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rok 2020 przejdzie do historii głównie przez 
koronawirusa. mimo że nauczyliśmy się żyć  
w pandemii, jej skutki będziemy odczuwać  
długo, a wyzwań będzie przybywać.  
rozwiązań trzeba poszukiwać wspólnie  
– jak w przypadku szczepionki przeciw coVid-19. 
jest na to szansa, bo unia europejska wyjście 
z kryzysu widzi w solidarnym wdrażaniu nowego 
„Planu marshalla”. o konsekwencjach pandemii 
piszemy w bieżącym numerze.  

wiodącym tematem tej edycji magazynu 
„tHinktank” jest biznes w covidzie.  
Zastanawiamy się, co czeka firmy po pandemii  
i na ile będą potrafiły zerwać z przeszłością, 
by przejść do nowych form działania i rozwoju. 
Kryzys to przecież niepowtarzalna okazja  
do wprowadzania strategicznych zmian.  
mogą w tym pomóc rebelianci – ludzie myślący 
w poprzek schematom. Pim de morree, Korporacyjny 
rebeliant, i julien ducarroz, prezes orange Polska, 
zastanawiają się, jak wejść na drogę rebelii: kiedy 
zmieniać firmę poprzez rewolucję, a kiedy wskutek 
ewolucji. Prof. jerzy trzebiński pokazuje ponadto,  
że nadzieja może pomóc w radzeniu sobie 
z wyzwaniami, a justyna ciępka i jacek Kowalski 
podkreślają rolę elastyczności i dbałości 
o pracowników w adaptowaniu się do nowej 
rzeczywistości. o tym, jak uwolnić swój potencjał 
i wykorzystać jam session w korporacji,  
mówi natomiast urszula dudziak. 

w numerze zastanawiamy się ponadto,  
jak nadzwyczajne wydarzenia ubiegłego roku  
zapisały się w mediach, a za ich pośrednictwem 
w naszej świadomości. eksperci tHinKtanK  

i instytutu monitorowania mediów wybrali 12 haseł, 
które najtrafniej charakteryzują doświadczenia 
związane z epidemią. o Polkach i Polakach 
rozmawiamy także z Katarzyną Pawlikowską  
i dr. Piotrem stankiewiczem. co o nas samych 
możemy powiedzieć po roku życia w epidemii?  
czy staliśmy się lepszymi ludźmi  
i udaje nam się działać ponad podziałami?  

w numerze nie zatrzymujemy się jedynie  
na tym, co było. Próbujemy przewidzieć,  
jakich zmian można spodziewać się w europie,  
w biznesie, technologii i społeczeństwie w najbliższej 
dekadzie. Prezentujemy istotne trendy. Piszemy 
o nowych potrzebach zatrudnionych, firmach 
stawiających na elastyczność i wolność, 
o wzrastającym popycie na inteligentne miasta oraz 
o zdrowiu, które okazało się obszarem strategicznym. 
w sekcji „strategie i obserwacje” prezentujemy 
refleksje o tym, dlaczego warto być przedsiębiorcą 
oraz jak zachęcić biznes do systematycznego 
angażowania się w działania charytatywne. 
Zastanawiamy się także nad możliwościami sieci 5g 
oraz piszemy o przywództwie przyszłości  
i potrzebie zmiany ekosystemu społecznego. 

dziękujemy, że są Państwo z tHinKtanK 
i życzymy miłej lektury.   

dr małgorzata bonikowska
prezes tHintKanK, wydawca  

magazynu „tHinKtanK”

dr Katarzyna młynek,  
dyrektor programowa tHinKtanK i redaktor 

prowadząca magazynu „tHinKtanK”

o d  w y d a w c y
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9  _  _  _  _  _  _  _ PRZEGLĄD NAJNOWSZYCH IDEI I ZJAWISK 
●   dr Katarzyna Młynek, Nowe potrzeby zatrudnionych. Pandemia zmieniła sposób 
świadczenia pracy. Niewielu ma jednak przywilej pracy z domu [10]  
●   Adrianna Śniadowska, Zwycięży elastyczność i wolność. Partnerstwo,  
współpraca i zaufanie to wartości wyznawane przez rebelianckie firmy.  
Oby takich organizacji było jak najwięcej [14] 
●   dr Małgorzata Bonikowska, Zdrowie obszarem strategicznym.  
Aby Unia Europejska była niezależna, musi mieć własne zasoby leków i sprzętów.  
Czy uda się stworzyć Europejską Unię Zdrowia? [16] 
●   Zbigniew Gajewski, Wzrasta popyt na inteligentne rozwiązania dla miast.  
Rozwój sieci 5G i sztucznej inteligencji może ułatwić życie mieszkańcom miast.  
Wymaga to jednak współpracy samorządu i biznesu [18]

21  _  _  _  _  _  _ BIZNES W COVIDZIE   
●   Zbigniew Gajewski, Co czeka firmy po pandemii? Każda pandemia w historii  
zmuszała ludzkość do zerwania z przeszłością i przejścia do nowej fazy rozwoju.  
Tak będzie i tym razem, o czym już przekonuje się biznes. Dlatego przewidujący 
przedsiębiorcy już dziś powinni projektować działania swoich firm  
na czas postcovidowej odbudowy gospodarki [22] 

34  _  _  _  _  _  _ JAK O SOBIE MYŚLIMY   
●   dr Katarzyna Młynek, Polki i Polacy. Jacy jesteśmy? Dobrym pretekstem,  
by się tego dowiedzieć, jest trwająca epidemia. Jaką prawdę o nas ujawnia obecny kryzys?  
Gdzie szukać inspiracji i siły, aby zmierzyć się ze swoimi słabościami?  
O Polkach i Polakach rozmawiamy z Katarzyną Pawlikowską  
i dr. Piotrem Stankiewiczem [34]  

41  _  _  _  _  _  _ OCZAMI MEDIÓW  
●  O czym pisaliśmy, czytaliśmy i myśleliśmy w roku 2020? Jak nadzwyczajne wydarzenia 
ubiegłego roku zapisały się w mediach, a za ich pośrednictwem w świadomości Polaków? 
Eksperci THINKTANK i Instytutu Monitorowania Mediów wybrali 12 haseł, które 
najtrafniej charakteryzują społeczne doświadczenia związane z epidemią [41]
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47  _  _  _  _  _  _ CO SIĘ WYDARZY DO ROKU 2030? 
●  Zbigniew Gajewski, To nie technologia jest zagrożeniem, ale my sami.  
Postęp technologiczny powinien zapewnić dobrobyt całej ludzkości  
i przynieść korzyści planecie. Na ile jesteśmy na to gotowi? [48] 
●  Zbigniew Gajewski, Globalna gospodarka: trudna odbudowa i rozciągnięty peleton. 
Światowa gospodarka ma przed sobą o wiele trudniejsze wyzwanie  
niż kiedykolwiek dotąd. Jednak wyjście z kryzysu nie jest niemożliwe [54] 
●  dr Katarzyna Młynek, Świat potrzebuje solidarności. Świat ma potencjał intelektualny  
i technologiczny umożliwiający rozwiązanie większości problemów społecznych.  
Dlaczego wciąż tak trudne jest wspólne działanie? [58] 
●  dr Małgorzata Bonikowska, Europa 2030. Odbudowa i rozwój po pandemii.  
Dzięki Funduszowi Odbudowy i Rozwoju EU ma szansę na skok rozwojowy.  
Czy zadziała ten nowy „Plan Marshalla”? [62]

65  _  _  _  _  _  _  MIASTECZKO MYŚLI  
●  Prof. Jerzy Trzebiński, Rebelianci nadziei. Rebeliant wybiera własną drogę  
i bierze na siebie ryzyko. Czy nadzieja ułatwia rebelię? [66] 
●  Justyna Ciępka, Jacek Kowalski, Jak poradzić sobie w nowej rzeczywistości?  
Żaden biznes nie był gotowy na epidemię. Czy lepiej poradziły sobie te firmy,  
które miały w swoich szeregach rebeliantów? [69] 
●  Urszula Dudziak, Nadzieje, rebelie, improwizacje. Nie jest łatwo wiedzieć, czego się chce, 
bo do tego trzeba mieć świadomość siebie. Gdy się to uda, można stać się rebeliantem [72]  
●  Pim de Morree i Julien Ducarroz, Niech praca będzie frajdą. W czasie pandemii organizacje 
muszą podejmować odważne i niekonwencjonalne decyzje – tylko tak uda im się wyjść  
z kryzysu. Do tego potrzebują jednak odpowiedzialnych i wolnych pracowników [76]

83  _  _  _  _  _  _  SZERSZA PERSPEKTYWA 
●  Stefan Batory, Bycie przedsiębiorcą to mój wybór. Nie wyobrażam sobie innej drogi niż 
droga przedsiębiorcy. Nie jest ona prosta i często mamy wiele oporów, aby nią pójść [84] 
●  Piotr Mieczkowski, Niepewność wokół 5G. Czy ktoś jeszcze myśli o tym,  
aby prowadzić biznes bez szybkiego bezprzewodowego łącza? Nie sądzę.  
Dlatego potrzebujemy sieci 5G [86] 
●  Patrycja Piekutowska, Na biznes można liczyć. Chętnie spontanicznie angażujemy się  
w akcje pomocowe, gdy jest taka potrzeba. Mnie zależy jednak na czymś innym  
– na systematycznym zaangażowaniu biznesu i stałych darowiznach [89] 
●  Zofia Dzik, Nowe podejście do ekosystemu społecznego i przywództwo przyszłości.  
Warto wykorzystać transformację technologiczną do przeprowadzenia  
potrzebnych zmian społecznych. Aby to się udało, proponuję skorzystać  
z modelu „Wioski Rozwoju Ekosystemu Społecznego” [92]
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1    brak dogodnych warunków do pracy zdalnej 

(41 proc.) – zapewnienie ich stanowi 

minimum, które pracodawca musi 

zagwarantować. 

Z raportu wynika jednak, że koncentracja jedynie  

na problemach technicznych nie jest wystarczająca, 

bo wyzwań jest więcej. 

2   Odczucie izolacji (69 proc.), 

3    brak kontaktu ze współpracownikami  

(59 proc.),

4    poczucie ciągłego bycia w pracy (48 proc.) 
doświadczane przez większość respondentów.

wskazane problemy obniżają efektywność 

wykonywanych obowiązków oraz osłabiają 

dobrostan pracowników.

ZdROwiE PSychicZNE 

ZATRUdNiONych

„the wall street journal” już w kwietniu 2020 r.  

– a więc na początku epidemii koronawirusa  

– zauważył, że internetowy serwis terapeutyczny 

talkspace odnotował wzrost popytu o 65 proc., 
a ginger (oparty na czacie terapeutycznym)  

o 88 proc. w Polsce brakuje danych, które 

pokazałyby, jaki odsetek osób skorzystał ze wsparcia 

psychologicznego od początku epidemii, lub 

danych o firmach świadczących takie usługi online. 

nie ma jednak wątpliwości, że wraz z nadejściem 

coVid-19 wzrosły potrzeby pracowników  

w tym zakresie. według gus ponad 7 mln osób 

przyznało, że ich dobrostan psychiczny został 

zachwiany przez warunki, którym muszą sprostać 

w pracy, a co czwarta osoba mierzy się z presją 

wynikającą z obowiązków zawodowych. 

T r e n d y 
i   i n s p i r a c j et&

z danych gus wynika, że na pracę z domu 

decydowały się najczęściej duże firmy, 

zatrudniające powyżej 49 osób. im mniejsza 

firma, tym mniejsze prawdopodobieństwo 

możliwości wykonywania pracy z domu. 

statystyki pokazują również, że jest to 

przywilej głównie dużych miast. Pod koniec  

iii kwartału 2020 r. co szósty zatrudniony 

w regionie warszawskim wykonywał swoją 

pracę zdalnie. w regionie podlaskim, 

świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim 

w tym samym czasie z home office korzystało 

zaledwie 1 proc. pracujących.

PERSPEkTywA PRAcOwNików

według Polskiego instytutu ekonomicznego 

i Polskiego Funduszu rozwoju spośród osób, 

które mogą wykonywać swoje obowiązki 

zdalnie (około 40 proc. respondentów), 

jedynie 12 proc. chce w ten sposób 

pracować; 14 proc. zadeklarowało,  

że najlepszym dla nich modelem pracy 

 jest forma mieszana – zdalna i w miejscu 

pracy, natomiast dla 16 proc. najbardziej 

optymalne jest wykonywanie obowiązków 

w miejscu pracy. to zróżnicowanie wskazuje, 

że pracownicy chcą mieć możliwość wyboru, 

dlatego ciężar dostosowania się 

i zapewnienia elastyczności w miejscu pracy 

będzie leżał po stronie pracodawców.

tendencja ta widoczna jest także w raporcie 

Rynek pracy po koronawirusie (bigram 

i tHinKtanK, 2020), w którym uznano  

model hybrydowy za najpopularniejszy trend 

przyszłego rynku pracy, ze wskazaniem na 

autonomię pracowników w tym zakresie.

Pracownicy widzą korzyści wynikające  

z home office (z badania tHinKtanK i bigram 

wynika, że tylko 6 proc. ankietowanych  

nie dostrzega żadnych zalet takiej  

formy aktywności zawodowej). 

na liście plusów najwyżej plasuje się:

 1    oszczędność czasu na dojazdy  

do biura i podróże służbowe 

 (73 proc.), 

2    bardziej elastyczne godziny  

pracy (69 proc.), 

3    więcej czasu spędzanego  

w domu (41 proc.), 

4    większa autonomia w wykonywaniu 

zadań (38 proc.). 

Pracownicy widzą też wady takiej 

organizacji pracy. Początkowo  

uskarżali się na: 
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dane te potwierdza raport Rynek pracy po koronawirusie, 

zgodnie z którym aż 71 proc. respondentów uważa,  

że podczas epidemii na pracowników wywierana jest większa 

presja. co więcej, badanie The Workforce View 2018 in Europe 

wskazuje na wysoki poziom stresu doświadczany  

przez Polki i Polaków w miejscu pracy oraz niski poziom 

równowagi między pracą a życiem prywatnym.  

Ponadto według badania eurostatu tylko 47,5 proc. 
zatrudnionych w Polsce uważa, że ma dobre relacje 

z przełożonymi – co daje Polsce przedostatnie  

miejsce w ue (dla porównania w danii wynosi ona  

70,8 proc., a na malcie – 82,5 proc.).

T H i n K Ta n K   3 8     2 0 2 1

  
TeKsT> dr KaTarzyna młyneK 

nowe PotrZeby  
zatrudnionych
pandemia zmieniła sposób świadczenia pracy. wiele firm – przynajmniej  
przez jakiś czas – zdecydowało się na home office lub model hybrydowy. 
przywilej pracy z domu wciąż ma jednak mały odsetek pracujących w polsce  
– według danych gus na koniec września 2020 r. w tej formule pracowało  
5,8 proc. zatrudnionych. praca z domu to jedynie początek zmian.  
pracownicy i pracodawcy potrzebują więcej.

320 mln
Już tylu ludzi na świecie choruje  
na depresję. Światowa  
Organizacja Zdrowia (whO) 
przewiduje, że w ciągu  
najbliższych 20 lat zaburzenia 
depresyjne staną się najczęstszym 
problemem zdrowotnym. 

Źródło: WHO.

 0% 20% 40% 60% 80% 100%

ogółem

pracujący zdalnie  
w związku z sytuacją 

epidemiczną

do 9 osób

od 10 do 49 osób
powyżej 49 osób

jednostki  
z liczbą pracujących:

Struktura pracujących według wielkości jednostek na koniec ii kwartału 2020 r.

 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 6,0% 7,0%

sektor publiczny

sektor prywatny

Udział pracujących, którzy w związku z sytuacją epidemiczną pracowali  
zdalnie, według sektorów własności na koniec iii kwartału 2020 r.

Źródło: GUS.

zdecydowanie większa

raczej większa

raczej mniejsza
na tym samym poziomie

zdecydowanie mniejsza

czy w związku z wprowadzonymi 
zmianami na pracowników  
wywierana jest większa presja?
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Źródło: Raport Rynek pracy po koronawirusie.
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czasu pracy czy możliwości pracy z domu, ale 

też doradztwa dotyczącego ochrony zdrowia  

i profilaktyki zdrowotnej (według raportu 

Kapitał zdrowia 2020. Pandemia: punkt  

zwrotny dla benefitów pracowniczych  

aż 82 proc. ankietowanych oczekuje tego  

od pracodawców i aż 43 proc. wskazuje 

benefity wspierające zdrowie psychiczne  

za istotne w przyszłości). coraz częściej 

pracownicy oczekują od pracodawców,  

że świadczenia obejmą również ich rodziny. 

Poza umożliwieniem pracownikom 

wykonywania pracy z domu, pracodawcy 

powinni więc skoncentrować się  

na minimalizowaniu negatywnych 

psychologicznych skutków epidemii  

np. poprzez zapewnienie pracownikom 

konsultacji psychologicznych i/lub szkoleń 

online, podczas których uczestnicy  

nabędą wiedzę o podstawowych  

emocjach i zachowaniach pojawiających się 

w kryzysie oraz o strategiach  

radzenia sobie ze stresem.  

45%
Taki odsetek pracujących  
w ii kwartale 2020 r. potwierdziło 
występowanie różnych czynników  
w miejscu pracy mających 
niekorzystny wpływ na ich 
dobrostan psychiczny.

Źródło: GUS.

Przed epidemią niewielu pracodawców 

martwiło się o dobrostan psychiczny 

pracowników. w wielu firmach, szczególnie 

dużych korporacjach, jeszcze przed 

coVid-19 funkcjonowały wprawdzie 

programy well-beingowe, zbudowane 

w oparciu o work-life balance, ale wprost 

o zdrowiu psychicznym mówiło się niewiele.  

najczęściej pracownicy otrzymywali  

benefity pozapłacowe w postaci prywatnej  

opieki medycznej i/lub karnetu  

na siłownię lub fitness. dziś biznes zdaje 

sobie sprawę, że musi zadbać o podstawowe 

usługi w zakresie zdrowia psychicznego,  

bo dzięki nim ma szansę ograniczyć rosnące 

wskaźniki: lęku, depresji i nadużywania 

substancji odurzających. dlatego firmy  

coraz częściej w swoich szeregach mają 

psychologów lub współpracują z firmami 

zewnętrznymi zapewniającymi konsultacje 

zgodnie z zapotrzebowaniem firmy. 

Jak widać, oczekiwania pracowników się 

zmieniły. coraz większy odsetek 

zatrudnionych chce indywidualnego 

podejścia do potrzeb pracowniczych  

– i nie dotyczy to jedynie elastycznego  
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rekomendacje tHinktank:

1.  praca online nie polega jedynie na zmianie miejsca, czyli przeniesieniu 
biura do domu. Zarządzanie firmą pracującą zdalnie, oprócz  
dobrze do tego przystosowanych narzędzi, wymaga zmiany  
sposobu myślenia o pracy.

2.  wprowadzając hybrydowy model pracy w firmie, warto pamiętać  
o preferencjach pracowników. nie każdy chce i może pracować z domu. 

3.  należy zadbać o to, aby pracownicy mieli ze sobą kontakt niezależnie  
od sposobu świadczenia pracy. relacje sprzyjają wspólnemu 
wypracowywaniu rozwiązań, angażują i motywują do działania.  
to też ważny aspekt socjalizujący redukujący lęk i stres obecne  
szczególnie w czasie kryzysu.

1.   Raport Rynek pracy 
po koronawirusie, biGram  
i tHinktank (partnerzy: 
orange polska  
i Credit agricole bank).  

2.  Raport Kapitał zdrowia 2020. 
Pandemia: punkt zwrotny dla 
benefitów pracowniczych, 
polskie stowarzyszenie Hr, 
zpp.

dr katarzyna młynek:  
dyrektor programowa tHinKtanK
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przyspieszenie cyfrowe jest pozytywnym 

skutkiem epidemii. według raportu COVID-19 

Business Pulse Survey – Polska przygotowanego 

przez bank Światowy we współpracy z ParP 
32 proc. organizacji wdrożyło lub zwiększyło 

użycie internetu, aplikacji, mediów 

społecznościowych  podczas epidemii – był to 

warunek konieczny, by móc prowadzić interes. 

to nie jedyna duża zmiana w biznesie.

epidemia skoncentrowała też uwagę 

przedsiębiorców na pracowniku.  

czy dać ludziom więcej swobody 

i decyzyjności, skoro jest czas zaciskania pasa? 

jak sprawić, by zaangażowali się w bieżące 

działania, skoro pracują w izolacji?  

jak zarządzać zespołem? czy ten niestabilny 

czas to dobry moment, aby wprowadzić 

zmiany w sposobie funkcjonowania firmy?  

to trudne zwłaszcza dla spółek zarządzanych 

dyrektywnie, autokratycznie, nakazowo.

dOŚwiAdcZENiA REBELiANTów

do zmiany stylu zarządzania zachęcają  

Korporacyjni rebelianci, globalny ruch 

stworzony przez joosta minnaara i Pima  

de morree, któremu przyświeca hasło 

 „make work more fun”. twórcy ruchu  

porzucili pracę w korporacjach i dziś zajmują 

się poszukiwaniem najbardziej inspirujących 

firm i miejsc pracy na świecie: pracodawców, 

którzy idą pod prąd, działają 

niekonwencjonalnie. w swoim atlasie 

„rebelianckich”, odważnych firm (który 

nazywają Bucket List) umieścili dwie marki 

z polski, obie z branży it: unity group oraz u2i. 

jak przeszły one przez epidemię? Koronawirus 

nie wstrzymał ich pracy. „unity group miało 

w zeszłym roku ręce pełne pracy. Podjęliśmy 

wtedy strategiczną decyzje o wejściu  

w obszar konsultingu, aby dzielić się z naszymi 

klientami wiedzą i doświadczeniem oraz 

pomagać im w transformacji ich biznesów”  

– mówi grzegorz Kuczyński, prezes unity 

group, w rozmowie z isbtech. to samo 

dotyczy firmy u2i, która swoją 

samoorganizację oparła na transparentności 

działań, samoświadomości i spójność 

wewnętrznej zespołu.

te dwa przykłady z Polski pokazują szerszy 

trend, widoczny na świecie: nieszablonowe 

myślenie i elastyczność pomagają w przejściu 

przez pandemię suchą stopą. wygrywają 

adaptujący się, eksperymentujący i dający 

pracownikom więcej swobody w działaniu. 

ZWYCIĘŻY  
elastyczność i wolność
minął rok od wykrycia „pacjenta zero”. przez ten czas przywykliśmy  
do życia w warunkach wzmożonej ostrożności – ukonstytuowały się  
sposoby funkcjonowania organizacji, nauczyliśmy się pracować zdalnie, 
hybrydowo lub stacjonarnie w dużym ograniczeniu kontaktów społecznych. 
powoli oswajamy też myśli, że status quo nie wróci. przyszłość przyniesie 
spadek tempa rozwoju gospodarki, a w nowej rzeczywistości odnajdą 
się firmy zdolne do szybkich restrukturyzacji, ceniące rozwiązania 
technologiczne i dowartościowujące pracowników.

150 
Tyle firm z całego świata ruch 
korporacyjni Rebelianci umieścił  
na swojej Bucket List, czyli w atlasie 
rebelianckich, odważnych firm.  
Z pewnością będzie się ona  
tylko powiększać. 

Źródło: corporate-rebels.com.      
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„miejsce pracy, które jest bardziej wolne, gdzie 

hierarchia jest mniej obecna, można osiągnąć krok 

po kroku; nie trzeba zmieniać wszystkiego nagle” 

– mówił Pim de morree, współzałożyciel 

Korporacyjnych rebeliantów, podczas 16. edycji 

miasteczka myśli zorganizowanej przez orange 

Polska i tHinKtanK we współpracy z partnerami.

kORZENiE TRENdU

to podejście nie jest zjawiskiem nowym – od lat 

mówimy (również w Polsce) o turkusowych firmach: 

rezygnujących z hierarchii, bazujących na 

samozarządzaniu i autonomii oraz pełnej 

partycypacji pracowników. Zdaniem prof. andrzeja 

bliklego, przedsiębiorcy i członka rady strategicznej 

tHinKtanK, takie spółki mają większe szanse na 

rozwój:  „w tych dramatycznych czasach, które 

przeżywa dziś cały świat, firmom turkusowym 

będzie łatwiej nie tylko przetrwać okres pandemii, 

ale też powrócić do normalnego funkcjonowania 

po jego zakończeniu”. oparte są bowiem na 

partnerstwie, współpracy i zaufaniu – wartościach 

koniecznych zwłaszcza w warunkach pracy  

na odległość, gdzie słabną możliwości  

kontroli i angażowania.

wolności i elastyczności potrzebują również 

pracownicy. według badań cisco Workforce of the 

Future Survey 2020 aż 68 proc. respondentów chce 

zachować autonomię, której doświadczyli podczas 

lockdownu. w kryzysie dostrzegli więc wartości, z których nie będą 

chcieli łatwo zrezygnować. to duża zmiana świadomościowa na 

rynku pracy. biorąc pod uwagę, że wchodzić na niego będą coraz 

młodsze, wychowywane w wolnościowym duchu, pokolenia, 

oznacza to konieczność zmiany sposobu zarządzania w Polsce. 

idziemy w cyfryzację, sztuczną inteligencję i turkus.  

a zwyciężą najbardziej elastyczni. 

  
TeKsT> adrianna śniadowsKa  

T H i n K Ta n K   3 8     2 0 2 1

adrianna śniadowska: analityk,  
centrum stosunków międzynarodowych

rekomendacje tHinktank:

1.  mierz wysoko i przekaż wszystkim  
w firmie, jaki jest cel.

2.  nie poprzestawaj na słowach, liczą się czyny.
3.  sprawdzaj postępy i dziel się wiedzą  

ze wszystkimi. 
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1.  Joost minnaar, pim de morree,  
Korporacyjni rebelianci. Niech praca  
będzie frajdą.  
studio emka 2020. 

Źródło: corporate-rebels.com. 

Od      dO

zysku  istnienia dla wyższego celu i wartości

hierarchicznej piramidy  sieci zespołów

przywództwa dyrektywnego  wspierającego

planowania i prognoz  eksperymentów i przystosowania

reguł i kontroli  wolności i zaufania

władzy scentralizowanej  rozproszonej

tajności radykalnej przejrzystości

zakresu obowiązków  talentu i mistrzostwa

Jak sprostać korporacyjnej rewolucji?  
 
kieruj się ośmioma trendami, dzięki którym twoja firma stanie się  
nowoczesnym i przyjaznym miejscem pracy.
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w ostatniej dekadzie percepcja zdrowia 

publicznego jako obszaru, którym trzeba się 

pilnie zająć, rosła. Polacy mieli przekonanie 

o niewydolności systemu i słabym 

funkcjonowaniu placówek, przy 

jednoczesnym dość wysokim prestiżu 

społecznym pracowników służby zdrowia. 

w badaniach na temat zawodów zaufania 

publicznego lekarze plasowali się na 

pierwszej pozycji, a pielęgniarki na drugiej, 

powyżej prawników, nauczycieli,  

urzędników czy księży, nie wspominając 

o przedsiębiorcach czy politykach  

(Opinia społeczna na temat zawodów  

zaufania społecznego, cbos).

badania cbos (Aktualne problemy 

i wydarzenia, 2018) pokazywały,  

że podstawowy kierunek dążeń Polaków  

był niezmiennie zdominowany przez życie 

osobiste i rodzinne, zwłaszcza sprawy 

związane ze zdrowiem. dopiero w drugiej 

kolejności wspominano aspiracje zawodowe 

i materialne. tak było zarówno w roku 1998, 

2008, jak i 2018 (64 proc. wskazań).  

na liście priorytetów Polacy najczęściej 

wymieniali dbałość o zdrowie własne 

i członków rodziny, chęć leczenia się 

i pragnienie długowieczności. Zaraz obok 

tego plasowało się spokojne, godne, 

bezproblemowe i bezstresowe życie, 

wychowanie dzieci, doczekanie do emerytury, 

więcej odpoczynku i wolnego czasu, 

posiadanie potomstwa i zapewnienie  

sobie stabilizacji.

STOSUNEk dO ZdROwiA PRZEd 

PANdEMiĄ

na początku 2019 r. poprawa działania służby 

zdrowia (53 proc.) okazała się jednym 

z dwóch głównych tematów (obok 

rozdzielenia Kościoła od państwa), jakimi 

Polacy zajęliby się w pierwszej kolejności, 

gdyby sprawowali władzę. dopiero w dalszej 

kolejności wymieniali sprawy ekonomiczne, 

m.in. uproszczenie i zmniejszenie podatków 

(34 proc.), a także poprawienie działania 

sądów i wymiaru sprawiedliwości (22 proc.), 
zwiększenie pomocy dla osób 

z niepełnosprawnościami (19 proc.)  
oraz ochronę środowiska i walkę  

ze smogiem (18 proc.) (za: ciekaweliczby.pl).  

warto podkreślić, że poprawa działania służby 

zdrowia była wymieniana jako najpilniejsza 

sprawa niezależnie od sympatii politycznych 

respondentów (58 proc. wskazań wśród 

sympatyków Pis, 58 proc.wśród sympatyków 

Po, 50 proc. wśród sympatyków wiosny).  

oznacza to, że Polacy różnią się w wielu 

kwestiach, ale akurat podejście do zdrowia  

ich łączy. Pomimo tego państwo wydawało 

się nie mieć dobrego pomysłu, jak 

zorganizować system, aby był efektywny 

Zdrowie  
obszarem strategicznym
jeszcze przed pojawieniem się wirusa sars-coV-2 polacy  
wskazywali zdrowie jako jeden z najważniejszych aspektów życia.  
pandemia sprawiła, iż nabrało ono znaczenia strategicznego  
także dla państwa. co więcej, podobne podejście podzielają dziś  
wszyscy europejczycy.
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i szybki. w 2019 r. lekarze nadal masowo wyjeżdżali 

za granicę, niewiele osób chciało pracować jako 

pielęgniarki czy pielęgniarze. 

OchRONA ZdROwiA w OBLicZU cOVid-19

Pandemia zaskoczyła całą europę. Przez pierwsze 

tygodnie reakcje rządów były paniczne i niezborne. 

w końcu państwa unii europejskiej zaczęły  

ze sobą współpracować i lepiej koordynować 

wzajemne działania, narzekając na bierność unii, 

której jednak same nie dały prawie żadnych 

kompetencji w tym obszarze. Zaczęto  

dostrzegać to jako deficyt i postulować zmiany.

ochrona zdrowia, do tej pory traktowana  

przez polityków jako sprawa drugorzędna 

w porównaniu z obroną granic, bezpieczeństwem 

wewnętrznym i zwalczaniem terroryzmu,  

polityką zagraniczną, sprawami gospodarczymi 

i energetycznym, nabrała pierwszorzędnego 

znaczenia. okazało się, iż jest z tymi obszarami  

ściśle związana – jest zasobem strategicznym, 

podobnie jak wojsko, ropa, gaz czy woda. 

europejczycy ze zdumieniem odkryli  

swoje uzależnienia od zewnętrznych graczy.  

Komponenty do produkcji niektórych leków  

w 95 proc. sprowadzają z chin lub indii,  

nie mają wystarczającej liczby własnego sprzętu 

medycznego. dodatkowo starzejące się 

społeczeństwa zamożnych europejskich państw 

gorzej znoszą zagrożenia chorobami niż znacznie 

młodsze populacje. Średnia wieku w ue to 37 lat, 
a w afryce subsaharyjskiej – 25. w unii europejskiej 

już ponad jedna piąta ludzi przekroczyła 65. r. życia, 

a w indiach ponad połowa populacji  

nie ukończyła jeszcze 25 lat (Starzenie się ludności  

w Unii Europejskiej – stan obecny i prognoza,  

Kancelaria senatu).

