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Czy i jak konflikt z UE dotyczący
praworządności zwiększa szanse
długoterminowego wzrostu
gospodarczego Polski?

Anna Martynko – obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej
Politechniki Częstochowskiej. Absolwentka kierunku Finanse
i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, gdzie obroniła pracę magisterską na temat:
Oceny działalności inwestycyjnej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Wisła, Kłodzko i Kołobrzeg
w latach 2014–2018. W latach 2017–2019 członek, a od roku
2020 zastępca przewodniczącego Koła Naukowego „Analityk
Samorządowy” Wydziału Zarządzania PCz, autorka opracowań
z zakresu zarządzania samorządem lokalnym. Aktualnie spełnia się zawodowo w Centrum Usług Wspólnych. Interesuje się
problematyką zarządzania oraz finansowych uwarunkowań
funkcjonowania podmiotów publicznych. Natomiast prywatnie
jej pasją jest czytanie książek i ogrodnictwo.

Anna Martynko

Cena praworządności. Praworządność
a syndrom gotującej się żaby

Streszczenie
Współczesne dyskusje, w świecie uznawanym za cywilizowany, toczą się o różne wartości oraz idee. W ostatnich latach walczymy niezwykle często. Ostatnio coraz częściej
walka ta dotyczy praworządności. Wysoka praworządność państwa ma odzwierciedlenie w zrównoważonej gospodarce oraz szybszym rozwoju kraju.

„Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem.
Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem przecież komunistą.
Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem.
Nie byłem przecież socjaldemokratą.
Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem przecież związkowcem.
Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było.”
Martin Niemöller

Niezależnie od przekonań społecznych, religijnych, etycznych czy też sposobu
interpretowania świata żyjemy w rzeczywistości, która sprzeciwia się wszelkiej odmienności. Funkcjonujemy w oparach absurdu. Jesteśmy straszeni
różnymi „zagrożeniami” zdefiniowanymi w mniejszym lub większym stopniu. Obecnie wiele „niebezpieczeństw” jest propagowanych w nowopowstałych teoriach spiskowych QAnon, T Storm lub „ideologiach” wynikających
9

z innych zachowań kulturowych czy obyczajowych. Wciąż tworzymy nowych
wrogów oraz pole walki (niekoniecznie w wydaniu militarnym) bez względu
na to, czy nieprzyjaciel jest realny czy tylko w naszej wyobraźni. Obecna sytuacja pandemiczna jest egzemplifikacją nowego „twórczego” interpretowania
działającego systemu i koncernów międzynarodowych. W chwili, gdy wróg
pozostaje niezidentyfikowany, możemy dostrzec go wszędzie. Jesteśmy gotowi do walki stale. „(…)Siedzę sam, myślę co zrobić mam i nagle czuję, że
ktoś chce zniweczyć mój plan. Ten tajemniczy wróg myśli o mnie jak zwykle
źle. Lubię mieć wroga, ja lubię, lubię wroga”1. Przytoczone powyżej słowa
piosenki z bajki „Fineasz i Ferb” trafnie oddają współczesną rzeczywistość.
Na przestrzeni kilku ostatnich lat nieodzownym elementem współczesnego
dyskursu publicznego stał się temat wojny.
Obecne dyskusje w świecie uznawanym za cywilizowany toczą się o różne wartości oraz idee. Ostatnio coraz częściej dotyczą one praworządności,
którą można wyrazić jako respektowanie oraz poszanowanie obligatoryjnego prawa zarówno przez pojedyncze jednostki, jak i różne podmioty. Idea
praworządności stanowi podwalinę działania wszystkich systemów społecznych, wszystkich podmiotów współtworzących system gospodarczy.
Niestabilne rządy prawa przekładają się na postrzeganie każdego kraju
na arenie międzynarodowej. Nawet wątpliwości pojawiające się w obszarze
przestrzegania zasad praworządności powodują, iż wiarygodność inwestycyjna kraju może zostać zachwiana. Szczególne znaczenie z perspektywy makroekonomicznej oraz pozycji inwestycyjnej kraju odgrywa bowiem ocena
ratingowa. Jest ona szczególnie istotna, gdyż wpływa na poziom inwestycji
bezpośrednich, zachowania inwestorów instytucjonalnych, jak również cenę
długu publicznego. Tym samym determinuje podstawy umożliwiające tworzenie warunków do długotrwałego rozwoju gospodarczego. Na atrakcyjność inwestycyjną rozumianą jako możliwość oferowania takich warunków,
które przyciągną inwestora, wpływa właśnie stabilność prawa. Bowiem potencjalny przedsiębiorca nie ulokuje swojego kapitału w miejscu o chwiejnym
prawie, nawet w przypadku, gdy inne czynniki, takie jak na przykład system
1 Piosenka, którą zaśpiewał Nienazwany Zespół Jingle Dundersztyca w odcinku „Wehikuł
ambarasu”. Przywołuje wspomnienia Heinza związane z Pepe jako jego wrogiem. Pojawia się
też w odcinku „Twoja retrospekcja”. https://fineasziferb.fandom.com/pl/wiki/Lubi%C4%99_
mie%C4%87_wroga (dostęp: 24.03.2021 r.).

10

Anna Martynko

podatkowy wydają się być korzystne. Przedsięwzięcia, w szczególności te
czasochłonne, wymagają równowagi w otoczeniu inwestycyjnym. Stąd też
praworządność jest kluczowym aspektem. W dłuższej perspektywie jej naruszenie można przyrównać do efektu tak zwanej kuli śnieżnej. Zachwianie
zasadami praworządności wiąże się z niestabilnością, ta zaś wywołuje ryzyko
polityczne, które pociąga za sobą niższe inwestycje czy odpływ kapitału. To
zaś przekłada się na ograniczony dostęp do dóbr i usług przypadających na
jednego mieszkańca.
Zachwianie reputacji kraju oddziałuje długofalowo na potencjał wzrostu
gospodarczego. Efekty negatywne narastają systematycznie i burzą wizerunek kraju, zarówno pod względem ekonomicznym, społecznym, kulturowym, jak i politycznym. Dodatkowo odbudowa wizerunku kraju, zwiększenie zaufania i klimatu inwestycyjnego wymaga długiej pracy. Taki stan
rozchwiania lokalnego rynku może być wykorzystany przez konkurencyjne
gospodarki, które przyciągną kapitał i „przejmą” potencjał inwestycji zagranicznych.
Wysoka praworządność państwa ma odzwierciedlenie w zrównoważonej
gospodarce oraz szybszym rozwoju kraju. Istnieją jednak państwa na świecie,
w których zasady praworządności są łamane, a mimo to charakteryzują się
szybkim rozwojem gospodarczym (np. Singapur).
Niepewność na rynku lokalnym co do zachowania rządu oraz innych podmiotów pociąga za sobą ryzyko gospodarowania. Przejawiające się w poczuciu braku bezpieczeństwa, czego następstwem jest ograniczenie skali działań
jednostek gospodarujących. W związku z tym uznanie zasady praworządności za obligatoryjne w sposób wymierny przekłada się na sferę społeczno-gospodarczą pod kątem działania innowacji, inicjatyw biznesowych czy też
konkurencji. Prawidłowe funkcjonowanie gospodarki rynkowej wymusza
poszanowanie wolności gospodarczej oraz praw własności, które są uznawane za podwaliny tego systemu. Dlatego żadna gospodarka rynkowa nie
będzie rozwijać się w sposób efektywny bez stabilnych i jasnych zasad. Mimo
istotnego wpływu tych elementów na gospodarkę rynkową ich obecność nie
jest gwarantem wzrostu gospodarczego. Respektowanie rządów prawa przez
pryzmat niezależnych instytucji jako odpowiedzi na poszanowanie wolności
oraz prawa własności przyczynia się do wzrostu gospodarczego ‒ poprzez
kreowanie nowych miejsc pracy czy też oszczędzania. Przestrzeganie zasady
Ce na praworzą dności .
P raworz ądno ść a syndrom gotu j ą cej si ę ż a b y
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praworządności ogranicza niepewność gospodarowania, a co za tym idzie,
również koszty transakcyjne dotyczące zachowania rządów i innych podmiotów. Chwiejne rządy prawa przyczyniają się również do zakłóceń w funkcjonowaniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw czy nawet gospodarstw
domowych.
Nasuwa się parafraza znanego powiedzenia, że „jeśli nie wiemy, dokąd
zmierzamy, zmierzamy tam, gdzie jednak finalnie nie chcemy”. Jeśli gospodarka zacznie już odczuwać negatywne skutki wynikające z rozchwiania prawa, to potencjalna sanacja takiego zjawiska może być bardzo trudna a skutki niestety bardzo mocno odczuwalne dla wszystkich. Ostatnim odbiorcą,
najsilniej odczuwającym rezultat tych działań, będą gospodarstwa domowe.
Dopóki na własnym przykładzie nie odczuwamy skutków pewnych reguł,
niejednokrotnie pozostajemy bierni ‒ tak jak w przytoczonym na wstępie cytacie. Często nie zwracamy nawet uwagi na to, co dzieje się wokół nas. Nie
protestujemy, nie wyrażamy swoich opinii, bo przecież „mnie to nie dotyczy”. Jednakże należy wyraźnie podkreślić, iż zasada rule of law w każdym
kraju jest kluczowa. Dlatego uważam, iż powinniśmy w skali globalnej zaprzestać walki z wyimaginowanymi wrogami. Tym bardziej, że w perspektywie długookresowej podążanie w tym kierunku spowoduje spadek wiarygodności każdego kraju. Ponadto przy obranej taktyce należy liczyć się ze
zmniejszonymi wpływami z inwestycji czy grantów międzynarodowych (potencjalnych środków unijnych czy funduszy norweskich). Obecnie to praworządność musi zwyciężać w tej bitwie. Rządy prawa to podstawa stabilności
każdego państwa. Dlatego zasadniczym pytaniem jest, czy możemy akceptować warunki zachwiania rule of law. Możemy zostać „ugotowani”, jak przysłowiowa żaba2.

2 Syndrom gotującego się płaza opisał francuski pisarz i filozof Olivier Clark. W chwili, gdy żaba
próbuje dostosować się do warunków panujących w garnku poprzez zmianę temperatury swojego ciała, brakuje jej sił ucieczkę. Natomiast jeśli żaba nie jest od samego początku podgrzewana
w wodzie, ma szansę z niej wyskoczyć a w konsekwencji uratować się.
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Maciej Horiszny – student III roku ekonomii na Politechnice
Gdańskiej, zaangażowany w szeroko pojętą edukację społeczną.
Już w trakcie nauki w liceum zrealizował projekt społeczny „Nie
oceniaj książki po okładce” w ramach cyklu Zwolnieni z Teorii.
Pracował jako doradca finansowy w firmie Phinance. Był redaktorem gdańskiego oddziału Klubu Jagiellońskiego oraz członkiem
Komisji ds. pozyskiwania finansów Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej. Inwestor indywidualny na giełdzie. Swoje
zainteresowania koncentruje wokół aktualnych problemów ekonomicznych, problematyką społeczno-gospodarczą w kraju, jak
i za granicą, poprzez analizę historycznych przemian i reakcji
poszczególnych podmiotów. Stąd temat pracy licencjackiej:
„Polityka fiskalna i pieniężna w ograniczaniu skutków kryzysów
pandemicznych na przykładzie pandemii w latach 1918–1920
i 2019–2021”. Z zamiłowania sportowiec i zdobywca górskich
szlaków, amatorski muzyk i miłośnik kultury.

Maciej Horiszny

Co nam po kryzysie praworządności?
Rozważania nad przyczynami
i rozwiązaniami

Streszczenie
Autor eseju rozważa na temat przyczyn wystąpienia kryzysu jako wyniku przemian
ustrojowych. Porusza też temat kultury i historii, jako czynników mających znaczny
wpływ na kształtowanie się demokracji w Polsce. Przedstawiono także rozwiązania,
jakimi są edukacja i budowanie świadomości obywatelskiej, które pozwolą ukształtować stabilne warunki dla długoterminowego rozwoju.

