodra. 

Koszula w paski, w której zawsze wygląda się dobrze 

Czy wiesz, co to jest bengalski prążek? To najpopularniejszy wzór pośród wszystkich pasków. Paski mają tę 
samą grubość i cechują się dużą kontrastowością, przez co ubranie w tym wzorze jest bardzo wyraziste. 
Męskie koszule występują w takim wydaniu niezwykle często. Możesz się na nie zdecydować, zakładając 
zarówno casualową marynarkę, jak również formalny garnitur. Fantastycznie prezentują się przy garniturze 
w paski i jodełkę. 
Paski na męskiej koszuli mogą być także bardziej nieregularne, chaotycznie zmieniające swój kierunek. 
Całość pokryta jest pionowymi paskami, podczas gdy kieszeń na piersi lub mankiety paskami poziomymi. To 
świetna propozycja dla stylizacji z nonszalanckim pierwiastkiem. 

Ponadczasowa męska koszula jeansowa 

Nie masz jej jeszcze w szafie? Musisz nadrobić zaległości! Nie sposób nie zauważyć, że projektanci już od 
kilku sezonów promują jeansowy total look. Denim na spodniach i koszuli prezentuje się fantastycznie, ale 
tylko wtedy, kiedy postawisz na kontrast. Męska jeansowa koszula powinna być wyraźnie jaśniejsza lub 



ciemniejsza od spodni. W jesiennych zestawieniach fantastycznie prezentuje się z kardiganem gładkim, a w 
zimowych ze swetrem z norweskim wzorem. Jeans może również być obecny w eleganckim outficie. 
Fantastyczny duet tworzy z marynarką w kratę lub w melanż. 
Kobiety kochają mężczyzn w koszulach niezależnie od tego, czy jest ona elegancka gładka, sportowa 
jeansowa czy też casualowa w kratę lub paski. Teraz masz okazję, aby pokazywać się w niej częściej, 
ponieważ mnogość wzorów, kolorów i fasonów pozwala na noszenie jej już nie tylko na specjalne okazje. 



Treść na bloga przygotowana dla marki Randstad Polska - polskiego oddziału największej na świecie agencji
zatrudnienia.
Kopiowanie zabronione.

Umowa o pracę tymczasową vs umowa kodeksowa – jak bardzo się różnią?

Szukasz pracowników tymczasowych, więc podpisujesz umowę z agencją, która ich dla Ciebie pozyskuje.
Pracownik podpisuje umowę z agencją, ale pracę będzie wykonywać dla Ciebie. To odróżnia umowę o
pracę tymczasową od zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, w której nie uczestniczy pośrednik. W
rzeczywistości  jednak  obie  podlegają  tym samym przepisom zawartym w Kodeksie  Pracy.  Pracownik
tymczasowy musi przestrzegać norm pracy, dotyczących m.in. zasad BHP czy wymiaru godzin, podobnie
jak pracownik na etacie. 

Pracownik  tymczasowy  również  ma  swoje  prawa  i  podlega  konkretnym  przepisom,  tym  samym  co
pracownik  zatrudniony  na  umowę kodeksową.  W niektórych  obszarach  jego  prawa się  różnią,  o  czym
informuje ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Rozważasz sezonowe wzmocnienie swojego
zespołu? Poznaj najważniejsze cechy umowy o pracę tymczasową. 

Trójstronna relacja 

Zatrudniając  pracownika  na  etat,  to  Ty  podpisujesz  z  nim  umowę  oraz  zajmujesz  się  jego  obsługą
administracyjną, wyliczasz i  wypłacasz wynagrodzenie, odprowadzasz podatki, a także płacisz składki. W
relacji  wynikającej  z  umowy  tymczasowej  uczestniczy  pośrednik,  APT,  który  przejmuje  na  siebie  te
obowiązki. 