LEkcJE Z 2020 R. 

stary Kontynent już wie, że nie będzie powrotu do 

niefrasobliwości sprzed pandemii. chińska i rosyjska 

„dyplomacja maseczkowa” pokazały, że jeśli unia 

europejska chce być niezależna, musi mieć własne 

zasoby leków i sprzętu. dlatego więcej będzie 

pieniędzy także na badania w medycynie. oferta 

szczepionek z rosji i chin dzieli dziś państwa 

członkowskie, co wymusza prześwietlenie 

rodzimych producentów, którzy nie wywiązują się 

z dostaw wewnętrznych, bo sprzedają w inne rejony 

świata. rośnie przekonanie o konieczności 

stworzenia silnej europejskiej unii Zdrowia  

– wzmocnionej współpracy państw ue na wzór 

unii energetycznej. ochrona zdrowia stała się 

strategicznym obszarem, bez którego europa  

nie będzie bezpieczna ani niezależna. 

  
TeKsT> dr małgorzaTa boniKowsKa 
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dr małgorzata bonikowska: prezes tHinKtanK

rekomendacje tHinktank:

1.  nie da się dalej traktować ochrony zdrowia  
jako obszaru pobocznego. Zdrowie jest  
obszarem strategicznym.

2.  polacy oczekują poprawy jakości służby zdrowia. 
Podobne podejście mają wszyscy europejczycy. 

3.  konieczne jest stworzenie europejskiej unii 
zdrowia analogicznej do unii energetycznej.
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1.  ec.europa.eu, hasło:  
„european Health union”.

 2.  Starzenie się ludności w Unii Europejskiej 
– stan obecny i prognoza, Kancelaria senatu.

53% 
Taki odsetek respondentów, 
sprawując władzę w Polsce,  
w pierwszej kolejności  
zająłby się poprawą działania 
służby zdrowia. 

Źródło: ciekaweliczby.pl. 



żywieniowe ludzi. celem jest maksymalne 

ułatwienie życia mieszkańców, w tym m.in. redukcja 

korków, smogu, a nawet wchodzenia  

do mieszkań bez używania kluczy. 

chiński rząd twierdzi, że obecnie powstaje w tym 

kraju ponad 500 inteligentnych miast, a jednym 

z celów tego przyspieszenia jest pobudzenie 

wzrostu całej gospodarki w warunkach  

globalnego spowolnienia gospodarczego.

w japonii u podnóża Fudżi inteligentne miasto 

o powierzchni 175 akrów buduje toyota.  

ma to być poligon doświadczalny dla nowych 

technologii smart city. na razie ma tam mieszkać  

2 tys. pracowników toyoty z rodzinami, pary na 

emeryturze i naukowcy. będą mieli do dyspozycji 

nowoczesne roboty domowe sterowane systemami 

sztucznej inteligencji, które pomogą im 

w codziennym życiu i utrzymywaniu dobrego  

stanu zdrowia. Po głównych drogach będą  

mogły poruszać się wyłącznie autonomiczne 

pojazdy o zerowej emisji.

także arabia saudyjska w ramach odchodzenia od 

gospodarki opartej na ropie planuje budowę 

futurystycznych miast. Z kolei w sąsiednich 

Zjednoczonych emiratach arabskich w jednym 

z najszybciej rozwijających się miast na świecie, 

dubaju, powstała dzielnica the sustainable city.  

niegdyś była jałowym kawałkiem pustyni,  

a dziś jest zwartym zielonym miastem, w którym 

ulice są wolne od samochodów, domy wyposażono 

w panele słoneczne, a miejskie ogrody i lokalne 

restauracje sprzyjają dobrostanowi mieszkańców. 

miasto songdo w Korei Południowej również 

postawiło na czyste i zielone życie. nigdzie nie widać 

tam śmieciarek, bo śmieci są automatycznie 

wysysane z domów do podziemnego centrum 

sortowania i recyklingu. 

T r e n d y 
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według departamentu spraw 

gospodarczych i społecznych onZ obecnie 

na obszarach miejskich mieszka 55 proc. 
światowej populacji, lecz do 2050 r. odsetek 

ten osiągnie 68 proc. to oznacza, że 

większość globalnych problemów ludzkości 

– takich jak smog i inne zagrożenia 

ekologiczne, katastrofy klimatyczne, 

pandemie, utylizacja śmieci, niedostatek 

wody, szybki przyrost liczby seniorów, 

nierówności społeczne – stanie się 

problemami miast. włodarze miejscy 

rozwiązanie sytuacji widzą w nowych 

technologiach: wiele innowacyjnych firm 

projektuje inteligentne systemy dedykowane 

miastom i dobrze na tym zarabia.  

Teraz za sprawą rozwoju sieci 5G oraz 

sztucznej inteligencji powstaną nowe 

możliwości i usługi, a popyt na innowacje  

i nowe technologie ułatwiające życie 

mieszkańców przyspieszy. 

badanie przeprowadzone przez mcKinsey 

(Smart Cities: Digital Solutions for a More 

Livable Future, 2018) wykazało, że stosowanie 

technologii „inteligentnego miasta” może 

poprawić niektóre kluczowe wskaźniki jakości 

życia o 10–30 proc., w tym polepszyć 

warunki zdrowotne, zmniejszyć 

przestępczość, skrócić dojazdy do/z pracy 

i zredukować emisje dwutlenku węgla. 

miasta szukają technologicznych rozwiązań 

w dwóch obszarach: 

1    modernizacja istniejącej infrastruktury 

(przy czym najbardziej potrzebne są 

systemy elastyczne i skalowalne, aby 

dało się je rozwijać w miarę wzrostu 

potrzeb) oraz unowocześnianie 

technologii;

 2    projektowanie nowych miast  

w oparciu o futurystyczne wizje. 

MiASTA i dZiELNicE Od ZERA

najłatwiej jest projektować inteligentne 

miasta albo chociaż ich dzielnice od nowa,  

i to się dzieje w wielu miejscach na świecie. 

Pod koniec 2020 r. został ogłoszony wspólny 

projekt duńskiej firmy architektonicznej big  

i chińskiej firmy technologicznej terminus. 

Planują one budowę opartego na sztucznej 

inteligencji mieszkalnego kampusu w mieście 

chongqing w południowo-zachodnich 

chinach. Projekt o nazwie cloud Valley 

zakłada wykorzystanie czujników i urządzeń 

podłączonych do wi-Fi do gromadzenia 

wszelkich możliwych danych,  

od pogody i zanieczyszczeń po nawyki 
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jednak największym wyzwaniem dla firm 

projektujących rozwiązania smart city jest 

udoskonalanie istniejącej infrastruktury miejskiej. 

miasta potrzebują połączenia urządzeń 

z różnych podsystemów, w tym nadzoru ruchu, 

nadzoru oświetlenia, parkingów i monitoringu 

powietrza, w zintegrowane platformy cyfrowe. 

mają one ułatwić zarzadzanie miastami, 

stworzyć wysokiej jakości usługi publiczne 

i poprawić życie mieszkańców, w efekcie 

generować trwały rozwój gospodarczy. 

Poprawa zarządzania miastami to w istocie 

wzrost szans rozwoju całych gospodarek,  

bo już dziś 80 proc. globalnego PkB jest 

wytwarzane w skupiskach miejskich. 

 

dla firm, które projektują rozwiązania mieszczące 

się w szerokiej koncepcji smart cities, nadchodzą 

więc dobre czasy. według idc tylko do 2023 r.  

rządy na całym świecie planują wydać blisko  

200 mld dol. na inicjatywy dotyczące 

inteligentnych miast, z czego połowa  

przypadnie na usa i europę Zachodnią.  

Potrzeby są ogromne: w zakresie infrastruktury, 

mobilności, energetyki, opieki zdrowotnej itd. 

według firmy analitycznej iot analytics, która 

w ubiegłym roku przeprowadziła ankietę wśród 

decydentów z 50 wielkich miast na całym 

świecie (niestety, nie ma żadnego z Polski), 

poszukują one wszelkich technologii, które 

pomogą w rozwiązywaniu problemów 

dokuczliwych dla mieszkańców. jest 

zapotrzebowanie na zwiększenie wydajności 

operacyjnej i poprawę procesu podejmowania 

decyzji w perspektywie krótkoterminowej, ale 

jednocześnie pojawiają się długoterminowe 

wyzwania związane ze zrównoważonym 

rozwojem i zanieczyszczeniem.
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TeKsT> zbigniew gajewsKi

wZrasta PoPyt  
na inteligentne  
rozwiązania dla miast 
miasta, podobnie jak całe gospodarki, czeka kolejna fala cyfryzacji  
wynikająca z rozwoju sieci 5g i aplikacji opartych na sztucznej inteligencji. 
dlatego firmy prywatne powinny zwiększyć gotowość  
do korzystnej biznesowej współpracy z samorządami. Londyn to 

najbardziej smart 
miasto na świecie  

(spośród 174 miast).  
Z polskich miast 

najwyżej  
zostały ocenione 
Warszawa (54)  
i Wrocław (88).

Źródło: Cities in Motion  
Index 2020.

50% 
co najmniej taki odsetek ludzi  
żyje w miastach, które zajmują 
jedynie 3 proc. powierzchni lądu.  
Miasta odpowiadają jednak  
za 60–80 proc. zużycia energii. 
inteligentne miasta muszą  
lepiej zarządzać energią.

 Źródło: ONZ.



T r e n d y 
i   i n s p i r a c j et&

Niemal wszystkie miasta w krajach 

rozwiniętych wygrywające światowe  

i europejskie rankingi smart city także 

zawdzięczają to bliskiej współpracy  

z firmami technologicznymi  

oraz kapitałem prywatnym.  

biznes ma środki, technologie 

i doświadczenie w ich wdrażaniu. Konkretne 

rozwiązania są zróżnicowane. miasta 

wykazują się kreatywnością, przykładowo 

zastępując nakłady pieniężne innymi 

formami wynagrodzenia firm, np. 

zwolnieniami podatkowymi czy przydziałem 

przestrzeni miejskich. najczęściej 

unowocześniona infrastruktura pozostaje 

własnością samorządu, a firmy pobierają 

wynagrodzenie za swoje usługi  

od miasta lub mieszkańców. 

aby tak się stało w Polsce, trzeba 

zrezygnować ze wzajemnych uprzedzeń 

i otworzyć się na niekonwencjonalne 

rozwiązania, eksperymenty i prawo do błędu. 

a promocją PPP w miastach powinien  

zająć się rząd.  

740 
mld dol.
Tyle wart był rynek inteligentnych 
miast w 2020 r.; do roku 2026 
wzrośnie on niemal trzykrotnie.  
dziś najwięcej na ten cel wydaje 
Europa, ale najszybciej  
rozwijającym się regionem 
pozostaje Azja i Pacyfik.

Źródło: Smart Cities Market – Growth, Trends, Covid-19 
Impact, And Forecasts 2021–2026,  
Morodor Intelligence.

JAk TO SFiNANSOwAĆ?

Finansowanie inteligentnych miast wymaga 

połączenia różnych instrumentów i modeli, 

ale w europie, w usa, a także w indiach, 

gdzie wdrażane są najnowocześniejsze 

rozwiązania miejskie, widać obecność 

podmiotów prywatnych. i to jest kierunek 

dla samorządów w Polsce, którym skromne 

zasoby własne oraz niewystarczające  

środki europejskie uniemożliwiają rozwój.  

chociaż o Partnerstwie Publiczno- 

-Prywatnym mówi się u nas od lat, to po obu 

jego stronach wciąż utrzymują się opory. 

tymczasem według banku Światowego 

w latach 1992–2017 w 121 gospodarkach 

o niskich i średnich dochodach zostało 

zrealizowanych za pośrednictwem PPP 

ponad 5 tys. dużych projektów 

infrastrukturalnych o łącznej wartości  

1,5 bln dol. według bŚ PPP jest najlepszym 

rozwiązaniem w przypadku braku funduszy 

rządowych, a współpraca między sektorem 

publicznym i prywatnym podnosi 

efektywność inwestycji i dzieli związane 

z tym ryzyka.  
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rekomendacje tHinktank:

1.  rynek inteligentnych miast rozwija się bardzo szybko, a to okazja 
dla firm z wielu branż oferujących rozwiązania usprawniające  
procesy urbanizacyjne.

2.  w celu sfinansowania projektów modernizacyjnych liczne miasta 
w usa, europie i indiach współpracują z sektorem prywatnym  
w modelu PPP. warto skorzystać z tych doświadczeń.

3.  inteligentne technologie poprawiają jakość życia w miastach  
o 10–30 proc., dlatego samorządy miejskie nie powinny  
zwlekać z ich wdrażaniem.   

1.  www.smartcitiesworld.net
2.  www.smartcityexpo.pl
3.  www.grow-smarter.eu 

zbigniew Gajewski: partner w tHinKtanK 

reKomendacje

t
N

• CO CZEKA FIRMY PO PANDEMII?

Każda pandemia w historii  
zmuszała ludzkość do zerwania  
z przeszłością i przejścia  
do nowej fazy rozwoju.  
tak będzie i tym razem,  
o czym już przekonuje się biznes.

 
temat  
numeru
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Optymiści zapowiadają, że już w drugiej połowie tego roku 
wrócimy do normalności. Pesymiści są zdania, że pandemia  

nie skończy się wcześniej niż pod koniec 2022 r. Tak czy inaczej  

przewidujący przedsiębiorcy już powinni projektować działania  

swoich firm na czas postcovidowej odbudowy gospodarki.  

Nie da się bowiem dłużej trwać w postawie „poczekamy – zobaczymy”. 

Nie da się, ponieważ pandemia wyzwoliła nowe zjawiska w otoczeniu  

każdego przedsiębiorstwa i teraz do poprzednich wyzwań dojdą nowe.  

Trudno je jednoznacznie uszeregować pod względem ważności,  

ale można być pewnym, że wzrosną chaos i niepewność, zwiększy się więc ryzyko. 

Najważniejszą lekcją płynącą z pandemii jest uświadomienie sobie,      

że w takim rozedrganym świecie firmy muszą rozwinąć umiejętność  

przewidywania radykalnych zmian i tworzenia na nie odpowiedzi.  

Teraz ważna będzie elastyczność strategii, szybkie uczenie się  

oraz jeszcze szybsza adaptacja do zmienionych warunków.  

Co to konkretnie oznacza dla firm – staramy się przedstawić w tym artykule.

CO CZEKA  
FIRMY  
PO PANDEMII?
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tylu polskich 
internautów 
(spośród 28,2 mln) 
robi zakupy  
w polskich 
sklepach online. 
Źródło:  Raport E-commerce w Polsce 
2020, Izba Gospodarki Elektronicznej.

72% gospodarek wschodzących 
ma przed sobą gorsze 
perspektywy wzrostu PKb  
niż w kilku ostatnich latach 
przed pandemią.  
Źródło:  Raport Global Economic Prospects 2021, 
 Bank Światowy.
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To znaczy, że druga połowa nie skorzystała. Niestety bra-
kuje danych, jaka część firm przetrwała dzięki pomocy 
rządu. 
Pandemia wciąż się nie skończyła. Załóżmy, że ograni-
czenia i blokady działalności gospodarczej potrwają tyl-
ko do końca roku, ale to i tak znacznie pogorszy sytuację 
przedsiębiorstw. Te, które sobie jeszcze jakoś dotąd radzi-
ły, popadną w kłopoty. Tym, które mają teraz problemy, 
może zagrozić bankructwo. 

cZy wZROSNĄ 
POdATki? 
Pora się zastanowić, jakie będą konsekwencje ogrom-
nych pakietów ratunkowych dla gospodarek dotkniętych 
pandemią. Prawie żaden kraj nie wyciągnął pomoco-
wych pieniędzy ze skarbonki, tylko je pożyczył. Od kogo? 
Od nas wszystkich. Od obecnych i przyszłych pokoleń. 
Gospodarcze żniwo pandemii to nie tylko koszt pakie-
tów ratunkowych. Wskazują na to wiarygodni eksperci: 
Lawrence Summers, były sekretarz skarbu USA i dy-
rektor National Economic Council, oraz David Cutler, 
ekonomista z Harvard University. Policzyli oni, że aktu-
alny kryzys będzie kosztować Stany Zjednoczone ponad  
16 bln dol., czyli około 90 proc. rocznego PKB. Przekłada 
się to na stratę prawie 200 tys. dol. dla czteroosobowej 
rodziny. „Około połowa tej kwoty to utracony dochód 
z recesji wywołanej przez COVID-19; pozostała część to 
ekonomiczne skutki krótszego i mniej zdrowego życia” 
– twierdzą autorzy analizy. 

Konsekwencje dla Polski? OECD wyliczyła, że gdyby-
śmy chcieli utrzymać obecny poziom długu publicznego 

Światowa gospodarka prze-
żywa najgłębszą recesję od czasu II wojny światowej. 
Według szacunków Banku Światowego globalny 
PKB spadł w ubiegłym roku o 4,3 proc. W Polsce 
było nieco lepiej, ale ten niższy spadek (bo około 
2,8 proc.) nie oznacza, że wychodzenie z kryzysu 
będzie łatwe. 
We wszystkich krajach rządy zwiększyły wydat-
ki, aby złagodzić skutki zamknięcia gospodarek.  

i zakupów. Tylko ci z nich, którzy weszli w pandemię 
w dobrej kondycji, mają nadpłynność. Sytuacja większo-
ści uczestników rynku wyraźnie się pogorszyła.

STRATy 
NASZEJ GOSPOdARki
Według badań Konfederacji Lewiatan z grudnia 2020 r. 
średnio aż 84 proc. przedsiębiorstw w Polsce uważało, że 
w mijającym roku doszło do pogorszenia się warunków 
prowadzenia biznesu. Najtrudniej było firmom małym 
i średnim – tak sądzi aż 91 proc. z nich, wśród dużych – 
tego zdania jest połowa. Jeśli chodzi o ocenę perspektyw 
na ten rok, oceny są odwrotne. Optymistyczne nastawie-
nia ma 68 proc. dużych przedsiębiorstw, 55 proc. śred-
nich i tylko 39 proc. małych. Z pesymizmem patrzyło 
w przyszłość 58 proc. firm małych, 44 proc. średnich 
oraz 32 proc. dużych.

Polski Instytut Ekonomiczny zbadał natomiast sytuację 
finansową firm mikro i małych. W porównaniu z po-
przednim rokiem pogorszyła się ona znacząco. W 2020 r. 
odsetek mikrofirm (do 9 pracowników) wskazujących 
na złą i bardzo złą sytuację wzrósł z 5 proc. do 21 proc., 
a w przypadku firm małych (10-49 pracowników) z 4 proc. 
aż do 24 proc. W 2020 r. swoją sytuację finansową jako 
dobrą oceniło 39 proc. firm mikro, a rok wcześniej było 
ich 58 proc. Wśród małych te wskaźniki wynoszą odpo-
wiednio 40 i 70 proc. 

Niska samoocena sytuacji finansowej firm jest m.in. 

skutkiem barier, które od dawna utrudniają im prowa-

dzenie działalności. Połowa firm wymienia wśród nich 
rosnące koszty zatrudnienia, zatory płatnicze, wzrost cen 
surowców, brak własnych środków na rozwój i trudności 
w pozyskaniu ich z zewnątrz. 

Z Szybkiego Monitoringu NBP wynika, że niemal po-
łowa respondentów skorzystała z co najmniej jednego 
instrumentu wsparcia finansowego – najczęściej ze 
środków dostępnych w ramach tarczy finansowej PFR.  

Te działania wspierały banki centralne, któ-
re obniżyły stopy procentowe i skupowały 
aktywa swoich banków komercyjnych, aby 
wprowadzić więcej pieniędzy do systemu 
finansowego i tym samym skłonić firmy 
i konsumentów do brania kredytów. Jednak 
w niewielu państwach się to udało. W ubie-
głym roku przedsiębiorcy i klienci ograni-
czali się tylko do niezbędnych inwestycji Fo
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Nadzieja, ale i ogromne wyzwanie. Być może już w drugiej połowie tego roku,  
a najpóźniej za rok, dzięki szczepieniom pandemia przyhamuje i firmy zaczną  
wracać do normalności. Najwyższa pora, żeby ten proces zaplanować.  
Ile z tego, co jest dziś nazywane „new normal”, rzeczywiście się przyjmie?  
Jakie nowe bariery stworzył biznesowi koronawirus? Jak zaplanować  
produkcję i usługi, aby rozwijały się w nowych czasach?

CO CZEKA FIRMY  
PO PANDEMII?
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tak średnio w roku rosła  
gospodarka cyfrowa w Polsce  
w latach 2017–2019; w i poł. 2020 r. 
wzrost był 2,5–krotnie wyższy.

Źródło: Raport McKinsey „Digital Challengers in the next 
normal. Central and Eastern Europe on a path to 

digitally-led growth”, październik 2020.
7,5% 



Według danych Eurostatu oszczędności gospodarstw 
domowych w Polsce wzrosły w 2020 r. o 90 mld zł w po-
równaniu z rokiem poprzednim. Polacy mają najwięcej 
odłożonych pieniędzy od 20 lat, w sumie ponad 1  bln zł. 
Z kilku innych badań wynika, że połowa z nas aktualnie 
ogranicza wydatki jedynie do niezbędnych zakupów. 
Dlatego kiedy zostanie ogłoszony koniec zagrożenia, 
klienci ruszą do sklepów i firm usługowych. Oczywiście 
nie wszyscy, bo odłożone środki ma 70 proc. Polaków, ale 
tylko niespełna jednej piątej wystarczyłyby one aż na rok. 
Jak to w kryzysach bywa, w trakcie pandemii najwięcej 
pieniędzy zgromadziły osoby już zamożne. Te zdecydują 
się raczej na zakupy nieruchomości i innych aktywów 
zabezpieczających pieniądze przed inflacją oraz kolejny-
mi turbulencjami ekonomicznymi. A kto skorzysta na 
wzmożeniu zakupowym pozostałych Polaków? Będą to: 
hotele, firmy turystyczne, gastronomiczne, odzieżowe, 
motoryzacyjne oraz producenci i sprzedawcy wysokiej 
jakości artykułów spożywczych. 

To ożywienie potrwa rok lub dwa. Na przeszkodzie 

trwałej prosperity staną strukturalne problemy pol-

skiej gospodarki: skromne miejsce w międzynarodo-
wym podziale pracy, wysoki dług publiczny, niska in-
nowacyjność, zbyt niski poziom cyfryzacji, emigracja 
młodych zdolnych specjalistów, duża liczba firm małych 
i niezdolnych do szybszego rozwoju, nadmierny wpływ 
państwa na gospodarkę, w dodatku kreującego dla niej 
doping popytowy, a nie inwestycyjny. Problemy te ujaw-
nią się w kolejnych latach i sprawią, że o wiele trudniej 
będzie utrzymać takie tempo rozwoju jak w ostatnich 
30 latach. 

(a mamy kotwicę konstytucyjną – 60 proc.) i nie ogra-
niczać wydatków (nie możemy, bo większość z nich jest 
sztywna), to władze będą musiały w ciągu 40 lat zwięk-
szyć wpływy podatkowe. O ile? O równowartość 15 proc. 
PKB. Nasz dług będzie przy tym narastał w miarę pogar-
szania się sytuacji demograficznej. Spośród wszystkich 37 
krajów rozwiniętych należących do tej organizacji tylko 
Słowacja musiałaby podnieść podatki jeszcze bardziej. 
Oczywiście prognoza na tyle lat do przodu może nie być 
dokładna. O przesunięciu konstytucyjnej granicy zadłu-
żenia właśnie dyskutują ekonomiści, choć przeprowa-
dzenie tej zmiany w konstytucji byłoby politycznie wy-
jątkowo trudne. Straty demograficzne mogliby uzupełnić 
imigranci, ale przy polityce obecnego rządu to również 
mało prawdopodobne. Ale i tak żaden z tych sposobów 
nie zadziałałby jak czarodziejska różdżka. Pandemiczne 
długi i tak trzeba spłacać. A dla firm oznacza to wysokie 
prawdopodobieństwo wzrostu podatków. 

OżywiENiE BędZiE, 
ALE kRóTkOTRwAłE 
Społeczeństwa dotknięte pandemicznymi ogranicze-
niami i strachem coraz bardziej mają dość. Zatem co 

się stanie po zaszczepieniu 70 proc. Polaków? ThiNk-

TANk prognozuje hałaśliwe odreagowanie. Prawdo-
podobnie z wielkim entuzjazmem większość Polaków 
ruszy na zakupy. Będziemy chcieli podróżować, jeździć 
w miejsca odległe i egzotyczne, ale też na nowo zwie-
dzać kraj. Będziemy kupować samochody, sprzęt AGD, 
ubrania, zapewne drogie alkohole. Częściej niż kiedykol-
wiek wcześniej zapełnimy restauracje i zintensyfikujemy 
weekendowe wypady. 
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        najważniejsZe trendy 

1   Przyszły rozwój gospodarczy będzie 
nieliniowy i spolaryzowany. Firmy 
tradycyjne będą wypierane przez  
podmioty korzystające z zaawansowanych  
technologii cyfrowych, zdolne do szybkiej 
restrukturyzacji, elastyczne, mające płaskie 
struktury, zatrudniające partnersko 
traktowanych, dowartościowanych 
i zaangażowanych pracowników. 

2   Po pandemii wysoce prawdopodobne  
jest roczne lub 2-letnie ożywienie 
gospodarcze spowodowane wzrostem 
popytu konsumpcyjnego wśród klientów 
zmęczonych izolacją i mających 
zaoszczędzone zasoby. Na dłuższą metę 
rozwój polskiej gospodarki będzie jednak 
wolniejszy niż w ostatnich 30 latach  
za względu na niski poziom inwestycji 
prywatnych.  

3   Wywołany przez pandemię wzrost długu 
publicznego sprawi, że rządy będą musiały 
stopniowo podwyższać podatki. 

4   w najbliższych latach niedobory rąk do 
pracy pozostaną jedną z barier rozwoju 
gospodarczego. Znalezienie dobrych 
pracowników będzie coraz trudniejsze. 
Z powodu traumatycznych doświadczeń 
z czasu pandemii ludzie będą woleli 
pracować u tych pracodawców, którzy 
realnie zaoferują empatię, troskę o zdrowie 
i bezpieczeństwo, a także zaakceptują 
i zorganizują elastyczny czas i formy pracy. 
W interesie firm jest włączenie pracowników 
do projektowania przyszłości 
przedsiębiorstw.  

5   rynek pracy stanie się o wiele bardziej 
elastyczny. Pracownicy będą pracować 
częściowo z domu, coraz więcej z nich  
dla wielu pracodawców. Praca zdalna  
stanie się o wiele bardziej popularna 
wszędzie tam, gdzie fizyczna obecność 
w firmie nie jest konieczna. 

6    niekorzystne skutki zmian klimatycznych 
będą postępować, zatem sposoby 
produkcji i świadczenia usług muszą 
zmierzać w stronę zeroemisyjności 
i obiegu zamkniętego. W tej sprawie 
nastąpi szybki wzrost presji regulatorów, 
zwłaszcza w UE, bo państwa członkowskie 
muszą wypełnić ambitne cele klimatyczne 
Wspólnoty. Należy spodziewać się  
utrudnień w dostępie do kredytów  
na działalność gospodarczą wywołującą 
skażenie powietrza i środowiska.  
Firmy przestaną być oceniane wyłącznie 
przez pryzmat zysków. 

7   sztuczna inteligencja zostanie 
powszechnie włączona do działalności 
firm. Wkrótce lepiej widoczne staną się 
korzyści biznesowe z wdrażania SI: 
odciążenie ludzi z prac powtarzalnych  
i monotonnych, ale przede wszystkim nowy, 
dotąd niedostępny poziom analizy 
posiadanych przez firmy danych i ich 
wykorzystanie do optymalizacji wszystkich 
obszarów działalności. SI pomoże 
w projektowaniu produktów i usług, 
obniżaniu kosztów, poprawie efektywności 
energetycznej oraz podniesie skuteczność 
działań marketingowych.

to kwota, którą Polska otrzyma z unijnego Funduszu odbudowy  
po coVid-19. 23 mld euro stanowią dotacje, pozostała część  
(34 mld euro) to tanie pożyczki; 20 proc. z tych środków  
ma trafić na cyfryzację, a 37 proc. na zieloną transformację.  
to ogromna szansa dla innowacyjnych przedsiębiorców.57mld euro



w sumie jest źle, a to oznacza, że szefowie firm w Pol-

sce powinni zaplanować prawdziwą rewolucję infor-

matyczną. Nie tyle chodzi o zakup kolejnych rozwiązań 
IT, co o zasadniczą zmianę podejścia w przedsiębior-
stwach. Dziś technologie cyfrowe przestają odgrywać 
rolę pomocniczą, a stają się siłą napędową celów bizne-
sowych. To zjawisko nie ominie też Polski, a kto się nie 
załapie, odpadnie z rynku, i to raczej prędzej niż później.  
Polskie firmy najczęściej tłumaczą, że na cyfryzację bra-
kuje im środków. Skłonność do oszczędzania pieniędzy 
w okresie niepewności gospodarczej jest oczywista, ale 
pora zrozumieć, że zaniechanie inwestycji w strategię 
opartą na digitalizacji skończy się klęską. 

NAJwiękSZA REwOLUcJA 
w hiSTORii LUdZkOŚci  
W połowie ubiegłego roku Ipsos zbadał, ile polskich 
i europejskich firm używa sztucznej inteligencji (SI). Na 
Starym Kontynencie korzystanie z SI deklaruje ponad 
40 proc. firm, w naszym kraju ponad jedna trzecia. Naj-
częściej są to duże przedsiębiorstwa. Najwięcej wdrożeń 
mają firmy zajmujące się technologiami informacyjno-
-komunikacyjnymi, z których prawie dwie trzecie chwali 
się choć jednym takim systemem i planuje wprowadzać 
kolejne. 

Niestety w większości są to deklaracje. Realne używa-

nie zwłaszcza zaawansowanych aplikacji Si mających 

największy potencjał podnoszenia efektywności biz-

nesowej jest jeszcze stosunkowo rzadkie. Większość 

To prawdziwa rewolucja, a jej skutki zostaną z nami na 
zawsze. Nawet jeśli część klientów nadal będzie uczęsz-
czać do sklepów i galerii handlowych z powodów spo-
łecznych, to powszechnym zwyczajem będzie przegląda-
nie ofert i porównywanie cen w internecie. To oznacza, 

że każda firma, która wciąż nie posiada internetowego 

kanału sprzedaży, powinna go możliwie szybko uru-

chomić. Ta, która ma sklep internetowy, ale traktuje go 
jako marginalny sposób sprzedaży, powinna go szybko 
wzmocnić. PMR prognozuje, że w Polsce do 2025 r. 
już jedna piąta zakupów ma się odbywać w internecie, 
a zdaniem PayPal w ciągu najbliższych 15 lat e-commerce 
przewyższy globalną sprzedaż tradycyjną. Warto też pa-
miętać, że sprzedaż internetowa to najłatwiejszy sposób 
na eksport.  
Przy prognozowaniu strategii sprzedażowych należy 
uwzględnić fakt, że mniej zamożni konsumenci odczują 
spadek swojej siły nabywczej. Ich zasoby będą topniały, 
bo rząd do spółki z NBP gra na zmniejszenie długu pu-
blicznego poprzez stosunkowo wysoką inflację i niskie 

stopy procentowe. Nie tylko u nas, ale i na całym świecie 
skutkiem popandemicznych długów będą wolniejsze in-
westycje, dłuższa transformacja energetyczna i cyfrowa, 
a więc i słabsze szanse na powstrzymanie katastrofy kli-
matycznej. 

cyFRyZAcJA 
GwAłTOwNiE PRZySPiESZy 
chociaż niemal każda firma w kraju korzysta z jakiegoś 

programu informatycznego, to tylko niewielka część 

przedsiębiorstw jest naprawdę scyfryzowana. Nawet 
gdy mają wiele różnych narzędzi, to tylko nieliczne ze 
sobą bezproblemowo współpracują i wymieniają zbie-
rane dane. To poważna przeszkoda, która blokuje wyko-
rzystanie pełnego potencjału rozwiązań analitycznych, 
uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, na co już 
przestawiają się liderzy biznesu w Polsce i na świecie.