Po II wojnie światowej Polska stała się symbolem walki o wolność i powrót
do demokratycznej Europy. Przez ponad czterdzieści lat zmagała się z komunistycznymi wpływami i totalitarnym reżimem, który upadł dzięki usilnym
staraniom całego społeczeństwa. Efektem tych zmagań było przystąpienie do
Unii Europejskiej (UE). Nie oznacza to jednak, że nie pojawiły się trudności
w przyjmowaniu praw i obowiązków Wspólnoty. Przejawem tego jest trwający od paru lat kryzys praworządności na linii Polska ‒ UE. Nie jest to jednak
bezpośrednia przyczyna, ale wypadkowa poszczególnych działań. Pytanie,
które należy zadać i spróbować znaleźć na nie odpowiedź, brzmi: czy ten
kryzys jest szansą na rozwój Polski i rozwiązanie tych problemów?
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Na początku należy wyjaśnić, czym jest praworządność i jak należy ją
interpretować. Według nowej ekonomii instytucjonalnej czynniki, takie jak
sądownictwo i jego obiektywność, administracja oraz szybkość jej działania,
transparentność zmian politycznych i prawnych, skala oraz przeciwdziałanie
korupcji, funkcjonalność rynku pracy oraz kultura i mentalność gospodarcza
wpływają na postrzeganie sprawności danej gospodarki. Składa się to w całość pod nazwą instytucji formalnych oraz nieformalnych. Wskazują one na
stabilność polityczno-gospodarczą, co przekłada się na zaufanie wewnętrzne
i zewnętrzne. Jest ono niezmiernie ważne w budowaniu dobrego środowiska
biznesowego. Stosowanie się do założeń i przestrzegania praw wynikających
z tych instytucji a także równość każdej jednostki co do litery prawa można
określić jako praworządność sensu largo.
Genezy aktualnego kryzysu należy szukać w czasach transformacji ustrojowej. To właśnie w tamtym okresie władzę przejęły osoby, które stały się
elitą polityczną i kulturową następnych trzydziestu lat. Przy tworzeniu instytucji formalnych oraz nieformalnych wszyscy inspirowali się zachodnimi
standardami. Dodatkowym bodźcem była kontrola transformacji przez instytucje międzynarodowe. Wszystkie te działania bardzo korzystnie wpływały
na sam kształt polskiego systemu polityczno-gospodarczego. Powstały silne
i spójne instytucje polityczne, społeczne i kulturowe. W związku z tym, że
zostały wprowadzone mechanicznie (sztucznie), a decyzyjność przez kolejne trzydzieści lat spoczywała w rękach osób wychowanych według komunistycznych standardów, trudno już na wstępie zakładać, że praworządność
‒ w sensie demokratycznym ‒ będzie przestrzegana. Zrozumienie demokracji
to myślenie w jej realiach. Bardzo trudne jest przekształcenie swojego myślenia z jednego nurtu na drugi. Podobnie kształtuje się kultura polityczna
‒ elity większości liczących się partii nie wiedzą, w jaki sposób rozwiązywać
konflikty interesów na demokratycznych warunkach. Transformacja ustrojowa pociągnęła wahadło gospodarcze w drugą stronę. Najpierw nastąpiła
ogromna recesja, a następnie silna liberalizacja gospodarcza. Dzięki terapii
szokowej rozwój gospodarczy nastąpił bardzo szybko i nadgoniliśmy straty
totalitaryzmu. Można powiedzieć, że gospodarka wyprzedziła politykę. Rozwój gospodarczy był tak zadowalający, że przykrył niedociągnięcia transformacji.
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Weryfikacja rzeczywistej kondycji polskich instytucji jest o tyle trudna, że
większość wskaźników rozwoju Polski wydaje się mieć wartości zadowalające, jak na młodą demokrację. Wskaźnik rozwoju instytucji prowadzony przez
Bank Światowy wahał się pomiędzy 70–80 na 100 punktów.
Tabela 1: Indeks WGI (Worldwide Governance Indicators) dla Polski w latach
1995‒2019.

Kolor granatowy oznacza wartość dla Polski. Kolor szary to jedno odchylenie standardowe.
Opracowanie na podstawie danych i tabeli: data.worldbank.org

Jeśli jednak dokładnie spojrzeć na poszczególne składowe, to według tego
indeksu rządy prawa w Polsce od lat 90. ubiegłego wieku zaniżały ogólny
wynik. Praworządność waha się pomiędzy 62 a 77 punktów. Pokazuje to,
że mimo wielu ugrupowań, które rządziły w Polsce, jest to nadal problem
nierozwiązany. Można zauważyć, że wraz ze spadkiem praworządności widoczne są spadki w innych powiązanych dziedzinach, takich jak kontrola korupcji, efektywność rządu, wolność słowa i odpowiedzialność oraz stabilność
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polityczna. Jest wielce prawdopodobne, że wiąże się to z postrzeganiem państwa jako aparatu represji komunistycznych. Wszelkie działania, mające na
celu zmianę obowiązującego systemu, są odrzucane lub wywołują negatywne reakcje polityczne. Reforma systemowa to tak zwane „polityczne samobójstwo”. Nikt nie chce być kojarzony ze wcześniejszą, totalitarną władzą.
Bierność co do reform postrzegana jest natomiast jako stabilizacja i odpowiedzialność polityczna.
Jednak społeczeństwo, coraz bardziej niezadowolone z państwowych
instytucji, domaga się zmian. Jednym z pomysłów jest coraz większa deregulacja systemu. Sądzi się bowiem, że winne są instytucje, a nie podejście
społeczeństwa do rządów prawa. W obecnej sytuacji najodpowiedniej byłoby rozpocząć proces reform, bez względu na jego zamysł. Aktualny rząd
Zjednoczonej Prawicy zdecydował się jednak na „polityczne samobójstwo”.
Rozpoczęto wprowadzanie zmian w jednym z elementów – sądownictwie.
Dekonstrukcja systemu, mimo że może być uznana za zasadną (polskie
sądy ocenianie są negatywnie za nieefektywną pracę w wielu rankingach),
zostaje zdominowana przez działania na wzór rozwiązań komunistycznych ‒ następuje znaczna regulacja i monitorowanie działań przez organy władzy. Sama próba reform okazała się fiaskiem i prawdopodobnie nie
zostanie wprowadzona do końca kadencji ze względu na opór polityczny
i społeczny. Co do oporu politycznego, nie należy tego brać za zbytnią zaletę opozycji. Najważniejszą cechą rządów prawa, czyli praworządności, jest
fakt, że traktuje wszystkich równo, bez względu na prorządowość czy opozycyjność. Ostatnie lata i setki informacji medialnych o kolejnych aferach,
braku pociągania odpowiednich osób na wyższych stanowiskach do odpowiedzialności, samowola i opieszałość polityczna są domeną większości,
jak nie wszystkich, ugrupowań politycznych III Rzeczypospolitej. Diagnoza
samych problemów instytucjonalnych jest właściwa. Poruszenie tak trudnego politycznie zagadnienia, jak reformy wymiaru sprawiedliwości, jest już
pewnym sukcesem. Jednak dalsze działania polityków różnych ugrupowań
mogą tylko nasilić agresywne nastroje społeczne, już i tak bardzo napięte
przez wybuch pandemii. Efektem tych działań może być niekontrolowana deregulacja instytucji, które dotąd kojarzą się tylko z aparatem opresji.
Reformę instytucji należy przeprowadzić, jednak muszą tego dokonać elity
wychowane w realiach demokratycznych.
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Pozytywnym efektem kryzysu jest żywe zainteresowanie wielu środowisk
sprawą praworządności. Poprzez zainteresowanie należy rozumieć obserwację, krytykę lub aktywną działalność na rzecz zmian. Wzbudziło to pewną potrzebę decydowania o sobie jako o jednostce w społeczeństwie obywatelskim.
Pobudziło wyborców do monitorowania poczynań polityków także w innych
kwestiach i ośrodkach władzy. Ważne jest, aby pamiętać, że tworzenie odpowiednich postaw jest pracochłonne i wymaga dużo czasu. Kryzys praworządności rzeczywiście może być szansą Polski na ostateczne wyzbycie się
myślenia komunistycznego, bardzo mocno zakorzenionego w części społeczeństwa oraz większości elit politycznych i kulturalnych. W ciągu tych trzydziestu lat zabrakło wymiany pokoleniowej na stanowiskach kierowniczych.
Instytucje, mimo przyjęcia modelu z zachodu, nie powinny być wprowadzane na zachodnich zasadach. Bardzo ważnym czynnikiem jest kultura jako
jedna ze składowych instytucji nieformalnych. Polska kultura polityczna zawsze różniła się od swoich odpowiedników w innych krajach. Warto wspomnieć choćby demokrację szlachecką, oryginalny jak na swoje czasy twór,
przypominający aktualnie istniejące elity. Widoczne są takie podobieństwa,
jak niechęć do współpracy ponad podziałami, nieefektywna współpraca na
arenie międzynarodowej, brak kompromisów politycznych. Można by rzec,
że Polska, poprzez swoją zakorzenioną tradycję, przyjęła założenia Unii na
swoich warunkach. Stosuje tylko te obowiązki, które są według określonych
elit zgodne z ich wizją, a szeroko pojęte prawa są nad wyraz wykorzystywane. Widoczna jest także pewna niechęć do praworządności, która także
może mieć swoje źródło w podziale na uprzywilejowaną szlachtę (rządzących) i ograniczone w stanowieniu prawa chłopstwo (obywateli). Skutkiem
tego jest powszechny brak zainteresowania polityką, względnie mały odsetek aktywnych wyborców, słaba współpraca i integracja regionalna oraz
brak przywiązania do wspólnot obywatelskich. Można to nazwać brakiem
patriotyzmu politycznego, czyli kultury decydowania o swoich sprawach
w społeczeństwie. Niepokojący jest fakt, że postawy te zamykają wiele osób
na rozwiązania wewnątrz kraju. Można by powiedzieć, że w stanie zagrożenia opuszczają oni przedwcześnie statek, zamiast próbować zidentyfikować
źródło problemu i je zniwelować.
Jakie więc są nadzieje na długoterminowy wzrost dla Polski? Odrzucenie
złego modelu rządzenia podobnego do demokracji szlacheckiej, stworzenie
Co nam po k ryzysi e pra w o rzą dności ?
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inkluzywnego, prawdziwie demokratycznego społeczeństwa opartego na
negocjacjach i konsensusach politycznych oraz monitorowanie działań polityków zapewni stabilny klimat dla rozwoju gospodarczego i napływu inwestycji. Jan Zamoyski, znający realia I Rzeczypospolitej, wysunął taką rekomendację na przyszłość szlacheckiej Polski: „Takie będą Rzeczypospolite,
jakie ich młodzieży chowanie… Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja
publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli.” Pojawia się więc panaceum na
bolączki aktualnego kryzysu ‒ edukacja. Prowadzona rzetelnie od podstaw,
lecz nie tylko systemowo. Rozpoczynająca od budowania demokratycznego, nowoczesnego państwa oraz postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych.
Ukazująca, jak potrzebne są odpowiednio działające instytucje dla stabilnego
rozwoju społeczno-gospodarczego. Edukacja ta powinna wskazać, że drogą
nie jest deregulacja systemu, ale jego uprzednia naprawa i dostosowanie elit
do realiów demokratycznych. To także kształtowanie postaw dzieci i młodzieży nie tylko od najmłodszych lat. To również edukowanie tych, którzy
obowiązkową wiedzę zdobyli. Kolejne rządy z czasem będą coraz bardziej
demokratycznie patrzeć na państwo ze względu na inną niż aktualne elity
mentalność. Silne państwo polskie może stać się ważnym graczem, proobywatelskim i prorozwojowym w całej grze rynkowej, bez względu na przyjętą
wizję polityczno-gospodarczą.
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Daria Murlak – urodziłam się 09.03.1997 r. w Częstochowie.
Ukończyłam studia I stopnia na Politechnice Częstochowskiej,
na wydziale zarządzania o kierunku: Finanse i Rachunkowość,
specjalizacja: finanse i bankowość. Moja praca licencjacka dotyczyła porównania funduszy inwestycyjnych oraz depozytów
bankowych na przykładzie mBanku. Od 2019 roku rozpoczęłam studia II stopnia na tym samym kierunku i specjalizacji.
Planowana data zakończenia studiów magisterskich przypada
na czerwiec bieżącego roku. Piszę pracę magisterską na temat wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie banków
w Polsce.
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Dlaczego praworządność musimy
zdobywać – wciąż i na nowo…

Streszczenie
Ścisłe przestrzeganie praworządności może przyczyniać się do wzrostu gospodarczego w Polsce. Aby rynek finansowy mógł prawidłowo funkcjonować, powinien opierać
się na spójnych i przejrzystych prawach, które jednocześnie są zgodne z odgórnie
przyjętymi zasadami Unii Europejskiej. Wiele krajów członkowskich w pełni przestrzega praw konstytucji, jednak stale zdarzają się nieprawidłowości oraz przypadki
nieprzestrzegania praworządności. Bardzo istotne jest wdrażanie zasad, dzięki którym wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej będą przestrzegać praworządności. Dzięki niej można zaobserwować wzrost gospodarczy.