18 miesięcy u jednego pracodawcy 

Pracownik tymczasowy może pracować dla Ciebie maksymalnie przez 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy.
Istnieje możliwość wydłużenia tego czasu do 540 dni, nawet przedłużając umowę każdego dnia. Oznacza to,
że umowa o pracę tymczasową zawierana jest zawsze na czas określony, natomiast standardowa umowa o
pracę zarówno na czas określony,  jak i  nieokreślony.  W pierwszym przypadku okres ten nie może być
dłuższy niż 33 miesiące plus 3 miesiące okresu próbnego. 

2 dni urlopu dla pracownika tymczasowego 

Pracownikom  tymczasowym  również  przysługuje  urlop,  jednak  na  innych  zasadach.  Przy  umowie
kodeksowej  liczba dni  urlopowych zależy  od stażu pracy.  Po przepracowaniu 10 lat,  pracownik  ma do
dyspozycji  26 dni urlopu rocznie, a przy krótszym stażu jest to 20 dni.  Pracownik tymczasowy za każdy
przepracowany  miesiąc  otrzymuje  2  dni  urlopu,  a  więc  24  dni  w  ciągu  roku  (pod  warunkiem,  że
przepracował 12 miesięcy).  W jego przypadku staż pracy nie ma znaczenia. Ponadto takiego urlopu nie
przelicza się na roboczogodziny. Niezależnie od wymiaru godzin w poszczególne dni pracy – czy jest to 6
godzin, czy innym razem 8 – są one liczone jako pełne dni, za które pracownik otrzymuje urlop. 

Czy Twój pracownik tymczasowy ma prawo do urlopu na żądanie? Będzie mu przysługiwać, jeżeli umowa
zostanie zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Przy standardowej umowie o pracę zatrudniony może
skorzystać z tego przywileju już pierwszego dnia pracy. 

7 dni wypowiedzenia 

Okres wypowiedzenia pracowników zatrudnionych w Twojej firmie na etat jest uzależniony od stażu pracy:
do  pół  roku  wynosi  on  2  tygodnie,  do  3  lat  –  miesiąc,  a  powyżej  3  lat  –  3  miesiące.  Przy  umowie



tymczasowej  warunkuje  go  czas,  na  jaki  została  ona  zawarta.  Jeżeli  pracownik  tymczasowy  został
zatrudniony  na  nie  więcej  niż  2  tygodnie,  może  zrezygnować  z  pracy  z  3-dniowym  wyprzedzeniem.
Tygodniowy okres wypowiedzenia przysługuje z kolei pracownikom zatrudnionym na dłużej niż 2 tygodnie. 

Pracownik tymczasowy ma prawo do urlopu i zwolnienia lekarskiego. Okres zatrudnienia wlicza się również 
do emerytury. Ty jesteś zobowiązany przestrzegać wobec niego norm pracy, stosując się do przepisów 
zawartych w Kodeksie Pracy, a dodatkowo w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. 



Treść na bloga przygotowana dla marki Press Service Monitoring Mediów.
Kopiowanie zabronione.

Sytuacja biznesowa w obliczu pandemii. Jak odnaleźć się w czasach kryzysu? 

Znaleźliśmy się w sytuacji, w której na pierwszy rzut oka trudno szukać pozytywów. Nastąpił kryzys w 
wielu branżach, nieprzygotowanych na tak ogromne ograniczenia w produkcji i świadczeniu usług. Po 
pierwszym szoku okazało się jednak, że pandemia może być również szansą dla wielu przedsiębiorców i 
firm. To czas, który wyzwala ogromne pokłady kreatywności i sprzyja nieszablonowym działaniom.

O tym się mówi: analizy, raporty i statystyki 

Tylko od połowy stycznia do połowy marca polskie media zalała fala publikacji  o koronawirusie - 235 tys. 
informacji w mediach tradycyjnych i aż 1,1 mln w mediach społecznościowych. Tak wynika z danych 
opublikowanych w analizie „Koronawirus. Raport medialny” przygotowanej przez PRESS-SERVICE 
Monitoring Mediów oraz agencję Publicon. 