Cyfryzacyjne zapóźnienia naszych firm potwierdza prze-
prowadzone już w trakcie pandemii badanie Business 
Centre Club i Engave SA wśród 1800 pracodawców – 
indywidualnych członków BCC. Aż 60 proc. z nich oce-
niło stopień digitalizacji swojej firmy jako podstawowy 
lub średni, a jedynie 15 proc. jako zaawansowany. Tylko 
5 proc. badanych firm korzysta z Business Intelligence, 
czyli zaawansowanej analityki biznesowej, która w naj-
bliższych latach będzie najlepszym sposobem na osiąga-
nie przewagi konkurencyjnej.  

Eurostat podaje, że w 2019 r. tylko 14 proc. firm w Pol-
sce prowadziło sprzedaż przez internet (np. w Irlandii  
– 36 proc.). Z opublikowanego w lutym tego roku raportu 
z badania Polski rynek B2B vs Cyfrowy Megatrend, prze-
prowadzonego przez agencję badawczą CubeResearch 
i firmę Unity Group, wynika, że lepiej jest w segmencie 
business to business. Aż 80 proc. firm prowadzi sprzedaż 
online, jednak tylko jedna piąta osiąga tą drogą więcej niż 
10 proc. obrotów. Ale i tu ponad połowa badanych firm 
nie ma żadnej strategii transformacji cyfrowej. 

JAk ZMiENiĄ Się 
kONSUMENci
W dyskusjach na temat skutków pandemii i świecie po-
stcovidowym pojawia się nadzieja, że przeżyty wstrząs 
skłoni konsumentów do zmiany podejścia do zakupów. 
Mają zacząć kierować się większą dbałością o planetę, 
o przyszłe pokolenia i własne zdrowie. 

Badania konsumenckie prowadzone jeszcze przed pan-

demią pokazują jednak, że dla 80 proc. Polaków naj-

ważniejszym czynnikiem wyboru produktów i usług 

jest stosunek ceny do jakości, a dalej łatwość zakupu 

oraz zaufanie do marki. W rzeczywistości niska cena, 
zwłaszcza w okresach promocyjnych zniżek, mobilizo-
wała jeszcze więcej klientów. Z pewnością po pandemii 
znaczenie kryteriów pozacenowych nieco wzrośnie, ale 
nie zdominują one zakupów. 

Nastąpi natomiast jeszcze większa polaryzacja polskich 
konsumentów w zależności od skali ich niepokoju o losy 
planety. Pomiędzy jednoznacznym ograniczeniem kon-
sumpcji a obojętnością na kwestie ekologiczne i społecz-
ne pojawi się wiele zróżnicowanych postaw pośrednich. 
Dla firm oznacza to konieczność zdecydowanie bardziej 
szczegółowych analiz rynku i głębszej segmentacji klien-
tów oraz budowania zróżnicowanej, wręcz wysublimo-
wanej oferty dla wielu grup nabywców.  

Jeśli w zachowaniach konsumenckich po pandemii zaj-

dą jakieś bardziej radykalne zmiany, to będą dotyczyć 

kanałów zakupowych. Firma KPMG zbadała, że ponad 
70 proc. Polaków w czasie pandemii dokonuje zakupów 
pozaspożywczych online, a połowa z nich tego wcześniej 
nie robiła. Jedna trzecia w sklepach internetowych kupu-
je także produkty spożywcze. Według szacunków firmy 
PMR, handel internetowy w Polsce w 2019 r. wart był 
ponad 61 mld zł i stanowił około 11 proc. całego rynku 
detalicznego. Z powodu pandemii w ubiegłym roku in-
ternetowa sprzedaż wzrosła o rekordowe 26 proc. 

T H i n K Ta n K   3 8     2 0 2 1

tylu jest w Polsce nowych 
użytkowników usług 
cyfrowych od początku 
pandemii. 

Źródło: Raport McKinsey Digital Challengers 
in the next normal. Central and Eastern 

Europe on a path to digitally-led growth, 
październik 2020.

3,6mln
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firm zaczyna od prostych rozwiązań do obsługi kontak-
tów (czatobotów) z klientami oraz wspierania procesu 
sprzedaży, bo także dzięki nim można usprawnić biznes. 
Firma Forrester Consulting oceniła efekty korzystania 
przez trzy firmy w USA z usługi IBM Watson Assistant. 
W ciągu trzech lat uzyskały one 337 proc. zwrotu z in-
westycji w tę aplikację.   

Sztuczna inteligencja będzie wkrótce wszechobecna 

w rozwiniętych gospodarkach i zmieni świat biznesu. 

Największe korzyści przyniesie przedsiębiorstwom dzię-
ki poprawie produktywności, wydajności, automatyzacji 
i optymalizacji kosztów. Wkrótce różnica między firmą, 
której rozwój napędza sztuczna inteligencja, a tą, która 
z niej nie korzysta, będzie mniej więcej taka jak między 
komputerem Atari z połowy lat 80. a współczesnym ser-
werem dla dużego przedsiębiorstwa. 

Dlatego firmy, które nie zdadzą sobie sprawy z nadejścia 
nowej ery i nie przeprojektują swoich modeli bizneso-
wych, przegrają rynkową rywalizację. SI nie jest przej-
ściową modą czy nowinką technologiczną, ale prawdzi-
wą rewolucją, od której nie ma odwrotu. 

W bardziej rozwiniętych od polskiej gospodarkach SI 
usprawnia nie tylko duże firmy, ale coraz częściej trafia 
też do mniejszych, które nie mają własnych działów IT. 
To możliwe dzięki rozwiązaniom Ai-as-a-service, czyli 

usługom dostarczanym w abonamencie. Interfejsy do 
komunikowania się z systemami SI są bowiem coraz 
prostsze i nie wymagają wiedzy specjalistycznej, a wiele 
z nich już reaguje na polecenia głosowe.

Aby jednak skorzystać z jakichkolwiek narzędzi Si, 

trzeba zacząć od wdrożenia w firmie skutecznej meto-

dy gromadzenia i porządkowanych wszelkich danych: 
księgowych, produkcyjnych, marketingowych, pracow-
niczych. Bez tego algorytmy sztucznej inteligencji będą 
nieprzydatne. 

JAK ZAPROJEKTOWAć NOWą STRATEgIĘ FIRMY NA CZASY PO PANDEMII? 

1   uznać, że właśnie teraz jest właściwy czas 
na przemyślenie dotychczasowej strategii  
i osiągnięć. Aby zapewnić firmie zdolność 
do wieloletniego rozwoju, warto  
być gotowym na zaprojektowanie  
niemal wszystkiego od nowa. 

2   Zaplanować strategię cyfryzacji. 
W konsekwencji przebudować 
i unowocześnić system informatyczny, aby 
wykorzystywać cały potencjał rozwiązań 
analitycznych, uczenia maszynowego 
i sztucznej inteligencji.  

3   Przygotować menedżerów i pracowników 
do rozumienia i korzystania z narzędzi 
sztucznej inteligencji. W ciągu kilku lat 
zdominują one systemy informatyczne firm. 
Kto się nie załapie, straci zdolność do 
konkurowania na rynku. 

4   uporządkować wszystkie procesy 
biznesowe, bez czego nie da się 
przeprowadzić udanej transformacji 
cyfrowej. Pamiętać, że automatyzacja 
zastosowana w wydajnych operacjach 
doprowadzi do wzrostu ich wydajności,  
ale zastosowania do nieefektywnych 
operacji wzmoże nieefektywność.  

5   wprowadzić zmiany organizacyjne, które 
zmotywują pracowników na wszystkich 
poziomach do samodzielnego działania  
i przejęcia odpowiedzialności za decyzje. 
Warto wykorzystać doświadczenie tych 
pracowników, którzy pracowali zdalnie 
i nauczyli się działać autonomicznie.  
Przy braku środków na kompleksową  

 
cyfryzację zaplanować skalowalną 
transformację na kilka lat do przodu 
i stopniowo realizować jej kolejne etapy. 

6    Projektować tak wszystkie obszary 
biznesu, aby uwzględniały wymogi 
zrównoważonego rozwoju, czyli 
redukowały emisje i chroniły zasoby 
naturalne. Jeśli nawet klienci zwracający 
uwagę na te kwestie są jeszcze 
w mniejszości, to ta sytuacja może się 
szybko zmienić. Na przykład w krótkim 
czasie może dojść do kumulacji 
ekstremalnych zjawisk pogodowych  
lub katastrof ekologicznych, a wtedy  
kryteria pozacenowe za nadrzędne  
uzna większość klientów. 

7   stworzyć firmową politykę zbierania  
i porządkowania danych na potrzeby 
narzędzi si. McKinsey sugeruje, że firmy 
mogą zautomatyzować 64 proc. swoich 
procesów gromadzenia danych,  
co znacząco zmniejszy ilość pracy 
wymaganej do ręcznego  
wprowadzania danych.

8   stworzyć lub rozwijać własne internetowe 
kanały sprzedaży. Taka inwestycja 
przyniesie liczne korzyści: ułatwi 
wprowadzanie na rynek nowych produktów 
i usług, umożliwi zapewnienie klientom 
bardziej spersonalizowanego 
doświadczenia, zbuduje z nimi silniejsze 
relacje, a w rezultacie ułatwi zdobycie 
większej ilości danych i wdrożenie 
zautomatyzowanego marketingu.

PRAcOwNików 
BędZiE NA RAZiE BRAkOwAĆ
Mimo że z publicznych dyskusji może się wyła-
niać inny obraz, to w czasie pandemii zdalnie 
pracowała wyraźna mniejszość, a nie większość 
Polaków. Polski Instytut Ekonomiczny szacuje, że 
w 2020 r. dotyczyło to maksymalnie jednej czwar-
tej wszystkich zatrudnionych. GUS natomiast po-
daje, że odsetek osób pracujących wyłącznie zdal-
nie w całej gospodarce spadł we wrześniu 2020 r. 
do 5,8 proc. z 10,2 proc. w czerwcu. Ponadto 15 proc. 
pracowało w modelu hybrydowym. Zdecydowa-
nie bardziej na ten rodzaj pracy były otwarte firmy 
prywatne i – co zrozumiałe – częściej usługowe niż 
przemysłowe. W krajach OECD średnia dla pracy 
zdalnej i w modelu hybrydowym wynosiła 40 proc. 

Jak będzie po pandemii? Przede wszystkim upo-

wszechni się model hybrydowy. Już wiadomo, że 
praca zdalna może być efektywna, ale jednocze-
śnie pozbawia pracowników kontaktu społeczne-
go, co w dłuższym okresie jest niekorzystne dla 
nich i dla firm. 

Przed pandemią wiele branż odczuwało niedobo-
ry rąk do pracy. Po pandemii ten problem szybko 
nie zniknie. W pierwszej kolejności firmy powin-
ny sięgnąć po rezerwy pozostające poza rynkiem 
pracy: 

taki odsetek globalnych 
konsumentów oczekuje,  
że firmy będą odpowiedzialne 
za wpływ na środowisko.

Źródło: PwC, Global Consumer Insights  
Survey 2020. 43% 
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powszechnych obaw w najbliższych latach 
roboty nie zabiorą nam pracy, a jedynie uła-
twią pozbycie się czynności powtarzalnych 
i uciążliwych. Co będzie potem, trudno 
przewidzieć. 

Na pewno ubywać będzie tradycyjnych 
etatów, czyli 8-godzinnej pracy w jed-
nym miejscu ze stałym zakresem zadań. 
Sztywne dotąd zespoły pracownicze sta-
ną się bardziej elastyczne, zróżnicowane 
i wielopokoleniowe. Aby były efektywne, 
ich członkowie powinni dobrze rozumieć 
cele firmy, mieć sporo autonomii i zaufa-
nia szefów. To pozorna tylko oczywistość, 
bo liczne badania dowodzą, że w firmach 
w Polsce wciąż dominują paternalistyczne 
relacje organizacyjne. 

¬    niepracujące dotąd kobiety, którym trzeba zaofe-
rować szkolenia oraz elastyczny system pracy, np. 
współdzielenie etatów, ruchome godziny pracy,

¬    osoby 50 plus, które mają wiedzę i doświadcze-
nie, ale brakuje im umiejętności operacyjnych; te 
można uzupełnić odpowiednio przygotowanymi 
szkoleniami.  

Ale już w ciągu kilku lat odpowiedzią na niedobory 
pracowników będzie przyspieszona automatyzacja i ro-
botyzacja. Proces ten dokona się szybciej, niż myślimy, 
i pomoże częściowo zastąpić brakujących ludzi. Mimo 

rekomendacje tHinktank:

1.   firmy muszą nauczyć się elastycznego reagowania na zmienne warunki rynkowe 
 i częste zmiany zachowań konsumentów.  

2.   automatyzacja procesów biznesowych i analizy oparte na sztucznej inteligencji  
to teraz nadrzędny trend w światowej gospodarce. 

3.   wszystkie firmy powinny uruchomić i stale rozwijać internetowe kanały sprzedaży.  
4.   pracownicy będą oczekiwać od pracodawców większej elastyczności co do miejsca i czasu pracy.  

aby przetrwać nadchodzące trudne czasy i się rozwijać, warto dać pracownikom więcej swobody i autonomii. 

 

zbigniew Gajewski:  
partner w tHinKtanK 

PrzEdsIębIOrCy PrOgnOzuJą,  
JAKIE zJAWIsKA PrzybIOrą nA sIlE  
nA rynKu PrACy PO PAndEMI

¬   82 proc. – cyfryzacja i automatyzacja  
procesów

¬   81 proc. – rozwój adaptacyjności 
przedsiębiorstw 

¬   77 proc. – wzrost elastyczności miejsca  
i godzin pracy, rozwój pracy zdalnej

Źródło: Raport Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021.
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Piotr Stankiewicz  |  filozof, pisarz i poeta.  
ukończył studia filozoficzne na uniwersytecie 
warszawskim, gdzie uzyskał tytuł doktora filozofii. 
jest również magistrem astronomii.  
był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej  
i narodowego Programu rozwoju Humanistyki. 
autor książek: Sztuka życia według stoików,  
21 polskich grzechów głównych, Does Happiness 
Write Black Pages?, My fajnopolacy.  
Prowadzi stronę stoicką na profilu Facebook 
 oraz bloga „myślnik stankiewicza”. 

katarzyna Pawlikowska  |  jedyna w Polsce 
„kobietolożka”, ekspertka w dziedzinie społecznych  
i konsumenckich zachowań kobiet. autorka trzech 

książek – w tym YEStem kobietą! – i kilkuset publikacji 
oraz badań. ekspertka ds. kobiet tVn, felietonistka 

onetu. jedyna Polka prelegentka podczas the global 
summit on marketing to women w nowym jorku.  

od wielu lat jurorka w ważnych biznesowych 
konkursach, m.in. stewie award („oskary biznesu”). 

w ciągu ostatnich 12 lat stworzyła jedną  
z największych i najbardziej prężnych agencji  

komunikacji – grupa garden of words.

Czasami chcemy o sobie, o Polkach i Polakach, pomyśleć lepiej, niż przywykliśmy.  
Dobrym pretekstem jest trwająca epidemia – sytuacje nadzwyczajne odsłaniają bowiem 
nasze słabe punkty, ale też generują w nas siłę charakteru i umiejętność współpracy 
konieczne, by przetrwać. Jaką prawdę o nas ujawnia obecny kryzys? Gdzie szukać inspiracji 
i siły, aby zmierzyć się ze swoimi słabościami?  O Polkach i Polakach rozmawiamy 
z Katarzyną Pawlikowską, współzałożycielką agencji Garden of Words, znawczynią kobiet, 
autorką książek, oraz z  Piotrem Stankiewiczem, filozofem i pisarzem.

_ Katarzyna Pawlikowska _ Piotr Stankiewicz 
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POLKI I POLACY.  
JACY JESTEŚMY? 
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1 kwietnia 2021 r. startuje kolejny narodowy spis 

Powszechny Ludności i mieszkań, który potrwa 

do 30 czerwca br. wcześniejszy odbył się w 2011 r. 

Liczbę mieszkańców Polski oszacowano wówczas 

na 38,5 mln, a głównym trendem była zmniejsza-

jąca się liczba ludności w miastach i zwiększająca 

na wsiach. tegoroczny spis, m.in. przez epidemię, 

najprawdopodobniej tę tendencję wzmocni. 

można przypuszczać, że od 2011 r. Polki i Polacy 

bardzo się zmienili, bo nastąpił zauważalny rozwój 

społeczno-gospodarczy – obserwujemy zmiany 

w sposobie życia i mentalności wynikające z przy-

stosowania się do szybko ewoluującej rzeczywisto-

ści. wciąż jednak samoocena Polaków nie jest zbyt 

wysoka. 

oczywiście jesteśmy dumni z naszego dorobku, 

mamy aspiracje narodowe, ale nadal kontrastu-

ją one z poczuciem zacofania ekonomicznego  

i cywilizacyjnego w stosunku do Zachodu. czy rze-

czywiście tak różnimy się od naszych zachodnich 

sąsiadów? jacy dziś jesteśmy?

na to pytanie ma odpowiedzieć spis 2021 r. Zakła-

dano, że uwypukli najistotniejsze informacje zwią-

zane z funkcjonowaniem społeczeństwa polskiego. 

gdy planowano jego przeprowadzenie, nikt jednak 

nie przypuszczał, że wybuchnie pandemia.

w roku 2020 myśli i emocje Polaków koncentrowały 

się wokół koronawirusa, wyborów prezydenckich 

oraz strajku kobiet. w zależności od poglądów 

przyjmowaliśmy względem tych tematów od-

mienne postawy, lecz wszyscy poznaliśmy, co zna-

czy niepewność. Poczuliśmy lęk o życie i zdrowie, 

o przyszłość – a potem przyszło zmęczenie. więk-

szość z nas żyje teraz inaczej niż przed pandemią. 

Pytanie, czy to zbiorowe doświadczenie inności nas 

scali czy pogłębi różnice.
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  _ Katarzyna Młynek [THINKTANK]:  
Czy uprawniona jest hipoteza, że epidemia 
zmieniła Polki i Polaków? Może to czas,  
abyśmy zaczęli lepiej myśleć o nas samych  
i skupili się na tym, co nas łączy, a nie dzieli?  

  _ Katarzyna PawliKowsKa: Niestety, daleka je-
stem od konstatacji, że przez ostatni rok dojrzeliśmy 
i staliśmy się lepsi, choćby pod względem świado-
mości obywatelskiej czy konsumenckiej. Oczywiście 
pojawiają się prognozy, że od teraz będziemy dbać 
o język w przestrzeni publicznej, troszczyć się o śro-
dowisko oraz mniej konsumować. Lista takich życzeń 
jest naprawdę długa. Sama się zresztą pod nią podpi-
suję i szczerze nam wszystkim życzę, abyśmy stali się 
bardziej uważni i odpowiedzialni. Niestety sądzę, że 
są to jedynie pobożne życzenia. Historia pokazuje, że 
jako ludzkość przeżywaliśmy już poważniejsze kry-
zysy i wciąż nie potrafimy z nich wyciągać wniosków. 
Wśród nas są analfabeci historyczni, bo jak inaczej 
wytłumaczyć jawnie nacjonalistyczne, a nawet faszy-
stowskie poglądy prezentowane przez pewne środo-
wiska Polek i Polaków? 

  _ Piotr stanKiewicz: Koronawirus jak rentgen 
prześwietla nasze społeczeństwo. Już niczego nie da 
się ukryć, wszystko jest na wierzchu, łatwo widoczne. 
Mówiąc z angielska: No more bullshit. Ma to dobre 
i złe strony. Otwieramy się na nowe sposoby myślenia. 
Do tej pory byliśmy przyzwyczajeni żyć w określony 
sposób i pewne zmiany wydawały się niewyobrażalne. 
Kiedy w 2019 r., podczas kampanii wyborczej, jeden 
z polityków zaproponował, aby w trosce o środowi-
sko wprowadzić limity korzystania z linii lotniczych, 
jego postulat spotkał się z krytyką. Pomysł uznano za 
kompletnie oderwany od rzeczywistości. Epidemia 
przynajmniej na jakiś czas zamknęła przed nami 

przestrzeń powietrzną, a merytoryczna dysku-
sja o limitach stała się możliwa. Podobnie było 
z pracą zdalną. 

  _ Okazało się, że można efektywnie pracować 
z domu, a przywilej ten nie musi być dostępny 
jedynie dla freelancerów. Argument niejedne-
go szefa „potrzebujemy Panią/Pana w biurze, 
bo zdalnie się nie da” przestał obowiązywać; 
zobaczyliśmy, że jednak „się da”. Pamiętajmy 
też, że epidemia zamknęła nas w domach. To 
odizolowanie sprawia, że dosłownie i w prze-
nośni tkwimy w naszych czterech ścianach. 

że są w pełni obywatelkami i że chcą decydo-
wać o sobie. Ten protest nie dotyczy jednak tylko 
kobiet, biorą w nim udział także niektórzy męż-
czyźni. To zderzenie światów, manifestacja no-
woczesnego spojrzenia na świat i wartości. Klu-
czowe są tu otwartość na drugiego człowieka, na 
jego prawo do bycia wolnym, a nawet „innym”. 
To jest też coraz bardziej widoczne w biznesie, 
choć sam biznes jeszcze nie do końca sobie to 
uświadamia

  _ [TT]: Do sfery wartości najczęściej 
odwoływaliśmy się, mówiąc o rodzinie, 
przyjaciołach czy rządzie. Teraz włączamy  
w nią nowe obszary – chcemy wartości 
w pracy, ale też na zakupach.  
Czy ta zmiana będzie stała? 

  _ K.P.: Wydaje się, że tak, choć rewolucja nie na-
stąpi od razu. Już przewartościowujemy pewne 
sprawy, ale jest to proces. Poziom zaufania do 
polityków oraz rządów spada, i zjawisko to nie 
dotyczy jedynie Polski. Z tego powodu odwo-
łania do wartości poszukujemy także u marek. 
Wierzymy, że nas nie okłamią, nie wprowadzą 
w błąd, że możemy im zaufać, bo są empatyczne. 
W markach poszukujemy równowagi i stabiliza-
cji. Kupując, dokonujemy wyboru, zyskujemy 
poczucie kontroli, nawet jeśli jest ono pozorne. 

Skupiamy się na własnym życiu, niejednokrotnie 
pomijając potrzeby innych. Życie we własnej mikro-
bańce nie sprzyja empatii i głębszej refleksji. Trudno
 nam pojąć, że inni żyją i funkcjonują inaczej niż my. 
Spójrzmy choćby na kwestię opieki nad dziećmi. 
Niemal przez całą epidemię funkcjonują przedszkola 
w stacjonarnym, normalnym trybie. Inaczej wygląda 
sytuacja szkół, gdzie nawet najmłodsi uczyli się onli-
ne. Dobrze wiemy, że bez wsparcia rodziców, którzy 
w tym czasie pracowali zdalnie, byłoby to niemożli-
we. Jeśli ktoś nie ma dzieci, ta sytuacja w ogóle go nie 
dotyczy i łatwo mu zapomnieć o problemach współ-
pracowników. Zobaczyliśmy też, że w trudnym czasie 
epidemii szczególną rolę odgrywają kobiety – to wciąż 
głównie na ich barkach spoczywa większość obowiąz-
ków domowych i opieka nad dziećmi.

  _ [TT]: Kobiety w epidemii pokazały swoją siłę. 
Najpierw w domach, później na ulicy. Ten kobiecy 
manifest wydaje się mieć szerszy zasięg niż 
tylko kwestia aborcji czy szeroko rozumianych 
praw kobiet. Dziś spór toczy się o to, jaki świat 
zbudujemy po epidemii, bo nie da się utrzymać 
status quo. Pytanie, czy mamy wspólne wartości 
i czy możemy na nich wspólnie budować? 

  _ K.P.: Rok 2020 zdecydowanie był rokiem kobiet. 
Wskazywały na to badania, które prowadziłam ra-
zem z agencją SW Research jeszcze przed epidemią 
koronawirusa. Nawet kobiety z małych miast i wsi, 
o niskim poziomie wykształcenia i niezainteresowa-
ne polityką, czuły, że coś się zmienia. Wtedy przecież 
jeszcze nie wiedzieliśmy, że kobiety zostaną postawio-
ne pod ścianą, rozzłoszczone, a nawet – w pewnym 
sensie – zdehumanizowane i wyjdą na ulice. Kobiety 
mówią w końcu zdecydowanym głosem i liczę na to, 
że ten głos trudno będzie zignorować. W mediach 
społecznościowych i własnych domach pokazały,  Fo
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sensem demokracji jest 
cywilizowany konflikt polityczny, 
ścieranie się idei. niestety w Polsce 
musimy się tego jeszcze nauczyć.
Piotr stankiewicz

 
Poziom zaufania do polityków  
oraz rządów spada, i zjawisko to  
nie dotyczy jedynie Polski.
Katarzyna Pawlikowska
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jedności. Przecież w tym continuum powinniśmy być 
gdzieś pomiędzy. Brakuje nam dialogu i szacunku do 
odmiennego punktu widzenia. Wciąż nie potrafimy 
ze sobą rozmawiać, a co dopiero się dogadać. 

  _ K.P.: Ale gdy się ze sobą nie zgadzamy, jesteśmy naj-
bardziej twórczy. Na tym polega siła różnorodności 
i trzeba przyznać, że kraje Europy Zachodniej radzą 
sobie lepiej niż my. U nas kuleje edukacja demokra-
tyczna i ekonomiczna. Nie chodzi oczywiście o to, aby 
każdy Polak stał się oczytanym erudytą z wyższym 
wykształceniem. Rzecz w tym, abyśmy mieli świado-
mość, że demokracja jest dobrym ustrojem wtedy, gdy 
w nim uczestniczymy.

  _ [TT]: Dziś upadają też inne stereotypy  
dotyczące Polek i Polaków, jak choćby stereotyp 
„Matki Polki”. Zmianę wymusza oczywiście 
epidemia, ale trend był widoczny już wcześniej. 
Młode pokolenie chce żyć inaczej niż rodzice, 
szczególnie pokolenie Z, które postrzega 
rzeczywistość zdecydowanie odmiennie.  

  _ K.P.: Faktycznie stereotyp „Matki Polki” coraz 
mniej funkcjonuje wśród polskich kobiet. Podobnie 
jak w przypadku ostatnich strajków ma na to wpływ 
zmiana pokoleniowa. Oczywiście są rodziny wśród 40- 
i 50-latków, w których wciąż aktualny jest konserwa-
tywny model rodziny, ale zdarza się to coraz rzadziej. 
Cztery lata temu badaliśmy kobiety i sposób, w jaki 
zostały wychowane przez matki. Większość respon-
dentek wskazywała, że były wychowywane na speł-
nionego człowieka. Matki uczyły je realizowania pasji, 
pokazywały, że mogą się rozwijać. W ostatnich prote-
stach brały udział głównie córki takich matek. Zmianę 
w świadomość Polek widać też np. po liczbie komen-
tarzy pojawiających się w sieci po publikacji okładki 
magazynu „Elle” z Anną Lewandowską, na której 

jedności narodowej, trochę jak z piosenki: „Bo wszy-
scy Polacy to jedna rodzina”. Myślenie w tych katego-
riach także jest problematyczne. Oczywiście nie jest to 
problem pierwszej wagi, ale dobrze, abyśmy pamiętali, 
że sztuczna zgoda wszystkich ze wszystkimi nic do-
brego nie przyniesie. Sensem demokracji jest cywili-
zowany konflikt polityczny, ścieranie się idei. Niestety 
w Polsce musimy się tego jeszcze nauczyć. Najczęściej 
miotamy się ze skrajności w skrajność i albo jesteśmy 
absolutnie podzieleni, do tego stopnia, że brat nie 
rozmawia z bratem, albo uciekamy w fałszywą iluzję 

sporu, motywy, retoryka, ale sam podział niestety 
trwa. Podczas ostatnich protestów był jednak mo-
ment szczególny, gdy kibice wsparli kobiety. Wca-
le nie było oczywiste, że akurat kibice opowiedzą 
się po stronie strajku kobiet. Zresztą jeszcze kil-
ka lat temu osoby publiczne nie były skłonne do 
publicznych deklaracji w kwestiach społecznych 
czy politycznych. To jest pewne novum. 30 lat po 
zmianie systemu dochodzi do głosu pokolenie 
wychowane już w III Rzeczpospolitej, pokolenie 
niedoreprezentowane politycznie. Średnia wieku 
w polskim Sejmie od kilku kadencji wynosi 50–51 
lat i wciąż się nie zmienia. Ostatnie protesty są 
zatem wyrazem głosu młodego pokolenia. Ono 
swój sprzeciw wyraża w nowym języku, nie za-
wsze akceptowanym przez starsze pokolenia tzw. 
dziadersów, czyli osoby do tej pory rozdające karty 
i przywykłe do tej komfortowej sytuacji. Wymiar 
pokoleniowy nabiera znaczenia, widzieliśmy to 
podczas strajków klimatycznych, a teraz strajku 
kobiet. Zmienia się też forma protestów. Młodzi 
dają upust swojej kreatywności przede wszystkim 
na transparentach wykorzystywanych podczas 
protestów. Mówią językiem memów.

  _ [TT]: Może warto na te podziały spojrzeć 
inaczej. Nie szukać tego, co dzieli, lecz 
zauważać to, co łączy. Dostrzec siłę 
w różnorodności. Czy taka perspektywa  
może Polakom być bliska?  

  _ P.s.: Zdecydowanie skupiamy się na wojnie 
polsko-polskiej, mówimy o kłótniach i o tym, że 
żyjemy w dwóch rzeczywistościach. Oczywiście 
wojna nie jest dobra, ale z drugiej strony mamy 
nierealistyczne wyobrażenia o idealnej zgodzie, 
idylliczno-sielankowej rzeczywistości na kształt 
XII księgi Pana Tadeusza. Nazywam to fetyszem 

  _ Oczywiście skutki epidemii i kryzys, który się 
z tym wiąże, będą z nami jeszcze długo. Dlate-
go nie każdy w równym stopniu będzie mógł 
pozwolić sobie na zakup produktów lub usług zgod-
nych z wyznawanymi wartościami. Nie zmienia to 
jednak trendu, bo konsumenci coraz bardziej zwra-
cają uwagę na to, co do niedawna nazywaliśmy „aurą 
firmy”, na zachowania fair play. Biznesowi do tej pory 
udawało się zręcznie pozostać neutralnym, pomijając 
marki takie jak Ben&Jerry’s opierające się na wyraźnie 
sformułowanym światopoglądzie. Aktualnie w inter-
necie publikowane są listy firm popierających tę czy 
inną sprawę, więc coraz rzadziej można ulokować się 
poza dyskusją.

  _ [TT]: Obserwując dziś polskie społeczeństwo, 
trudno doszukać się wartości, o których 
rozmawiamy. W przestrzeni publicznej  
widać raczej nowe kłótnie i spory:  
o konieczności noszenia maseczek,  
o zasadność szczepień... Czy epidemia  
podzieliła polskie społeczeństw, czy to raczej 
kolejna odsłona kłótni polsko-polskiej? 