Przestrzeganie praworządności ma znaczący wpływ na długoterminowy
wzrost gospodarczy.
Od niedawna praworządność jest, co najmniej, kwestionowana i to nawet
w krajach uznawanych za najstarsze i najsilniejsze demokracje na świecie.
Nawet w Stanach Zjednoczonych obserwowaliśmy nieprawdopodobne sceny, obrazujące atak tłumu na serce demokracji amerykańskiej – Kapitol. W takich sytuacjach wręcz krytyczne staje się dla bezpieczeństwa państwa przestrzeganie zasad praworządności. Zasada ta wymaga, aby władze działały
w granicach nakreślonych przez prawo, harmonijnie z demokracją oraz prawami podstawowymi. Segmentacja władzy w kraju, a zwłaszcza niezawisłe
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sądownictwo, którego jednym z zadań jest kontrola działań rządu, ma istotne
znaczenie dla utrzymania podstaw demokracji i utrzymania warunków wolnej konkurencji.
Praworządność oddziałuje zawsze na zachowania inwestorów zarówno
lokalnych, jak i zagranicznych, przedsiębiorstw, korporacji międzynarodowych, samorządów i gospodarstw domowych. Brak respektowania konstytucji może wpłynąć niekorzystnie na wzrost gospodarczy, ponieważ inwestorzy oraz uczestnicy rynku reagują zawsze na zachwiania stabilności prawnej
lokalnej gospodarki. Zwiększenie przejrzystości działań rządu i otwarcia się
kraju na wymianę międzynarodową wpływa pozytywnie na obniżenie się ryzyka inwestycyjnego i przypływu kapitału zagranicznego. Z kolei te działania
przekładają się na przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz zjednoczenie
się z międzypaństwowymi rynkami finansowymi. Problemy z konstytucyjnością w widoczny sposób zaniżają dynamiczny wzrost produktu krajowego
brutto (PKB). Taka sytuacja sprawia, że przedsiębiorcy są mniej skłonni do
inwestowania i rozwijania swoich przedsiębiorstw. Niesamowicie ważnym
aspektem dotyczącym praworządności jest niezależność sądownictwa. Można zauważyć, iż w krajach, w których sądy nie są niezależne, rozwój kształtuje się znacznie wolniej.
Wymienione zachowania wskazują, że respektowanie tej wartości jest niezmiernie ważne. Przekłada się ona bowiem na pewność prawa oraz analogiczne uwarunkowania wszelkich działań dla koncepcji biznesowych, inwestycji
i innowacji, a także uczciwą konkurencję toczącą się na rynku wewnętrznym
z benefitami dla kontrahentów oraz obywateli. Obniżenie poziomu przestrzegania praworządności w Polsce może mieć duży wpływ na funkcjonowanie
społeczeństwa, gospodarkę oraz prawa podstawowe. Zaniechanie przestrzegania praw podstawowych oraz konstytucyjności może negatywnie wpłynąć
na wzajemne zaufanie, na którym opiera się rynek wewnętrzny, a co za tym
idzie ‒ zahamowanie wzrostu gospodarczego. Deficyt respektowania praworządności znacząco utrudnia zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny, opierający się na misji wspierania pokoju i upowszechnienia dobrobytu
krajów należących do Unii Europejskiej.1
Jednym z najbardziej istotnych wskaźników określających stan gospodarki jest wskaźnik zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Wzrost poziomu
1 Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 173.
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tej wartości związany jest ze wzrostem zamożności kraju. Szerokie i otwarte
spojrzenie na świat znacząco umożliwia przedsiębiorstwom wzrost wydajności, a praworządność chroni społeczeństwo i przedsiębiorstwa przed bezprawnym działaniem rządu. Gospodarka rynkowa może ewoluować jedynie
opierając się na stałych i z góry ustalonych zasadach. Wzrostem gospodarczym można określić sytuację, w której w miarę upływu czasu zwiększa się
zasób towarów oraz usług w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Aby wypracować taki cel państwo musi znacznie zwiększyć wydajność, co prowadzi
do inwestowania w rozwój. Inwestorzy będą lokować kapitał długoterminowo jedynie wtedy, gdy potencjalni przedsiębiorcy jednocześnie będą mogli
oczekiwać, iż rynek inwestycyjny pozostanie przewidywalny oraz dochodowy przez dłuższy czas. W tym przypadku praworządność w kraju zajmuje
istotną rolę w tworzeniu podstaw do stabilnego rozwoju.
Gdyby władza wykonawcza nie podlegała ograniczeniom władzy sądowniczej i ustawodawczej, mogłaby wówczas składać obietnice dotyczące między innymi dowolnego ustalania cen, podlegania opodatkowaniu czy przenoszenia zysku do innego kraju. Jednakże rząd, który nie podlega kontroli ze
strony władzy sądowniczej oraz ustawodawczej, nie jest w stanie złożyć takich obietnic, ponieważ są one bez pokrycia. Kontrolę nad działaniem rządu
i przestrzeganiem przez niego konstytucji sprawuje niezależny sąd. Jednym
z jego zadań jest dokonywanie przeglądu działań rządu oraz utrzymywania
umów prywatnych w mocy prawnej, co jest ważne dla rozwoju gospodarki państwa. Istotnym aspektem oprócz niezawisłości sądownictwa jest też
jego absolutna bezstronność. Jeśli sądownictwo opowiadałoby się po jednej
stronie, nie zważając na sprawiedliwość, wówczas w danym kraju szerzyłaby się korupcja. A to jest sprzeczne z praworządnością.2 Niemniej jednak
każda stronniczość może doprowadzić do zachwiania zaufania społecznego,
co skutkować może obniżeniem poziomu inwestowania i zmniejszeniem się
liczby transakcji na rynku.3
Głównym czynnikiem branym pod uwagę przez inwestorów jest ryzyko inwestycyjne danej gospodarki, co jest obrazowane przez ocenę ratingową. Oceny te mają charakter subiektywny, ponieważ są efektem pracy
2 Voigt S., How to measure the rule of law, Kyklos, 65(2), 2012, s. 262‒284.
3 Feld L. P., Voigt S., Economic growth and judicial independence: cross-country evidence using a new
set of indicators, European Journal of Political Economy, 19(3), 2003, s. 497‒527.
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niezależnych agencji ratingowych. Niemniej są kluczowe dla budowy długoterminowej reputacji „inwestycyjnej”, przyciągającej lub zniechęcającej inwestorów do aktywności na rynku lokalnym. Z punktu widzenia wzrostu
gospodarczego inwestycje bezpośrednie są kluczowe, bowiem przyczyniają
się do wzrostu konkurencyjności gospodarki i wzrostu efektywności gospodarowania. Oceny ratingowe, budując klimat dla inwestycji, determinują bowiem poziom inwestycji.
Analizując badania dotyczące wpływu praworządności na wzrost gospodarczy w państwie można zauważyć znacznie szybszy rozwój gospodarczy
w krajach, które ściśle przestrzegają praworządności, od tych krajów, które
przestrzegają praworządności w stosunkowo mniejszym zakresie. Zdarzają się jednak kraje, w których praworządność nie jest przestrzegana, a które
osiągają wysoki poziom wzrostu gospodarczego. Państwa takie są nazywane
„wartościami odstającymi”. Jednak takie zjawisko nie występuje zbyt często.
Praworządność ma znaczenie i wpływ na otoczenie biznesowe jako działania dążące do pobudzenia wzrostu gospodarczego. Przebieg kontroli praworządności w kraju powinien być jawny i gwarantować, iż wszystkie ustalenia
oraz wytyczne będą omawiane na dwóch płaszczyznach ‒ krajowej i europejskiej. Wraz z kontrolą powinny zostać przedstawione precyzyjne środki,
które mają na celu zwalczenie incydentów powstałych poprzez nieprawidłowości.4 Biorąc pod uwagę fakt, iż wskaźnik praworządności w państwie
jest wyznacznikiem, do którego odnosi się Unia Europejska oraz jednocześnie wywiera znaczący wpływ na rozwój gospodarczy, jednostka unijna podejmuje kroki w celu ochrony praworządności w państwach członkowskich.
Aby niezróżnicowany rynek mógł prawidłowo działać, powinien opierać się
na spójnych, przejrzystych i statecznych ramach prawnych, które wymagają stosowania wspólnych zasad ‒ tak, by każde państwo członkowskie Unii
Europejskiej zyskało pewność, iż pozostałe w równym stopniu przestrzegają
wartości, na których opierają się jej filary.5
Gdy państwo nie przestrzega przepisów, kreuje negatywne skutki zewnętrzne, obejmujące inne państwa członkowskie, które stosują się do obowiązujących zasad. Każdorazowo sytuacja niewywiązania się z obietnic złożonych w chwili wstąpienia do Unii Europejskiej przez państwo członkowskie,
4 Dz.U. C 440 z 6.12.2018, s. 106.
5 Dz.U. C 282 z 20.8.2019, s. 39.
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gdy odstępstwa te nie zostają ukarane, skutkuje utratą wiary w prawa unijne
obowiązujące wszystkich członków.
Można wymienić wiele powodów, dla których należy bronić i przestrzegać praworządności w ośrodkach Unii Europejskiej wszystkich państw członkowskich. Większość społeczeństwa zdecydowanie powinna zwiększyć swoją świadomość dotyczącą znaczenia praworządności w kontekście istotnego
elementu wspierającego wzrost gospodarczy w kraju. W przypadku krajowej obrony praworządności należy przeprowadzić kampanię, mającą za cel
w dużym stopniu zwiększenie społecznej świadomości .
Długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce ściśle wiąże się z przestrzeganiem przez kraj praworządności. Istotnym aspektem dotyczącym wzrostu
gospodarczego jest kontrola ze strony Unii Europejskiej sytuacji finansowej
kraju oraz jego stosowanie się do zasad praworządności. Kraje członkowskie,
które stosują podstawowe prawa oraz przestrzegają praworządności wzbudzają większe zaufanie niż te, które je naruszają, a co za tym idzie ‒ w takich
krajach na przestrzeni czasu można zauważyć większy wzrost gospodarczy.

Natan Marczak jest studentem ekonomii i nauk prawnych na
Uniwersytecie Nowojorskim. Jest absolwentem Ellesmere College w Wielkiej Brytanii, gdzie jako absolwent programu stypendialnego British Alumni Society zdobył z honorami dyplom
International Baccalaureate. Jego doświadczenia zarówno z Polski, z Wielkiej Brytanii, jak i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, trzech krajach, w których mieszkał, wykształciły w nim
ciekawość sprawami ekonomiczno-politycznymi. W szczególności interesuje go dynamika procesów integracyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej, jak również jej prawo. Dopełnieniem powyższych zainteresowań akademickich jest miłość do
kultury europejskiej i jej dobrodziejstw takich jak sztuka, muzyka, i języki. Dotychczas udało mu się opanować język angielski, francuski, hiszpański, włoski, niemiecki i rosyjski.

Natan Marczak

Nihil novi sub solem europaeum –
czyli jak polska gospodarka
utrzyma status quo przy konflikcie
o praworządność z Unią Europejską

Streszczenie
Esej analizuje konflikt z Unią Europejską dotyczący praworządności z perspektywy
ekonomicznej, prawnej i politycznej. Popierając moje argumenty Traktatem o Unii
Europejskiej i danymi statystycznymi dochodzę do wniosku, że wpływ konfliktu
o praworządność na polski potencjał gospodarczy jest mocno ograniczony.