Social media - co wydaje się naturalne - przejęły na siebie falę dyskusji internautów. Obserwowano również 
ogólne zjawisko wykorzystywania przez media niepokoju i paniki do zwiększania zasięgów.
Tak ogromna liczba informacji świetnie pokazuje skalę szumu informacyjnego oraz trudności w 
samodzielnej ocenie i weryfikacji doniesień, z jakimi przyszło się zmierzyć markom. 

https://psmm.pl/informacja-prasowa/ponad-milion-publikacji-o-koronawirusie


Poza materiałami stricte dotyczącymi ochrony zdrowia, bardzo duży obszar debaty zajęły zagadnienia 
związane z gospodarką. Podejmowały je nie tylko media ekonomiczne, ale również ogólnoinformacyjne i 
serwisowe, wskazując w bardzo wielu publikacjach na negatywne skutki pandemii dla wielu branż i na 
spowolnienie gospodarcze.

Kryzys napędza kreatywność. Poszukiwanie skutecznych rozwiązań  

Po pierwszym szoku wywołanym zmianami w kraju oraz na świecie przedsiębiorcy rozpoczęli walkę z 
kryzysem modyfikując strategie i dopasowując się do zmienionych realiów. 

Niezwykle przydatnym wsparciem przedsiębiorców w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań okazały się 
raporty PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, które dostarczały nie tylko wiedzy na temat sytuacji mikro i 
makroekonomicznej, ale także analizy zachowania podmiotów konkurencyjnych i przykładów adaptacji do 
zmieniającej się rzeczywistości w różnych branżach. Opracowania takie są wykorzystywane na wielu 
płaszczyznach prowadzenia biznesu i radzenia sobie z kryzysem:  m.in. w komunikacji, przy podejmowaniu 
kluczowych decyzji, działaniach marketingowych, CSR czy zarządzaniu zasobami ludzkimi. 

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów rekomenduje klientom oprócz wyżej wymienionych opracowań i 
przeglądów mediów także przekrojowe analizy branżowe, w których zespoły analityków przewidują tzw. 
„triggery” – tj. zjawiska, jakie wystąpią w przyszłości jako reakcja na obecną sytuację kryzysową oraz 
insighty płynące dla poszczególnych biznesów.

Część firm zareagowała błyskawicznie na panujące warunki oraz potrzeby konsumentów, a rynek został 
zasypany ciekawymi ofertami. Muzea oferują swoim klientom wirtualne spacery, czego przykładem jest 
Centrum Nauki Kopernika w Warszawie oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. W ostatnim czasie 
szczególnie rozwinęła się branża szkoleniowa, coaching zaczął zyskiwać na popularności, co było widoczne 
w dużych przedsiębiorstwach. Aby możliwe było dalsze kształcenie zarówno indywidualne, jak też w ramach
wsparcia pracodawcy, szkoleniowcy oferują webinary i szkolenia online. Skuteczne rozwiązanie w nowym 
środowisku znalazła też branża lekarska, stacjonarne wizyty zastąpiły konsultacje online, a recepty 
papierowe ustąpiły miejsca e-receptom. W obszarze motoryzacji także znajdziemy kilka kreatywnych reakcji
na nową rzeczywistość. Skoda umożliwia zakup samochodów przez Internet, dzięki czemu unikamy 
bezpośredniego kontaktu w relacji dealer - klient. Skoda postawiła także na dostarczanie aut bezpośrednio 
do klientów w ramach usługi door-2-door. 



Tempa nie zwolniły restauracje, kawiarnie i cukiernie. Zdecydowały się na dowóz posiłków na zamówienie. 
Niektóre lokale już wcześniej miały w swojej ofercie taką opcję, inne musiały w bardzo krótkim czasie 
przygotować ogromne zmiany w funkcjonowaniu firmy. Producent artykułów biurowych Biurfol zdecydował
się na uzupełnienie swojej oferty o przyłbice ochronne tak bardzo teraz potrzebne personelowi 
medycznemu. Firmy z branży tekstylnej i odzieżowej produkują maseczki, czasami nawet według projektu 
klienta, przykładem jest marka CupSell i Naszywki. Luksusowe oraz znane marki włączają się w walkę z 
koronawirusem. Dior i Louis Vuitton produkują wysokiej jakości żele antybakteryjne, podobnie jak koncern 
PKN Orlen.