  _ P.s.: Raczej nowa odsłona. Polacy już są podzieleni i – 
mówiąc filozoficznie – jest to podział aprioryczny. Ak-
tualnie mamy jedynie nowy pretekst do nagonki na tę 
lub inną grupę społeczną – raz jest Smoleńsk, raz Unia 
Europejska, raz kobiety. Nowe są zatem przestrzenie 

 
młodzi dają upust swojej  
kreatywności przede wszystkim  
na transparentach wykorzystywanych 
podczas protestów.  
mówią językiem memów.
Piotr stankiewicz
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gdy się ze sobą nie zgadzamy, 
jesteśmy najbardziej twórczy. 
na tym polega siła różnorodności.
Katarzyna Pawlikowska
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widniał podpis „siła kobiet”. Zaangażowane  
Polki komentowały, że nie mają nic przeciw-
ko Annie Lewandowskiej, krytykowały jednak 
pomysł okładki z celebrytką, bo jest on od-
wrotnością tego, czego dziś oczekują. Zmiana 
dokonuje się nie tylko w metropoliach. Skoro 
kobiety z małych miejscowości w Małopolsce 
brały udział w strajku kobiet, oznacza to, że 
pociąg zmian ruszył. Niewątpliwie kobiety nie 
stanowią jednorodnej grupy. W wielu kwestiach 
mają zupełnie odmienne poglądy oraz różne 
podejście do instytucji, choćby Kościoła. Ale 
okazuje się, że potrafią się zjednoczyć i mówić 
wspólnym głosem, a wszystkie w gruncie rzeczy 
oczekują tego samego: dostępu do służby zdro-
wia, opieki nad osobami starszymi, rozwoju 
gospodarczego Polski i sprawiedliwego rynku 
pracy. Możemy się różnić, ale możemy też roz-
mawiać i wypracowywać wspólne rozwiązania. 

  _ P.s.: Dziś w ogóle młodzi ludzie, szczególnie 
pokolenie urodzone w latach 90., chętniej arty-
kułują swoje poglądy i określają się politycznie. 
Oczywiście nie zawsze ma to przełożenie na 
udział w wyborach. Opowiedzenie się po któ-
rejś ze stron jest dla nich naturalne i mało pro-
blematyczne. Pokolenie lat 80., starsze jedynie 
o dekadę, znacznie się różni. Poza grupą jasno 

określoną i zaangażowaną politycznie 
większość stanowią tzw. fajnopolacy, czy-
li fajne osoby niepotrzebujące dookreśleń. 
Dla fajnopolaka ważne jest spełnienie 
w życiu prywatnym i zawodowym, do-
brze urządzone mieszkanie i dostęp do 
usług – miłe i wygodne życie. Politycz-
nie często są zawieszeni w próżni i jest to 
temat tabu, dlatego raczej idą z prądem 
i za tym, co w danej chwili jest popularne. 
Nadzieja jest zatem w młodych – całkiem 
młodych, dla których fajnopolskość to 
zbyt mało. 

 
nadzieja jest zatem w młodych 
– całkiem młodych, dla których 
fajnopolskość to zbyt mało.
Piotr stankiewicz

tekst powstał na podstawie rozmowy dr Katarzyny młynek, dyrektor programowej tHinKtanK,  
z Katarzyną Pawlikowską i dr. Piotrem stankiewiczem, która odbyła się w ramach cyklu tHinKtanK LiVe taLKs.

 
rok 2020 zdecydowanie  
był rokiem kobiet.  
wskazywały na to badania,  
które prowadziłam jeszcze  
przed epidemią  
koronawirusa.
Katarzyna Pawlikowska
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2020 przez pandemię koronawirusa Sars-Cov-2 przejdzie do historii XXI w.  
W najbliższych latach naukowcy będą opisywali i analizowali zjawiska,  
które wynikły za sprawą wirusa. Przez wprowadzane w poszczególnych krajach 
lockdowny globalny świat na chwilę się zatrzymał. Zmienił się sposób prowadzenia 
biznesu i zarządzania państwami. Ze wzmożoną mocą uderzyły w ludzi  
już wcześniej przeżywane bolączki, takie jak samotność lub wykluczenie.  
Dominującymi emocjami okazały się lęk oraz strach: przed chorobą,  
utratą pracy, o dobrobyt rodziny. Świat poza codzienną walką z wirusem  
skupił się na wynalezieniu szczepionki na COVID-19.

O CZYM PISALIŚMY, 
CZYTALIŚMY I MYŚLELIŚMY  
W ROKU 2020?
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2019
2020

Dwa z tych haseł, czyli: „świat po pandemii” oraz 
„fake news” poddaliśmy bardziej szczegółowej analizie 
ze względu na wyjątkową częstotliwość występowania. 
Oczywiście pierwsze z nich nie było obecne w mediach 
w 2019 r.

ANALiZA iNSTyTUTU  
MONiTOROwANiA MEdiów
W przypadku haseł „lęk”, „frustracja”, „niepewność” 

i „zmęczenie” nastąpił istotny wzrost liczby publikacji 
niemal we wszystkich rodzajach mediów. 
W przypadku słowa „lęk” obserwowaliśmy dwa wzrosty. 
Pierwszy w okresie marzec–maj, kolejny w październiku. 
Za drugim razem tylko w samych portalach interneto-
wych słowo to pojawiło się w ponad 50 tys. publikacji 
(dla porównania rok wcześniej w tym samym miesią-
cu hasło to występowało w zaledwie 18 tys. tekstów). 
Z kolei wzrost popularności słowa „frustracja” w so-
cial mediach nastąpił już na początku 2020 r., w lutym 
oraz marcu, jednak nie zanotowano drugiego wzrostu. 
W prasie drukowanej w ogóle nie zaobserwowaliśmy 
skoku liczby występowania tego słowa w stosunku do 
roku wcześniejszego. To jedyny taki przypadek, jeśli cho-
dzi o omawiane hasła. Natomiast największe występo-
wanie słowa „niepewność” odnotowano w portalach 

tHintanK i Instytut Moni-
torowania Mediów postanowili sprawdzić, jak te nad-
zwyczajne wydarzenia zapisały się w mediach, a za ich 
pośrednictwem także w świadomości Polaków.  

Eksperci THINKTANK i IMM wybrali 12 haseł, które 
w naszej ocenie najtrafniej charakteryzują społeczne do-
świadczenia związane z epidemią. Instytut Monitorowania 
Mediów zbadał, jak często i w jakim kontekście pojawiały 
się one w prasie, w portalach internetowych i na kon-
tach publicznych w social mediach takich jak Facebook,  
Twitter, Instagram, YouTube. Instytut badał zakres wystę-
powania poszczególnych haseł (m.in. „lęk”) oraz sformu-
łowań z nimi związanych (np. „lęk w czasie pandemii”, 
„lęk w dobie pandemii”, „psychiczne skutki pandemii”, 
„kryzys psychiczny w dobie pandemii”). Sprawdzono 
również dynamikę występowania poszczególnych fraz 
w każdym kolejnym miesiącu 2020 r. w porównaniu do 
roku 2019, by uchwycić istotne zmiany. 

Hasła wyoDrębnione  
przez ekspertów:

 1   dystans społeczny

 2   Edukacja online

 3   Fake news

 4   Frustracja

 5   kryzys gospodarczy

 6   Lęk

 7   Niepewność

 8   Nowa polityka monetarna

 9   Praca zdalna

 10   Przyspieszenie cyfrowe

 11   Świat po pandemii

 12   Zmęczenie

o kryzysie w gospodarce pisały również w październiku, 
a więc pod koniec ubiegłego roku. W 2020 r. częściej po-
jawiało się też hasło „przyspieszenie cyfrowe”. Wzrost 
ten miał jednak inną dynamikę niż wcześniej przytoczo-
ne hasła – największy wystąpił na portalach interneto-
wych najpierw w sierpniu, a później w listopadzie 2020 r.

Nowa polityka monetarna okazała się tematem, który 
nie został podchwycony przez media. Nieznaczny wzrost 
występowania tego hasła w 2020 r. pojawił się jedynie 
w prasie drukowanej; w portalach liczba materiałów na 
ten temat była nawet mniejsza niż w roku 2019. 

Całkowicie nowym zjawiskiem w mediach okazało się 
hasło „dystans społeczny”. W 2019 r. liczba publikacji 
na ten temat była tak niewielka, że niemal niezauważal-
na. Tym samym można przyjąć, że hasło miało swoją 
inaugurację w mediach w 2020 r.
W ubiegłym roku wiele pisano o fake newsach. Naj-
więcej w marcu 2020 r. – niemal 120 tys. publikacji, czyli 
sześć razy więcej niż w roku 2019 (wówczas powstało 
niespełna 19 tys. publikacji). Co ciekawe, aż 98 proc. tek-
stów na temat fake newsów pojawiło się w internecie: na 
portalach i social mediach, tym samym prasa drukowana 
stanowiła zaledwie 2 proc. wszystkich publikacji.

internetowych w październiku 2020 r., to ponaddwukrot-
ny wzrost (mniejszy nastąpił również w początkowym 
okresie epidemii). Z kolei  „zmęczenie” odnotowało 
dwa wzrosty – pierwszy wiosną, w marcu, a drugi już 
pod koniec roku 2020 – w listopadzie i grudniu.

Nie było zaskoczenia, jeśli chodzi o frazy związane z edu-
kacją online, pracą zdalną, czyli tzw. home office, kryzy-
sem gospodarczym czy też przyspieszeniem cyfrowym. 
Każda z nich wystąpiła istotnie częściej niż w roku 2019, 
co potwierdza zainteresowanie mediów właśnie tymi te-
matami w 2020 r. 

W social mediach w 2019 r. o edukacji online prak-
tycznie się nie mówiło. Wzrost liczby publikacji nastąpił 
wiosną 2020 r., czyli już w początkowym etapie pande-
mii. Analogicznie rozwijała się popularność hasła „pra-
ca zdalna” – social media odnotowały znaczny wzrost 
w marcu oraz mniejszy pod koniec roku 2020, w listo-
padzie. Również w portalach internetowych najwięcej 
wzmianek na temat pracy zdalnej przypada na marzec 
oraz listopad. O kryzysie gospodarczym media wspo-
minały najczęściej na początku pandemii, czyli w marcu 
2020. Hasło odnotowało istotne wzrosty zarówno w so-
cial mediach, jak i na portalach internetowych. Portale 

                                                                               liczba publikacji haseł w wybranym medium

niepewność / social media frustracja / social media lęk / social media

niepewność / portale frustracja / portale lęk / portale
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                                                                               liczba publikacji haseł w wybranym medium

PRóBA iNTERPRETAcJi
 wyNików BAdANiA  
Analizując występowanie różnych haseł w mediach, war-
to wziąć pod uwagę dwa zjawiska. Po pierwsze – media 
narzucają agendę ważnych tematów najczęściej sugero-
wanych przez polityków. Dziś nierzadko dyskusje roz-
poczynają się na Twitterze, a dopiero później pojawiają 
się w innych social mediach lub mediach tradycyjnych: 
w telewizji, prasie lub radio. Inicjatywa wyboru treści, 
o których się pisze, może płynąć również oddolnie, np. od 
dziennikarzy. Przy rzetelnych, głębszych analizach dany 
temat może stać się głównym trendem dyskutowanym 
w mediach i zostać wyłapany przez portale, telewizję czy 
radio. Najczęściej te dwa podejścia równoważą się, cze-
go jednak nie doświadczyliśmy w 2020 r. ze względu na 
epidemię koronawirusa. 

Wyraźnie widać to na przykładzie „lęku”, który pojawił 
się w social mediach już na początkowym etapie pande-
mii – w marcu, kwietniu i maju. Spadek zaś był widoczny 
dopiero wtedy, gdy do pewnego stopnia przywykliśmy 
do pandemicznej rzeczywistości i względnie nauczyli-
śmy się w niej poruszać. Zaczęliśmy też przyzwyczajać 
się do tego, co dopiero nastąpi, do drugiej i trzeciej fali 
zachorowań, podobnie jak do sezonowej grypy. Stało się 

„Świat po pandemii” to hasło roku 2020, z przyczyn 
oczywistych nieobecne w mediach w 2019 r. Każdego 
miesiąca 2020 r. na ten temat pojawiało się kilkadzie-
siąt tysięcy publikacji. Ich największe natężenie nastą-
piło w okresie kwiecień–czerwiec 2020 r. Podobnie jak 
w przypadku hasła „fake news”, „światem po pandemii” 
interesował się przede wszystkim internet, gdzie pojawiło 
się aż 97 proc. publikacji.

tak m.in. dlatego, że najczęściej odczuwamy lęk przed 
nieznanym; najwyższy jego poziom odnotowano, gdy 
jako społeczeństwo dysponowaliśmy niewielką wie-
dzą o wirusie – nie wiedzieliśmy, jak będą wyglądały 
państwowe obostrzenia, na ile zmieni się sposób naszej 
dotychczasowej pracy, a przede wszystkim jak wirus 
wpłynie na nasze zdrowie. 

Poziom lęku w społeczeństwie wyhamował też dlatego, 
że silne natężenie emocji nie może trwać zbyt długo. 
Pewne podstawowe potrzeby są w nas stale obecne, np. 
potrzeba miłości, ale poczucie lęku i zagrożenia wygasa. 
W pewnym momencie nie mamy już siły, aby się bać lub 
protestować. Ta energia wyczerpuje się, bo nie jesteśmy 
w stanie funkcjonować przy jej zbyt dużym natężeniu. 
Nasze obawy nie pozostały bez wpływu na potrzebę po-
szukiwania informacji. W początkowym okresie pande-
mii większa liczba osób na bieżąco śledziła wiadomości 
telewizyjne i/lub czytała doniesienia prasowe. Przeraże-
nie i niepewność wpłynęły na to, że zaczęliśmy sprawdzać 
docierające do nas informacje, na ile są one prawdziwe 
bądź fałszywe. Ważna stała się też ich rzetelność. Dopóki 
zjawisko epidemii było nowe i nieoswojone, koncentro-
waliśmy się na weryfikowaniu fake newsów, z czasem 
jednak odpuściliśmy. 

Stało się tak m.in. dlatego, że nie jesteśmy w stanie wery-
fikować strumieni docierających do nas informacji. Kar-
tezjańska zdolność ludzkiego rozumu do samodzielnego 
poznawania prawdy okazała się mało realna. Kartezjusz 
zapewne uznałby, że człowiek zalewany informacjami bę-
dzie chciał sprawdzić ich prawdziwość. Czyli zanim uwie-
rzymy w newsa, musimy przekonać się, czy rzeczywiście 
jest on prawdziwy czy fałszywy. To, jak dzisiaj odbieramy 
informacje, bliższej jest jednak poglądowi Spinozy, któ-
ry kładł nacisk na automatyzm. Uważał, że na wyjściu 
uznajemy coś za prawdziwe, a dopiero później tę prawdę 
poddajemy weryfikacji. Można powiedzieć, iż uważał, że 
nasze mózgi funkcjonują po to, aby przeżyć, a nie myśleć. 
Zwykle tak właśnie działamy. Jesteśmy zalewani informa-
cjami, a to powoduje, że brakuje nam zasobów poznaw-
czych, aby je analizować. Bombardowani obrazami jedy-
nie je skrolujemy, nie wczytujemy się w treści. Z myślenia 
raczej chcemy być zwolnieni, albo wolimy, aby pomyślał 
za nas ktoś inny, choćby algorytm, który wyselekcjonuje 
dla nas film. Automatyzm pojawia się szczególnie wtedy, 
gdy jesteśmy zmęczeni lub rozproszeni, a tak często czu-
jemy się podczas pandemii. Z drugiej strony w sytuacji 
zagrożenia informacje przyswajamy w sposób bardziej 
kontrolowany, bo od tego, czy je dobrze zrozumiemy, 
zależeć może zdrowie i życie naszych rodzin. 

edukacja online / social mediafake news / ogółem

fake news / prasa i internet  / 2020r. edukacja online / portale
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ludzi młodych (uważała tak prawie jedna piąta społeczeń-
stwa) lub rozpowszechniano teorie o wlewach witamino-
wych leczących koronawirusa. Nierzadko pojawiały się 
opinie, że wirus wyciekł z laboratorium albo został skon-
struowany po to, aby wyeliminować najsłabszych – star-
szych i chorych. 

Samo pojawienie się teorii spiskowych nie musi mieć 

jedynie złych konotacji, można założyć, że wynikają 

one z krytycyzmu. Osłabienie autorytetów spowodowa-
ło konieczność poszukiwania wyjaśnień na własną rękę. 
Najszybciej i najłatwiej jest skorzystać z informacji po-
pularyzowanych w social mediach, głównie przez krąg 
własnych znajomych.

Niejednokrotnie egzaminu nie zdały również media, np. 
podczas słynnej debaty z „Pytania na Śniadanie”, gdzie 
profesor medycyny został zaproszony do dyskusji z wind-
surferem, który bez zażenowania pouczał profesora w te-
macie epidemii. Media nie zastosowały tu podstawowego 
standardu, dobierając gości – organizacyjnie, ale też ko-
munikacyjnie okazały się nieprzygotowane, uwypuklając 
tym samym słabości społeczeństwa. 

co możemy zrobić? Przede wszystkim edukować naj-

młodsze pokolenia. Uczyć, jak odróżniać prawdę od fał-
szu, dawać narzędzia, które to umożliwią, uczyć nowych 
umiejętności. Oczywiście to niczego nie gwarantuje; nie 
możemy mieć pewności, że młodzi skorzystają z nabytych 
umiejętności, ale bez nich na pewno będą bezbronni. 

Gdzie zatem poszukujemy wiarygodnych informacji? 

Raczej nie w klasycznych mediach, bo aktualnie przeży-
wają one kryzys, i to niekoniecznie spowodowany jedynie 
epidemią koronawirusa. Niemniej podczas pierwszego 
lockdownu wielu gazetom groziło bankructwo z po-
wodu gwałtownie spadającej sprzedaży. Amerykańskie 
dane pokazują, że zaufanie do mediów na przestrzeni lat 
1999–2015 spadło aż o 22 proc. Młodzi ludzie w Polsce, 
szczególnie ci w przedziale wiekowym 18–29 lat, korzy-
stają głównie z internetu, i jest to ich podstawowe źródło 
informacji – zjawisko dotyczy aż 69 proc. młodych. Na-
dal pewna grupa niektóre programy telewizyjne ogląda 
w sieci, dotyczy to jednak osób starszych. Znaczenie te-
lewizji i prasy jako głównego źródła informacji w ciągu 
ostatnich pięciu lat spadło o 10 proc.

Tradycyjne media coraz rzadziej też wyjaśniają nam 

świat. Raczej żyjemy w swoich bańkach medialnych – 
wierzymy i dzielimy się wiadomościami publikowanymi 
przez znajomych w social mediach. Wierzymy zatem tym 
mediom, które są zgodne z naszymi poglądami. Myślimy 
przez analogie, szukając wzorców pasujących do tego, co 
już wiemy. Szczególnie na początku epidemii w mediach 
społecznościowych poszukiwaliśmy też historii, które 
pozwolą nam zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. 
Często ulegaliśmy też zbyt pospiesznym wyjaśnieniom, 
które okazywały się całkowicie fałszywe, a nawet irracjo-
nalne. W niepewność dobrze wpisują się teorie spiskowe, 
bo w łatwy sposób wyjaśniają świat i dostarczają potrzeb-
nego zrozumienia. Teorie te dają także poczucie kontroli, 
nawet jeśli jest ono jedynie iluzoryczne, oraz pozwalają 
na przewidywanie, co może się wydarzyć.  

w mediach społecznościowych teorie spiskowe prze-

żywały swoją świetność, gdyż pojawiło się ich naprawdę 
sporo, np. belgijskie służby opublikowały raport, według 
którego muzułmanie otrzymali dyspozycje kasłania na 
niewiernych. W Polsce w wyniku rozprzestrzeniających 
się sugestii np. pojawiły się napaści na Azjatów. Poszuki-
wanie kozła ofiarnego zadziałało niemal automatyczne. 
Mówiło się też, że koronawirus nie jest zagrożeniem dla 

tekst powstał w oparciu o rozmowę, w której uczestniczyli: 

paweł sanowski, prezes instytutu monitorowania mediów, 

dr hab. Jacek wasilewski z Katedry antropologii mediów 

uniwersytetu warszawskiego oraz prof. dr hab. Grażyna 

wieczorkowska-wierzbińska z Katedry Psychologii  

i socjologii Zarządzania uniwersytetu warszawskiego. 

dyskusję moderowali: dr małgorzata bonikowska,  

prezes tHinKtanK, i zbigniew Gajewski,  

partner tHinKtanK.
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Z perspektywy, która nas tutaj interesuje, czyli za 10 
lat, według Kurzwaila sztuczna inteligencja przejdzie 
ważny test Turinga, a tym samym osiągnie ludzki po-
ziom inteligencji. A w którą stronę poprowadzą nas 
inne technologie już teraz przekształcające świat? 

wchOdZĄ SiEci 5G, 
A JUż ZA PROGiEM 6G  W 2030 r. do globalnej 
sieci internetowej ma być podłączonych 500 mld 
różnych urządzeń.  Będzie to możliwe dzięki właśnie 
wdrażanej technologii 5G oraz dopiero startującej re-
wolucji 6G. Obecna sieć 4G osiąga maksymalna prze-
pustowość 300 Mb/s. 5G wkrótce ma nam zaoferować 
nawet 20 Gb/s, ale 6G będzie przesyłać dane w tempie 
wyrażanym w terabitach na sekundę (1 terabit to 1000 
gigabitów). 

to przyspieszenie internetu sprawi, że cyfryzacja 

naszego świata będzie się rozwijać skokowo. 5G po-
zwoli np. podpiąć do internetu nawet milion urządzeń 
na kilometr kwadratowy. Dzięki temu szybko upo-
wszechnią się systemy sztucznej inteligencji, Internet 
rzeczy czy rozwiązania korzystające z rozszerzonej 
rzeczywistości. A to z kolei znacząco poprawi wy-
dajności produkcji, przyniesie oszczędności energii 
i surowców oraz pomoże rozwiązać obecne proble-
my ludzkości, jak katastrofa klimatyczna, zaśmiece-
nie oceanów czy pogłębiające się różnice społeczne 
i ekonomiczne. 

ŚwiAT cyFROwy ZłĄcZy Się 
Z REALNyM  Do 2030 r. rzeczywistość fizyczna i cy-
frowa będą się nawzajem przenikać. Inteligentne oku-
lary pozwolą nam widzieć przez ściany, a         hologramy 
3D będzie trudno odróżnić od prawdziwych obiektów. 
Drukarki 3D potanieją i będą w stanie wydrukować 
prawie każdy przedmiot. 

Zmieni się także świat rozrywki i poszerzą moż-
liwości korzystania z kultury oraz wiedzy. Dzięki 

raymond „Ray” Kurzweil, 
amerykański informatyk, naukowiec, pisarz i futuro-
log oraz propagator idei transhumanizmu,  w wydanej 
w 1998 r. książce The Age of Spiritual Machines, przed-
stawił prognozę technologii komputerowych za 10 lat, 
czyli w roku 2008. Starał też się wybiec 20 lat do przo-
du. Przewidział m.in. pojawienie się minikomputerów 
w urządzeniach domowych, w ubraniach i biżuterii, 
wirtualnej rzeczywistości 3D, komunikacji z kompu-
terami za pomocą mowy i gestów, komputerowych 
asystentów osobistych zdolnych na żywo tłumaczyć 
z wielu języków, programów tworzących muzykę i ob-
razy. W sumie wszystkie jego przewidywania okazały 
się trafne, choć nie w stu procentach. Sam Kurzwail 
mówił trzy lata temu, że od 1990 r. ogłosił w sumie 147 
prognoz, a ich trafność wyniosła 86 proc.

Ta zadziwiająca skuteczność mogłaby prowadzić 
do wniosku, że wystarczy zebrać najlepszych eksper-
tów w jednym miejscu, a oni choćby z 86-procentową 
skutecznością przedstawią technologie dostępne za 
10 lat. Niestety prognozowanie staje się dziś o wiele 
trudniejsze. kurzwail i inni futurolodzy twierdzą, że 

teraz postęp już nie jest liniowy, tylko wykładniczy. 

Gdyby to przedstawić ściśle matematycznie, inno-

wacje za rok się podwoją, za 10 lat przyspieszą 1024 

razy, a za 20 lat ponad milion razy. Nawet jeśli w tych 
zapowiedziach jest trochę publicystycznej przesady, to 
bez wątpienia już w najbliższej dekadzie technologia 
będzie się rozwijać o wiele szybciej niż w poprzed-
nim stuleciu. A to oznacza, że nie da się przewidzieć 
wszystkich kolejnych zmian, które wywoła sztuczna 
inteligencja i komputery kwantowe czy dostępne już 
metody naprawy wadliwych genów człowieka. Naj-
prawdopodobniej wyniosą one ludzką wiedzę daleko 
poza wyobrażalne dziś horyzonty, a wynikające z nich 
kolejne wynalazki nie pojawiły się jeszcze w niczyim 
umyśle nawet w zarysie.
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TO NIE TECHNOLOGIA 
JEST ZAGROŻENIEM, 
TYLKO MY SAMI
W najbliższej dekadzie postęp technologiczny będzie szybszy 
niż w ostatnich stu latach. Za 10 lat ludzkość opanuje syntezę 
termojądrową i globalne emisje mogą spaść do zera. Naukowcy z pomocą 
sztucznej inteligencji opracują skuteczne metody recyklingu plastiku  
oraz innych odpadów. Genetyka i nanotechnologia wyleczą większość chorób.  
Ale nie mamy pewności, że cała ludzkość skorzysta z tych dobrodziejstw.
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sieci. Niektóre technologie wymagają bo-
wiem natychmiastowej interpretacji danych 
i przeszkadzają im nawet minimalne opóź-
nienia w ich przesyle. Dlatego w najbliższej 
dekadzie jednym ze sposobów poradzenia 
sobie z tym wyzwaniem będzie edge com-
puting.

Jeszcze większe nadzieje w tym zakresie 
wiązane są z komputerami kwantowymi.  
w wyścigu o stworzenie w pełni działają-

cych maszyn biorą udział najsilniejsze pań-

stwa i największe firmy branży it. W ubie-
głym roku o swoich sukcesach informował 
Google, ale już pod koniec czerwca Ho-
neywell, znany wielobranżowy koncern 
przemysłowy, zbudował komputer o jak na 
razie największej na świecie pojemności 
kwantowej. Wielu światowych gigantów 
komputerowych zapowiada, że obliczenia 
kwantowe będą już w pełni dostępne za 
pięć lat. Za 10 lat pomogą one rozwiązywać 
problemy, które do niedawna uznawano za 
niemożliwe do rozwiązania. 

NANOTEchNOLOGiA TO 
kOLEJNA REwOLUcJA  Nanotechno-
logia polega na manipulowaniu pojedyn-
czymi atomami i cząsteczkami materiału 
w nanoskali 1–100 nanometrów, a nano-
metr to jedna miliardowa część metra. Już 
wiadomo, że nanotechnologia zastosowa-
na w medycynie i stomatologii przyniesie 
znaczący postęp w diagnostyce, leczeniu 
i zapobieganiu chorobom. Już wkrótce np. 
zaczną działać nanoroboty, które wykryją 
i zniszczą w krwioobiegu komórki nowo-
tworowe.  

Ale nanotechnologia będzie miała o wie-
le więcej pożytecznych zastosowań. Inży-
nierowie chemicy z MIT zaprojektowali 
w 2018 r. materiał, który w reakcji z dwu-

!

tlenkiem węgla z powietrza może rosnąć, wzmacniać 
się, a nawet samonaprawiać. Dziś jeszcze teoretycznie, 
a za dekadę w praktyce zarysowana lub pęknięta po-
wierzchnia z tego materiału naprawi się bez ingerencji 
zewnętrznych, a przy okazji wychwyci i zneutralizuje 
CO2. To i podobne odkrycia zrewolucjonizują prze-
mysł, produkcję wszelkich materiałów, zoptymalizują 
sposoby pozyskiwania i przesyłania energii odnawial-
nej. Pomogą też stworzyć ultrawydajne algorytmy 
przetwarzania, szyfrowania i przesyłania danych bez 
uszczerbku dla ich niezawodności.

GENETykA wyLEcZy 
NiEULEcZALNE  Naukowcy zidentyfikowali po-
nad 50 tys. chorób genetycznych wywoływanych 
przez mutację pojedynczego genu u ludzi. Teraz, ze 
względu na szybki spadek kosztów sekwencjono-
wania genów, medycyna kliniczna projektuje nowe 
sposoby leczenia chorób, które wcześniej uważano 

rozwojowi wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości 
nasze domowe urządzenia będą mieć generatory 
dotyku, zapachów, smaku, chłodu lub tropikalnego 
upału. To zrewolucjonizuje także podróże, turystykę, 
edukację. Bez wychodzenia ze szkolnej klasy grupa 
uczniów odbędzie wirtualną wycieczkę po egipskich 
piramidach, a dziadkowie odwiedzą swoje wnuki 
przebywające na drugim końcu świata. Wirtualna po-
dróż do tropikalnej dżungli, a nawet wyprawa na odle-
głą planetę dostarczą wielozmysłowych doświadczeń. 

kOMPUTERy STEROwANE 
GłOSEM i MyŚLAMi  Zapowiada się koniec kla-
wiatur, myszy, kontrolerów gier, a ostatecznie interfej-
sów użytkownika w dowolnych urządzeniach cyfro-
wych. Polecenia będziemy im przekazywać głosowo, 
a także myślami, dzięki czipom wszczepionym do 
mózgu. Im bardziej skomplikowane będą technolo-
gie oparte na sztucznej inteligencji, blockchainie czy 
wykorzystujące obliczenia kwantowe, tym łatwiej bę-
dzie je obsługiwać. Paradoks? Nie, bo firmy stojące za 
tymi innowacjami będą musiały uprościć ich obsługę. 
W przeciwnym razie większość społeczeństw nie na-
dąży za kolejnymi fazami rewolucji cyfrowej, a nie-
zrozumienie i opór staną się blokadą nie do przejścia. 

Smartfony lub smartwatche staną się naszymi pod-
ręcznymi asystentami o ogromnej mocy i możliwo-
ściach. Pomogą nam się uczyć, kontrolować zdrowie, 
rozwiązywać złożone problemy i wykonywać wszelkie 
inne zadania w domu i w pracy. 

MOc chMURy 
i kwANTów  Pojazdy autonomiczne, roboty 
chirurgiczne, gry i inteligentne fabryki oraz nowe 
projekty naukowe będą wymagać nie tylko szybszej 
transmisji danych, ale też mocy obliczeniowych, któ-
rych nie zapewnią obecne superkomputery. Dziś 
przetwarzanie ogromnych ilości informacji ułatwiają 
chmury cyfrowe. Ale zapotrzebowanie rośnie, dlatego 
coraz częściej stosuje się tzw. brzegowe przetwarzanie, 
czyli przeprowadzane lokalnie, bez transmisji w dużej 

za śmiertelne. Najczęściej terapia genowa 
działa poprzez wprowadzenie zdrowej ko-
pii wadliwego genu do komórek pacjen-
ta.  Transfer materiału genetycznego jest 
zwykle wykonywany przy użyciu wekto-
rów wirusowych, które wykorzystują wła-
sne zdolności biologiczne, aby dostać się 
do komórki. Terapią genową można leczyć 
zarówno dziedziczne choroby genetyczne, 
jak i choroby nabyte. 

taką prędkość bezprzewodowego przesyłu 
danych udało się osiągnąć naukowcom  
z uniwersytetów w osace i w nanyang  
dzięki skonstruowanemu przez nich  
czipowi przewidzianemu dla sieci 6g.
Źródło: geekweek.pl. 

11  gigabajtów  
na sekundę 
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kONSEkwENcJE: 
ScENARiUSZ OPTyMiSTycZNy

Obok grup interesu inwestujących 
w rozwój technologiczny z powodów ego-
istycznych wzrasta ruch naukowców zapo-
wiadających, że swoje wyniki udostępnią 
wszystkim zainteresowanym za darmo lub 
po kosztach. Uważają oni, że postęp po-

winien zapewnić dobrobyt całej ludzkości 

i przynieść korzyści planecie. Chcą zwięk-
szyć możliwości człowieka, rozwijać jego 
kreatywność, umożliwiać integrację grup 
wykluczonych, minimalizować nierówno-
ści gospodarcze, społeczne, płciowe i inne. 