16 września 2020 roku przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der
Leyen wygłasza swoje pierwsze orędzie o stanie Unii. Ambitnie nakreślone
plany na „dynamiczną Unię w niestabilnym świecie” obejmują przede wszystkim walkę z pandemią, ale również skupiają się na zahamowaniu postępujących zmian klimatycznych, rozwiązaniu kryzysu migracyjnego i wzmacnianiu praw człowieka. Trochę ponad dwie minuty prawie półtoragodzinnej
przemowy Ursula von der Leyen poświęca na podkreślenie, że Unia Europejska jest „wspólnotą prawa,” proponując przy tym coroczny raport o stanie
praworządności jako punkt wyjściowy do dalszych kroków, które Komisja
pod jej przewodnictwem podejmie w celu zwalczania ambicji niepokornych
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rządów. Dwie minuty. Dwie minuty półtoragodzinnej przemowy wystarczyły, żeby wysłać sygnał unijnym politykom, że nowa przewodnicząca nie
będzie dążyła do zaogniania i tak już znajdującego się w martwym punkcie
konfliktu z rządami w Warszawie i Budapeszcie.
Natura tego orędzia, mimo późniejszego, pełnego napięć grudniowego
szczytu Rady Unii Europejskiej, wydaje się dość trafnym obrazem tego, co
może czekać Polskę i polską gospodarkę w najbliższym czasie. Po pięciu latach procesu o praworządność nie wypada spodziewać się ani załagodzenia,
ani zaostrzenia i tak już dość mało dynamicznego konfliktu. Należy raczej
wyczekiwać kolejnych kurtuazyjnych wymian w stylu „słowa, słowa, słowa,
słowa”, jak by to ujął mistrz Wyspiański. Niewątpliwie konflikt ten przypomina niechcianą grę sentymentów. Jednak czy oprócz przynoszenia Polsce złej
sławy, wpłynie znacząco na nadwiślańską gospodarkę?
Rządy prawa fundamentem europejskich gospodarek
Budowa społeczeństwa dobrobytu jest możliwa wtedy, kiedy państwo bazuje na pragmatycznych kontaktach z innymi gospodarkami, co zapewnia
odporność na egzogenne szoki. Musi też opierać się na rządach prawa, które chronią obywateli i przedsiębiorców przed endogennymi czynnikami, jak
nadmierne i szkodliwe zapędy władz. W kontekście unijnym rządy prawa
nabierają jeszcze większego znaczenia. Fundament działania Unii Europejskiej – zintegrowany obszar gospodarczy zarządzany w duchu ujednoliconego prawa unijnego – wymaga wzajemnego zaufania państw członkowskich,
ich obywateli i przedsiębiorców.
Z tych powodów rządy prawa są imperatywne dla funkcjonowania Unii
Europejskiej, co jest podkreślone w kryteriach kopenhaskich, które każde
państwo musi spełnić wstępując do Wspólnoty. Owa imperatywność znalazła
swoje odzwierciedlenie również w Artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej,
który jest jej swoistą konstytucją. Kryteria kopenhaskie nie przestają obowiązywać już w trakcie trwania członkostwa, co prawdopodobnie spowodowało dysonans poznawczy u niektórych reformatorów systemów prawnych,
w tym tych z Polski.
Sentymenty i przepychanki słowne rodzimych i unijnych polityków muszą ustąpić literze prawa, która mówi jasno, że upolitycznienie polskiego
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systemu sądownictwa naruszyło zasadę niezawisłości sądów.1 A jest ona
imperatywna dla praworządności. W takim przypadku Komisja Europejska
kierując się Artykułem 17(1) Traktatu o Unii Europejskiej była zobowiązana
wszcząć postępowanie wyjaśniające, które doprowadziło do uruchomienia
Artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej po raz pierwszy w jej historii. Co to
oznacza dla Polski i jej gospodarki?
Konflikt o praworządność i polskie członkostwo w Unii Europejskiej
W kontekście gospodarki globalnej polski produkt krajowy brutto (PKB)
z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej (PSN) stanowi jedynie jej 0,75%.2
Dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy mają
dostęp po pierwsze do jej rynku wewnętrznego, jak również korzystają z potężnej siły negocjacyjnej Wspólnoty, która jest obecnie trzecią potęgą ekonomiczną globu. W 2004 roku polski handel z krajami unijnymi wynosił 52,7%
PKB, z kolei w 2018 było to już 68,4% PKB. Wzmocniło to naszą pozycję handlową w rynku wewnętrznym.3 Nie uwzględniając nawet transferów z unijnej Polityki Spójności można zatem stwierdzić, że brak dostępu Polski do
wspólnego rynku europejskiego znacząco zahamowałby wzrost nadwiślańskiej gospodarki.
Czy uruchomienie Artykułu 7 może doprowadzić do zawieszenia praw
Polski w Unii Europejskiej bądź ewentualnego ograniczenia dostępu do rynku wewnętrznego, doprowadzając ipso facto do monumentalnego ciosu dla
naszej gospodarki? Biorąc pod uwagę specyfikę mechanizmu uruchamianego
przeciw państwom członkowskim, które są podejrzewane o złamanie wartości unijnych, scenariusz ten wydaje się bardzo mało prawdopodobny, a wręcz
niemożliwy. Wnioski te można wyciągnąć zarówno obserwując rozwój pięcioletniej dynamiki między Warszawą i Brukselą, jak również analizując prawo unijne. Artykuł 7(2) mówi, że „Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie
na wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich lub Komisji Europejskiej
1 Sprawa C-619/18, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, ECLI:EU:C:2019:531.
2 Report for Selected Country Groups and Subjects, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October.
3 How EU funds tackle economic divide in the European Union, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654525/IPOL_STU(2020)654525_EN.pdf.
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i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić, po wezwaniu Państwa Członkowskiego do przedstawienia swoich uwag, poważne
i stałe naruszenie przez to Państwo Członkowskie wartości, o których mowa
w Artykule 2.”4 Jednomyślność w kontekście obecnego sojuszu Mateusza Morawieckiego z Viktorem Orbánem wydaje się więc przekreślać większe konsekwencje prawne, gospodarcze lub polityczne dla Polski.
Z drugiej strony warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zamieszanie
związane z zaawansowanymi fazami uruchomienia Artykułu 7 jest na rękę
największym graczom Unii Europejskiej, w szczególności Niemcom. W 2020
roku wartość handlu Niemiec z Grupą Wyszehradzką wyniosła 286,46 mld
euro, co czyni jej kraje największym partnerem handlowym Republiki Federalnej.5 Charakterystyka niemieckiej polityki zagranicznej jest znacząco bardziej
pragmatyczna niż sentymentalna, co pozwala przypuścić, że relacje handlowe
przyćmią te polityczne, o ile kolejne zmiany wprowadzane w polskim sądownictwie nie podważą dotkliwie zaufania Berlina do Warszawy. Z tego względu,
patrząc na główny obiekt zainteresowania naszych sąsiadów zza Odry – przywołane liczby – można stwierdzić, że ewentualne ograniczenie praw Polski,
w tym praw do rynku wewnętrznego, jest niezwykle problematyczne.
Niemniej narzędziem, które ma większą szansę zadziałać, jest ustalony
podczas grudniowego szczytu Rady Unii Europejskiej mechanizm warunkujący wypłatę funduszy unijnych od przestrzegania praworządności. Mechanizm ten jednak został mocno zawężony do konkretnych przypadków niewłaściwej alokacji bądź defraudacji unijnych funduszy, ustępując tym samym
ogólnym zasadom zagrożenia dla rządów prawa. O ile w drugim przypadku
Polska nie jest prymusem, tak przestrzeganie reżimu wydatkowego nie sprawia Warszawie większego problemu. Dynamika polityczna Unii Europejskiej
również będzie czynnikiem utrudniającym zawieszenie funduszy na polskie
inwestycje w ramach Programu Odbudowy i Wieloletnich Ram Finansowych.
Wynika to z faktu, że większość kwalifikowana wymagana do wszczęcia
procedury zawieszenia wypłat może okazać się dość trudna do osiągnięcia.
4 Artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=
CELEX:12012M007.
5 Statistisches Bundesamt, Ranking of Germany’s trading partners in foreign trade, https://www.
destatis.de/EN/Themes/Economy/Foreign-Trade/Tables/order-rank-germany-trading-partners.
pdf?__blob=publicationFile.
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Kwota 58,1 mld euro wydaje się więc być niezagrożona, a inwestycje związane
z Krajowym Planem Odbudowy niewątpliwie pobudzą popyt agregowany,
sprzyjając tym samym polskiemu wzrostowi gospodarczemu.
Konflikt o praworządność i inwestycje prywatne
Pomimo małej szkody na przywilejach członka Unii Europejskiej, upór i retoryka polskiego rządu powodują dużą stratę wizerunkową naszego kraju.
Może to mieć znaczący wpływ na lokowanie zagranicznych inwestycji nad
Wisłą. Naturalnym czynnikiem zachęcającym do podjęcia decyzji o inwestycji w danym kraju jest jego system prawny, który zapewnia poszanowanie
własności, egzekwowanie umów i zwalczanie korupcji. Zła sława dotycząca praworządności nie wydaje się jednak być czynnikiem zniechęcającym
do inwestycji zagranicznego kapitału. Patrząc na dane Narodowego Banku
Polskiego, bezpośrednie inwestycje zagraniczne spadły między 2019 a 2018
rokiem do 41,67 mld zł. W 2020 roku z kolei bezpośrednie inwestycje zagraniczne znów wzrosły do poziomu 50,4 mld zł.6 Niemożliwe jest więc połącznie owego spadku wyłącznie ze spadkiem zaufania do Polski jako miejsca
praworządnego.
Współczesna literatura wyróżnia dwa podstawowe motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych – dostęp do rynku w kraju goszczącym oraz redukcja kosztów produkcji.7 Motywy te wydają się być poparte
badaniami Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu, w których w 2018 roku
92% wybranych inwestorów zagranicznych postawiłaby ponownie na Polskę, gdyby miała jeszcze raz podejmować decyzję.8 Z powyższych badań wynika, że polski klimat inwestycyjny pozostaje stabilny mimo unijnych zastrzeżeń co do stanu praworządności w naszym kraju. Sytuacja ta może utrzymać
się w dłuższej perspektywie, jednak kolejne posunięcia rządu, jak inter alia
tak zwana prewencyjna konfiskata majątku forsowana przez Zbigniewa Ziobrę, mogą zaburzyć zaufanie do naszego kraju, a co za tym idzie skutkować
6 Narodowy Bank Polski, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2019 roku, https://www.
nbp.pl/publikacje/zib/zib_2019_n.pdf.
7 Cieślik, A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce: stan obecny i perspektywy rozwoju, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 17 (2019).
8 Państwowa Agencja Inwestycji i Handlu, Wyniki badania klimatu inwestycyjnego w Polsce w 2018.

redukcją bezpośrednich inwestycji zagranicznych, dzięki którym polska gospodarka jest szacunkowo o 15,6% większa.9
Czyli jednak status quo?
Kłótliwa retoryka i zacietrzewienie polskiego rządu na pewno nie pomagają
w tej sytuacji. Bezsensowny spór o reformę sądownictwa skutecznie pozbawił Polskę wpływów i należnego nam strategicznego miejsca przy brukselskim stole. Z punktu widzenia polskiej dyplomacji jest to klęska. Niemniej
jednak z perspektywy gospodarki Polska zdaje się utrzymywać status quo.
System prawny Unii Europejskiej wydaje się być za mało efektywny, żeby
ograniczyć polskie przywileje wiążące się z dostępem do rynku wewnętrznego, jak i funduszy w ramach Polityki Spójności. Zalety konkurencyjności polskiej gospodarki wydają się przewyższać złą sławę spowodowaną napięciami
na linii Warszawa – Bruksela. Długoterminowa perspektywa poparta sondażami politycznymi sugeruje, że wraz ze zmianą władzy nad Wisłą konflikt
o praworządność zostanie załagodzony, jednak odbudowa wizerunku Polski
zajmie znacznie dłużej niż dwie minuty poświęcone wartościom z przemówienia przewodniczącej von der Leyen .

9 Polityka Insight, Co przyniosły inwestycje zagraniczne. Wpływ na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu, https://www.spcc.pl/images/file/events_projects/2017/Inwestycje_zagraniczne_01_03.pdf.
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Emilia Michałuszko

Troska o praworządność to troska
o przyszłość gospodarczą Polski

Streszczenie
W eseju Autorka pragnie wyjaśnić, na czym polegają rządy prawa i jakie znaczenie
mają dla życia jednostek, a także dla rozwoju gospodarczego kraju. Jej zdaniem nieprzestrzeganie zasad praworządności, do czego zobowiązują unijne traktaty, prowadzi
do degradacji pozycji Polski w Unii Europejskiej, a w konsekwencji może skutkować
zawieszeniem praw przysługujących z tytułu członkostwa oraz utratą środków. Autorka przypomina również, jakie korzyści niesie za sobą członkostwo we Wspólnocie.