Kryzys nie będzie trwał wiecznie. Działaj aktywnie! 

Pandemia nie jest dobrym czasem dla nas wszystkich. Firmy tracą klientów, wyraźnie zmniejsza się ich 
obrót, a także dochodzi do zwolnień ze względu na brak środków na utrzymanie dużej ilości stanowisk. 
Wszyscy jednak wiemy, że kryzys minie, trudno przewidzieć jednak, kiedy to nastąpi. Sytuacja gospodarcza 
się ustabilizuje i firmy znów będą mogły realizować swoje plany biznesowe. Jest więc to wielki sprawdzian 
dla przedsiębiorców, którzy powinni dostosować się do zmian, aby nie tylko utrzymać się na rynku, ale też 
pozyskiwać uznanie swoich klientów. Monitorując biznes, kontrolując konkurencje i jej działania oraz ich 
efekty, masz szansę wygrać walkę o klienta i swoją pozycję w trudnej dla wszystkich rzeczywistości. 



Treść na bloga przygotowana dla marki Lajt Mobile, sieci telefonii komórkowej.
Kopiowanie zabronione.

Jak odzyskać skasowane wiadomości SMS?

Może przypadkiem lub celowo, jednak bez przemyślenia usunąłeś ze swojego telefonu wszystkie lub po 
prostu ważne wiadomości. Teraz chciałbyś je odzyskać, jednak wydaje Ci się to mało prawdopodobne. 
Skasowane wcześniej SMS-przepadły? Niekoniecznie! Istnieje kilka możliwości i sposobów, które pozwolą
Ci odzyskać skasowane wiadomości. Metody są zależne przede wszystkim od systemu operacyjnego 
telefonu. Masz też możliwość wyboru wsparcia doświadczonego profesjonalisty, jednak nie zawsze jest 
to konieczne. Istnieją aplikacje i narzędzia, dzięki którym skasowane wiadomości znów pojawią się na 
Twoim telefonie. Jak to zrobić? 

Zanim przystąpisz do działania 

Jeśli skasowałeś ważne wiadomości i chciałbyś je odzyskać, to postaraj się do momentu podjęcia 
odpowiednich działań nie korzystać ze swojego telefonu. Czasami jest to oczywiście niemożliwe, ponieważ 
o konieczności odzyskania SMS-ów dowiadujemy się już nieco później. Do tego czasu zdążyliśmy już odpisać
na dziesiątki wiadomości, wykonać kilka telefonów, napisać maile i udostępnić posty w mediach 
społecznościowych. Im jednak mniej korzystasz z urządzenia, tym większa szansa na odzyskanie 
skasowanych wiadomości. 

Po drugie musisz być świadomy, że możesz odzyskać skasowane wiadomości, jednak nie w całości, jak też 
proces może zakończyć się niepowodzeniem. Zdarza się, że je odczytujemy, ale nie ma możliwości ich 
ponownego trwałego zapisu. Wpływ na to ma wiele czynników, m.in. czas, jaki upłynął od skasowania 
wiadomości, model telefonu i system operacyjny, a także sprawność i żywotność urządzenia. 

Jak odzyskać skasowane wiadomości w systemie iOS? 

iPhone są znane z bardzo ograniczonych możliwości, jeżeli chodzi o wszelkie urządzenia zewnętrzne i 
działania wykonywane przy pomocy innych sprzętów, niż iPhone. Niektórzy nazywają je jednak smartfonami
samowystarczającymi. Czy tak jest też w przypadku utraconych wiadomości, które chcielibyśmy ponownie 
mieć na swoim telefonie? Aby odzyskać skasowane wiadomości, trzeba skorzystać z odpowiedniego 
oprogramowania. Są to iCloud oraz iTunes. Istnieją też oprogramowania zewnętrzne. Zaloguj się w serwisie 
iCloud, który umożliwia archiwizację wiadomości. Tam znajduje się opcja „Wiadomości”, po wybraniu której
masz dostęp do wszystkich swoich treści przychodzących. 