Aby zrealizował się ten pozytywny 
wpływ nowych technologii na ludzkość, 
trzeba jednak znacznie więcej współpracy 
międzynarodowej. Bez niej dystrybucja 
innowacji pozostanie nierównomierna, 
a najwięcej skorzystają na nich i tak już bo-
gate państwa oraz korporacje. Potrzebna 
jest także całkowita przebudowa obecnego 
modelu edukacji dzieci i dorosłych. musi 

być ona ukierunkowana na zrozumienie 

tego świata, który nadchodzi, i uczenie 

umiejętności korzystania z postępu. Jest to 
ponadto warunek spełnienia się tych pro-
gnoz, które zapowiadają przyrost nowych 
miejsc pracy w miejsce zajętych przez robo-
ty. Niewykształceni ludzie nie będą w stanie 
sprostać nowym oczekiwaniom. 

Wreszcie rządy i sektor publiczny powin-
ny zwiększyć własne użytkowanie techno-
logii dla rozwiązywania istotnych proble-
mów społecznych. W przeciwnym razie 
stracą realną władzę na rzecz globalnych 
korporacji, które tworząc i sprzedając naj-
nowsze wynalazki, nie muszą się kierować 
interesem społecznym. 

Bezprecedensowy poziom kontroli nad dostar-
czaniem kwasu nukleinowego, modyfikacją ukła-
du odpornościowego i precyzyjną manipulacją 
ludzkim genomem to technologie niewyobrażalne 
jeszcze 10 lat temu. Dziś to już pewne, że w ciągu 

następnej dekady uruchomią one nowe obszary 

medycyny i możliwe stanie się nie tylko wylecze-

nie większości ciężkich chorób, ale zapobieganie 

im, zanim nas dotkną. 

SyNTEZA JĄdROwA 
MOżE OcALiĆ ŚwiAT  Synteza jądrowa jest 
zasadniczo  przeciwieństwem rozszczepienia 
jądrowego, które ludzkość wykorzystuje w elek-
trowniach atomowych oraz, niestety, do produk-
cji broni masowej zagłady. Podczas rozszczepienia 
ciężkie jądro jest dzielone na mniejsze jądra. Od-
wrotny proces zachodzi na Słońcu. Tam w serii 
reakcji jądrowych cztery izotopy wodoru-1 ulega-
ją fuzji w hel-4, co uwalnia ogromne ilości ener-
gii. Od 50 lat naukowcy marzą, bo powtórzyć to 
zjawisko na Ziemi, bo moglibyśmy wtedy produ-
kować energię elektryczną w praktycznie nieogra-
niczonych ilościach bez żadnych odpadów ani za-
nieczyszczeń szkodzących atmosferze. 

To nie tylko marzenie, ale realny projekt. We 
Francji powstaje ITER (International Thermonuc-
lear Experimental Reactor), finansowany przez 
Unię Europejską, Chiny, Indie, Japonię, Koreę, Ro-
sję i USA. W lutym UE zdecydowała, że do 2027 r. 
dorzuci do budowy 5,61 mld euro. Bernard Bigot, 
szef ITER, zapowiada, że pierwsze uruchomie-
nie reaktora nastąpi w 2025 r., a David Kingham, 
współzałożyciel brytyjskiej firmy Tokamak Energy, 
ogłosił, że jego firma pierwszą komercyjną elek-
trownię termojądrową otworzy najpóźniej w 2030 r. 
Jeśli to się rzeczywiście uda, ten sposób pozyski-
wania energii w całkiem nieodległej przyszłości 
pomoże ludzkości uwolnić się od węgla.

kONSEkwENcJE: 
ScENARiUSZ PESyMiSTycZNy 

W ciągu najbliższych 10 lat te i inne innowacje 
mogą rozwiązać wiele naszych problemów, od wyle-
czenia ciężkich wad genetycznych po zahamowanie 
katastrofy klimatycznej. Ale nie ma nikogo, kto mógł-
by zagwarantować, że tak się właśnie stanie. Wiele 
się pisze i mówi o negatywnym potencjale rozwoju 
sztucznej inteligencji. Mniej oczywiste są możliwo-
ści wykorzystania genetyki do „udoskonalania” ludzi 
i hodowania rasy rządzącej innymi, choć jest to rów-
nież prawdopodobne. 

Dlatego prawdziwym zagrożeniem nie będą same 

innowacje, tylko nasza gatunkowa skłonność do wy-

korzystywania nowych odkryć i wynalazków w spo-

sób naruszający dobro innych. Za wieloma z tych 
badań i prac naukowych, które ukształtują kolejne 
dekady, stoją rozmaite grupy interesów, od rządów 
po potężne korporacje. Mogą one wykorzystać je do 
ugruntowania swojej władzy, zwiększania bogactwa 
i wpływu na ludzi. To poważny i groźny scenariusz, 
bo wtedy obecne nierówności między kontynentami 
i państwami, a także wewnątrz społeczeństw, pogłębią 
się jeszcze bardziej. Wynikające z tego napięcia mogą 
się stać przyczyną wojen, wielkich migracji i głodu 
w wielu miejscach na Ziemi.   

Na razie na naszych oczach realizuje się niestety 
jeden z takich czarnych scenariuszy. Jeszcze w 2020 r. 
mieliśmy powszechną wiarę, że najnowszej generacji 
szczepionki na COVID-19 będą sprawiedliwie dystry-
buowane na całym świecie. od paru miesięcy obser-

wujemy jednak w tym obszarze przyrost narodowych 

egoizmów i przewagę siły pieniądza nad potrzebą 

solidarności. 

Postęp technologiczny może też mieć innego ro-
dzaju negatywne konsekwencje. Jeśli gospodarki z po-
wodu automatyzacji i robotyzacji będą potrzebować 
mniejszej liczby pracowników, to wkrótce wielu z nas 
może mieć trudności z utrzymaniem dotychczaso-
wych dochodów i opłacaniem opieki zdrowotnej. To 
oznacza potencjalny wzrost zakłóceń i niepokojów ze 
strony dużych grup niepracujących.   zbigniew Gajewski: partner w tHinKtanK 

dOTychcZASOwE TEMPO POSTęPU 
TEchNOLOGicZNEGO

1_      Pierwszy silnik parowy Thomas Newcomen 

opatentował w 1712 r. 70 lat później James 

watt udoskonalił go tak, aby wytwarzał 

ciągły ruch obrotowy potrzebny do 

napędzania maszyn i pojazdów. Ale 

pierwsza komercyjna lokomotywa parowa 

ruszyła w Anglii w 1812 r., a więc od 

opracowania technologii minęło sto lat. 

2_      Pierwszy w pełni funkcjonalny komputer 

cyfrowy ENiAc został wynaleziony w 1946 r. 

Ale dopiero 30 lat później, dokładnie 

w 1975 r., Ed Roberts przedstawił Altair 

8800, pierwszy komputer osobisty.

3_      Technologia telefonów komórkowych 

została zademonstrowana przez Motorolę 

w 1973 r. komercyjnie została wdrożona 

w telefonach samochodowych w Japonii 

sześć lat później.

4_      Pierwsza przeglądarka internetowa 

Netscape Navigator ruszyła w 1994 r. Rok 

później Microsoft uruchomił przeglądarkę 

Explorer, która szybko zdominowała 

internet. 

To wszystko oznacza, że fala innowacji 

przemieszcza się od wynalazców do finalnych 

konsumentów coraz szybciej. 
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Świat wokół nas miał wysoki 
wskaźnik niepewności już przed pandemią, ale 
teraz skala niepewności wzrasta jeszcze bardziej. 
W takich warunkach prognozowanie rozwoju 
sytuacji w globalnej gospodarce jest wyjątkowo 
trudne, a zarządzanie firmami jeszcze bardziej 
złożone. Jednak planować trzeba, bo brak pomy-
słów w tej nowej sytuacji musi się skończyć kata-
strofą. Dlatego najważniejszym celem polityków,  

przedsiębiorców i nas wszystkich powinno być 
tworzenie wielu prawdopodobnych scenariuszy 
wraz z pomysłami, jak złagodzić ich negatyw-
ne skutki, oraz opracowywanie planów rozwoju 
w nowych warunkach.

NiERówNOMiERNA 
OdBUdOwA  Obraz gospodarki w pierwszych 
latach po pandemii będzie przypominał wieloele-

mentowe, chaotycznie rozrzucone puzzle. Z czasem 
zaczną się one układać w niezbyt regularne podzbiory, 
ale byle podmuch może je rozsypać w ponowny cha-
os. Wykresy odbudowy większości gospodarek będą 
przypominały literę K. W górę zaczną rosnąć branże, 
które już zyskały w czasie pandemii, jak e-commer-
ce, aplikacje, usługi medyczne i rozrywka online. 
Wzrost zapewnią sobie też wszystkie inne firmy, któ-
re już teraz projektują nowe modele biznesowe dzięki 
narzędziom cyfrowym, w tym sztucznej inteligencji. 
Przewagę zapewni im głębsza wiedza o procesach biz-
nesowych, pozwalająca uzyskać oszczędności ener-
gii i surowców, zorganizować sprawniejszą logistykę 
i zautomatyzowany marketing. 

Na dolnym ramieniu K znajdą się branże, którym 
trudno będzie się podnieść ze strat czasów pandemii, 
jak hotelarska, gastronomiczna, sportowa, turystycz-
na, kulturalna i inne powiązane. Dołączą do nich te 
wszystkie firmy z pozostałych branż, które zlekce-
ważą konieczność strategicznej cyfryzacji i przymus 
nadzwyczajnej elastyczności wymaganej w nowych 
czasach. 

Oba zjawiska będą się nasilać i rozciągać w najbliż-
szej dekadzie, przy czym górne ramię K może rosnąć 
niemal w nieskończoność, a dolne kurczyć, kiedy 
najsłabsze firmy wypadną z rynku, pokonane przez 
pandemię i rewolucję informatyczną.   

POd JARZMEM 
ZAdłUżENiA  Te wszystkie procesy już się roz-
poczęły i będą nabierać dynamiki zależnej od kilku 
istotnych czynników. Jednym z nich będzie sposób 
poradzenia sobie z długami zaciągniętymi z powodu 
pandemii. Do niedawna w mainstreamowej ekonomii 
dominowało przekonanie, że wysoki dług i dezyn-
woltura w finansach publicznych spowalniają rozwój 
gospodarczy, prowadzą do gwałtownego wzrostu in-
flacji i podatków, a finalnie kończą się niewypłacalno-
ścią kraju. Takie podejście kształtowało fundamenty  

decyzji politycznych wpływających na poziom życia 
wręcz miliardów ludzi. Na przykład formatowało za-
sady polityki zdrowych finansów publicznych w Unii 
Europejskiej czy też wyznaczało cele programów po-
mocowych i pożyczkowych Banku Światowego oraz 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). 

Ale z powodu pandemii dług publiczny w większości 
państw wzrósł do poziomu uznawanego dotąd za nie-
dopuszczalny. MFW prognozuje, że sięgnie on w 2025 r. 
100 proc. PKB całego świata, przy czym np. Japonia już 
teraz ma zadłużenie na poziomie 270 proc. 
Jednocześnie do mainstreamu wchodzą opinie, że wy-
soki dług wcale nie musi być tak niebezpieczny, jak 
sądzono wcześniej, a nawet że rygorystyczny fiskalizm 
w ostatnich dziesięcioleciach był przyczyną cierpień 
milionów ludzi z powodu niepotrzebnego bezrobocia, 
pogarszania warunków życia i pogłębiających się nie-
równości. Dlatego rządy nie powinny się już koncen-
trować na jakiejś magicznej wartości wskaźnika zadłu-
żenia do PKB, tylko śmielej sięgać po pożyczki w celu 
łagodzenia kryzysu i pobudzania gospodarek – twierdzi 
część ekonomistów. 

Analiza historii gospodarczej świata sugeruje jednak 
ostrożność wobec takiego podejścia. Jego konsekwencje 
nie będą bowiem jednakowe dla wszystkich. państwa 

bogate poradzą sobie z długiem łatwiej, ale te biedniej-

sze muszą rozpaczliwie walczyć, aby ich zadłużenie nie 

skończyło się katastrofą. i nie wszystkie tę walkę wy-

grają. 

NOwE wyMiARy 
GLOBALiZAcJi  W nadchodzącej dekadzie podwa-
żona zostanie światowa dominacja polityczna i gospo-
darcza Zachodu. Trudno przesądzić, czy środek ciężko-
ści ekonomicznej całkowicie przesunie się z Zachodu na 
Wschód, od gospodarek rozwiniętych do wschodzą-
cych, od wolnych rynków do kontrolowanych przez 
państwa i od ugruntowanych demokracji do autory-
tarnych i populistycznych rządów. Nie ulega jednak 
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Cokolwiek wyłoni się z pandemii, światowa gospodarka ma 
przed sobą o wiele trudniejsze wyzwanie niż kiedykolwiek 
dotąd. Wychodzenie z obecnego kryzysu może potrwać dekadę. Po drodze 
pojawią się nadzwyczajne szanse i niepokojące zagrożenia. 

GLOBALNA GOSPODARKA: 
TRUDNA ODBUDOWA 
I ROZCIĄGNIĘTY 
PELETON
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fitness  

dla  

umysłu

wątpliwości, że wielobiegunowy świat przyjmować 
będzie bardzo różne podejścia do polityki gospodar-
czej, wolności, wojny, technologii i organizacji życia 
społecznego. 

Globalizacja spowolni i będzie podlegać istot-

nym przemianom. Jednym z głównych czynników 
hamujących może się stać długofalowa wojna han-
dlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.  
Doświadczenia z pandemii skłonią wiele krajów do 
skrócenia i zdywersyfikowania łańcuchów dostaw le-
ków i innych materiałów medycznych oraz surowców 
do ich produkcji. W ślad za tym może postępować 
większa autarkia w innych dziedzinach. 

Coraz częściej wraz z obniżaniem kosztów inwe-

stycji w automatyzację i robotyzację firmy będą wra-

cać z produkcją do drogich krajów. Będzie je do tego 
także skłaniać narastające bezrobocie technologiczne 
i presja społeczna oraz polityczna, by zanim roboty 
zastąpią wszystkich ludzi, zadania wymagające nadal 
udziału człowieka powierzać własnym obywatelom. 
To postawi w trudnej sytuacji takie gospodarki jak 
polska, w których mogą być wygaszane montownie 
i produkcja komponentów dla bardziej rozwiniętych 
sąsiadów. 

pandemiczne doświadczenia przyspieszą wdra-

żanie nowych technologii w gospodarkach na całym 

świecie. Główną dyscypliną konkurencyjną stanie 
się sztuczna inteligencja i technologie wspierające 
jej rozwój, jak sieci 5G i wkrótce 6G oraz obliczenia 
kwantowe. Wyścig w tej dziedzinie stanie się jednym 
z dominujących zjawisk o charakterze globalnym, ale 
na ile spolaryzuje on globalną gospodarkę, a na ile 
pomoże ludzkości rozwiązać jej wspólne problemy, 
zależy od czynników politycznych. 

kONSEkwENcJE: 
ScENARiUSZ OPTyMiSTycZNy

Świat przygnieciony długami, kryzysem kli-
matycznym, nierównościami, skutkami rewolucji 
cyfrowej, może sobie poradzić tylko wtedy, gdy za-
cznie ściślej współpracować. Dziś wielu polityków,  

naukowców i ekspertów nawołuje, żeby odbudo-
wa gospodarek po pandemicznym kryzysie nie 
była mierzona tylko kryteriami ekonomicznymi. 
Gotowe są także naukowe i technologiczne roz-
wiązania zdecydowanej większości wspólnych 
problemów globu (o czym piszemy na str. 24). 

To wszystko wymaga wzmocnienia politycz-
nych i gospodarczych instytucji globalnych oraz 
gotowości do wyrzeczeń po stronie bogatszych, 
ale też zgody biedniejszych, by w drodze do popra-
wy swojego losu nie powtarzać błędów Zachodu. 
I jeśli doświadczenie pandemii rzeczywiście 
uzmysłowiło nam wszystkim, jak bardzo jesteśmy 
dziś współzależni i zaczniemy współdziałać, świat 
znajdzie się na dobrej drodze do wyjścia z kryzysu. 

kONSEkwENcJE: 
ScENARiUSZ PESyMiSTycZNy 

Ale może być zupełnie inaczej. Wiele wyzwań, 
które czekają na nas w tej dekadzie, może okazać 
się bardziej ekstremalnymi wersjami tych, któ-
re już dobrze znamy. Zamiast współpracy może 
nadejść przyspieszony wzrost narodowych ego-
izmów i wyścig technologiczny o opanowanie 
sztucznej inteligencji i komputerów kwantowych 
stworzy napięcia w dziedzinie obronnej, gospo-
darczej i naukowej. I szansa na wykorzystanie 
tych technologii do poradzenia sobie ze wspólny-
mi problemami ludzkości zostanie zlekceważona.  
A wtedy globalna gospodarka w ciągu najbliższej 
dekady spolaryzuje się jeszcze bardziej niż obec-
nie. Między obecnymi centrami nowoczesności 
i dobrobytu a krajami skrajnego zacofania i biedy 
pojawi się dużo więcej stanów pośrednich. Świa-
towy peleton rozciągnie się na wiele grup i grupek. 
Niektórzy z uciekających liderów zostaną zastąpie-
ni przez innych, ale w sumie czołówka wyścigu 
zwiększy przewagę nad resztą. 

zbigniew Gajewski: partner w tHinKtanK 
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Automatyzacja i robotyzacja, a przede wszystkim roz-
wój sztucznej inteligencji sprawią, że niektóre miejsca 
pracy, np. w fabrykach lub handlu, przestaną istnieć. 
Część osób będzie potrzebowała comiesięcznego 
wsparcia, co nie znaczy, że musi mieć ono charak-
ter finansowy. Będziemy rozważać dofinansowanie 
mieszkań i żywności, dostęp do sportu, kultury lub 
doszkalanie. obiecującą alternatywą dla podstawo-

wego dochodu gwarantowanego jest propozycja 

pracy gwarantowanej dla tych, którzy nie mogą jej 

znaleźć, a chcą pracować. Pionierem już dziś jest Au-
stria, która wraz z Uniwersytetem Oksfordzkim zde-
cydowała się przeprowadzić społeczno-gospodarczy 
eksperyment w miejscowości Marienthal, gdzie aż 
20 proc. mieszkańców należy do osób trwale bezro-
botnych. Projekt sfinansuje austriacki rząd, licząc na 
zwrot kosztów – na to, że część mieszkańców wyjdzie 
z bezrobocia i podejmie stałą pracę. Uczestnicy eks-
perymentu przejdą stosowne szkolenie, otrzymają 
opiekę lekarską, psychologiczną i wsparcie doradcy 
zawodowego. Uwzględnione zostaną również prefe-
rencje, jeśli chodzi o wybór branży.

Będziemy też coraz baczniej zwracali uwagę na 
dobrostan psychiczny pracowników oraz elastyczne 
podejście do pracy (o czym piszemy m.in. w trendzie 
na str. 10), a przede wszystkim na to, czy wykonywana 
praca daje zadowolenie (o rebeliantach w pracy pisze-
my w sekcji specjalnej „Czas rebeliantów” na str. 65).  

zawrotne tempo, z jakim wynale-
ziono szczepionkę przeciw COVID-19, świadczy m.in. 
o tym, że świat ma ogromny potencjał intelektualny 
i technologiczny, który uruchamia się, gdy cel jest wspól-
ny. Wirus nie oszczędza nikogo; zagrożony jest każdy, nie 
ma znaczenia zajmowana pozycja społeczna czy zasob-
ność portfela. Niestety, jak to w kryzysie, w pandemii 
bogaci stają się jeszcze bogatsi, a biedni – biedniejsi. być 

może jednak aktualny kryzys, przez to, że ma zasięg 

globalny i wiele się o nim mówi, uwrażliwi ludzi i po-

zwoli inaczej spojrzeć na tych, którzy zmagają się 

z największymi wyzwaniami: chorobą, bezrobociem, 

ubóstwem, bezdomnością, a nawet wojną. Reak-
cji należy oczekiwać systemowej, ale nie warto na tym 
poprzestać. Każdy na swój sposób może zaangażować 
się w rozwiązywanie globalnych wyzwań społecznych – 
a jest ich co najmniej kilka. 

ZdROwiE 
W związku ze starzeniem się społeczeństw i wzro-

stem nakładów finansowych na zdrowie w najbliższej 
dekadzie rozwój branży medycznej przyspieszy – pod 
tym względem pandemia z pewnością pomogła. To, 
że branża MedTech już kwitnie, widać także w Pol-
sce – powstają start-upy takie jak Jutro Medical czy 
Terapify. Telemedycyna czy zintegrowane (kieszon-
kowe) urządzenia ułatwią diagnostykę, bo skrócą czas 
oczekiwania na wizytę lekarską. Rozwiązania cyfrowe 
i technologiczne w medycynie będą dostępne dla co-
raz większej grupy ludzi. Najbliższe lata to również 
wzmożona praca nad celowanymi terapiami geno-
wymi w leczeniu nowotworów złośliwych czy próby 
przeprowadzania zabiegów chirurgicznych na odle-
głość przy użyciu łączności 5G. Trudno jednoznacz-
nie przewidzieć, kiedy te rozwiązania będą dostępne 
dla wszystkich, którzy ich potrzebują. 

PRAcA
W najbliższej dekadzie wrócimy do dyskusji na 

temat bezwarunkowego dochodu gwarantowanego. 

to odsetek, jaki stanowią kobiety we władzach  
140 polskich spółek giełdowych z indeksów  
wig20, mwig40 i swig80 na koniec 2019 r.  
Firmy z wyższą reprezentacją kobiet we władzach 
odnotowały przewagi w postaci wyższych  
marż netto oraz niższej zmienności cen akcji.
Źródło: Raport Udział kobiet we władzach a efektywność spółek, CFA Society Poland.

13,8  %

ŚWIAT  
POTRZEBUJE 
SOLIDARNOŚCI
Kryzysy jak w soczewce pokazują niedomagania społeczne 
oraz problemy, z którymi mierzy się świat. Nie inaczej jest podczas 
walki z pandemią. Po raz kolejny okazało się przy tym, że najlepiej radzimy sobie  
z wyzwaniami, gdy współpracujemy. Działając solidarnie, jesteśmy w stanie  
stawić czoło większości problemów XXI w. Lecz czy w ciągu najbliższej dekady 
będziemy wystarczająco zdeterminowani, by nie zostawić nikogo w tyle?
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elementów, a całość ma szwy i nierówności 
– czyli potencjalne słabości. Do zrekonstru-
owanych rodzin coraz częściej włączamy też 
przyjaciół, z którymi niejednokrotnie mamy 
bliższe relacje niż z osobami połączonymi 
więzami krwi. Dlatego z jednej strony bę-

dziemy obserwować rozpad bliskich relacji, 

coraz powszechniejszą samotność i wzrost 

zachorowań na depresję, a z drugiej wzrost 

samoświadomości wielu osób i nowe podej-

ście do ról społecznych, które można w życiu 

pełnić bez konieczności poświęceń lub utra-

ty cząstki siebie.  

Pozytywną zmianą społeczną pandemii 
może okazać się zdolność do nawiązywania 
prawdziwych i znaczących związków spo-
łecznych na odległość. Oczywiście budowa-
nie relacji online odbywało się jeszcze przed 
pandemią, ale ich jakość była dyskusyjna. 
Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że przy-
jaźń i związki na odległość są możliwe, choć 
oczywiście nie zastępują spotkania twarzą 
w twarz. Pandemia koronawirusa z pewno-
ścią wpłynie na sposób budowania relacji 
w przyszłości i można spodziewać się, że 
w najbliższej dekadzie będzie on przebiegał 
dwutorowo: tradycyjnie (offline) i wirtual-
nie (online). Wpłynie to również na biznes 
i możliwości budowania relacji w pracy.  

RówNOŚĆ 
Na świecie coraz głośniej i odważniej wy-

powiadają się różnego rodzaju grupy do tej 
pory z rozmaitych powodów marginalizo-

!

wane lub wykluczane. Tę zmianę dostrzegł także biznes, 
który coraz częściej odwołuje się np. do wskaźników 
takich jak Gender Equity Index, a do zarządów firm 
powołuje kobiety. Oczywiście dysproporcja między 
kobietami a mężczyznami wciąż jest widoczna, ale 
najbliższa dekada to zmieni. Ruchy takie jak: #girlpo-
wer, #metoo, #womenempowerment ośmielają coraz 
większą liczbę kobiet do upominania się o swoje. 

Zmiana pokoleniowa coraz wyraźniej widoczna 
jest szczególnie wśród młodych kobiet, które skutecz-
nie obalają stereotypy związane z płcią, np. nie mają 
oporów przed dążeniem do awansu tym bardziej, że 
najczęściej są lepiej wykształcone niż mężczyźni.

Niemal w każdym kraju wzrasta w populacji udział 
osób w wieku 60 plus. Nie jest to domena jedynie go-
spodarek rozwiniętych, ale również rynków wschodzą-
cych. W ciągu najbliższej dekady będziemy obserwo-
wać wydłużający się efekt długowieczności. Seniorzy 
będą wiedli aktywne życie w swoich społecznościach, 
m.in. wciąż będą czynni na rynku pracy. Silver genera-

tion  to grupa, która z biegiem lat nabierze także war-

tości z perspektywy niemal każdego biznesu. 

Oczywiście coraz większa rzesza seniorów to także na-
rastający problem z zabezpieczeniem społecznym oby-
wateli przez wydłużający się czas pobierania świadczeń 
emerytalnych. Również z tym państwa będą musiały 
uporać się w najbliższej dekadzie. 

kLiMAT
Najbliższe lata pokażą, na ile uda nam się solidarnie 

rozwiązać problemy będące wynikiem kryzysu klima-
tycznego. Do tego nie wystarczą powierzchowne eko-
trendy; potrzebna jest trwała zmiana w świadomości 
społeczeństw, że wyeksploatowaliśmy Ziemię, oraz 
zdecydowane działania na poziomie rządów, organi-
zacji międzynarodowych, firm i pojedynczych osób. 
Zrównoważony rozwój, gospodarka cyrkularna czy 
kryzys wodny to tematy roztrząsane już dziś.

Wiele osób, szczególnie z najmłodszego 
pokolenia Z, zdecyduje się „pójść do pracy” 
tylko wtedy, gdy będzie ona zgodna z wyzna-
wanymi wartościami i stanie się pasją. Work-
-life balance nie wystarczy, bo w nowej rze-
czywistości aktywności do tej pory związane 
z wykonywaniem pracy staną się „niepracą”.

RELAcJE
Na świat patrzymy wciąż przez pryzmat 

podstawowej instytucji społecznej, jaką jest 
rodzina. Przez ostatnie dekady zmieniła się 
jednak jej struktura. Zanikają rodziny wie-
lopokoleniowe, a pozostają niemal wyłącznie 
nuklearne, złożone z rodziców i dzieci. Już 
dziś w krajach rozwiniętych coraz mniej osób 
decyduje się na zawarcie związku małżeńskie-
go, wzrasta liczba rozwodów, ale też powtór-
nych małżeństw. W najbliższych latach trend 
ten nabierze na sile. Coraz powszechniejsze 
stają się też rodziny patchworkowe, a mówiąc 
językiem socjologii –  zrekonstruowane. Ale 
nawet najdoskonalszy patchwork tworzy się 
z mniej lub bardziej pasujących do siebie 

kONSEkwENcJE: 
ScENARiUSZ OPTyMiSTycZNy

W projektowanie przyszłego cyfrowo-tech-
nologicznego świata zaangażują się humani-
ści: filozofowie-etycy i psychologowie oraz 
przyrodnicy i ekolodzy, by wzmocnić moral-
ność i wartości humanistyczne oraz  przebu-
dować nasz stosunek do Ziemi i jej potencjału. 

Dzięki coraz lepszemu zarządzaniu pro-
cesami społecznymi stworzymy klimat do 
samorozwoju i współdziałania, z mniejszym 
natężeniem napięć i agresji. Będziemy kie-
rować się dobrem każdego człowieka, a nie 
jedynie opinią garstki uprzywilejowanych, 
oraz poszukiwać rozwiązań, które nie będą 
skoncentrowane jedynie na wzroście PKB, 
lecz zadbają także o naszą szczęśliwość. Do-
celowo stworzymy bardziej zrównoważony 
i sprawiedliwy świat. 

kONSEkwENcJE: 
ScENARiUSZ PESyMiSTycZNy

Elitaryzm, zwiększająca się polaryzacja 
społeczeństw, pogoń za partykularnymi inte-
resami poszczególnych państw i grup intere-
sów, wzrost ubóstwa oraz nasilenie się innych 
problemów społecznych – świat może pójść 
i w tę stronę. Stanie się tak, gdy wychodze-
nie z kryzysu zdominuje brak wrażliwości na 
drugiego człowieka i utożsamianie się jedynie 
z tymi, którzy są do nas podobni. 

zdecydowały się na rozwód w Polsce w 2018 r. 
(odnotowano 62,8 tys. rozwodów na 192,4 tys. 
zawartych małżeństw). wskaźnik rozwodów  
w Polsce wciąż jest jednym z niższych w unii 
europejskiej, ale od lat wzrasta. dla porównania 
jeszcze w 1960 r. rozwodziło się 6 par na 100 
zawartych małżeństw, w 1981 r. – 12 par.
Źródło: ciekaweliczby.pl. 

prawie  33 pary  na 100

dzięki coraz lepszemu zarządzaniu procesami społecznymi stworzymy klimat  
do samorozwoju i współdziałania, z mniejszym natężeniem napięć i agresji,

kierując się dobrem każdego człowieka, a nie opinią uprzywilejowanych.
dr katarzyna młynek:  
dyrektor programowa tHinKtanK
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Przez pandemię na całym świe-
cie życie straciło już ponad 2.8 mln osób, przyszły 
trudności ekonomiczne, społeczne i psychologiczne, 
pogłębiły się nierówności. W Unii Europejskiej sto-
pa bezrobocia przekroczyła średni poziom 9 proc., 
spadł realny dochód gospodarstw domowych. 
Jednocześnie pomocną okazała się zróżnicowana 
struktura obrotów handlowych (pomimo uzależnie-
nia w niektórych segmentach rynku od dostawców 

spoza UE). Państwa członkowskie mogły również 
polegać na swoich społecznych gospodarkach ryn-
kowych, zrównoważonych ekosystemach, solidnych 
systemach finansowych i skutecznych ramach rzą-
dzenia (Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicz-
nej z 2020 r., COM[2020] 493 final). 

pandemia przerzuciła nas w XXi w. dużo sku-

teczniej niż kalendarz. Część form ludzkiej ak-

tywności zmieni się już na trwałe, więc niektóre 

firmy będą musiały się przeprofilować. Inne padną, 
nie tylko ze względu na kryzys spowodowany powta-
rzającymi się lockdownami, ale także dlatego, że świat 
się zmienia i powtarzanie tego, co było, może nie mieć 
już sensu. 

FUNdUSZ ANTy-cOVidOwy
Kryzys wywołany pandemią ukazał słabe punkty 

Unii Europejskiej, ale także uwypuklił możliwości, 
którymi ona dysponuje. Okazało się, że zupełnie nie-
spodziewana, awaryjna sytuacja, w której wszyscy się 

znaleźli, owocuje podejmowaniem decyzji o wdroże-

niu rozwiązań dyskutowanych od dawna, na które 

jednak wcześniej nie było zgody. Tak się stało m.in. 
z wyemitowaniem wspólnych euroobligacji oraz 
wprowadzeniem nowych dochodów do wspólnego 
unijnego budżetu.