„W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,
odzyskawszy w 1989 r. możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie…”1
I. Zasady państwa prawa
Jest 3 lipca 2018 roku. W gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie,
podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ówczesna Pierwsza Prezes
Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf wygłasza poruszające wystąpienie.
Dzieje się to w przeddzień próby przerwania jej kadencji. Opinia publiczna
1 Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 1997 nr 78
poz. 483 ze zm.).
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zastanawiała się w tamtym czasie, czy Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego
– ostatniej instancji, w której swoich praw może dochodzić obywatel i przedsiębiorca, której sześcioletnia kadencja gwarantowana jest konstytucyjnie2,
będzie mogła kontynuować swoją pracę3 (!). Mówi ona: „Chciałabym też
z tego miejsca jako sędzia zaapelować o więcej atencji dla praw, reguł i zasad europejskich. Mówimy o sprawie priorytetowej, o inwestycji w Waszą
wspólną przyszłość! Jeżeli powiemy jako członkowie Unii Europejskiej „pas!”
w sporze o praworządność, to znak firmowy UE, jakim jest poszanowanie
praw człowieka i praw podstawowych, jutro może stać się tylko smutnym
wspomnieniem dla nas, Polaków.”4
W państwie prawnym władza publiczna opiera swoje istnienie i działanie
na konstytucji. Nie jest ona skoncentrowana w jednym organie, gwarantowany jest podział władz. Podstawę i jednocześnie granicę wszelkich działań
organów władzy publicznej stanowi tylko prawo, a wszelkie działania władzy publicznej, włącznie z ustawodawstwem, podlegają kontroli zgodności
z prawem sprawowanej przez niezależne i niezawisłe sądy.
W praworządnym państwie, a więc takim, w którym rządzi prawo, każdemu przysługuje ochrona prawna wykonywana przez sądy działające według ustawowo określonej procedury. Tylko w państwie, w którym władza
publiczna przestrzega prawa istnieją systemy odpowiedzialności prawnej
funkcjonariuszy publicznych. Gwarantują one pociągnięcie funkcjonariuszy
do odpowiedzialności w przypadku naruszenia prawa, jak również uzyskanie
stosownego odszkodowania od władzy publicznej przez osoby, których prawa i wolności naruszyli funkcjonariusze publiczni, działając niezgodnie z prawem. Wreszcie w państwie praworządnym każdy jest równy wobec prawa .
Wbrew pozorom celem eseju nie jest wykład z doktryn polityczno-prawnych. Jest nim natomiast uzmysłowienie, dlaczego potrzebujemy rządów prawa do rozwoju naszego kraju, a także do czego może prowadzić wyrzeczenie
się zasad państwa prawa.5
2 Artykuł 183 ust. 3 Konstytucji RP.
3 Zob. Gazeta wyborcza z 2 lipca 2018 r. (dodatek Duży Format), s. 12.
4 Zob. Wystąpienie Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf: https://www.rp.pl/
Sedziowie-i-sady/180709815-Wystapienie-I-prezes-SN-Malgorzaty-Gersdorf-na-zakonczenie-roku-akademickiego-na-UW.html (dostęp: 26.03.2021 r.).
5 H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2017, s. 219.
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II. Przestrzeganie praworządnych wartości a obecność Polski w Unii Europejskiej
Rzeczypospolita Polska (RP), przystępując do Unii Europejskiej (UE) w 2004
roku, zdecydowała się na przestrzeganie prawa UE. Od tamtej pory źródła prawa UE są źródłami prawa RP, sędziowie RP sędziami UE. Niemniej
pamiętać należy, że praworządność to jednocześnie jedna z podstawowych
zasad wynikających z tradycji konstytucyjnych państw członkowskich UE.
Praworządność jest filarem, na którym opiera się Unia Europejska. Jest zatem
wspólna dla wszystkich państw członkowskim UE i wszystkim potrzebna.
Wzajemne zaufanie między państwami członkowskimi UE i ich systemami
prawnymi jest fundamentem Unii. Sposób stosowania zasady praworządności na poziomie krajowym odgrywa zasadniczą rolę pod tym względem.
Fakt ten przypomniano w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), który stanowi: „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby
ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również
poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.
Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym
na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności
oraz na równości kobiet i mężczyzn.” Przypomnieć należy także, że z tego
powodu na mocy art. 49 TUE poszanowanie praworządności jest warunkiem
członkostwa w UE („Każde państwo europejskie, które szanuje wartości,
o których mowa w artykule 2, i zobowiązuje się je wspierać, może złożyć
wniosek o członkostwo w Unii.”).
Zrozumieć należy także działania Komisji Europejskiej, która odgrywa
rolę strażniczki traktatów i ma obowiązek zapewnić poszanowanie wartości, na których opiera się UE. Artykuł 17 TUE stanowi bowiem: „Komisja
wspiera ogólny interes Unii i podejmuje w tym celu odpowiednie inicjatywy. Czuwa ona nad stosowaniem Traktatów i środków przyjmowanych
przez instytucje na ich podstawie. Nadzoruje stosowanie prawa Unii pod
kontrolą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.” Kierowane do
rządu polskiego w ostatnich latach rekomendacje stanowiły raczej przejaw troski o nasz kraj i Wspólnotę niż nadmierną ingerencję w wewnętrzne
sprawy Polski, jak czasem głoszono. Brak zastosowania się do rekomendacji UE spowodował, że zdecydowano się wszcząć wobec Polski procedurę
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z art. 7 TUE6. W jego świetle Polska może zostać zawieszona w prawach wynikających ze stosowania Traktatów oraz pozbawiona praw głosu w organach Unii. Ponadto znacznym ograniczeniom może ulec możliwość korzystania ze środków unijnych, które uzależnione zostało od przestrzegania zasad
praworządności7.
Należy mieć zatem świadomość, że wyrzeczenie się zasad państwa prawa
nie tylko nie pozwala spać spokojnie obywatelom, którzy pozbawieni zostają
jakiejkolwiek ochrony przed władzą, ale nie pozwala również zagwarantować bezpieczeństwa inwestorom, chcącym lokować środki na polskim rynku.
Nieprzestrzeganie zasad państwa prawa jest równoznaczne z lekceważeniem
obowiązków wynikających z traktatów unijnych, a w konsekwencji może
pozbawić nas możliwości korzystania z przywilejów, jakie gwarantuje nam
udział u Unii Europejskiej.
III. Członkostwo w Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy Polski
Wszystkim tak zwanym eurosceptykom, niedostrzegającym w członkostwie
w UE korzyści dla gospodarki Polski przypomnieć należy, że to Unii Europejskiej zawdzięczamy katalog swobód: przepływu towarów, usług, pracowników, swobodę przedsiębiorczości i świadczenia usług na terenie Wspólnoty.
To nie są swobody, które przysługują per se obywatelom każdego kraju. Są to
natomiast korzyści, które daje uczestnictwo we Wspólnocie.
Warto się zastanowić nad paroma przykładowymi wątkami gospodarczymi wiążącymi się z członkostwem w Unii. Przykładowo: dlaczego Niemcy
pozwalają na sprzedaż polskich, a więc obcych towarów na swoim rynku?
Czy mamy świadomość, że wyprodukowane w Polsce towary mogą z powodzeniem konkurować z towarami na ich rodzimych rynkach, ponieważ
prawo UE zabrania dyskryminacji towarów ze względu na ich pochodzenie?8
6 Zob. Praworządność w Polsce: KE uruchamia art. 7: https://ec.europa.eu/poland/news/171220_
rule_of_law_pl – dostęp: 26.03.2021 r.; Polska wobec artykułu 7: https://ec.europa.eu/poland/
news/180116_art_7_pl (dostęp: 26.03.2021 r.).
7 Zob. Praworządność: nowy mechanizm ma chronić budżet i wartości UE: https://www.europarl.
europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20201001STO88311/praworzadnosc-nowy-mechanizm-ma-chronic-budzet-i-wartosci-ue (dostęp: 26.03.2021 r.).
8 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie
uznawania kwalifikacji zawodowych.
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Czy sądzimy, że polski lekarz mógłby wyjechać i zdobywać doświadczenie
w najlepszych europejskich klinikach, gdyby prawo Unii nie gwarantowało
uznawania kwalifikacji pracowników w innych krajach członkowskich?9 Czy
zdajemy sobie sprawę, że jeszcze czterdzieści kilka lat temu obywatele nie
mogli wywozić swoich środków pieniężnych za granicę? Dopiero dyrektywy unijne, realizujące postulaty zapewnienia swobody przepływu kapitału,
pozwoliły transferować środki, prowadzić rachunki bieżące w innych krajach członkowskich i zaciągać kredyty za granicą10. To tylko kilka wybranych
kwestii, które powinny uzmysłowić, ile warta jest obecność Polski w Unii.
Nie należy także zapominać o funduszach unijnych, których Polska jest beneficjentem. Polska wciąż więcej otrzymuje z unijnych budżetów niż do nich
wpłaca . Przy wielu infrastrukturalnych inwestycjach w Polsce widnieją białe
tabliczki z informacją o proporcjach środków przeznaczonych na inwestycje:
odpowiednio ze Skarbu Państwa oraz z funduszy unijnych. Trudno nie dostrzec, czytając chociażby kilka z nich, ile zawdzięczamy członkostwu w Unii.
Podsumowując: zasady państwa prawa nie tylko urzeczywistniają prawa
podstawowe obywateli i chronią jednostkę przez władzą publiczną. Standardy rządów prawa, do których należy między innymi niezależne sądownictwo,
przesądzają o aktywności inwestorów na rynku polskim, a w konsekwencji
o wzroście gospodarczym kraju. Ten natomiast ma znaczący wpływ na jakość
życia Polaków. Wyrzeczenie się zasad, które powinny obowiązywać w każdym praworządnym kraju-członku Unii Europejskiej prowadzi najpierw do
utraty pozycji we Wspólnocie, a następnie do pozbawienia możliwości realizacji przysługujących na mocy członkostwa praw.

9 Artykuł 34, 35 i 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zob. także: Wyrok Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 lipca 1974 r. C-8/74 Procureur du Roi przeciwko Benoît i Gustave Dassonville C-267/91 i Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia
24 listopada 1993 r. C-268-91 Postępowanie karne przeciwko Bernardowi Keckowi i Danielowi
Mithourdowi.
10 Wyrok TSUE z dnia 11 listopada 1981 r. C-203/80 Postępowanie karne przeciwko Guerrino Casati https://wiadomosci.onet.pl/swiat/kto-wplaca-pieniadze-do-budzetu-ue-a-kto-je-dostaje/4t6ns48.
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Igor Tomecki – student Finansów, rachunkowości i ubezpieczeń; Prawa oraz Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.
Założyciel, Prezes Zarządu i Koordynator Zespołu Prawnego
Koła Naukowego Nowoczesnej Bankowości „FinTech” na UW,
Członek Doktoranckiego Koła Naukowego Historii i Rozwoju Biznesu. Aktywny uczestnik wielu międzynarodowych konferencji
naukowych. Wielokrotny stypendysta stypendium Rektora UW
dla najlepszych studentów oraz Banku Santander. Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobył pracując w Pionie Rozwoju
Biznesu i Regulacji u największego operatora telekomunikacyjnego w Polsce. Zapalony debatant oksfordzki, uczestnik finałów Mistrzostw Polski. Od liceum, konferansjer i autor wywiadów z wieloma postaciami świata biznesu, polityki i kultury.
Posiada szeroki wachlarz zainteresowań począwszy od makroekonomii poprzez prawo handlowe i konsumenckie, bankowość,
teorię zarządzania, socjologię, psychologię, przedsiębiorczość,
po historię polskiego oręża i politykę. Prywatnie jest wielkim
entuzjastą nowych technologii i prowadzi swój kanał na YouTube. Zapalony majsterkowicz i fan Gwiezdnych Wojen. Swoją
przyszłość wiąże z nowymi technologiami i rozwojem własnej
działalności gospodarczej.

Igor Tomecki

Wpływ problemów związanych
z praworządnością na długoterminowy
wzrost gospodarczy Polski ‒ Polak
mądry po szkodzie?

Streszczenie
Niniejszy esej zawiera rozważania nad korzyściami płynącymi dla Polski z członkostwa w Unii Europejskiej (UE). Obrazuje także zagrożenia dla dynamiki wzrostu
gospodarczego spowodowane konfliktem z UE dotyczącym praworządności. W pracy
ujęto także inne, nieoczywiste zagrożenia mogące negatywnie oddziaływać na rozwój
naszego kraju i Europy. Na jej łamach odnaleźć można rozważania prawnika i ekonomisty nad postawionym problemem, który od lat elektryzuje Polskę i Europę.

Słowo wstępne – o strukturze tekstu słów kilka
Ze względu na specyfikę badanego zagadnienia, a także moje zainteresowania naukowe, pozwoliłem sobie podzielić niniejszy esej na dwie części. Pierwsza z nich odnosi się do wpływu przynależności Polski do Unii Europejskiej
(UE) na dynamikę krajowego wzrostu gospodarczego i uwypukla korzyści
płynące z członkostwa w UE. Druga zaś dokonuje weryfikacji prawa Unii
Europejskiej, zawartego zarówno w traktatach jak i w prawie pochodnym,
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dotyczących pojęcia praworządności, jej przestrzegania i konsekwencji grożących państwom członkowskim za ich pogwałcenie. W podsumowaniu
przedstawiłem wpływ omawianych przepisów prawa Unii Europejskiej na
długofalowy wzrost gospodarczy Polski.
Co daje nam Unia? – o pozytywnych skutkach ekonomicznych przynależności do Wspólnoty Europejskiej
Zdecydowanie najbardziej obecną w zbiorowej świadomości korzyścią gospodarczą z członkostwa Polski w UE są fundusze unijne. Praktycznie na
każdym kroku można dostrzec inwestycje zrealizowane dzięki wsparciu
z funduszy i programów UE. Od 2004 do 2020 roku Polska otrzymała z UE
ponad 194 mld euro, z czego nadwyżka transferów z UE nad składką członkowską wyniosła w tych latach zawrotne 132 mld euro. Liczby te wydają się
być ogromne, lecz aby lepiej zrozumieć ich kontekst, warto odnieść je do innych wartości. W 2019 roku nakłady brutto na środki trwałe w polskiej gospodarce w ujęciu nominalnym wyniosły 423 mld złotych1, zaś w tym samym
roku Polska otrzymała z UE ponad 80 mld złotych2. Biorąc pod uwagę fakt,
iż środki pochodzące z Unii są co do zasady wydatkowane na inwestycje,
a nie na konsumpcję, liczby te jeszcze dobitniej wykazują istotny i pozytywny
wpływ środków z UE na rozwój gospodarczy Polski. Jak wynika z raportu
przygotowanego przez departament ekonomiczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ciągu pierwszych 10 lat członkostwa produkt krajowy brutto
(PKB) Polski wzrósł dzięki niemu o dodatkowe 11%3. Potwierdzają to analizy
przeprowadzone przez Jakuba Borowskiego, głównego ekonomistę Credit
Agricole, który zauważa, że skumulowane korzyści z funduszy, dostępu do
unijnego rynku oraz zwiększony napływ inwestycji zagranicznych do Polski
podnoszą polskie PKB przeciętnie o 1,5 punktu procentowego rocznie4.

1 Raport – inwestycje w Polsce okres: I kw. 2018 r. – IV kw. 2019 r., Wydział Analiz Ministerstwa
Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa 2020.
2 Wartość obliczona na podstawie średniego kursu euro NBP na 31.12.2019.
3 Polskie 10 lat w Unii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014.
4 https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1410142,czy-sukces-gospodarczy-polski-bez-ue-bylby-mozliwy.html (dostęp: 20.03.2021 r.).
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Opracowanie własne5
Równie istotną rolę w przyspieszaniu rozwoju gospodarczego Polski odgrywają cztery swobody wspólnego rynku UE, jakimi są swobodny przepływ
towarów, usług, kapitału i osób. To właśnie im zawdzięczamy tak dynamiczny, blisko czterokrotny wzrost eksportu, którego obecnie 80% stanowi
nabycie wewnątrzwspólnotowe – eksport do innych krajów UE, który nie
wymaga dodatkowych formalności, odpraw celnych ani nie jest obciążony
cłami. Ponadto polscy przedsiębiorcy zamienili deficyt handlowy w obrotach
z UE w wysokości 13,5 mld złotych z 2003 roku w nadwyżkę sięgającą nawet
200 mld złotych rocznie. Polskie przedsiębiorstwa odpowiadają za ¼ całego
rynku transportu międzynarodowego w UE (co przekłada się na 10% polskiego PKB), stanowią ważne ogniwa łańcucha dostaw przemysłu a polskie
produkty spożywcze możemy spotkać w każdym zakątku Europy. Dzięki
kapitałowi napływającemu z pozostałych państw UE, który stanowi około
90% ogółu kapitału zagranicznego trafiającego do Polski6, tworzone są nowe
miejsca pracy, a dobrobyt społeczeństwa i PKB stale rosną.
5 Opracowanie własne na podstawie: https://www.gov.pl/web/finanse/transfery-polska-ue-unia-europejska (dostęp: 20.03.2021 r.).
6 Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2018 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2019.
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Nie sposób nie wspomnieć również o pozostałych korzyściach dla polskiej gospodarki, jakie zawdzięczamy członkostwu w UE – silniejszej pozycji
negocjacyjnej na arenie międzynarodowej, która oprócz wynegocjowanych
korzystniejszych kontraktów pozwala nam emitować obligacje z niższą premią, gdyż nasza wiarygodność jako państwa członkowskiego UE rośnie.
Harmonizacja prawa UE sprzyja dalszej intensyfikacji wymiany handlowej,
gdyż dzięki nim we wszystkich państwach obowiązują takie same normy, co
zmniejsza bariery wejścia na zagraniczne rynki dla polskich przedsiębiorstw.
Warto również podkreślić rolę, jaką odgrywa swobodny przepływ pracowników. Przyczynia się on do łatwiejszego dostępu do wiedzy i wymiany
doświadczeń, a także sprawniejszego transferu technologii, co pozytywnie
wpływa na innowacyjność i dalszy rozwój gospodarki.
Obalając mity – konsekwencje grożące państwu członkowskiemu za nieprzestrzeganie wartości Unii Europejskiej
Uspokajając niecierpliwych – nikt nie może wyrzucić Polski z Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że prawo unijne nie przewiduje ujemnych skutków naruszenia wartości UE przez państwo członkowskie. Co więcej, istnieje
kilka procedur, które są stosowane w takiej sytuacji. Przed ich szczegółową
analizą warto jednak poświęcić kilka chwil art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej
(TUE). To właśnie on zawiera najważniejsze wartości, jakimi powinny kierować się państwa członkowskie. Są w nim wymienione między innymi demokracja, sprawiedliwość czy państwo prawa. W polskiej wersji nie pojawia się
jednak explicite osławiona już praworządność. Wynika to z niefortunnego tłumaczenia komunikatu Komisji Europejskiej (KE), które zignorowało zawarte
w art. 2 polskiej wersji TUE „państwo prawa”, czy też brzmienie innych wersji tekstów autentycznych, które mówią o rządach prawa (we wspomnianym
komunikacie zastąpiono go terminem „praworządność”)7. Dlatego też pomimo różnej zawartości normatywnej tych pojęć, na potrzeby niniejszej pracy
i dla wygody czytelnika (a także ze względu na sam temat eseju) korzystam
z pojęcia praworządności.