Jeżeli chcesz skorzystać z opcji iTunes, musisz podłączyć iPhone do komputera. Wybierasz opcję 
„Podsumowanie”, a następnie „Otwórz kopię zapasową”. W tym przypadku jednak dochodzi do zastąpienia 
wszystkich aktualnych danych, które znajdują się teraz w Twoim urządzeniu. Zatem istnieje ryzyko, że 
wiadomości, które nie zostały skasowane, będą od teraz niedostępne. 

Jak odzyskać skasowane wiadomości w systemie Android? 

W tym przypadku skorzystaj z oprogramowania Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery).
Za jego pomocą możesz odzyskać skasowane wiadomości, ale również inne pliki, jak np. dokumenty czy 
kontakty. Wondershare Dr.Fone wykazuje również kompatybilność z systemami Windows i Mac. Oprócz 
tego wspiera ponad 2000 modeli Android. Jak zatem odzyskać skasowane wiadomości, mając urządzenie z 
systemem operacyjnym Android? 

Musisz pobrać program do odzyskiwania skasowanych wiadomości na swój komputer. Następnie włącz 



debugowanie USB na swoim urządzeniu. Jak to zrobić, zależy od wersji systemu. Dla Androida 2.3 i 
wszystkich starszych wersji, wybierz "Ustawienia", następnie"Aplikacje", potem"Rozwój" i "Debugowanie 
USB". Jeżeli korzystasz z Androida 3.0 do 4.1, to wybierz "Ustawienia”, po czym kliknij "Opcje autora" oraz 
"Debugowanie USB". A może masz Android 4.2 lub nowszy? Jeżeli tak, to wybierz "Ustawienia", później "O 
telefon" i kilka razy "Budować liczba", po czym zobaczysz "Jesteś w trybie dewelopera", wtedy wróć do 
"Ustawienia", wybierz "Opcje autora" oraz "Debugowanie USB". Teraz podłącz telefon i wybierz "Start" 
analizy telefonu Android. Teraz  możesz już rozpocząć skanowanie, a po jego zakończeniu możesz odzyskać 
skasowane wiadomości, zdjęcia i wideo oraz kontakty. Masz ich podgląd, ale też możesz je wyeksportować 
do swojego komputera. W tym celu wybierz opcję „Odzyskać”. 

Jak odzyskać skasowane wiadomości w systemie Windows? 

Chcąc odzyskać skasowane wiadomości z telefonu z systemem operacyjnym Windows, spróbuj przywrócić 
kopię zapasową z okresu przed pozbyciem się ważnych dla Ciebie wiadomości. Będzie to jednak 
niemożliwe, jeżeli wcześniej nie została wykonana kopia zapasowa. W takim przypadku może się okazać, że 
jedynym ratunkiem jest wsparcie profesjonalnej firmy, która zajmuje się odzyskiwaniem danych. 

Spróbuj jednak wcześniej odzyskać SMS-y przy pomocy jednego z darmowych programów, które znajdziesz 
w sklepie Google Play. Wśród nich jest m.in. SMS Backup & Restore , umożliwiają one  przywrócenie 
usuniętych SMSów na telefon, ale też wyeksportowanie ich do wiadomości e-mail, czy np. dysk Google. 
Inną opcją jest aplikacja Super Backup: SMS & Contacts, która pozwala na przesłanie odzyskanych treści na 
e-mail, dysk wirtualny, bądź po prostu zapisanie na karcie SD. Odzyskać skasowanie wiadomości można też
przy pomocy innych programów, które znajdziesz po wpisaniu w sklepie Google Play hasła „przywracanie 
sms-ów i kopia zapasowa”.

Może jeszcze nic straconego i odzyskasz swoje skasowane wiadomości? 