Unia Europejska przygotowała specjalny Fundusz 
Odbudowy i Rozwoju, dając swoim 27 członkom moż-
liwość uruchomienia w okresie 2021–2026 aż 750 mld 
euro (Decydujący moment dla Europy: naprawa i przy-
gotowanie na następną generację, COM[2020] 456 final). 
Został zaprogramowany w taki sposób, aby umożliwić 
państwom UE dokonanie skoku rozwojowego, którego 
Europa potrzebuje już od lat. Plan odbudowy, nazwany 
„UE – Następne Pokolenie” („Next Generation EU”), 
daje wsparcie finansowe na dużą skalę, przeznaczone 
na inwestycje i reformy. To swego rodzaju nowy „Plan 
Marshalla”, czyli jednorazowy, ogromny zastrzyk pu-
blicznych środków, aby wydźwignąć Europę z kryzysu 
gospodarczo-społecznego spowodowanego pandemią, 
ale jednocześnie „przerzucić” ją w przyszłość, nadrobić 
zapóźnienia i dostosować się do wyzwań XXI w.

W wytycznych politycznych przewodnicząca Komisji 
Europejskiej wyznaczyła długoterminowy kurs dla UE, 
kreśląc wizję ekologicznej, cyfrowej i sprawiedliwej Eu-
ropy (Unia, która mierzy wyżej. Mój program dla Euro-
py). Zaproponowano mapę drogową działań, które spra-
wią, aby do 2050 r. Unia Europejska była scyfryzowana  

i neutralna środowiskowo, a jednocześnie zachowała go-
spodarkę rynkową oraz dobrze funkcjonującą demokrację. 
Największe środki mają iść na innowacje i Zielony Ład. 
Chodzi o dokonanie reform, które nie tylko odbudują na-
szą gospodarkę i zminimalizują negatywne skutki społeczne 
kryzysu, ale też przestawią nas na funkcjonowanie w nowej 
rzeczywistości, uodpornią i przygotują na kolejne zawiro-
wania, których zapewne nie zabraknie. 

ŚwiAT Się ZMiENiA
Polska dostanie w najbliższych trzech latach prawie 24 

mld euro (czyli ponad 100 mld zł) bezzwrotnych dotacji, 
z których część zostanie przeznaczona na wsparcie gospo-
darki. Tak wielkie środki w tak krótkim czasie będą miały 
większe oddziaływanie niż wszystkie dotychczasowe tarcze 
pomocowe i finansowe razem wzięte, ale mogą także zostać 
„przepalone”, jeśli priorytetem będzie doraźne „łatanie dziur” 
i zasilanie firm bez brania pod uwagę rynkowych trendów.

Badanie ankietowe przeprowadzone na polskich przed-
siębiorstwach jeszcze w październiku 2020 r. przez ośrodek 
THINKTANK oraz BIGRAM (jedną z najstarszych firm 
w Polsce zajmujących się obsługą rynku pracy) pokazało, 
że już wtedy ponad połowa firm zmieniała swoją strategię. 
42 proc. respondentów sądziło, że tryb hybrydowy pracy 
stanie się normą, a 62 proc. – że zachodzi u nich rzeczywi-
sta transformacja cyfrowa (Rynek pracy po koronawirusie). 
Najnowszy barometr rynku pracy prowadzony przez Work 
Service informuje, że do polskich firm wkracza wreszcie 
automatyzacja i cyfryzacja. Procesami tymi zainteresowana 
jest ponad dwie trzecie firm, a ponad jedna trzecia już wdra-
ża nowe rozwiązania. Wpływ na gospodarkę wywierać też 
będzie powszechnie już stosowana praca zdalna. To wszyst-
ko sprawia, że w opinii ekspertów rynek pracy w Polsce 
czeka poważne przewartościowanie.

Jak widać, choć w krótkiej perspektywie najbliż-

szych miesięcy przedsiębiorcy myślą o odrabianiu strat, 

w dłuższej starają się szukać nowych ścieżek. Pandemia 
była szokiem, który otworzył nas na innowacje, nie za-
wsze jednak umiemy je sami wprowadzić. Dlatego część 
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Po roku pandemia nie odpuszcza i wszystko wskazuje na to, 
że potrwa jeszcze co najmniej kilkanaście miesięcy. Jej skutki 
gospodarczo-społeczne zostaną z nami na lata, a zmaganie się z nimi wpłynie  
na całą najbliższą dekadę. Losy Starego Kontynentu będą uzależnione od tego,  
jak dobrze odrobimy lekcję z kryzysu wywołanego wirusem  
i czy wyciągniemy właściwe wnioski. 

EUROPA 2030.  
ODBUDOWA I ROZWÓJ  
PO PANDEMII
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firm mimo wszystko po prostu przeczekuje, licząc 
na powrót do tego, co było przed rokiem. To błąd. 
THINKBOOK 2020. Jak sztuczna inteligencja zmieni 
nasze życie za 5 lat, opublikowany przez THINK-
TANK w grudniu 2020 r., pokazuje, jak najprawdo-
podobniej będzie wyglądał nasz świat w roku 2025. 
Trzeba się dostosować do tych trendów. Wygrają tyl-
ko ci, którzy będą potrafili wykorzystać kryzys zapo-
czątkowany pandemią, aby zrobić „skok do przodu” 
i zmienić swoje modele działania, kanały dystrybu-
cji, cechy produktów, a czasem nawet całkowicie się 
przeprofilować.

kONSEkwENcJE: 
ScENARiUSZ OPTyMiSTycZNy 

Na ratyfikację Funduszu Odbudowy państwa 
członkowskie mają czas do końca czerwca, na 
przedstawienie planów – do końca kwietnia, bo 
przewidziano pracę nad poprawkami. Finalizowa-
nie planów krajowych w założeniu powinno się zbiec 
z ratyfikacjami. A wszystko po to, aby z początkiem 
lipca Komisja Europejska mogła już przystąpić do 
uruchomienia funduszu i wypłacania środków. Har-
monogram przewiduje, że już we wrześniu popłyną 
do państw członkowskich pierwsze pieniądze. 

Jeśli Europa uruchomi finansowanie z Fun-
duszu Odbudowy i Rozwoju zgodnie z planem, 
ruszą wielkie inwestycje i inne projekty. Pięć lat 
później Unia Europejska będzie już w zupełnie 
innej sytuacji, dysponując „poduszką finanso-
wą”, amortyzującą skutki kryzysu. przyspieszą 

wdrożenia innowacyjnych rozwiązań opartych 

na analizie danych i sztucznej inteligencji oraz 

inwestycje w ramach zielonego ładu. Europa  

będzie zadłużona, ale wspólnie. To oznacza, że 
państwa członkowskie mniej zapłacą za poży-
czony pieniądz i dużo łatwiej będzie go spła-
cać, bo zostaną wprowadzone nowe dochody 
własne Unii, m.in. z podatku cyfrowego i opłat 
za przekraczanie dozwolonych emisji gazów 
cieplarnianych.

kONSEkwENcJE: 
ScENARiUSZ PESyMiSTycZNy

Bruksela nie zakłada takiego scenariusza, 
jednak nie można go całkowicie wykluczyć. 
Ratyfikacja funduszu może się przedłużać, 
a część krajowych planów odbudowy okaże się 
dokumentami „bez pokrycia”, czyli papierowy-
mi strategiami nieprzekładającymi się na realne 
reformy. Odbudowa po kryzysie zostanie więc 
przeprowadzona, ale już skok rozwojowy nie na-
stąpi, a przynajmniej nie wszędzie. 

Unia Europejska utknie w pułapce pogłę-
biających się nierówności, a spory między jej 
członkami będą się nasilać. Kryzys gospodar-
czo-społeczny wywołany pandemią utrzyma się 
przez dekadę, przynosząc niepokoje społeczne 
i rządy populistów. W niektórych państwach 
członkowskich pojawi się znów kwestia exitu 
jako alternatywnej strategii rozwojowej. I nawet 
jeśli do niego nie dojdzie, Unia Europejska będzie 
skoncentrowana na samej sobie, co jej skutecz-
nie utrudni efektywne reagowanie na sytuację na 
świecie, obniży jej autorytet i soft power.  

dr małgorzata bonikowska: prezes tHinKtanK

w trudnycH cZasacH  
warto sZuKać rebeLiantów  
–  majĄ nowe idee  
I DAJą NADZIEJĘ

czas 
RebeliaNtÓw
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ebeliant”, „buntownik”, „rewolu-
cjonista”, „nonkonformista”, „kon-
testator” to określenia osoby, która 
idzie pod prąd, wybiera własną dro-

gę i bierze na siebie ryzyko. Działa pomimo 
przeciwności, a w przypadku porażki potrafi 
się podnieść. Wciąż szuka i eksperymentuje. 
Współczesny rebeliant jest poszukiwaczem 
nadziei. 

Rebelianckość jest powrotem do korzeni, do 

stawiania w centrum uwagi człowieka z jego hi-

storią, emocjami, talentami, potrzebami i ocze-

kiwaniami, ale z poszanowaniem wszystkiego, 

co go otacza. Rebeliant chce przebudowy za-
stanego świata; pragnie zmiany, która jednak 
dokona się dopiero wtedy, gdy zakwestionuje 
status quo, wyjdzie poza swoją strefę komfor-
tu. Jak wyrwać się z utartych kolein myślenia, 
które w trudnych czasach wdrażamy automa-

tycznie? Jak nie pomylić nadziei z naiwnością? Jak 
zaszczepić nadzieję wśród pracowników, pozostając 
wiarygodnym i uczciwym? I w końcu: jak być współ-
czesnym rebeliantem? 

Drogę do rebelii można rozpocząć, spoglądając 
na najmłodszych, do czego zachęca marka LEGO. 
Brand właśnie w dzieciach widzi budowniczych 
przyszłego świata, bo to one będą zamieniać sa-
mochody na rowery i hulajnogi, kopalnie węgla we 
wiatraki, a samoloty obarczone śladem węglowym 
w ekologiczne pociągi. Dzieci są tymi, które nie boją 
się rebelii i mają w sobie nadzieję. Może warto roz-
począć rebeliancką podróż od odnalezienia w sobie 
pełnego nadziei dziecka. 

O rebelii i nadziei dyskutowaliśmy podczas  
16. edycji Miasteczka Myśli organizowanego przez 
Orange Polska wraz z partnerami. Sekcja „Czas rebe-
liantów” powstała w oparciu o dyskusje prowadzone 
podczas tego wydarzenia.  Fo
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JAK MyŚlIMy

Na nasze decyzje i skuteczność działania 
wpływa wiele przeświadczeń, zwykle słabo 
zwerbalizowanych. Przykładem jest wiara 
w siebie: ogólne przekonanie, że mam 
kompetencje do osiągnięcia celów  
i potrafię z nich skutecznie korzystać. 

Innym ich rodzajem są dwa przeświadczenia 
o „świecie”. Najczęściej współwystępują  
razem i nazywane są nadzieją podstawową. 
Pierwszym jest przeświadczenie dotyczące 
tego, czy istnieje w nim jakiś porządek  
i sens, nawet jeśli głębiej ukryty.  
Drugim jest ogólne przeświadczenie 
dotyczące tego, czy rzeczywistość jest dla nas 
przychylna, tzn. więcej jest w niej dobra  
niż zła, a więc poczucie stopnia, do jakiego  
można w niej liczyć na sukces, jeśli się  
pozna jej naturę lub pomoc od innych.  
Subiektywnie te przekonania o sobie i świecie 
są bardziej oczywistymi prawdami, a nie 
hipotezami wymagającymi sprawdzania. 
Wynika to po części z tego, że rozwijają się 
u nas bardzo wcześnie i zwykle nie podlegają  
refleksji. W konsekwencji nie zdajemy sobie 
dobrze sprawy z ich wagi w naszym życiu. 
W rzeczywistości współkształtują rozumienie 
własnego położenia i możliwej przyszłości  
oraz kształtowanie się planów  
i podejmowanie decyzji. Ta nieświadomość  
ich roli i subiektywności dotyczy  
zwłaszcza przekonań o świecie.  

Z badań wynika, że przekonania o świecie 
pojawiają jako pierwsza „wiedza”, którą nabywa 
małe dziecko, nawet przed wiedzą o sobie. 
Powstaje w wyniku interakcji dziecka 
z rodzicami i zależy od przewidywalności 
(„porządku”) tych relacji, zwłaszcza 
dotyczących zaspokajania potrzeb dziecka. 

Oba te przeświadczenia o świecie mogą  
być wzmacniane lub osłabiane w dalszym 
rozwoju człowieka. Zależą ogólnie  
od przewidywalności otoczenia, w którym 
realizujemy swoje cele i pragnienia,  
oraz od jakości naszych relacji społecznych 
i więzi grupowych. Badania wskazują,  
że są one istotne w ważnych momentach 
życia nie mniej niż przekonania o sobie, 
szczególnie wtedy, gdy zburzeniu ulega  
ład naszego życia lub gdy pojawia się 
możliwość wyboru i ułożenia sobie na nowo 
swojego życia, np. zawodowego.  
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W czasach niepewnych bycie rebeliantem wydaje się wyzwaniem ekstremalnym!  
Czy wobec tego warto nim być? Może lepiej przeczekać, nie wychodzić poza schemat?  
Ile prawdy jest w stwierdzeniu, że rebelianci wygrywają, gdy potrzebne jest  
nieszablonowe myślenie? Skąd czerpać nadzieję na przyszłość?

Rebelianci  
nadziei
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Przykładami pierwszej sytuacji są: 

a. krach giełdowy likwidujący 
przedsiębiorstwo, 

b. rozpad ważnego długotrwałego 
związku, 

c. kontuzja sportowca wykluczająca 
dalszą karierę, 

d. inwalidztwo, 

e. wymuszona emigracja z kraju. 

Przykładami drugiej sytuacji są:

 a. pojawienie się rewolucyjnej 
technologii we własnej dziedzinie 
zawodowej, 

b. możliwość życia w nowej, 
intrygującej kulturze.

Z badań nad osobami, które nagle 
znalazły się w sytuacji zmieniającej  
lub mogącej zmienić ich życie, mających  
jednocześnie silne przeświadczenie  
ładu i przychylności świata, wynika,  
że cechują się one: 

 1.  mniejszym stresem powodowanym 
wczesnymi porażkami 
i traktowaniem ich często jako etapu 
uczenia się, 

2.  większą motywacją do poznawania 
i testowania nowych możliwości, 

3.  częstszym szukaniem pomocy 
i większą otwartością na pomoc  
od innych, 

4.  bardziej długofalowym 
planowaniem, 

5.  słabszą tendencją powracania  
do starych przyzwyczajeń, 
wycofywania się z aktywności 
i unikania nowych wyzwań. 

Wydaje się więc, że tacy ludzie szukają 
nowego ładu (w nowym związku, 
w nowym środowisku, nowej sferze 
zawodowej – np. tworząc nowatorski 
projekt), bo wierzą, że ład jest,  
że można go odkryć oraz wykorzystać  
i że można w tym liczyć na wsparcie 
innych. Nie zniechęcają się porażkami, 
bo te nie tylko uczą, ale mogą  
też wskazywać, że tworzymy  
coś nowego i wartościowego. 

arto być rebeliantem, szcze-
gólnie w czasach niepewnych. 
Tę rebelię można jednak róż-
nie rozumieć. Bo czy rebelią 

jest zapewnienie ludziom bezpiecznej 
przestrzeni do pracy? Może jest to raczej 
podstawowa potrzeba ludzka? Kiedyś 
uświadomiłam sobie, jak ogromny mam 
wpływ na to, jak ludzie się czują; jak moje 
samopoczucie, czyli mój dobry lub zły 
nastrój, oddziałuje na członków zespołu. 
Zrozumiałam, jak ważną umiejętnością 
jest baczne przyglądanie się samej sobie. 
Tylko wtedy, gdy kontrolujemy siebie, 
możemy dać innym bezpieczną prze-
strzeń. A ona w pandemii okazała się 
kluczowa.  

Żyjemy w świecie VUCA 2. Wyczer-
pały się klasyczne strategie i modele 
zarządzania, a łudzenie się, że jeszcze 
będzie „tak jak kiedyś”, jest pozbawio-
ne sensu. To już się nie wydarzy. Sytu-
acja niepewności budzi obawy, ale jest 
też szansą. Dziś, jak nigdy dotąd, mamy 

możliwość wprowadzania zmian, robienia czegoś 
nowego i brania za to odpowiedzialności. Aby się 

to jednak udało, trzeba zapewnić pracownikom bez-

pieczną przestrzeń. Bez niej nie wydarzy się żadna re-

belia. Ludzie będą woleli pozostać w strefie dla siebie 

bezpiecznej – w starym rozumieniu; w strefie wykony-

wania poleceń. Bo kto będzie chciał się wychylać i ry-
zykować? Od zarządzających zależy, czy na swoim 
pokładzie będą mieli rebeliantów i czy pracownicy 
będą chcieli działać jak rebelianci. 

W
„Nie wiemy, jak będzie wyglądał  

świat po pandemii, i nie ma co udawać,  
że jest inaczej. Nie wrócimy  

do utartych schematów, warto więc  
zacząć budować od nowa. To czas  

na eksperymentowanie oraz odpowiedzialne 
i kreatywne działanie. To czas rebelii.  

Aby się ona udała, zarządzający muszą 
zapewnić pracownikom bezpieczną 

przestrzeń do eksploracji.  
Od tego wszystko się zaczyna".

Justyna Ciępka, General Manager  
LEGO Poland, Ukraine, Baltics

prof. Jerzy trzebiński,  
psycholog, profesor nauk 
humanistycznych, kierownik Katedry 
Psychologii społecznej i osobowości 
uniwersytetu swPs
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Żaden biznes nie był przygotowany na funkcjonowanie w warunkach epidemii  
– nikt nie miał opracowanej strategii kryzysowej. Czy do nowej rzeczywistości  
łatwiej zaadaptowały się firmy, które miały w swoich szeregach rebeliantów?  
Podczas Miasteczka Myśli zapytaliśmy profesjonalistów-praktyków na co dzień 
zarządzających zespołami, dlaczego firmy potrzebują dziś niepokornych myślicieli.

Jak poradzić sobie  
w nowej rzeczywistości?
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ewolucja korporacyjna dotknęła 
nas, czy tego chcieliśmy czy nie. 
Zwrot w kierunku koncentracji na 

człowieku nie dokonał się jedynie wskutek 
epidemii. Już od kilku lat konsekwentnie 
zmieniamy w Orange kulturę organizacyjną. 
Pandemia pokazała, że idziemy w dobrym 
kierunku. Postawiliśmy na zaufanie, komu-
nikację, współpracę oraz to, co po angielsku 
nazywa się inclusion, czyli włączanie. To przy-
nosi efekty i daje impet całej zmianie. 

Szczególnie na początku epidemii klu-
czowa okazała się efektywna komunikacja 
w firmie. Robiliśmy cotygodniowe, otwar-
te spotkania zarządu z pracownikami, tzw. 
#bezcukru, podczas których każdy mógł 
zadać dowolne pytanie. Pracownicy chętnie 
korzystali z tej formy komunikacji. Webinary 
cieszyły się dużym zainteresowaniem i gro-
madziły 4–5 tys. osób, czyli niemal połowę ze-
społu. To pokazuje, że to było dla nich ważne. 

Pracę zdalną wdrażaliśmy w firmie już 
przed epidemią. W czasach pandemicz-
nych pojawiły się jednak rozwiązania, 
o których nie myśleliśmy wcześniej. Pod-
czas pierwszej fali przeniesienie kilkuna-
stu tysięcy osób z biur do domów zajęło 
nam pięć dni, a przy drugiej już tylko pięć 
godzin. To pokazuje, że danie przestrzeni 
ludziom, żeby proponowali swoje rozwią-
zania, przyspiesza większość procesów.  

w trudnym czasie zaprocentowało za-

ufanie do pracowników okazane wcześniej. 

Przejście na elastyczny model pracy nie do-

tknęło nas w żaden sposób negatywnie. Fir-

ma ma wysoką efektywność i dobrze działa, 

nie zmieniły się też standardy i jakość ob-

sługi klientów.  
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„Kluczem do budowania zaufania w firmie 
jest otwarta, efektywna i dwustronna 

komunikacja z pracownikami".

Jacek Kowalski, członek zarządu ds. Human 
Capital w Orange Polska

Dobre miejsce  
do rozmowy
Twoje zdanie jest  
dla nas ważne
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ie jest łatwo wiedzieć, czego się 
chce, i dawać sobie prawo do 
wolności, do myślenia po swoje-
mu – często broni nas przed tym 

zniewalający lęk. Ja np. w okresie dojrzewania 
byłam bardzo wrażliwa na to, co ktoś myśli 
i mówi na mój temat. Sądzę, że właśnie wte-
dy zrodziły się we mnie najprzeróżniejsze lęki. 
Skutek? Wiele rzeczy chciałam w życiu zrobić, 
ale ich nie robiłam. Asekuracyjnie.

Nigdy nie zapomnę koncertu z Bobbym 
McFerrinem, bo mój lęk osiągnął wówczas 
apogeum. Wróciłam do Polski po 13 latach 
w USA zupełnie sama, bez mojego zespołu 
i Michała Urbaniaka. We dwójkę z Bobbym 
mieliśmy wystąpić w Sali Kongresowej pełnej 
ludzi, z telewizją na żywo. Panicznie bałam 
się, że się pomylę, że wypadnę słabo albo za-
fałszuję… Obawy były ogromne i one mnie 
paraliżowały. Ostatecznie wybrnęłam z tego 
tak, że pomyślałam: „Niech się dzieje, co chce 
– idę i śpiewam”. To był przełomowy moment 
w moim życiu, bo pokonałam strach i później 
było mi lżej. Wtedy też zrozumiałam, że będę 
śpiewać bez względu na wszystko. Po koncercie 
Bobby powiedział do mnie, iż nie zdawał sobie 
sprawy, że w Polsce tak kochają wokal, i to jesz-
cze taki wokal. Czułam, że publiczność mówi 
do mnie: „Ula, fajnie, że wróciłaś”. Przełama-
nie lęku jest niesamowitym uczuciem, choć na 
pewno nie jest łatwe. Fo
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LEkcJA 
POZyTywNEGO MyŚLENiA 

Przełamywanie lęku warto rozpocząć od kontroli 
własnych myśli, bo od nich wiele zależy. Gdy mamy 
coś do zrobienia, przede wszystkim pilnujmy, aby nie 
pokierowały nas w złą stronę, np.: „Nie dam rady”, 
„Nie teraz”, „Może jutro”, „Może pojutrze”, „To nie-
możliwe”. Aby działać, trzeba skoncentrować myśli 
wokół tego, co mamy zrobić, i skupić się na tym kon-
kretnym zadaniu – myśleć o nim, o tym, jak je wy-
konać najlepiej. Nie wolno dać się owładnąć innym 
myślom, bo się zdekoncentrujemy i zdemotywuje-
my. Dobrze jest więc zanotować, co trzeba zrobić, lub 
mieć plan, którego warto się trzymać. 

wierzę, że to myśli warunkują nasze działania, dla 

mnie są one materialne i namacalne. dlatego nie do-

puszczam do siebie negatywizmu. Mówię samej so-
bie w promienny sposób: „Dam sobie radę”, „Znajdę 
najlepsze wyjście” i mierzę się z zadaniem. Uważam, 
że optymizmu można się uczyć tak samo jak obcego 
języka czy jazdy na nartach. 

To pozytywne nastawienie i uśmiech są bardzo 
ważne. Czasami chodzimy wpatrzeni w płyty chod-
nikowe co najmniej tak jak w reklamy. Warto popa-
trzeć na innych i dać komuś dobrą energię. W The 
Voice of Poland, gdzie byłam jurorką, nazywali mnie 
„Ula I love you”. Faktycznie cały czas mówiłam wystę-
pującym: „I love you”. Sądzę, że nie wolno innym ską-
pić dobrych słów, tym bardziej że niektórzy nigdy ich 
nie słyszeli. Każdy z nas ma supermoc wzmacniania  Fo
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Bycie rebeliantem nigdy nie było proste, bo wiąże się z pójściem pod prąd, wbrew 
wszystkim i wszystkiemu. Do tego trzeba mieć świadomość siebie i głębokie  
przekonanie, że dobrze się wybrało. Jest to jednak możliwe – i uważam, że warto.  
Taka postawa pozwala bowiem żyć w zgodzie ze sobą  
na płaszczyźnie zawodowej i osobistej.

Nadzieje,  
rebelie i improwizacje 
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małe. Bałam się jej odpowiedzi, bo miałam poczucie 
winy, że wybrałam tak, a nie inaczej. Okazało się – 
niepotrzebnie. Odpowiedziała, że nie tylko nie ma 
żalu, ale jest mi wdzięczna. Gdybym zrezygnowała 
z kariery, nie byłabym tą osobą, którą jestem, a ona 
nie miałaby z kogo brać przykładu. Dziś nie mam 
już tych wątpliwości.

iMPROwiZUJĄcA NAdZiEJA 
Kiedyś myśląc o siebie – o Urszuli, wymyśliłam 

sobie, że litera U oddaje krzywą ludzkiego życia. Gdy 
się rodzimy, a później mamy te 2–3 lata, jesteśmy na 
topie: wszyscy się nami zachwycają i mówią: „Krzysiu 
to geniusz, jakie on pytania zadaje, wszystko widzi, 
jak reaguje”. Potem nasze flow spada – idziemy do 
przedszkola czy szkoły i coraz częściej słyszymy: „Ty 
tumanie, nic nie wiesz”. Gdzieś w okolicy 45. r. życia 
coś się zmienia. Jesteśmy w dole krzywej i zaczynamy 
się zastanawiać, czy wybraliśmy dobry zawód, czy 
mamy dobrego partnera. To najlepszy moment, by 
zdać sobie sprawę, że nasze złe decyzje mogą wy-
nikać ze stereotypów, z uwarunkowań, które wciąż 
rezonują, bo ktoś nam powiedział: „Jesteś brzydka” 
albo „Jesteś głupia”. Warto wrócić wtedy do tego ma-
łego dziecka, nawiązać z nim kontakt, i zacząć się 
podnosić: chłonąć świat jak gąbka, zachwycać się. 

Możemy urodzić się na nowo, znów być na szczycie 

szczęścia, znów stać się wolnym człowiekiem oddy-

chającym całą piersią – i zacząć improwizować, czyli 

elastycznie współkształtować życie, próbować, spraw-

dzać, szukać swojej drogi, uczyć się życia w zgodzie 

ze sobą. Oczywiście nie jest to łatwe i mi również 
łatwo nie było, gdy po 20 latach rozstałam się z Mi-
chałem Urbaniakiem. Zostałam sama i musiałam 
stanąć na nogi. Musiałam sobie odpowiedzieć na 
naprawdę wiele pytań, odnaleźć się w sytuacjach, 
z których nie wyobrażałam sobie, że będą umiała 
wyjść. Nie byłabym jednak tą Urszulą, którą je-

urszula Dudziak: polska wokalistka i kompozytorka 
jazzowa

– czasami jedno nasze słowo, jedno zdanie 
wystarczy, by dać komuś wiatr w żagle na 
całe życie. Tymczasem mało używamy do-
brych słów na co dzień. 

POSZUkiwANiE REBELiANTA 
Wyobrażam sobie, że prezesi wielkich firm 

czasami mogą czuć się samotni. Są sami na 
szczycie, obserwowani przez akcjonariuszy, 
właścicieli i współpracowników, którym chcą 
dać poczucie bezpieczeństwa, i jednocześnie 
sami mierzą się z własnymi wątpliwościami. 
Czasami dobrze jest powiedzieć: „Nie wiem”. 
Takie słowa mogą okazać się zbawienne, bo 
pozwalają na wspólne poszukiwanie rozwią-
zań, mobilizują i otwierają dotąd zamknięte 
drzwi. Nie ma nic złego w tym, że w danym 
momencie nie znamy rozwiązania; ważne, 
aby zrobić to, co jest w naszej mocy, a potem 
szukać dalej. Jeśli jesteśmy otoczeni dobry-
mi ludźmi, nasze „nie wiem” ich zmobilizuje. 
Nasz zespół – niezależnie od tego, czy jest to 
zespół muzyczny, czy projektowy w korpo-
racji – weźmie na siebie odpowiedzialność 
za poszukiwania; jego członkowie zaczną 
podsuwać odpowiedzi, drogi wyjścia. Oczy-
wiście są też osoby, których ego nie pozwoli 
na przyznanie się do niewiedzy – tacy na 
szczycie najczęściej zostają sami. 

Gdy szef przyznaje się, że czegoś nie wie, już jest 
rebeliantem, bo stereotypowo myślimy o nim, że 
powinien wiedzieć wszystko. Osobiście polecam re-

belię każdemu. Rozumiem ją jednak jako bunt prze-

ciwko stereotypom i postawie „to nie wypada”. dla 

mnie określenie „nie wypada” po prostu nie istnieje. 
Moja córka powiedziała mi kiedyś, że gdy ktoś po 
raz pierwszy słyszy moje śpiewanie, to myśli pewnie, 
iż mam coś nie tak z głową. Zaraz jednak dodała, że 
robię to z takim przekonaniem, iż słuchacze mi wie-
rzą, docieram do nich i ich wzruszam. Róbmy zatem 
to, w co wierzymy. Z pasją, przekonaniem i wiarą. 
Bądźmy wolni.

Ja sama niektóre swoje marzenia realizuję dopie-
ro teraz – po siedemdziesiątce zaczęłam budować 
dom na wsi, o którym marzyłam całe życie. Bo na 
realizację marzeń i na działanie nigdy nie jest za 
późno. Czasami ludzie się dziwią, że w tym wieku 
zdecydowałam się szukać nowego miejsca do życia; 
pytają: „Nie jesteś za stara?”. Nie czuję tego. W moim 
słowniku słowo stary pasuje co najwyżej do dziura-
wej skarpety.

Oczywiście czasami jak każdy miewam wątpli-
wości. Dlatego zapytałam kiedyś moją córkę, czy nie 
ma do mnie żalu lub pretensji, że tak dużo koncerto-
wałam. Robiłam to, aby zarobić: na dom, dzieci, na 
życie. Był to bardzo intensywny czas, a dzieci były 

stem dzisiaj, gdyby nie to doświadczenie. Dlatego  
powtarzam za moją mamą: „Nie ma tego złego, co 
by na dobre nie wyszło”. 

Jestem osobą praktyczną i każdą sytuację staram 
się przekuć na coś dobrego. Słabość przemieniam 
w siłę. Wiem, że moment największej straty może 
stać się momentem nowego otwarcia. W taki spo-
sób wykorzystuję teraz mój kanał na YouTube. Re-
aktywowałam go, bo nie ma koncertów i możliwości 
bezpośredniego spotkania z drugim człowiekiem. 
Tak kontaktuję się ze światem, ze studia na podda-
szu zaaranżowanego w domu na Podlasiu. Tam pi-
szę, gram i żyję. I jestem w tym szczęśliwa, zamiast 
tonąć w smutnych myślach o kryzysie możliwości 
z powodu epidemii. Znów idę pod prąd, jak życiowy 
rebeliant. Improwizuję.  
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„Mnie jazzowanie daje niesamowite 
poczucie wolności. A gdy czuję się wolna, 

uwalnia się mój potencjał. Sądzę, że tak jest 
z każdym – w pełni możemy wykorzystać 
drzemiące w nas zasoby dopiero wtedy, 

gdy czujemy się wolni. Dlatego wszystkim 
rekomenduję jam session. Jam sprawdzi 

się wszędzie, również w warunkach 
korporacyjnych. Improwizacja  

po prostu uskrzydla wyobraźnię  
i wydobywa z człowieka co najlepsze".

Urszula Dudziak
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_ Pim de morree 
współautor koncepcji korporacyjnych Rebeliantów

_ Julien Ducarroz 
prezes Orange Polska
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Julien ducarroz  | prezes orange Polska. wcześniej,  
w latach 2016–2020, kierował orange moldova.  
od 2007 r. był związany z orange romania.  
dołączył do firmy jako dyrektor strategii, następnie kierował 
sprzedażą, marketingiem oraz komunikacją marketingową 
jako chief commercial officer. w toku trwającej 18 lat 
kariery w grupie orange zdobył różnorodne doświadczenie  
na europejskich rynkach: był szefem marketingu 
strategicznego, a następnie szefem marketingu mobilnego 
w orange nederland, odpowiadał za wdrażanie zarządzania 
wydajnością w sześciu krajach grupy, kierował też business 
intelligence, odpowiadając za analizy biznesowe  
i poszukiwanie nowych możliwości rozwoju.