7 Marcisz P., Taborowski M., Nowe ramy Unii Europejskiej na rzecz umocnienia praworządności. Krytyczna analiza analizy krytycznej (artykuł polemiczny), Warszawa 2017.
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Najbardziej znaną jest procedura z art. 7 TUE. Na jego podstawie, w pierwszym kroku Rada może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego
naruszenia przez państwo członkowskie wartości zawartych we wspomnianym już art. 2 TUE. Dzieje się to większością 4/5 głosów i za zgodą Parlamentu Europejskiego (PE). W ramach tego działania Rada może wydawać
zalecenia dla państwa członkowskiego i na bieżąco monitorować ich realizację. Działania te mają jednak miękki charakter i nie są wiążące dla państwa. Drugim krokiem, jaki przewiduje art. 7 jest stwierdzenie przez Radę
Europejską (RE) poważnego i stałego naruszenia wartości UE. Decyzja ta jest
już jednak podejmowana przez RE jednomyślnie (z wyłączeniem państwa,
którego dotyczy postępowanie – zgodnie z zasadą nemo iudex in causa sua),
również za zgodą PE. Jak nietrudno się domyślić uzyskanie takiej większości
jest niezwykle trudne, dlatego też procedura ta jeszcze nigdy nie została użyta. Jej konsekwencje są jednak o wiele dalej idące – Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zawiesić niektóre prawa państwa członkowskiego
włącznie z pozbawieniem go głosu w Radzie. Jednocześnie jego obowiązki
wobec UE pozostają niezmienione.8
Najnowszą regulacją odnoszącą się do zakresu ochrony praworządności
w państwach członkowskich jest, stosowane od początku bieżącego roku,
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2020/2092
z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii. Uszczegóławia ono konsekwencje, jakie państwo
członkowskie może ponieść w wyniku nieprzestrzegania zasady praworządności – może to być między innymi zawieszenie płatności, zmniejszenie płatności zaliczkowych, zmniejszenie zobowiązań czy zakaz zaciągania nowych
zobowiązań prawnych9. Mówiąc nieco prościej – oznacza to zamrożenie, czy
też obcięcie środków pochodzących z UE. Decyzję o takim działaniu podejmuje Rada większością kwalifikowaną na wniosek KE. Należy jednak zwrócić uwagę na niższą wymaganą większość niż w przypadku drugiego kroku
postepowania z art. 7 (większość kwalifikowana zamiast jednomyślności).
Zmiana ta zdecydowanie ułatwia przeprowadzanie powyższej procedury.
Biorąc pod uwagę długą historię polskich sporów z UE o praworządność, taka
8 Art. 7 pkt. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.
9 Art. 5 pkt. 3, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2020/2092 z dnia
16 grudnia 2020 r. w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii.
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wiadomość może nieco przerazić – wszakże oznacza to dla Polski stratę kilkudziesięciu miliardów euro rocznie. Zapewne byłoby tak, gdyby nie przepisy art. 4 niniejszego rozporządzenia, który bardzo uszczegóławia i zawęża
warunki przyjmowania przewidzianych w nim środków jedynie do sytuacji,
gdy złamanie zasady „wpływa lub stwarza poważne ryzyko wpływu – w sposób wystarczająco bezpośredni – na należyte zarządzanie finansami w ramach
budżetu Unii lub na ochronę interesów finansowych Unii”10, a jak doprecyzowuje art. 5 pkt. 3 – podejmowane środki muszą być również proporcjonalne.
Hulaj Polsko, piekła nie ma?
To prawda ‒ zastosowany wobec Polski pierwszy krok procedury z art. 7 TUE
nie niesie za sobą żadnych wymiernych (poza prestiżowymi) konsekwencji,
a prawdopodobieństwo wcielenia w życie drugiego, przy obecnym układzie
sił politycznych w Europie, można ocenić na bliskie zeru. Inne traktatowe
skargi i postępowania nie są w stanie zmienić makroekonomicznej sytuacji
Polski. Jeszcze pół roku temu moje rozważania dotyczące prawa unijnego zakończyłyby się w tym miejscu. Sprawę komplikuje jednak stosowane od początku bieżącego roku Rozporządzenie 2020/2092 wprowadzające system warunkowości służący ochronie budżetu UE11. Trudno prognozować, czy środek
ten zostanie użyty wobec Polski – wszystko zależy od zastosowanej wykładni
przywoływanych już wcześniej art. 4 i 5 tegoż rozporządzenia. Bez wątpienia
jednak możemy stwierdzić, że w sytuacji złożenia takiego wniosku, przyjęcie
go większością kwalifikowaną nie jest niemożliwe. Oznaczałoby to dla Polski
utratę dostępu do części, a nawet całości środków z UE, które w obecnej perspektywie finansowej wynoszą zawrotne 170 mld euro (najwięcej w historii)12.
Dla poturbowanej pandemią gospodarki te pieniądze są potrzebne bardziej
niż kiedykolwiek, a ich brak może mieć większe konsekwencje dla wzrostu
gospodarczego Polski niż dotychczasowe transfery z UE.
10 Art. 4, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2020/2092 z dnia
16 grudnia 2020 r. w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii.
11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2020/2092 z dnia 16 grudnia
2020 r. w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii.
12 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Jarosinska-Jedynak-Pieniadze-z-nowego-budzetu-UE-moga-trafic-do-Polski-w-tym-roku-8043188.html (dostęp: 20.03.2021 r.).
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Opracowanie własne13
Przyjmując nawet optymistyczne założenie, iż żadna z wymienionych procedur nie zostanie jednak zastosowana wobec Polski, nie sposób zgodzić się
ze stwierdzeniem, że konflikt z UE dotyczący praworządności nie odbija się
negatywnie na wzroście gospodarczym naszego kraju. Jak zauważa Piotr Arak,
Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego ‒ największą korzyścią dla rozwoju gospodarczego Polski, patrząc na nasze członkostwo długoterminowo,
jest dostęp do wspólnego rynku, dopiero na drugim miejscu są unijne fundusze14. Samo obniżenie polskiej pozycji negocjacyjnej, jako państwa skłóconego
z UE, czy spadek zaufania inwestorów i przedsiębiorców do organów polskiego państwa, widoczny w rankingach wolności gospodarczej – w najnowszym
rankingu Economic Freedom Polska zajmuje 77 miejsce, sąsiadując w nim z Nikaraguą i Kirgistanem oraz odnotowując spadek o 28 pozycji względem rekordowego 2015 roku – negatywnie wpływa na wzrost gospodarczy Polski.
Niestety, podobne do polskich problemy występują również w innych krajach
Europy. Nie sposób ocenić ich pozytywnie, nie tylko ze względu na negatywny
wpływ na rozwój gospodarczy, ale także z powodu fatalnego oddziaływania
na stabilność ustrojową państwa. W XXI wieku oczywistym i niepodważalnym
powinno być demokratyczne, liberalne państwo prawa, którego immanentnym
warunkiem jest poszanowanie praworządności ‒ nie ze względu na Unię Europejską, lecz dobro jego obywateli. Niestety nie zawsze możemy na to liczyć.
13 Opracowanie własne na podstawie: https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/map
?geozone=world& page=map&year=2018&countries=POL#ranking (dostęp: 20.03.2021 r.).
14 https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1410142,czy-sukces-gospodarczy-polski-bez-ue-bylby-mozliwy.html (dostęp: 20.03.2021 r.).
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Dominika Strawska

Zmiany w zakresie praworządności
w Polsce i przyszłe konsekwencje
gospodarcze

Streszczenie
Celem eseju jest ukazanie kierunku, w jakim zmierza Polska oraz jego konsekwencji dla wzrostu gospodarczego Polski w przyszłości. Ukazane zostały zmiany, jakie
nastąpiły w sądownictwie na przestrzeni pięciu lat funkcjonowania obecnego rządu przy wykorzystaniu analizy Indeksu Wolności Gospodarczej, Indeksu Percepcji
Korupcji, Indeksu Liberalnej Demokracji oraz stosunku samej Unii Europejskiej do
sprawy praworządności.

Nie ma wątpliwości co do tego, że ograniczanie wolności gospodarczej powoduje spadek tempa wzrostu i rozwoju gospodarczego w przyszłości. Wzrost
gospodarczy należy rozpatrywać wielowymiarowo, ponieważ wiele czynników wpływa pośrednio jak i bezpośrednio na zwiększanie produkcji w gospodarce. Dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego szczególne znaczenie
mają bowiem inwestycje prywatne, które napędzają również powstawanie
innowacji. Dlatego, aby zagraniczne i krajowe podmioty chciały inwestować
w danym kraju potrzebne są jasne i przejrzyste zasady prawne. Istotą instytucji jest przestrzeganie praworządności oraz zakładanie równości człowieka
wobec prawa. Instytucje formalne (konstytucja, prawa własności, instytucje polityczne) są wdrażane i egzekwowane przez państwo, a nieformalne
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(postawy, normy społeczne i kulturowe, wartości) są egzekwowane samoistnie. Aby można było mówić o rozwoju, instytucje powinny się uzupełniać,
budując przy tym, jakże ważne zaufanie społeczne1.
W Polsce prawa podstawowe, a zarazem najwyższe zostały ujęte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązują od 1997 roku. Ustrój RP opiera
się na podziale władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Prawidłowość funkcjonowania władzy sądowniczej, jak powszechnie
wiadomo, to gwarancja niezależności sądów i niezawisłości sędziów, dlatego
nie powinna podlegać naciskom ze strony partii rządzącej. Według Indeksu
Wolności Gospodarczej 2020 Polska zajmuje 46 miejsce w światowym rankingu, natomiast w europejskim – 25 miejsce jako „umiarkowanie wolny kraj”.
Wśród obszarów wymagających szczególnej poprawy wymieniono skuteczność sądów oraz wysokie wydatki publiczne. Z kolei według Indeksu Percepcji Korupcji w 2020 roku Polska zajęła 45 miejsce, otrzymując 56 punktów.
Porównując wynik z rokiem poprzednim można zauważyć spadek o 2 punkty. Natomiast, rozszerzając analizę na lata 2015–2020 jest to spadek aż o 7
punktów. Miarą praworządności jest indeks, który został opracowany przez
V-Dem Institute. Najnowszy raport pokazuje, że Polska, w ciągu ostatnich
10 lat, znalazła się w pierwszej dziesiątce krajów zmierzających w kierunku
autokracji.
Polska jest członkiem Unii Europejskiej (UE), a więc powinna opierać się
na wartościach uwzględnionych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),
które dotyczą: „poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka,
w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet
i mężczyzn”. Niestety, w ciągu ostatnich pięciu lat partia rządząca narusza
zasady demokratyczne poprzez upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego (TK), Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa, prokuratury, sądów oraz innych niezależnych instytucji. Dowodem na to są skargi polskich
sędziów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które stały się już
priorytetem w Strasburgu, a także wszczęcie wobec Polski procedury z art.
1 Kuźma M., Rola nowej ekonomii instytucjonalnej w wyjaśnianiu procesów wzrostu i rozwoju gospodarczego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2020, nr 61.
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7 Traktatu o UE przez Komisję Europejską. Potwierdza to także opublikowane w ubiegłym roku sprawozdanie podsumowujące na temat przestrzegania
praworządności. W nim za budzące obawy reformy wymiaru sprawiedliwości zostały wymienione:
•

•

•

•

przedwczesne przerwanie czteroletniej kadencji sędziów wybranych do
Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), wraz z utratą możliwości odwołania
się od decyzji oraz zastrzeżenia co do obecnych członków KRS, niezapewniających już gwarancji ochrony sędziowskiej niezawisłości – zostali bowiem wybrani przez Sejm, a nie przez środowisko sędziowskie;
otrzymanie prawa przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych do decydowania o niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz
prawa do uchylenia immunitetu sędziego, które należało do sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji; Izba Dyscyplinarna oraz Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych składa się z sędziów powołanych
przez nową KRS;
przyjęcie nowej ustawy, która zmieniła procedurę powoływania nowego
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i umożliwiła Prezydentowi RP powołanie Małgorzaty Manowskiej na stanowisko Pierwszego Prezesa spośród sędziów, którzy nie mają uprawnień do orzekania;
jednoczesne pełnienie przez Ministra Sprawiedliwości funkcji Prokuratora Generalnego; uprawnienia zostały dodatkowo rozszerzone o możliwość delegowania prokuratorów i wydawania instrukcji dla prokuratorów w konkretnych sprawach2.

Konsekwencje tych zmian są już widoczne w postaci ostatniego wyroku
TK w sprawie decyzji o zakazie aborcji, pomimo ciężkich i nieuleczalnych
wad genetycznych płodu. Wyrok ten budzi poważne zastrzeżenia ze względu na skład orzekający. Obecna sędzia TK, była poseł Krystyna Pawłowicz,
podpisała dwa tożsame wnioski będące tematem orzeczenia, co świadczy
o wyłączeniu bezstronności.
W tak trudnym czasie jakim, jest walka z pandemią koronawirusa, odbierane są kobietom ich podstawowe prawa do decydowania o własnym ciele.
Wyrok wiąże się obecnie z masowymi protestami, a co najgorsze – z cierpieniem wielu polskich rodzin i samotnych kobiet, które bardzo często ze
2 Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT
/?qid=1602579986149&uri=CELEX%3A52020SC0320 (dostęp: 15.03.2021 r.).
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względów finansowych nie mogą wyjechać za granicę w celu dokonania
legalnej, bezpiecznej aborcji. Tym samym, zwiększa się ryzyko powstania
nielegalnego podziemia aborcyjnego, które będzie zagrażało zdrowiu i życiu wielu polskich kobiet. Uważam, że sytuacja społeczno-demograficzna
w kraju może ulec pogorszeniu. Nie mówiąc już o sytuacji ekonomicznej takich rodzin, które będą rezygnowały z aktywności zawodowej, ponieważ nie
będą w stanie pogodzić opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem z pracą.
Wiele młodych osób już deklaruje chęć wyjazdu za granicę, z powodu braku widocznych perspektyw i utraty poczucia bezpieczeństwa. Migracja na
dużą skalę, szczególnie wykwalifikowanych młodych osób może mieć daleko
idące konsekwencje dla wzrostu gospodarczego, przyspieszając tylko proces
starzenia się społeczeństwa. Polska obecnie jest już jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie.
11 marca tego roku Parlament Europejski przyjął rezolucję, ogłaszając
tym samym Unię Europejską „strefą wolności dla osób LGBTIQ”. Była to odpowiedź na tworzone w niektórych polskich regionach tak zwanych „stref
wolnych od LGBT”, które przeczą wspólnym wartościom unijnym krajów
członkowskich. Jawna dyskryminacja osób należących do mniejszości i pogorszenie sytuacji sądownictwa wpłynęła na decyzję Komisji Europejskiej
o nieprzyznaniu funduszy unijnych w ramach programu „Partnerstwo
Miast” tym polskim miastom, które przyjęły tego typu uchwały. Najwyższa
kwota dofinasowania wynosi 25 tys. euro. To pokazuje, że działania obecnej
władzy uderzają najbardziej w obywateli oraz zabierają możliwość rozwoju
polskich miast, które mogłyby wykorzystać pieniądze, w tym przypadku na
zaangażowanie lokalnej społeczności w sprawy Unii Europejskiej oraz prezentujących jej wartości.
Nieodpowiedzialna próba zawetowania przez Polskę oraz Węgry unijnego budżetu na lata 2021–2027 i Funduszu Odbudowy miała miejsce podczas
szczytu Rady Europejskiej. Komisja Europejska zaproponowała, aby dofinansowanie z funduszy unijnych było uzależnione od przestrzegania zasady praworządności, czyli od mechanizmu „fundusze za praworządność”. Wywołało to zdecydowany sprzeciw Polski. Niesłuszny, bo te zasady mają chronić
wydatki UE w państwach członkowskich, aby nie doszło do nadużyć takich,
jakie miały miejsce na Węgrzech. Co więcej cała Rada Europejska zgodziła się
na ten mechanizm wcześniej. Wywołany konflikt był zatem nieuzasadniony
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i naraził Polskę na poważne straty wizerunkowe. Niemniej jednak, Polska ma
otrzymać z budżetu i Funduszu Odbudowy konkretne środki, które pozwolą przede wszystkim na podniesienie się z głębokiego kryzysu wywołanego
przez COVID-19.
Przestrzeganie praworządności ma dla UE szczególne znaczenie w przypadku prawidłowego funkcjonowania jednolitego rynku. Przyczynia się on
do zwiększenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego poprzez swobodny
przepływ informacji, wiedzy, towarów, usług, kapitału i osób. Brak respektowania podstawowych zasad prawnych zaburza przejrzystość stosowania
prawa, a więc ma negatywne oddziaływanie na produkt krajowy brutto
(PKB) całej Unii. Niewywiązanie się przez Polskę ze swoich obietnic złożonych w momencie przystąpienia do UE naraża wszystkie państwa członkowskie na utratę wiarygodności prawa UE. Chodzi również o kwestie związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa w przypadku rządów dążących do autokracji, ponieważ biorą oni udział w procesach decyzyjnych. Ważne jest więc,
podnoszenie świadomości obywatelek i obywateli całej UE w zakresie istoty
praworządności, przy czym nie tylko w kontekście wzrostu gospodarczego,
ale również w kategorii fundamentalnej wartości, zakładającej traktowanie
wszystkich jednakowo. Niepewność związana z respektowaniem praworządności w Polsce będzie prowadziła nie tylko do zmniejszenia poziomów
inwestycji, ale też do zmniejszenia liczby transakcji, spowalniając tym samym
wzrost gospodarczy.
Podsumowując: żaden konflikt nie zwiększa szans długoterminowego
wzrostu gospodarczego. Wręcz przeciwnie – odbiera szanse i powoduje osłabienie naszej integracji europejskiej, opartej na wolnych, otwartych i konkurencyjnych rynkach. Przecież gospodarcze korzyści z członkostwa są widoczne chociażby w postaci dostępu do rynku wewnętrznego oraz korzystania ze
środków unijnych. Warto przypomnieć, że prawo Unii jest nadrzędne wobec
prawa krajowego. To niezależne sądownictwo gwarantuje bowiem bezpieczeństwo własności prywatnej, zwiększając stopę inwestycji w kraju, powstawanie innowacji, skłonność do oszczędzania i tworzenie nowych miejsc pracy.
Obawiam się jednak, że mimo masowej mobilizacji i nacisków ze strony UE
polski rząd nie ustąpi w swoich ambicjach podporządkowania sobie wymiaru sprawiedliwości. Nie ma więc wątpliwości, że aktualnie mamy do czynienia z państwem podwójnym, a zaburzenie trójpodziału władzy, odbieranie
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praw kobietom, jawna dyskryminacja osób należących do mniejszości, propaganda mediów publicznych, brak dialogu społecznego i dzielenie społeczeństwa będzie miało ogromne konsekwencje społeczno-gospodarcze. Pogłębiać
się będzie nie tylko kryzys wywołany pandemią, ale zwiększy się też realna
możliwość wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Spowoduje to całkowitą utratę
gwarancji bezpieczeństwa i brak możliwości realizowania wspólnej polityki
unijnej. Bez zapewnienia praworządności i demokracji nie ma mowy o silnym, efektywnym państwie.
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Czy doświadczenia związane
z okresem pandemii i wdrożone
lub upowszechnione w tym czasie
rozwiązania wpłyną, a jeśli tak to
w jaki sposób, na procesy digitalizacji
w kolejnych latach?
Co zmieni się w pracy zdalnej,
usługach on-line, e-commerce,
systemach edukacji i opieki
zdrowotnej, kontaktach obywateli
i przedsiębiorców z administracją?

Natalia Kowalska – studentka 1 roku studiów magisterskich
na kierunku „Metody ilościowe w Ekonomii oraz Systemy Informacyjne” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz
2 roku studiów licencjackich na kierunku „Pedagogika Specjalna” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przewodnicząca Koła naukowego pedagogów specjalnych imienia
Zofii Sękowskiej oraz aktywna członkini studenckich kół naukowych finansistów i teleepistemologów. Entuzjastka malarstwa i wolontariatu.

Natalia Kowalska

Adaptacja postpandemiczna
na rynku pracy

Streszczenie
Celem eseju jest wyodrębnienie oraz omówienie czynników wpływających na kształtowanie się rynku pracy z uwzględnieniem historycznych przemian oraz aktualnej
sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Rozważania dotykają problematyki
ustanowienia optymalnego sposobu wspólnego funkcjonowania pracodawców i pracowników w warunkach zmiany postrzegania stanowiska pracy.