Pim de Morree  |  współautor (wraz z joostem 
minnaarem) nowej koncepcji pracy Korporacyjni 

rebelianci oraz książki o tym samym tytule.  
jego misja to sprawić, by praca stała się frajdą. 

Podróżuje po świecie w poszukiwaniu najbardziej 
inspirujących firm świata i zachęca organizacje  

do radykalnej zmiany sposobu pracy.  
blog Korporacyjnych rebeliantów czytany jest  

w ponad 100 krajach świata, a wpisy wykorzystują 
media takie jak: „the new york time”, „Forbes”,  

„the guardian” oraz bbc. obaj autorzy znaleźli się 
na liście top 30 emergent management thinkers  

i zdobyli w 2019 r. thinkers50 radar award.

„W trudnych czasach trzeba szukać rebeliantów nowych idei, którzy dadzą nadzieję”  
– stwierdzili organizatorzy najnowszej edycji Miasteczka Myśli, projektu realizowanego  
od kilku lat przez Orange Polska i partnerów jako forum inspiracji i oswajania przyszłości.  
Tym razem debata dotyczyła przyszłości firm i modelu pracy po epidemii. Jej częścią  
była rozmowa Juliena Ducarroz, prezesa Orange Polska, z Pimem de Morree,  
współautorem rewolucyjnej koncepcji pracy Korporacyjni Rebelianci.  
Przytaczamy tę rozmowę, aby zainspirować wszystkie organizacje w Polsce. 

Niech praca  
będzie frajdą 
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autorzy książki Korporacyjni rebelianci odwiedzili 

pięć kontynentów i ponad 30 krajów. w sztokhol-

mie znaleźli firmę, która zatrudnia setki osób i ani 

jednego szefa. w chinach oglądali fabrykę, w której 

70 tys. pracowników działa tak, jakby zarządzali wła-

snym biznesem. w belgii znaleźli ministerstwo, któ-

rego urzędnicy sami decydują, kiedy i na jak długo 

przychodzą do biura. i wszystkie te organizacje osią-

gają ponadprzeciętne wyniki. Pim de morree i joost 

minnaar szczegółowo przyjrzeli się więc pracy stu 

liderów takich struktur i przeprowadzili na ich temat 

tysiąc wywiadów. w efekcie wzywają firmy i instytu-

cje na całym świecie do rewolucji: gruntownej prze-

budowy ich przestarzałych struktur i metod pracy. 

autorzy mają dla tego wezwania bardzo poważ-

ne uzasadnienie. Przytaczają wieloletnie badania  

gallupa przeprowadzone w 150 krajach, wedle 

których tylko 15 proc. osób na całym świecie jest  

zaangażowanych w swoją pracę! reszta czuje się 

sfrustrowana, a jest wśród niej też 18 proc. takich, 

którzy wręcz sabotują swoje miejsca pracy. 

w poprzedniej dekadzie prof. juliusz gardawski 

z sgH na zlecenie Konfederacji Lewiatan przepro-

wadził interesujące badania Pracujący Polacy. w nich 

także zaangażowanie prawników w firmach w na-

szym kraju nie odbiegało od poziomu ustalonego 

przez gallupa. i raczej nie ma powodu sądzić, że się 

to obecnie znacząco poprawiło. 

co ważne, morree i minnaar ustalili, że firmy, które 

przebudowały swoje kultury organizacyjne i sprawi-

ły, że ich pracownicy poczuli radość z pracy, osiągają 

lepsze wyniki finansowe niż reszta. to najważniej-

szy chyba powód, aby nie potraktować wezwania 

do rebelii jako przejściowej mody w zarządzaniu 

biznesem. 
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  _ Julien Ducarroz: Razem z Joostem 
Minnaarem spędziliście kilka lat na poszukiwaniu 
organizacji progresywnych, w których pracownicy 
są zaangażowani i pracują z radością. Znaleźliście 
wiele inspirujących przykładów i opisaliście je 
w książce. Ciekaw jestem,  czy te wszystkie firmy 
i instytucje doszły do swojego modelu  
drogą rewolucji czy ewolucji?  

  _ Pim De morree: To są różne organizacje i stwo-
rzyły swoje niepowtarzalne kultury w różny sposób. 
My z Joostem jako korporacyjni buntownicy uwiel-
biamy mówić o rewolucji. Ale w firmach, którym się 
przyglądaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat, radykalna 
transformacja metod pracy i zarządzania często do-
konywała się ewolucyjnie. Zatem można osiągnąć cel, 
nie zmieniając wszystkiego nagle. Można stopniowo 
dochodzić do środowiska pracy, w którym jest o wiele 
więcej wolności i w którym została odrzucona kla-
syczna hierarchia korporacyjna. Oczywiście byliśmy 
też świadkami kilku zmian typu rewolucyjnego, ale 
myślę, że takie przekształcenie częściej będzie się od-
bywać ewolucyjnie. 

  _  Julien Ducarroz: Chciałbym, aby w Oran-
ge Polska zaszła taka pozytywna transformacja, ale 
jako prezes dużej i złożonej organizacji uważam, że 
potrzebna jest nam równowaga pomiędzy ciągłością 
biznesu a pójściem do przodu.  Jesteś zwolennikiem 
ograniczania hierarchii w firmie, zastąpienia kontroli 

wolnością działania. Zasady, które proponu-
jesz, to efekt waszych podróży po firmach. 
Od czego twoim zdaniem należy zacząć, aby 
do tego dojść? Spodziewam się, że to będzie 
wiele narzędzi, które trzeba zastosować jed-
nocześnie. 

  _ Pim De morree: Tak, trudno jest wybrać 
tylko jedną rzecz. Mówimy o zmianie hie-
rarchicznej struktury, z prezesem na szczycie 

  _ Pim De morree: Tak, to bardzo ważne za-
gadnienie. Jesteś prezesem dużej firmy w Polsce, 
w której pracuje kilkanaście tysięcy pracowni-
ków, mam rację? Ciekawe, że kiedy rozmawia-
my z wieloma ludźmi w różnych organizacjach, 
mówią: no cóż, nie jestem prezesem, więc nie 
mogę tak naprawdę przeprowadzić w naszej 
organizacji żadnej ze zmian, które postulujesz. 
Mają natomiast silne przekonanie, że takich 
zmian mogliby łatwo dokonać właśnie prezesi 
ich firm. Bo prezesi są postrzegani jako wszech-
mocni. Interesujące jest dostrzec w twojej wypo-
wiedzi, a także w odpowiedziach wielu innych 
szefów, że tak nie jest. Prezesi nie są dyktatorami, 
którzy mogą dowolnie kształtować każdą część 
organizacji. Dobrze jest jednak spojrzeć na to 
zjawisko z różnych perspektyw. Najczęściej każ-
dy pracujący w organizacji ma poczucie, że nie 
może w pojedynkę zmienić systemu, niezależnie 
od tego, czy jest w niej prezesem, pracownikiem 
pierwszej linii czy zewnętrznym kontrolerem. 
Ale warto sobie uświadomić, że organizacje nie 
są tak naprawdę czymś fizycznie namacalnym. 
Stworzyliśmy je jako narzędzie do współpracy 
ze sobą, do osiągania wspólnych celów. Ow-
szem, istnieją na papierze, ale nie można ich 
przecież dotknąć. To moim zdaniem oznacza, 
że możemy je również ukształtować w taki byt, 
jaki chcemy. Wyzwaniem, jak wspomniałeś, jest 
pokonanie oporu struktury, w której jest wiele 
sprzecznych interesów i na którą wpływa wiele 
sił wewnątrz i na zewnątrz organizacji. To one 

i wieloma szczeblami zarządzania pomiędzy nimi. Je-
śli zmieniamy ją na bardziej luźną strukturę sieciową, 
w której zespoły działają tak jak przedsiębiorcy w ra-
mach dużej organizacji, musimy też zmienić sposób, 
w jaki ją kontrolujemy. Powinniśmy porzucić standar-
dowe mechanizmy kontroli, które stosuje większość 
firm. Musimy się zdecydować na większą przejrzy-
stość wyników całej struktury oraz mniejszych zespo-
łów i jednostek. Prawie niemożliwa jest zmiana tylko 
jednego z tych elementów, bo wszystkie są ze sobą po-
wiązane. Jeśli zaczniesz pracować nad jednym z nich, 
szybko zorientujesz się, że musisz przekształcić także 
pozostałe. Jeśli to wyzwanie jest zbyt trudne i zbyt ry-
zykowne dla firmy, aby przeprowadzić je rewolucyjnie, 
ewolucyjny sposób ma więcej sensu. 

  _ Julien Ducarroz: Zanim przeczytałem twoją 
książkę, wypróbowałem kilka z twoich pomysłów, 
ponieważ obserwowałem, jak to zrobiłeś w niektó-
rych firmach. W książce udało się wam te pomysły 
syntetycznie opisać. Mimo to są procesy, które mu-
szę jeszcze przeanalizować i liczę, że mi w tym po-
możesz. Mówisz krytycznie o świecie korporacji, ale 
czy bierzesz pod uwagę, jak silnemu nadzorowi one 
podlegają? Przede wszystkim od zewnątrz, nie od 
wewnątrz. Myślę tu o regulacjach prawnych, o tym, 
że jeśli jesteśmy spółką giełdową, to musimy działać 
w zgodzie z wieloma przepisami. To jedna kwestia. 
A drugi problem, który w dłuższej perspektywie na 
pewno zniknie, ale na początku postulowanej przez 
was zmiany wydaje się poważnym wyzwaniem, to 
dyskusje na temat wynagrodzeń, stanowisk, statusu 
w organizacji. Dla firmy, która istnieje od lat, dla ludzi, 
którzy wspinali się po szczeblach kariery przez 30 lat, 
aby osiągnąć stanowisko dyrektora, przejście na ten 
nowy model może się okazać bardzo skomplikowaną 
podróżą. Czy widziałeś, żeby taka firma przekształciła 
się radykalnie?

 
żeby odróżnić dawców złudzeń 
od wizjonerów możliwości, trzeba 
zobaczyć, a nie tylko widzieć. 
Pokazać, przekonać, zainspirować 
kogoś i siebie do innego myślenia.
julien ducarroz

 
jeśli chcesz podążać drogą 
rewolucji, potrzebujesz kogoś, kto 
jest odważny, niekonwencjonalny, 
kto jest w stanie podejmować 
ryzykowne i pełne wyzwań decyzje.
Pim de morree

  _ 79 
  c z a s 

r e b e l i a n T ó w

T H i n K Ta n K   3 8     2 0 2 1

Fo
t.

: a
rc

H
iw

u
m

 P
im

 d
e 

m
o

rr
ee



mieli powód wyjścia poza strefę swojego komfortu. 
Ludzie się okopują, jeśli mają przed sobą coś, co jest 
niekomfortowe. Zazwyczaj powiedzą: może to i do-
bry pomysł, ale po co zmieniać to, co jest? Jaka jest 
zachęta, jaka korzyść dla mnie, jeśli już dojdzie do 
zmiany? 

  _ Pim De morree: Wspomniałeś o pandemii  
jako sytuacji spowalniającej proces zmian. 
Jak to  rozumiesz i jak to wykorzystać  
w  pracy z zespołami?   

  _ Julien Ducarroz: Żeby dokonać zmiany, musi-
my stworzyć środowisko, w którym ludzie będą mie-
li powód, żeby wyjść poza strefę swojego komfortu. 
Nikt z nas niczego nie zmieni, jeśli nie będzie miał 
przed sobą czegoś, co jest dla niego niekomfortowe. 
Czas pandemii, w którym się znaleźliśmy, mimo 
dramatyzmu i tragicznych skutków, powinnyśmy 
traktować także jako istotny motywator zmiany. Na 
jednej z konferencji zapytano mnie, jakie wnioski jako 
firma wyciągamy z epidemii. Odpowiedziałem: my-
ślę, że staliśmy się bardziej ludzcy. Zauważyłem, że 
praca zdalna paradoksalnie zbliżyła nas do siebie. Bo 
nagle zaczęliśmy zaglądać do domów kolegów i od-
krywać, jak wyglądają ich dzieci; że mają koty lub psy. 
Wcześniej koncentrowaliśmy się na pracy i czasami 
tylko, np. przy kawie, rozmawialiśmy nieco o życiu 
prywatnym. COVID-19 sprawił, że z pomocą Zooma 
czy Skype'a wpuszczamy się nawzajem do naszych do-
mów. Inaczej się ubieramy, zrezygnowaliśmy w domu 
z formalnych strojów. Szef też nie jest kimś „bardziej 
wyjątkowym”, kiedy siedzi przed kamerą jak wszyscy 
pozostali. 

Teraz pytanie brzmi, czy jak się skończy pandemia, 
będziemy pracować jak dotąd? Wrócimy do biura 
i ubierania się pod krawat, czy zostaniemy w domach? 
A może będziemy pracować w modelu hybrydowym? 

wartość, ważną dla mnie przez wszystkie lata mo-
jej pracy, to właśnie jest to dawanie przykładu. Nie 
można oczekiwać, że system, tak jak opisałeś firmę, 
będzie podążał w danym kierunku, jeśli większość 
jego uczestników zostanie w tyle. Myślę także, że my, 
prezesi, powinniśmy być trochę bardziej wyluzowani. 
Od tego trzeba zacząć. Poza tym chodzi też o danie 
ludziom odpowiedzialności i autonomii. Tylko wtedy 
sami staną się motorami zmian. Bez tego będą tkwić 
w trybie wykonawczym, zrobią tylko to, co ktoś im 
każe. I ostatnia sprawa, o której często mówię, choć 
słuchacze bywają tym przerażeni. Uważam, że aby 
dokonać zmiany, musimy sprawić, żeby pracownicy 

to bardzo rzadko. Najczęściej zmiany są wynikiem 
wielu eksperymentów. Dlatego moja sugestia jest 
taka: zacznij od jednej części organizacji, po której 
spodziewasz się najwięcej odwagi i otwartości na 
innowacje. Przemyśl, w jaki sposób możesz ją wy-
dzielić i razem z nią testować nowe sposoby pracy, 
aby przekonać się, co daje najlepsze efekty. Ogra-
nicz ryzyko do minimum, ale tak, by nie zaszko-
dzić testom. Wiem, że to naprawdę działa. Potem 
możesz przeskalować efekty na większe jednostki. 
Po tym, co powiedziałeś wcześniej, przypuszczam, 
że niektóre z tych eksperymentów już się dzieją 
w różnych miejscach twojej organizacji, prawda?

  _ Julien Ducarroz: Tak, masz rację. Tak wła-
śnie zrobiłem w mojej poprzedniej roli, w mniej-
szej organizacji. Wybraliśmy jeden dział i wszystko 
zmieniliśmy. I okazało się, że gdy reszta zobaczyła 
rezultaty, też zapragnęła w tym uczestniczyć. To 
był mechanizm kuli śnieżnej. Nawet ci, którzy na 
początku byli bardzo sceptyczni, przyłączyli się 
z entuzjazmem i stali się siłą tego procesu. Jest to 
więc skuteczny sposób na wywołanie zmiany.

  _ Pim De morree: A jak to się robi  
w dużej organizacji? Jakie jest twoje podejście,  
jakie masz doświadczenia we wprowadzaniu 
w niej zmian? 

  _ Julien Ducarroz: Jestem w Orange Polska 
od kilku miesięcy. Z powodu pandemii wpro-
wadzanie zmian jest wolniejsze. Przyspieszymy, 
kiedy tylko będzie to możliwe. Wierzę, że zmiana 
powinna być zainspirowana przez górę, ale musi 
też być inicjowana od dołu. Jako szef mam bar-
dzo ograniczoną możliwość, żeby samodzielnie 
przeprojektować kulturę organizacji. Wolę za-
chęcać i dawać przykład. Jeśli mam podać jedną 

niejako zmuszają nas do kontynuowania pracy tak, jak 
to robiliśmy zawsze. Oczywiście łatwiej wdrażać nową 
kulturę w firmach tworzonych od zera. Wtedy mo-
żesz od początku zaprojektować własny sposób pracy, 
stworzyć nową i unikatową kulturę.  

  _ Julien Ducarroz: Jeśli zbudujesz to w DNA  
od samego początku, możesz sobie poradzić.  
Ale co z firmami, które mają 20, 30 lat  
i pracowników, którzy połowę swojego życia 
spędzili w tradycyjnym modelu? Czy widziałeś, 
żeby taka firma robiła to radykalnie? 

  _ Pim De morree: Tak, jasne. W przypadku starych 
organizacji, które pracowały przez dziesięciolecia 
w ten sam sposób, zmiana jest faktycznie o wiele trud-
niejsza. Zwłaszcza wtedy, gdy masz dodatkowo udzia-
łowców, którzy siedzą ci na karku, aby upewnić się, że 
ich zyski zawsze idą w górę. Naprawdę rozumiem tę 
presję. Ale uwierz mi, można to zmienić. Widzieliśmy 
organizacje, które istniały już 80 lat, czasami miały 
nawet 80 tys. pracowników i które przekształciły się 
z tych wyjątkowo tradycyjnych środowisk pracy z od-
górnym zarządzaniem w nowe miejsca pracy, w któ-
rych ludzie mają znacznie więcej swobody. To było 
piękne doświadczenie. A jednocześnie z tych naszych 
spotkań wnioskujemy, że nie powinno się zaczynać od 
zbyt dużych zmian. Nawet jeśli słyszy się historie, że 
przyszedł nowy prezes i w ciągu roku zmienił firmę, 
w praktyce raczej to będzie utopia. A jeśli już się zdarza, 

 
w dużej mierze chodzi o danie 
pracownikom odpowiedzialności  
i autonomii. jeśli tego nie dostaną, nadal 
będą w trybie wykonywania tego, co ktoś 
im każe. narracja jutra musi więc wynikać 
z włączenia ludzi w procesy decyzyjne.
julien ducarroz

T H i n K Ta n K   3 8     2 0 2 1

 
jeśli naprawdę chcesz, aby ludzie 
zachowywali się w pracy jak 
odpowiedzialni dorośli, powinieneś 
dać im nie tylko wolność,  
ale i odpowiedzialność, aby czuli,  
że ich decyzje są ważne.
Pim de morree

  _ 81 
  c z a s 

r e b e l i a n T ó w

Fo
t.

: a
rc

H
iw

u
m

 o
ra

n
g

e



stRateGie 
i ObseRwacJe

•  Stefan Batory 
BYCIE PRZEDSIĘBIORCą  
to mój wybór   

•  Piotr Mieczkowski 
niePewnoŚć  
woKóŁ 5g

•  Patrycja Piekutowska 
na biZnes można LicZyć

•  Zofia Dzik 
nowe PodejŚcie  
do eKosystemu sPoŁecZnego  
i PrZywódZtwo  
PrZysZŁoŚci 

 84 

86 

89

92

SZERSZA PERSPEkTywA

  _ Pim De morree: Też jestem naprawdę ciekaw, jak 
firmy zachowają się po pandemii. Mam nadzieję, że 
zaczną od zapytania pracowników, czego oni by naj-
bardziej chcieli. Dziś w świecie biznesu jest to jedno 
z najczęściej pomijanych pytań. Po prostu wymyślamy 
zasady i trzymamy się ich, cokolwiek by się działo, co-
kolwiek myślą o nich ludzie. Dotąd tkwiliśmy w jednej 
skrajności, czyli ludzie pracowali w podkreślających 
status wytwornych biurach, w pełnym wymiarze  
godzin, w garniturach i krawatach. A dziś ogląda-
my, jak wspomniałeś, całkowicie odmienny model: 
ludzie pracują z domu, w swoich swetrach, bluzach 
z kapturem, a za nimi w kamerkach rzeczywiście czę-
sto przewijają się ich dzieci, psy i koty. To zupełnie 
inna perspektywa. Nie uważam, że jedno jest dobre, 
a drugie złe. Optimum tkwi gdzieś pośrodku. Tak jak 
ty uważam, że wielkim wyzwaniem, z którym muszą 
się zmierzyć firmy, jest sposób pracy po pandemii. Ale 
pozwólmy wreszcie wybierać pracownikom. Wszyscy 
mają szansę być odpowiedzialnymi dorosłymi, zdol-
nymi do podejmowania ważnych decyzji w każdym 
segmencie swojego życia, tylko dajmy im taką moż-
liwość.

  _ Julien Ducarroz: Myślę, że ważne jest też,  
aby wraz z poszerzaniem sfery wolności  
rosła także odpowiedzialność.  

  _ Pim De morree: Oczywiście, dokładnie o to chodzi. 
Nieograniczone urlopy, ustalanie własnych godzin 
pracy, ustalanie własnej pensji – to najbardziej eks-
tremalne poziomy wolności w organizacjach progre-
sywnych. Ale towarzyszy im odpowiedni poziom od-
powiedzialności. Jeśli możesz wziąć tyle dni wolnych 
w roku, ile chcesz, musisz się zastanowić, jaki to bę-
dzie miało wpływ na twoją firmę lub wyniki twojego  

zespołu. I jeśli szefowie naprawdę chcą, aby lu-
dzie zachowywali się w pracy jak odpowiedzial-
ni dorośli, powinni dać im nie tylko wolność, 
ale i odpowiedzialność. Tak jak już wspomnia-
łeś, ważna jest równowaga pomiędzy swobodą 
decydowania o własnej pracy, własnym życiu 
zawodowym, i połączenie tego z wysokim po-
ziomem odpowiedzialności. 

  _ Julien Ducarroz: Zdecydowanie tak. Dla 
mnie ważne jest, jak już mówiłem, przywódz-
two oparte na przykładzie, na inspirowaniu 
ludzi, którzy faktycznie będą dokonywać trans-
formacji.  

  _ Pim De morree: W pełni się zgadzam. Po-
zornie drobne zmiany mogą mieć ogromne 
znaczenie. Mam nadzieję, że nasza książka 
zainicjuje w Polsce rewolucję w podejściu do 
pracy. Dobrze będzie zobaczyć to również 
w Orange. 

 
Zmianę zacznij  
od jednej części organizacji,  
która jest bardziej odważa  
i pionierska. Zobacz,  
w jaki sposób możesz ją  
wydzielić i eksperymentować  
z nowymi typami pracy,  
aby zrozumieć, co sprawdza się  
w twojej organizacji.
Pim de morree

  c z a s 
r e b e l i a n T ó w
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dy ktoś mnie pyta, czy warto 
zakładać biznes, najczęściej 
go do tego zachęcam. Dobrze 
jest brać stery w swoje własne 

ręce. Oczywiście biznes nie jest dla każdego   
– prowadzenie firmy wiąże się z ryzykiem, 
ciągłym podejmowaniem wyzwań i dużą 
dawką niepewności; to także nienormo-
wany czas pracy. Jeśli więc ktoś woli pra-
cować „od… do…”, to raczej nie jest to 
droga dla niego. Z drugiej jednak strony 
zbyt często mamy za wiele oporów przed 

realizacją marzeń o własnej firmie. Sami 
wymyślamy przeszkody, a wystarczyłoby 
tylko odpowiedzieć sobie na jedno, pod-
stawowe pytanie: czy jestem gotów na 
niepewność i niestabilność oraz trochę 
większy stres?

wyMAGAJĄcE POcZĄTki
Prowadząc własne firmy, nigdy się nie nudzę – 

od 20 lat każdego roku szukam czegoś nowego. Za 
każdym razem moje projekty są inne, również pod 
względem produktu, więc każdorazowo definiuję 
się na nowo. Zastanawiam się, jakim powinienem 
być liderem lub jaki dobrać zespół. 

W mojej pierwszej firmie było osiem osób. 
Trzech kolegów od części biznesowej, ja od kwe-
stii technicznych i czterech informatyków-progra-
mistów. Po trzech miesiącach odeszli koledzy od 
biznesu (był to czas pęknięcia bańki dotcomowej, 
uznali więc, że się nie uda). To, że założyliśmy fir-
mę, nie czyniło mnie przedsiębiorcą „pełną gębą” 
– miałem być jedynie dyrektorem IT. Pozostali 
koledzy poprosili mnie jednak, bym został lide-
rem. Tak się zaczęło, reszty musiałem uczyć się 
na bieżąco. Nie wiedziałem, jak prowadzić firmę, 

jak budować zespół, jak sprzedawać, robić marketing 
czy zdobywać klientów. Nie miałem wiedzy na temat 
podatków – nie rozróżniałem CIT-u, PIT-u i VAT-u, 
nie wiedziałem, co to jest amortyzacja oraz czym 
różni się wynik finansowy od cash flow. Do dzisiaj 
pamiętam rozmowę z księgową, tuż po tym, jak zain-
kasowaliśmy wynagrodzenie za realizację pierwszego 
dużego projektu. Zarobione pieniądze natychmiast 
zainwestowaliśmy w nowe serwery. Były niezwykle 
potrzebne, ponadto sądziłem, że inwestycja zwolni 
nas z obowiązku zapłacenia podatku dochodowego. 
Oczywiście tak się nie stało – podatek musieliśmy 
zapłacić, a gotówki już nie było. Dziś traktuję tę hi-
storię jak zabawną anegdotę, wtedy jednak nie było 
mi do śmiechu. 

GOTOwOŚĆ NA PORAżki
Pewnie gdybym popracował kilka lat w korporacji, 

przeczytał kilka książek, poszedł na kursy i szkolenia 
lub gdyby 20 lat temu istniało AIP, byłoby mi łatwiej. 
Łatwiej dziś zacząć biznes niż za moich początków. 
Bariera wejścia jest dużo niższa. Już nie trzeba mieć 
nawet 50 tys. zł na start. 

Nie zmieniło się jednak to, że trzeba zrobić ten 

pierwszy krok. Mieć w sobie pewien rodzaj determi-

nacji, aby zacząć. Nie bać się porażki. Przyznać przed 

samym sobą, że świat się nie skończy, gdy się nie uda. 
Dzięki temu stałem się odważniejszy, zacząłem po-
dejmować decyzje. Wcześniej nie chciałem nawet za-
dzwonić do klienta w obawie, że zostanę odrzucony, 
nie będę miał szans na sprzedaż mojego produktu. 
Miałem tyle obaw, że zawsze udawało mi się wymy-
ślić jakieś „ale”: że jesteśmy małą firmą, nie mamy 
doświadczenia, że brakuje nam referencji. Wszystko 
ruszyło gwałtownie do przodu dopiero wtedy, gdy 
przezwyciężyłem strach. Oczywiście nadal popełnia-
łem masę błędów, ale przestałem traktować je jako 
porażkę, a zacząłem jako lekcje, które pozwoliły mi 
się rozwijać, uczyć, wyciągać wnioski, poprawiać.  

wyZNAcZANiE cELU
Lubię porównywać prowadzenie firmy do biegania 

ultramaratonów, bo dostrzegam sporo analogii. Gdy-
bym biegając, skupiał się na tym, że mam do przebie-
gnięcia 100 lub 200 km, pewnie nigdy bym nie wy-
startował. Dlatego dzielę sobie wyzwania na mniejsze 
odcinki: najpierw chcę dobiec do pierwszego zakrętu, 
a gdy jestem blisko tego celu, obieram kolejny – do 
pierwszego drzewa, kolejnego słupka itd. Tę umiejęt-
ność stosuję zarówno w sporcie, jak i w biznesie. Lubię 
w ten sposób pracować z ludźmi. warto każdego dnia 

robić mikropostępy, codziennie jeden krok do przodu, 

nie tracąc z oczu ambitnego celu, który jawi się gdzieś 

na horyzoncie. im dłużej będziemy biegli, tym bardziej 

będziemy wytrenowani i będziemy mogli stawiać sobie 

coraz bardziej ambitne cele. Aż przebiegniemy całą trasę 

i dotrzemy do mety. Z jednej strony trzeba skupić się 
na tym, co tu i teraz, dziś i jutro, ale wciąż trzeba mieć 
w głowie, co będzie za miesiąc i za kilka lat. Kluczowe 
jest balansowanie. Na tym właśnie polega biznes.

 
Nigdy nie należy rezygnować z ambitnych wizji. Od 

początku podnośmy poprzeczkę i daleko celujmy: lećmy 
na Marsa, a nie do Radomia – nawet jeśli nie wiemy, 
jak tego dokonać. Nie zaczynajmy od skromnego celu, 
licząc, że wyjdzie z niego coś wielkiego. Trzeba mierzyć 
wysoko, bo to zwiększa naszą szansę na sukces. Mamy 
wtedy większą determinację i motywację do działania, 
szansę na to, że porwiemy za sobą ludzi. Gdy zaplanuje-
my lot w gwiazdy, to nawet jeśli nie dotrzemy na Marsa, 
i tak będziemy w kosmosie. 

Zostałem przedsiębiorcą po to, by mieć przestrzeń do realizowania własnych pomysłów  
i marzeń. Pieniądze zawsze były i wciąż są wtórne. Są narzędziem, miernikiem tego,  
co robię. Pokazują, czy to, co wymyśliłem, jest dobre czy też nie, czy rynek kupił  
mój produkt. Podążanie za własną wizją zawsze było na pierwszym miejscu.

BYCIE PRZEDSIĘBIORCĄ 
TO MÓJ WYBÓR
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stefan batory: współtwórca booksy,  
najpopularniejszej polskiej  
aplikacji na świecie
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tekst powstał na podstawie rozmowy dariusza żuka (założyciela i ceo aiP) ze stefanem botorym, przedsiębiorcą,  
współtwórcą aplikacji booksy, w ramach webinarium aiPomagamy.
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echnologia 5G może nam za-
pewnić sieć przesyłającą do 
nawet 20 gigabitów na sekundę 
i jednocześnie minimalizującą 

opóźnienia w komunikacji radiowej do  
1 milise kundy. Dzięki niej będziemy mogli 
podpiąć nawet milion urządzeń na kilo-
metr kwadratowy, co przyczyni się do po-
pularyzacji Internetu rzeczy. 5G to niewąt-
pliwie kolejny krok na drodze cyfrowego 
rozwoju Polski. 

Wpłynie on pozytywnie nie tylko na 
codzienne życie każdego z nas, lecz tak-
że na konkurencyjność i innowacyjność 
gospo darki, ponieważ coraz więcej przed-
siębiorstw z różnych branż będzie w stanie 
szybko i efektywnie przesyłać dane.

W Polsce to jednak tylko hipotetyczna możli-
wość. Aby się zmaterializowała, najpierw muszą 
zostać udostępnione odpowiednie częstotliwości. 
Na razie firmy telekomunikacyjne uruchamiają 
5G na obecnym paśmie 4G. Jest to możliwe dzięki 
mechanizmowi DSS, czyli współdzieleniu pasma 
pomiędzy 4G a 5G. To jest oczywiście zgodnie ze 
standardem, ale to nie jest pełnia możliwości. Sie-
ci 4G są poza tym już bardzo zapchane. A zatem 
nowa generacja przesyłu danych zyska cały swój 
potencjał dopiero wtedy, gdy zostaną jej przydzie-
lone tzw. pasma priorytetowe. 

POLSkA wciĄż PRZEd dEcyZJĄ
Niestety Polska jest na razie na samym końcu 

europejskiej stawki, jeśli chodzi o decyzje w tej 
sprawie i ich wdrożenie. Część z potrzebnych 

pasm jest już zajęta: pasma 700 wykorzystuje tele-
wizja naziemna do połowy 2022 r., a część pasma 
3400–3800 megaherców jest używana m.in. przez 
sieci NASK. Do przesyłania dużych pakietów danych 
nadają się jeszcze wysokie częstotliwości, fale prawie 
milimetrowe, czyli 26 GHz i wyżej. Polski rząd nie 
podjął jednak decyzji w ich sprawie do dzisiaj. Au-
kcja w zeszłym roku została odwołana, nie ma też 
koniecznych do uruchomienia 5G regulacji.  

Do tej pory to Europa wyznaczała standardy w te-
lekomunikacji i narzucała tempo wdrożeń w sieciach 
1G, 2G, 3G czy 4G. Dziś liderami w wykorzystaniu 
generacji 5G są kraje azjatyckie: Korea Południo-
wa, Chiny i Japonia oraz Ameryka Północna. Nasz 
kontynent się spóźnia. Do dzisiaj udostępniono  
40 proc. pasma i nie ma też aż tylu wdrożeń co u kon-
kurentów. 

Na tym tle Polska wypada jeszcze słabiej – jest 
na jednym z ostatnich miejsc wśród krajów europej-
skich. Rząd nie stworzył żadnego programu zachęt, 
nie uruchomił programów pilotażowych, jak to ro-
bią inne kraje. Przykładowo Wielka Brytania wydała 
miliony funtów na przetestowanie 5G w przemyśle, 
w medycynie, na kampusach uniwersyteckich, a na-
wet na torze wyścigowym Formuły 1. 

W Polsce nie było do tej pory żadnych programów 
pilotażowych, dlatego operatorzy telekomunikacyjni 
zrobili własne testy i robią, co się da, aby zaoferować 
klientom szybsze przesyły. Dopóki jednak rząd nie 
dokona dystrybucji nowego pasma, to prawdziwej 
rewolucji nie będzie. Do dzisiaj zresztą nie mamy 
w kraju jednej łączności dla wszystkich służb mun-
durowych. Policja, służby ratownicze, straż pożarna, 
wojsko – każdy ma odrębny system. 

ROZwiĄZANiE BEZ SZANS
W rządzie nie ma jednej koncepcji, jak zarządzić 

dystrybucją częstotliwości dla 5G. Najbardziej prze-
bija się ta, by znacjonalizować częstotliwości pasma 

700, teraz zajmowanego w części przez te-
lewizję naziemną, i stworzyć tzw. sieć hur-
tową. Miałoby to polegać na tym, że pań-
stwowy operator telekomunikacyjny Exatel 
zbuduje sieć i następnie udostępni ją innym 
komercyjnym podmiotom. Formą prawną 
takiego przedsięwzięcia miałaby być spółka 
joint venture z 51-procentowym udziałem 
państwa i mniejszościowymi udziałami pry-
watnych operatorów.  

Przeanalizowaliśmy w Fundacji Digital 
Poland, jaki jest efekt wdrożenia takich sieci 
na świecie. Podobne do rozważanego u nas 
rozwiązania wdrożyły lub próbowały wdro-
żyć Tanzania, Białoruś, Rwanda, Kenia, RPA, 
Meksyk i Rosja. I w żadnym z nich się ono 
nie sprawdziło.

W Rosji zbankrutowała spółka Yota, na 
Białorusi oligarcha dogadał się z rządem 
Łukaszenki, a i tak sieć ma marny zasięg 
i brak w niej klientów. W Rwandzie ustalono 
dramatycznie wysokie ceny, spółka prawie 
zbankrutowała, podobnie jak w Tanzanii. 

W kenii poddali się po dokładniejszych 
analizach. Jedyny kraj, gdzie zbudowano 

Ostatni rok pokazał, jak ważna jest łącz ność, szczególnie bezprzewodowa.  
Gdy zdecydowana większość społecznej aktywności przeniosła się do świata wirtualnego, 
wzrosła liczba urządzeń korzystających z internetu – i pojawiły się problemy.  
To niepodważalny dowód, jak bardzo jest nam potrzebna sieć 5G.  
Ale rząd wciąż nie podejmuje decyzji w tej sprawie.

NIEPEWNOŚĆ  
WOKÓŁ 5G
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nawet o taką kwotę może powiększyć się  
PKb Polski do roku 2028 dzięki wdrożeniu  
sieci 5g. Powstanie też prawie 98 tys.  
nowych miejsc pracy.
Źródło: Szacunki Accenture.

63,2 mld zł
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sieć hurtową według tego modelu, to Mek-

syk, ale tam w imieniu państwa wystąpił 
prywatny podmiot Morgan Stanley wraz 
z Huawei oraz Nokią, i zrobili to za prywat-
ne pieniądze. Spółka jednak nie odniosła 
sukcesu i obsługuje tylko 2 proc. ruchu ko-
mórkowego w Meksyku.

iNNy MOdEL 
POTRZEBNy Od ZARAZ 

Model dziś rozważany przez polski rząd 
miałby sens, gdybyśmy mieli w kraju choć-
by jeden z trzech problemów: cały sektor 
byłby niekonkurencyjny; ceny usług byłyby 
bardzo wysokie albo występowałyby kłopo-
ty z zasięgiem. Nie mamy żadnego z nich, 
dlatego koncepcja sieci hurtowych jest cał-
kowicie bez sensu. 

Oczywiście warto budować łączność dla 

państwa, ale co teraz robi cały świat? Co robi 
Ameryka z siecią FirstNet? Co robi Wiel-
ka Brytania z siecią Emergency Security 
Network (ESN)? Co robią Francja, Norwegia, 

 Szwecja? Rządy tych krajów współpra-
cują z sektorem prywatnym. Organizują 
przetarg publiczny, wygrywa jeden z pry-
watnych operatorów telekomunikacyjnych, 
który udostępnia pozostałym anteny radio-
we, światłowody, a państwo buduje tylko 
fragment sieci, jej rdzeń, jej mózg. Ustala 
politykę dostępu do tej sieci, wydaje cer-
tyfikaty, ale całą infrastrukturę, wszystkie 
maszty, buduje sektor prywatny. Co więcej, 
nie jest zawłaszczana i nacjonalizowana czę-
stotliwość 700 MHz, bo cały świat używa 
najczęściej na potrzeby służb państwowych 
osobnego pasma, wdraża komunikację 
w modelu operatora wirtualnego, czy w po-
staci wykorzystania dodatkowego, sparowa-
nego bloku 2 x 8 MHz w paśmie 700 MHz 
przeznaczonego w Europie do tej właśnie 
komunikacji. Dodatkowo państwa wspie-
rają budowę sieci na terenach słabiej zur-
banizowanych, organizując transparentne 
konkursy na zapewnienie zasięgu w takim 
miejscu. 

Najwyższa pora, aby nasz rząd skorzystał 
z tych udanych doświadczeń, w tym rów-
nież wykorzystał środki unijne do budowy 
zasięgu sieci komórkowych na terenach 
wiejskich. 

tylu operatorów na całym świecie inwestowało 
na koniec grudnia 2020 r. w technologię 5g. 
dotyczy to aż 131 krajów i terytoriów. 
Źródło: Wyliczenia Global Mobile Suppliers Association.

412
piotr mieczkowski:  
dyrektor zarządzający Fundacji  
digital Poland, autor raportu  
Jak efektywnie zbudować  
sieci 5G z korzyścią dla całego  
społeczeństwa i państwa
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Mnie zależy właśnie na stałych partnerstwach z biz-
nesem. Przez ostatnie dwa lata do projektów moderni-
zujących Centrum Zdrowia Dziecka udało mi się za-
angażować aż 70 organizacji z różnych branż (od firm 
produkujących niezbędne do modernizacji produkty, 
pracownie architektoniczne, po te, które podzieliły 
się swoim dochodem i wsparły nasz cel), z niektóry-
mi współpracuję już na stałe. Sektor nie gra tu roli – 
wszystkich łączy chęć zmiany jakości życia dzieci. 

Dziś, po odbyciu niezliczonej liczby rozmów z pre-
zeskami i prezesami rozmaitych firm, wiem, że ludzie 

zmieniają się w darczyńców, bo odnajdują w sobie chęć 

niesienia pomocy (mają ją wbudowaną w swój kon-
strukt psychologiczny) i przekonuje ich moja historia, 
czyli trzy fantastycznie udane operacje na otwartym 
sercu mojego syna. 

Powodzenie projektów pomocowych zależy przede wszystkim od zaangażowania 
darczyńców – jeśli mają silną chęć niesienia pomocy, żadne okoliczności im w tym  
nie przeszkodzą. Polski biznes jest tego przykładem – największa w kraju  
spontaniczna inicjatywa pomocowa zaistniała właśnie w 2020 r., w szczycie epidemii.  
Pytanie, jak szlachetny odruch przekształcić w systematyczny zwyczaj...

NA BIZNES  
MOŻNA LICZYĆ
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ako naród mamy wielkie serce, 
co wiele razy udowodniliśmy. 
Niejednokrotnie w niespeł-
na tydzień różne organizacje 

są w stanie zebrać wielomilionowe kwoty 
potrzebne np. na zagraniczne leczenie ma-
łych pacjentów. Rzadko jednak pomagamy 
systemowo – działalność charytatywną 
w Polsce kojarzymy przede wszystkim ze 
zbiórkami publicznymi. Stałe darowizny 
przekazywane przez biznes na konkretny 
medyczny cel też są w Polsce rzadkością, 
w porównaniu choćby z praktyką w Stanach 
Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii. To 
oznacza, że w dziedzinie działań charyta-
tywnych wiele można zrobić.

32
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kRyZyS OSOBiSTy MOTOREM ZMiANy
Moja droga zaczęła się w 2015 r. – wtedy postano-

wiłam zebrać pieniądze na sprzęt do autotransfuzji 
krwi wykorzystany podczas operacji syna. W Cen-
trum Zdrowia Dziecka znajdował się on jedynie 
tymczasowo. W dwa miesiące zebrałam 120 tys. zł 
od firm i osób prywatnych. W ramach wdzięczności 
zorganizowałam koncert Otwarte serca – Mistrzowie 
muzyki, biznesu i kardiochirurgii dzieciom, który zy-
skał  duży aplauz i stał się początkiem cyklu.  

Pomysł spotkań z muzyką klasyczną na tyle się 
sprawdził, że w ciągu dwóch lat zorganizowałam aż 
siedem koncertów. Za każdym razem dobierałam 
najwybitniejszych artystów muzyki klasycznej, gra-
łam też jeden utwór – angażowałam się w to jako 
mama, muzyk, fundraiser i organizator.

Pierwszy koncert odbył się w ramach podzięko-
wań dla tych, którzy pomogli mi zebrać wspomniane 
ponad 100 tys. i kupić sprzęt potrzebny Centrum. 
Kolejne były podziękowaniem dla firm, które między 
tymi wydarzeniami udawało mi się namówić na fi-
nansowanie sprzętu. Do wstępu na koncerty upoważ-
niało imienne zaproszenie – 70 proc. zaproszonych to 
CEO lub członkowie zarządów dużych firm. Ludzie 
weszli w to, a koncerty stały się place to be. Słuchacze 

wracają, bo doceniają zaangażowanie, rodzinną at-

mosferę, a darczyńcy możliwość wyjścia na scenę, by 

uścisnąć dłoń największym polskim kardiochirurgom 

dziecięcym. Dlatego najbardziej się cieszę, gdy udaje 
mi się utrzymać kontakt z CEO firm i działać z nimi 
w sposób cykliczny. 

Później powstał kolejny ogromny projekt: Wielcy 
Artyści Małym Pacjentom z największymi światowy-
mi gwiazdami opery. Najbliższy koncert planujemy 
zorganizować tuż przed wakacjami. 

Oba wspomniane typy koncertów są wy-
jątkowe również dlatego, że niemal wszystko 
odbywa się pro bono: nieodpłatnie angażują 
się artyści soliści oraz orkiestra symfoniczna, 
bezkosztowo otrzymujemy salę oraz cztero-
poziomową scenę, za darmo jest nawet druk 
zaproszeń i programów. Z szacunku do tych 
wszystkich ludzi poświęcających swój czas 
na wydarzeniu obowiązuje dress code. Black 
tie nadaje koncertom elitarny charakter. 

dUży PO PROSTU MOżE dUżO
Prezes jednej z największych polskich 

firm produkujących okna – gdy zdał sobie 
sprawę, że w trakcie epidemii utrudnione bę-
dzie wyposażanie szpitali w niezbędny sprzęt 
– zadeklarował wpłacenie kwoty 1 mln zł na 
cel pomocowy dla szpitali. Swoją postawą za-
chęcił do akcji innych. Na przestrzeni mie-
siąca zebrano 56 mln zł i założono fundację, 
która wszystkie te pieniądze wykorzystała na 
ogromne doposażenie szpitali covidowych 
w całej Polsce. Mnie udało się pozyskać ich 
jako partnera do wyremontowania poradni 
transplantacji nerek w Centrum Zdrowia 
Dziecka. Fundacja zgromadzone środki wy-
dała ponadto na: respiratory, łóżka, łóżka an-
tyodleżynowe, setki tysięcy kombinezonów 
covidowych, specjalistycznych masek itd. 

Modernizacje, na jakie ja zbieram, nieste-
ty potrzebują kilkusettysięcznych budżetów. 
Dlatego stawiam na dużych i cieszę się, że 
z kilkoma bardzo dużymi markami udała się 
współpraca cykliczna. Jak to robię? Poprzez 
szacunek do przedsiębiorców. Doceniam, że 

taką kwotę Patrycja Piekutowska pozyskała 
na rzecz modernizacji w centrum Zdrowia 
dziecka w ciągu ostatnich dwóch lat. 

3,5 mln zł

poświęcają mi czas na rozmowę, i przy pierwszym 
kontakcie staram się zafascynować ich ideą niesienia 
pomocy, ujawniam źródła mojego osobistego zaan-
gażowania, przekonuję ich swoją autentycznością 
i zapałem. Po prostu szczerze buduję relację.

kONiEcZNA wiZUALiZAcJA cELU
Szanuję i doceniam organizacje, z którymi współ-

pracuję. Szczególnie bliska jest mi jednak ta, której 
zaangażowanie przerosło moje marzenia. Przy mojej 
drugiej modernizacji bardzo pilnie poszukiwałam 
firmy, która może pomóc ukończyć korytarz porad-
ni. Napisałam o tym na profilu LinkedIn. Natych-
miast zareagował prezes jednej firmy produkującej 
elementy do wyposażenia wnętrz, m.in. w przestrze-
niach medycznych. Już następnego dnia mieliśmy 
umówione spotkania, a kolejnego ekipę ze sprzętem 
w Centrum Zdrowia Dziecka. W pomoc zaangażo-
wał się również projektant spółki. Później poszło 
jak z płatka – do tej pory zrealizowaliśmy wspólnie 
cztery modernizacje. Firma zaprosiła mnie nawet na 
swoje wewnętrzne doroczne spotkanie, abym opo-
wiedziała o własnej przemianie, o tym, jak skrzy-
paczka zajęła się remontami w szpitalach. Przed 
setką osób z całej Europy mówiłam też o zmianach, 
jakie zaszły w Centrum Zdrowia Dziecka. Firma 
ta współpracę przy modernizacjach uznała nato-
miast za najbardziej wartościową inwestycję, w jaką 
zaangażowała się w latach 2019–2020. Dzieli się 
tym w swoich materiałach promocyjnych w ponad  

50 krajach świata i pokazuje nasze realizacje. Stoi 
za tym prawdziwa duma, a nie tani chwyt PR-owy. 
A jest czym się szczycić – kolorowe, piękne szpital-

ne wnętrza poprawiają samopoczucie chorych dzieci. 

Ludzie ponadto widzą transformację, jaką przeszedł 

szpital, a to ich przekonuje, że pomaganie ma sens, 

i zachęca do działania.

W moje modernizacje angażują się też osoby 
całkowicie anonimowo. Późniejsi darczyńcy, którzy 
byli wśród publiczności drugiego koncertu Wiel-
cy artyści małym pacjentom, z Aleksandrą Kurzak 
i Roberto Alagną, zobaczyli w programie koncer-
tu wizualizację kolejnej poradni. Tę informację 
opatrzyłam tytułem „Zróbmy wspólnie dzieciom 
prezent na Święta”. Koncert odbył się 18 listopa-
da, a dwa dni po koncercie otrzymałam telefon 
od osoby zarządzającej majątkiem tych państwa, 
którzy postanowili przekazać na tę modernizację  
365 tys. zł. Upewnili się jedynie, że zdążę przed 
Wigilią! Dotrzymałam słowa i wszystko się uda-
ło, choć do dzisiaj nic o nich nie wiem, nawet 
z jakiego są miasta. 7 grudnia 2019 r. rozpoczę-
liśmy remont, pracując na dwie ekipy, każdego 
dnia do pierwszej w nocy. 23 grudnia o godz. 11 
odbyło się otwarcie wyremontowanej przestrze-
ni. Mój post na LinkedIn o tym wydarzeniu miał  
68 tys. odsłon, ponad 1 tys. poleceń. Ze szczęścia 
wylałam morze łez. Niezmierzone są motywacje 
darczyńców. Liczy się to, aby otwierać w ludziach 
biznesu ich dobre serca.

duże firmy są zdolne i chętne do wieloletniego zaangażowania – można  
w toku współpracy wypracować w nich odruch systematycznego wsparcia. 

patrycja piekutowska:  
skrzypaczka solistka,  
dr hab. sztuk muzycznych, 
ambasadorka centrum Zdrowia 
dziecka, filantropka
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dzisiejszym szybkim, złożonym 
i zmiennym świecie nie możemy 
dążyć do nadmiernych uproszczeń 
i nie poświęcać czasu na bardziej 

długoterminowe analizy wpływu społecznego 
określonych decyzji. Potrzebujemy też godnych 
zaufania liderów, którzy nie będą bali się zadawać 
trudnych pytań, w tym o to dokąd zmierza człowiek 
np. w kontekście technologicznej transformacji. Li-
derów, którzy będą się poruszać po szerokiej skali 
przywództwa – od dyrektywności po empatię, do-
strajać się do ludzi i sytuacji. Potrzebujemy również 
wyjścia poza utarte schematy i silosowe podejście 
do rozwiązywania problemów – czyli otwartości na 
innowacyjne rozwiązania. To oznacza, że w przy-
wództwie przyszłości nie będzie liczył się tylko 
wynik, ale także sposób jego osiągnięcia – uwaga 
przywódcy będzie skoncentrowana  na społeczeń-
stwie, na człowieku i wpływie decyzji na cały eko-
system, w którym on funkcjonuje. Czy jesteśmy na 
to gotowi?

kOMPETENcJE 
POTRZEBNE Od ZARAZ

Według raportów World Economic Forum do 
2025 r. ponad 85 mln osób może stracić pracę na 
skutek automatyzacji i robotyzacji. WEF przewiduje 
co prawda, że gospodarka cyfrowa stworzy blisko 
100 mln nowych miejsc pracy, ale niestety te sta-
nowiska będą wymagać zupełnie innego zestawu 
kompetencji, nie tylko cyfrowych, i ogromnej skali 
reskillingu. 

Ostatni rok pokazał też że świat potrzebuje świa-
domych, „wewnętrznie sterowanych” ludzi, wrażli-
wych społecznie z dobrym ilorazem emocjonalnej 
inteligencji, ciekawych świata i drugiego człowieka, 

chcących i umiejących się uczyć, gotowych wziąć 
odpowiedzialność, potrafiących krytycznie myśleć, 
współpracować z innymi, a także mądrze stawiać 
granice. Wydaje się bowiem, że właśnie tacy ludzie 
są w stanie wybrnąć z kryzysów, które przyniosło 
ostatnie stulecie, ale też sprostać wyzwaniom rodzą-
cym się na skutek cyfrowej transformacji, w tym być 
może życia bez pracy. 

wAGA EkOSySTEMU 
i wyJŚciA POZA SiLOSy

Potrzebom jutra nie sprzyjają jednak cierpiące 
dziś na kryzys więzi i coraz bardziej zatomizowane 
rodziny. Nie pomaga w tym także zhierarchizowana 
w Polsce szkoła, rywalizująca o miejsce w rankingu 
opartym na wynikach testów, ani środowisko pracy, 
gdzie mimo deklaracji, że człowiek jest najważniejszy, 
królują autorytarny styl zarządzania i oczekiwanie 
posłuszeństwa, a głównym obszarem deficytowym 
jest szacunek wobec człowieka. Nie służą dobrej 
przyszłości także media, które bazują głównie na 
sensacji i negatywnym przekazie. chory ekosystem 

nie wyda na świat zdrowych i stabilnych młodych, którzy 

będą zdolni dobrze pokierować swoją i naszą przyszłością 

i ją współtworzyć.

Gdy definiuje się współczesne czasy, często mówi się o kryzysie wartości i autorytetów, 
który prowadzi do polaryzacji społeczeństwa, ale nierzadko zauważa się  
też kryzys przywództwa. W czasach chaosu potrzeba bowiem  
spójnego przywództwa – tymczasem dziś wciąż jest ono zdezintegrowane  
i za bardzo kojarzy się z silosami, z władzą, która dzieli, a za mało ze służbą,  
która jednoczy i wzmacnia ekosystem społeczny.

NOWE PODEJŚCIE DO 
EKOSYSTEMU SPOŁECZNEGO 
I PRZYWÓDZTWO 
PRZYSZŁOŚCI
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tyle nowych miejsc pracy stworzy w przyszłości 
gospodarka oparta na technologii,  
ale stanowiska te będą wymagać  innego  
zestawu kompetencji niż tylko cyfrowe.  
to rodzi potrzebę systemowego  
podejścia do reskillingu.  
Źródło: World Economic Forum. 

blisko100 mln
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1     Rodzina – podstawą tożsamości  

i dojrzałości emocjonalnej człowieka,  

są zdrowe i trwałe więzi rodzinne. 
Przekładają się na to, na ile zbuduje on 

przyszłość na deficytach, a na ile na solid-
nych fundamentach. W dyskusji o przyszło-
ści temat ten jest kluczowy, bo budowanie 
dojrzałego społeczeństwa nie jest możliwe 
bez dojrzałości emocjonalnej. Jeżeli człowiek 
nie ma zdrowego poczucia własnej warto-
ści, nie zaznał miłości i akceptacji, trudno 
mu budować relacje i oddać te uczucia 
w przyszłości. Tymczasem dziś zapewnia-
my dzieciom zdecydowanie lepsze warunki 
ekonomiczne niż poprzednie pokolenia, lecz 
psycholodzy podkreślają, że jednym z naj-
bardziej deficytowych obszarów jest  dojrza-
łość emocjonalna dzieci i młodzieży. 

2     System edukacji – szkoła to czas 

dojrzewania, zdobywania wiedzy 

na lekcjach, ale również kształcenia 

umiejętności społecznych i wpływu  

grup rówieśniczych. 

Powinna łączyć rozwój wiedzy, postaw 
i umiejętności, przygotowywać młode poko-
lenie nie tylko do testów, lecz także do samo-
dzielnego, odpowiedzialnego i wrażliwego 
społecznie życia. Ukształtowanie odpowie-
dzialnych obywateli i przywódców jest jed-
nak trudne do zrealizowania bez współpracy 
z rodziną i bez reformy obowiązującego sys-
temu edukacji. obecny program pod względem 

treści i formy nie daje bowiem młodym kompe-

tencji, dzięki którym będą w stanie zmierzyć się  

z wyzwaniami przyszłości. Dlatego w Instytucie 
Humanites już 10 lat temu wywołaliśmy  
systemowo temat przywództwa w edukacji, 
zakładając Akademię Przywództwa Liderów 

Świadoma tego, stworzyłam Model „Wioski – Roz-
woju Ekosystemu Społecznego”, w oparciu o który od 
10 lat uruchamiam w ramach Instytutu Humanites, 
działającym jako think&Do tank i łączącym szero-
ko tematykę człowieczeństwa i technologii, projekty 
poszukujące systemowego podejścia do zmian spo-
łecznych, ze szczególnym wsparciem dla rozwoju 
przywództwa i zmian społecznych następujących 
na skutek transformacji technologicznej. Z każdym 
rokiem model ten zyskuje większe zainteresowanie 
w Polsce i poza jej granicami i staje się inspiracją do 
budowania długoterminowych strategii dla wybra-
nych firm czy regionów. Na czym on polega?

Patrząc na złożoność świata, i zainspirowana afry-
kańskim powiedzeniem, że „potrzeba całej wioski, 
aby wychować jedno dziecko”, w modelu, zagrego-
wałam wiele sił społecznych w cztery główne źródła 
– „siedliska” mające kluczowy wpływ na tworzenie 
ekosystemu, w którym człowiek się rodzi, dojrzewa, 
uczy, pracuje, tworzy, odpoczywa. Są one tożsame dla 
każdego poziomu złożoności społeczeństwa – i dla 
małej wspólnoty, i dla miasta, państwa czy regionu. 
Są nimi: rodzina, system edukacji, biznes i środowisko pra-

cy oraz świat kultury i mediów.

Oświaty – pierwszy w Polsce program rozwoju 
przywództwa w edukacjii. Chcemy,  aby dyrektorzy 
byli autentycznymi liderami zmian. 

3       Biznes i środowisko pracy  

– to siedlisko ma realne przełożenie  

na zawodowy i osobisty rozwój człowieka.

Im bardziej pracodawcy oddziałują na człowie-
ka i rozwijają go, tym bardziej poza pracą swoimi 
postawami zasila on kolejne komponenty swojego 
ekosystemu (dorośli poza pracą są bowiem rów-

nież rodzicami, dziadkami, członkami 
społeczności – nośnikami wzorców dla 
młodego pokolenia). Co mogą robić fir-
my, by wspierać pracowników? Drogo-
wskazem może być np. Model Spójnego 
Przywództwa™, który poprzez wielowy-
miarowe podejście do rozwoju człowieka 
wspiera jego dobrostan i sprzyja łączeniu 
celów biznesowych firmy z celami pracow-
ników. Zaimplementowanie go pomaga 
też zatrudnionym mądrze integrować sfe-
rę zawodową i prywatną w myśl tezy, że 
mamy jedno życie w różnych rolach (to al-
ternatywa do tzw. work-life balance, które 
w swojej konstrukcji zakłada już dychoto-
mię i rywalizacyjne podejście dwóch sfer). 
Model ten pomaga biznesowi tworzyć 
taką kulturę, gdzie biznes osiąga rezultaty, 
a pracownicy odnajdują sens i motywację 
do pracy i życia. Bo szczęśliwy człowiek 
to również bardziej zaangażowany i inno-
wacyjny pracownik, a takich potrzebować 
będzie rynek przyszłości. 

4       Świat kultury i mediów  
– ma on ogromny i wzorcotwórczy 

wpływ, który stale wzrasta. 

Ostatnie badania pokazują, że osoba 
dorosła spędza w mediach, a w szczególno-
ści w sieci, średnio 6 godzin dziennie. Nie-
którzy socjologowie wskazują, że media 
stają się wręcz pierwszą siłą w kształto-
waniu wzorców zachowań ‒ wyprzedzają 

tyle osób czynnych zawodowo może do roku 
2025 stracić pracę na skutek automatyzacji  
i robotyzacji. na ten efekt może nałożyć się 
jeszcze skala bezrobocia będąca skutkiem 
pandemii koronawirusa.
Źródło: World Economic Forum. 

85 mln

MOdEL  „wiOSki ROZwOJU  
EkOSySTEMU SPOłEcZNEGO"

dramatycznie zła kondycja współczesnego człowieka znalazła się obecnie 
w centrum powszechnego zainteresowania. czas jednak pokaże,  
na jakie przełoży się to działania i jak one uwzględnią istotę człowieka.  
Jest szansa na zwolnienie,  refleksję i restart.
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 na jakie przełoży się to działania i jak one 
uwzględnią istotę człowieka. Jest szansa na 
zwolnienie, refleksję i restart. Wiadomo, ja-
kie siedliska należy zaopiekować. Pytanie, 
czy pójdziemy w tę stronę, czy popande-
miczny kryzys poskutkuje jedynie większą 
presją na wyrównywanie strat. 

Uważam, że ciągle niewykorzystanym 
kołem zamachowym zmian społecznych jest 
biznes i liderzy biznesowi. Czy jednak będą 
mieli dostatecznie dużo odwagi i zdolności 
do widzenia szerokiego kontekstu, aby wyjść 
poza perspektywę kwartału, swojego najbliż-
szego otoczenia i wziąć odpowiedzialność za 
świat nieco dalszy i zacząć myśleć z perspek-
tywy całego ekosystemu? 

Zapraszam!

rodzinę i szkołę. Równocześnie w przekazie me-
dialnym brakuje treści opartych na wartościach, 
stawiających w centrum człowieka i jego god-
ność. Konieczne wydaje się zatem inspirowanie 
liderów mediów do zwiększania udziału pozy-
tywnego przekazu zamiast wyłącznej pogoni za 
sensacją. 

TEST NA PRZywódZTwO
Pandemia, która już rok jest z nami, uwypukliła 

i wzmocniła istniejące zjawiska. Już przed nią co 
trzeci mieszkaniec Europy doświadczał depresji. 
Wszyscy jesteśmy też przebodźcowani, co skut-
kuje zaburzeniami snu (doświadcza ich ponad  
40 proc. populacji). współczesny człowiek jest też 

coraz bardziej zagubiony w  świecie, w którym codzien-

nie walczy o uwagę i akceptację poprzez liczbę lajków. 

u młodych ludzi źródłem wielu napięć są media spo-

łecznościowe, m.in przez mechanizm porównań spo-

łecznych. Niepokojąco wzrasta wśród nich liczba 
samobójstw.

Dramatycznie zła kondycja współczesnego 
człowieka znalazła się obecnie w centrum po-
wszechnego zainteresowania. Czas jednak pokaże, 

kompetencje cyfrowe to jedna z umiejętności, z którą będą rodzić się  
nowe pokolenia, ponieważ nie będą znały świata „niecyfrowego”. 
kluczowego znaczenia nabiorą natomiast umiejętność podejmowania 
decyzji i rozwój inteligencji emocjonalnej, bez nich trudno bowiem 
będzie poruszać się w coraz bardziej zróżnicowanym i złożonym świecie. 
kompetencje przyszłości nie tyle zatem wiążą się z konkretną wiedzą 
zdobytą dziś, ile z osobowością, jaką zdołamy rozwinąć w człowieku, 
kształtując jego zdrowe poczucie własnej wartości i otwartość  
na ciągły proces uczenia się. 

frenchtouchlabellevie.pl Spotkaj się z nami na

PARTNERSTWO
& INFORMACJE

KONTAKT
s.marek@cryptone.pl
Tel. +48 797 235 482

zofia Dzik: impact inwestor,  
fundator i prezes instytutu  
Humanites – człowiek  
i technologia
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5* GWIAZDKOWY LEGENDARNY HOTEL SANSSOUCI 
WIARYGODNY INWESTOR I OPERATOR HOTELOWY
 DOSKONAŁA LOKALIZACJA

Model Biznesowy:

♦ zakup indywidualnego lokalu z wydzieloną księgą wieczystą
♦ podpisanie 10-letniej umowy najmu z inwestorem  

z możliwością przedłużenia
♦ stały miesięczny dochód przez okres 10 lat 
♦ doświadczony operator w Państwa imieniu zarządza lokalem
♦ Państwo musicie tylko wystawić fakturę  lub rachunek operatorowi
♦ Jedyny koszt po stronie właściciela obiektu 

to podatek  od nieruchomości i ubezpieczenie lokalu

Kup apartament 
w Karpaczu  i zarabiaj 8%

Zyskują Państwo:

♦ 8% stopy zwrotu w skali roku
♦ pobyt właścicielski 15 dni w ciągu roku
♦ wykończenie i wyposażenie w wysokim standardzie 5*gwiazdek
♦ możliwość korzystania z pełnej oferty infrastruktury hotelu
♦ indeksowany czynsz o średnioroczny wskaźnik infl acji GUS
♦ możliwość zwrotu całości podatku – 23%

Zapraszamy do Kontaktu: 

Warszawa, al. Jana Pawła II 12

tel: +48 781 886 886
+48 781 885 885

www.hotelsanssouci.pl
e-mail: sprzedaz@hotelsanssouci.pl