Rynek pracy jako żywa struktura
Przemiany na rynku pracy towarzyszą nam od bardzo dawna a tempo zmian
podlega ciągłej akceleracji. Nasi dalecy przodkowie podejmowali pracę w hierarchii łowiecko-zbierackiej, wiele lat później wykształcili stosunki wasalskie,
aby ostatecznie w wyniku rewolucji przemysłowej osiągnąć strukturę rynku
zbliżoną do współczesnej. Nie oznacza to, że współczesny rynek pracy jest
stały. Wręcz przeciwnie ‒ w wyniku postępującego rozwoju technologicznego każdego roku staje się coraz bardziej heterogeniczny a w związku z tym
zmienia się stopa bezrobocia naturalnego oraz struktura zatrudnienia. Rynek
umiędzynarodawia się i staje się w znacznym stopniu globalny. Młodych ludzi nie ograniczają dziś już w takiej mierze granice geograficzne ani bariery
językowe. Na przestrzeni lat coraz bardziej widoczny jest trend cyfryzacji.
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Sztandarowym przykładem kraju, który przeszedł tą drogę, jest niepozorna
Estonia. Kraj reklamuje się jako „cyfrowe serce Europy”, ale taki stan rzeczy
wymagał wielu radykalnych przemian. Początkowo, było to w 1996 roku,
zaczęto od zaopatrzenia szkół w niezbędny sprzęt elektroniczny. Następnie
stworzono system umożliwiający wirtualne rozliczanie podatków, weryfikację dokumentów bankowych i urzędowych oraz głosowanie w wyborach.
Ostatecznie w 2009 roku wprowadzono system e-recept. Kraj intensywnie inwestuje również w start-upy. Do Estońskich innowacji należą Skype i Bolt.
System oparty na digitalizacji na przestrzeni lat okazał się skuteczny i wskazuje kierunek modernizacji pozostałym krajom.
Mimo dostępu do innowacyjnych rozwiązań dostrajanie rynku pracy jest
procesem powolnym, ponieważ zdobywanie coraz bardziej wyspecjalizowanych kwalifikacji przez pracowników wiąże się z koniecznością czasochłonnej edukacji. Niekiedy zainteresowanie społeczeństwa daną gałęzią rynku
może pojawiać się z opóźnieniem, w wyniku dostrzeżenia niszy lub deficytu pracowników w danej branży. Formowanie równowagi na rynku pracy
związane jest również z przemianami społecznymi oraz zmianą postrzegania
pracy. Popularne stało się odnajdywanie work-life balance, a więc równowagi
między karierą zawodową a życiem prywatnym oraz elastyczność w zakresie
zmiany niesatysfakcjonującego miejsca zatrudnienia. Społeczeństwo funkcjonujące we względnym, niespotykanym na przestrzeni historii dostatku postrzega pracę nie tylko jako niezbędny element utrzymania, ale również jako
potencjał do rozwijania pasji lub zdobywania prestiżu społecznego. Uznanie
społeczne wzbudzają również inne zawody. Młodzi ludzie wkraczający właśnie na rynek pracy częściej stawiają na drogę specjalisty niż stanowisko zarządcze czy menedżerskie.
Koronawirus, czyli skok na głęboką wodę
Pandemia COVID-19 nie stanowiła zaskoczenia dla świata nauki a możliwość
pojawienia się tego typu zagrożenia przedstawiano szerokiemu gronu odbiorców jeszcze przed jej rozpoczęciem. Już 7 listopada 2019 roku w serialu naukowym Explained wyemitowano odcinek The next pandemic, który podejmował tematykę przyszłej pandemii. Jak wskazywali naukowcy, pandemia była
nieunikniona. Mimo to żadne z państw nie było na nią w pełni przygotowane.
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Każdy kraj w warunkach ogromnej presji musiał podjąć indywidualną decyzję dotyczącą taktyki walki z zagrożeniem. W wielu krajach zdecydowano się
na lockdown oraz ograniczenia, które wymusiły wprowadzenie rozwiązań
alternatywnych, minimalizujących straty gospodarcze. Do rozwiązań takich
należy digitalizacja recept oraz spraw urzędowych ‒ od lat funkcjonujące
w Estonii. Powszechne stało się również wprowadzanie w dużych przedsiębiorstwach stanowisk zdalnych, etatów w tak zwanym trybie home office oraz
zastosowanie zdalnego nauczania. W trakcie pandemii częściej robione były
zakupy online również przez osoby starsze.
Niestety nie wszystkie gałęzie gospodarki są możliwe do przekształcenia
w usługi online. I mimo że hotele i galerie oraz w nieco większym stopniu
podlegające substytucji kina i teatry zostaną niewątpliwie po pandemii otwarte, nie możemy zakładać, że po aktualnym kryzysie powrócą na rynek
w takim samym kształcie.
Habituitacja i neuroplastyczność jako mechanizmy dostosowania do pandemii
Neuroplastyczność to zdolność mózgu do adaptacji. Dzięki tej cesze jesteśmy
w stanie uczyć się, zapamiętywać czy dostosowywać do sytuacji, w której
się znajdujemy. W krótkim czasie nasz mózg przyzwyczaja się a następnie
traktuje jako normę napływające w sposób ciągły bodźce z otoczenia. Jest
to tak zwana habituacja. Ta właściwość ludzkiego umysłu w szczególności
zauważalna jest podczas obcowania z bodźcami pozytywnymi. Jest czynnikiem, który w znaczącym stopniu spowalniał digitalizację i modernizację
struktur gospodarczych przed pandemią oraz który najbardziej kształtować
będzie świat po niej. Zmiany na rynku pracy bardzo trafnie podsumowuje
sentencja Johna Meynarda Kayenesa: The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones. Społeczeństwo przyzwyczajone
do rozwiązań stacjonarnych nie miało motywacji, aby zacząć funkcjonować
w odmienny sposób, ponieważ nie doświadczało bodźca, który zachęcałby ich lub wymuszał zmianę przyzwyczajeń. W związku z tym przemiany zachodziły w bardzo wolnym tempie. Wymuszona i radykalna zmiana
gospodarczo-społeczna narzuciła proces przekształcenia indywidualnych
przyzwyczajeń obywateli na bardziej pasujące do sytuacji pandemicznej
oraz habituację w nowym środowisku.
Adaptacja po stpa ndemi czna na rynku pra c y
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Jak pokazują badania McKinsey Global Institute1 w 2020 roku znacznie
zwiększył się odsetek pracowników preferujących pracę w trybie home office
jako bazową formę zatrudnienia. Część z nich nie wyobraża sobie powrotu do poprzedniego sposobu pracy. Okazało się, że pracownik wykonujący
swoje obowiązki z domu nie tylko potrafi być bardzo efektywny, ale również
stanowi oszczędność dla pracodawcy dzięki redukcji kosztów biurowych.
W związku z tym pozostawienie chociaż części załogi w domach to opłacalna decyzja dla wielu pracodawców. Jak wskazują badania McKinsey Global
Institute wzrost wydatków na artykuły spożywcze kupowane przez internet
wynosi około 10% w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych. Mimo
że zmiana nie jest radykalna, również nie powinna być bagatelizowana, ponieważ może się wiązać ze zmianami w strukturze zatrudnienia. Obywatele
aktualnie chętniej korzystają również z e-recept czy systemów informatycznych, aby załatwiać sprawy urzędowe. Cyfryzacja tych obszarów usprawnia
codzienne funkcjonowanie. Wszelkie tego typu zachowania ulegają habituacji jako bodźce pozytywne i najprawdopodobniej przez wzgląd na wygodę
ich zastosowania utrwalą się i pozostaną z nami przez najbliższe lata.
Do rozwiązań nietrafionych należy nauczanie w systemie zdalnym. Uczniowie z pandemicznych roczników osiągają w testach gorsze wyniki od
swoich rówieśników z lat poprzednich. Ze względu na wykluczenie geograficzne dysproporcja jest szczególnie duża wśród uczniów z rodzin biedniejszych. Mimo, że pewna część uczniów preferuje zdalny styl nauczania,
prawdopodobnie nie będzie to domyślny system szkolnictwa ze względu na
ograniczenia technologiczne. Możemy się natomiast spodziewać, że zdobyte przez nauczycieli umiejętności podczas pracy zdalnej okażą się przydatne
oraz przyczynią się do upowszechnienia działań na odległość w sytuacjach
wyjątkowych lub na pojedynczych kursach.
Brak dostępu do kin, teatrów, galerii lub hoteli również oddziałuje na obywateli, natomiast niemalże jedynie w sposób negatywny. Usługi te bowiem są
trudne do zastąpienia. Ich podstawowym walorem jest fakt, że stanowią miejsce spotkań społecznych, bardzo ważnych dla nas wszystkich. Nie oznacza
1 https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-after-covid-19#signin/download/%2F~%2Fmedia%2FMcKinsey%2FFeatured%20Insights%2FFuture%20
of%20Organizations%2FThe%20future%20of%20work%20after%20COVID%2019%2FThe-future-of-work-after-COVID-19-Executive-summary.pdf%3FshouldIndex%3Dfalse/1
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to jednak, że bezpośrednio po otwarciu tych miejsc wszystko wróci do poprzedniego stanu rzeczy. Nabyte podczas pandemii przyzwyczajenia, takie
jak kontaktowanie się przez internet i telefon, spotykanie się ze znajomymi
i rodziną w domu lub oglądanie filmów i seriali na platformach streamingowych w przyszłości również mogą pośrednio wpływać na popyt na usługi
kin, teatrów, galerii lub hoteli. Jak wynika z analiz, możliwe, że ograniczeniom ulegną również wyjazdy służbowe, które w wielu przypadkach mogą
być zastąpione wideorozmową. Stanowią one natomiast znaczną część dochodów w przedsiębiorstwach usługowych związanych z turystyką. Oznacza
to, że przedsiębiorstwa rozrywkowo-rekreacyjne potencjalnie mogą przynosić mniejsze zyski oraz ulec redukcji.
Habituacja nie jest jedynym wyjaśnieniem zmian, które dane będzie nam
obserwować w najbliższych latach. Mimo to nie należy zapominać, że rynek
pracy jest strukturą, która reaguje na potrzeby społeczeństwa oraz składa się
z ogromnej liczby obywateli podejmujących indywidualne decyzje. W związku z powyższym predyspozycje psychologiczne nie powinny być pomijane
w dyskursie ekonomicznym. Wręcz przeciwnie ‒ powinny stanowić fundament rozważań w tym zakresie. Kształtujące się na nowo oczekiwania wobec
pracodawców i pracowników powinny być wykorzystywane przez obie strony w celu stworzenia rynku pracy zaadaptowanego do nowych realiów oraz
czerpiącego z doświadczeń pandemicznych i prognoz postpandemicznych.
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Cyfryzacja Polski na tle Unii
Europejskiej. Które działania
wprowadzone w tym zakresie
w czasie pandemii warto rozwijać
i upowszechniać?

Streszczenie
Początek 2020 roku spowodował konieczność gwałtowanej zmiany dotychczasowego
życia większości mieszkańców Ziemi. Niezbędnym i niezwykle pożądanym dobrem
stał się wówczas internet. Poniższe opracowanie identyfikuje działania wdrożone
w zakresie przyspieszonej digitalizacji w wybranych sektorach oraz proponuje rozwiązania, mające na celu eliminację zaistniałych problemów. Ponadto przedstawiona
została pozycja Polski na tle pozostałych państw Unii Europejskiej pod względem
innowacyjności i cyfryzacji tuż przed wybuchem pandemii COVID-19.

Pandemia COVID-19 jest z pewnością wydarzeniem bezprecedensowym
i dotychczas niespotykanym w powojennej historii świata. Skala i tempo rozprzestrzeniania się wirusa, w szczególności w pierwszych miesiącach 2020
roku, były niezwykle szybkie i zatrważające. Brak wiedzy o nowopowstałej odmianie wirusa, a zwłaszcza na temat poziomu śmiertelności zarażonych nim osób i potencjalnych następstw choroby, był głównym powodem
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gwałtownego zamykania kolejnych gałęzi gospodarek. W krótkim czasie musieliśmy zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i sposób życia, ograniczając życie społeczne do minimum. Istotną rolę w „nowym życiu” odegrał
internet, a właściwie wszelkie usługi świadczone za jego pośrednictwem. Jak
z procesem przyspieszonej cyfryzacji poradziła sobie Polska? Które obszary
uległy największym zmianom, a które nadal potrzebują znacznego rozwoju?
Na te pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym opracowaniu.
Na początek pragnę jednak przytoczyć kilka statystyk obrazujących pozycję Polski na tle innych krajów Europy pod względem innowacyjności
i ucyfrowienia. W opublikowanym w 2019 roku Europejskim Rankingu Innowacyjności Polska znalazła się na czwartym miejscu1 ‒ czwartym… ale
niestety od końca. Daleko nam w tym aspekcie do krajów skandynawskich
czy Holandii. Kolejny interesujący parametr wyrażany jest anglojęzycznym
skrótem DESI, oznaczającym wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa
cyfrowego. Jest to indeks, podobnie jak poprzedni, publikowany przez Komisję Europejską w celu oceny postępów w realizacji celów gospodarki cyfrowej
w Unii Europejskiej oraz monitorowania stanu zaawansowania cyfrowego
poszczególnych państw członkowskich2. W tym przypadku również nie są to
pozytywne wieści, ponieważ w 2020 roku we wspomnianej klasyfikacji Polska zajmowała pozycję numer 233.
Obie przytoczone statystyki wyraźnie pokazują, że Polska nie jest ani pionierem postępu technologicznego, ani innowatorem gospodarki i społeczeństwa cyfrowego. Co zatem można zrobić, aby poprawić pozycję naszego kraju
na tle europejskich partnerów? Najprostszą rzeczą jest zwiększenie nakładów
na cyfryzację. Środki otrzymywane z funduszy europejskich wydatkowane są w ramach Programów Operacyjnych, z czego na wspomnianą digitalizację przeznaczane jest 2,2 mld euro. Stanowi to tylko około 2,5% całości
przyznanych środków. Konieczne jest także stworzenie lepszych warunków
rozwojowych dla innowacyjnych polskich przedsiębiorstw. Nie tylko tych
1 2019 innovation scoreboards: The innovation performance of the EU and its regions is increasing, Dane
Komisji Europejskiej, https://ec.europa.eu/growth/content/2019-innovation-scoreboards-innovation-performance-eu-and-its-regions-increasing_en (dostęp: 09.03.2021 r.).
2 Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI 2019), https://cyberpolicy.nask.pl/
indeks-gospodarki-cyfrowej-i-spoleczenstwa-cyfrowego-desi-2019/ (dostęp: 09.03.2021 r.).
3 Digital Economy and Society Index (DESI) 2019: Questions and Answers, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_19_2933 (dostęp: 09.03.2021 r.).
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ekonomicznych, takich jak dogodny system podatkowy czy korzystne źródła finansowania, ale również prawnych. Dobrym krokiem w tym kierunku
jest wprowadzenie prostych spółek akcyjnych jako jednej z możliwych form
organizacyjno-prawnych przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę jej założenia,
powinna być ona dobrym i pomocnym rozwiązaniem dla powstających start-upów.
Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym dziedzinom życia społecznego, które uległy znaczącej reorganizacji w wyniku pandemii. Chyba największym
plusem zaistniałej sytuacji, o ile w ogóle można użyć takiego sformułowania, było zdecydowane przyspieszenie wdrażania i rozwoju technologii cyfrowych, zastępujących dotychczasowe tradycyjne rozwiązania. Przed 2020
rokiem istniała dość pokaźna grupa przedsiębiorców, która wciąż nie do
końca zdawała sobie sprawę z tego, jak ważnym aspektem dla rozwoju ich
biznesu jest obecność w sieci (w 2019 roku 70% przedsiębiorstw w Polsce
posiadało stronę internetową, ale tylko 13% z nich dawało możliwość rezerwacji produktów lub ich zakupu drogą online4). Pandemia umocniła dotychczasowe twierdzenia naukowców, że przyszłością handlu jest e-commerce.
Czasowe zamknięcie stacjonarnej działalności wielu branż spowodowało
konieczność nabywania produktów przez konsumentów drogą online. Sam
handel internetowy notował systematyczne wzrosty także w latach wcześniejszych, jednak pandemia znacznie przyspieszyła dynamikę tego wzrostu,
w szczególności wśród osób starszych (w 2020 roku odnotowano nawet kilkunastoprocentowy wzrost w poszczególnych kategoriach wiekowych w porównaniu z rokiem 20195). Ważne jest natomiast, by w najbliższych latach
proces zakupów z wykorzystaniem tego kanału podlegał ciągłemu upraszczaniu ‒ chociażby poprzez popularyzację możliwości finalizacji zamówienia
bez zakładania konta, które zazwyczaj wymaga podawania wrażliwych danych. Istotnym punktem jest też ciągłe zwiększanie bezpieczeństwa konsumenta i sprzedawcy. W dziedzinie e-commerce za równie ważny uważam
dalszy rozwój tak zwanych krótkoterminowych kredytów. Polegają one na
nabyciu określonego dobra z odroczonym terminem płatności, a następnie
4 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej,
przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2019 roku, Dane Głównego Urzędu Statystycznego, 14.03.2021 r.
5 Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r., Dane Głównego Urzędu Statystycznego, 14.03.2020 r.
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regulowaniu tego zobowiązania w krótkim okresie bez ponoszenia (albo ponoszenia niewielkich) prowizji czy odsetek. Tego typu usługa jest niezwykle
ważna dla podtrzymania wzrostu popularności e-handlu, ponieważ daje to
mu kolejną przewagę nad tradycyjną formą sprzedaży, jak i również pobudza
popyt wśród konsumentów.
Ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu spowodowały nie tylko konieczność zwiększonej aktywności przedsiębiorstw w sieci, ale też reorganizację trybu pracy pracowników. Dużą popularność zyskał model pracy zdalnej,
posiadający spore zalety, takie jak możliwość redukcji posiadanej powierzchni biurowej przez pracodawcę czy swoboda regulowania godzin pracy przez
pracownika. Ma jednak i liczne wady, do których zalicza się brak unormowań
prawnych czy kwestie motywacji i kontroli pracownika. W latach wcześniejszych pracodawcy niechętnie przystawali na taki sposób realizacji obowiązków przez zatrudnionych, dlatego też nie może dziwić brak odpowiednich
regulacji pracy na odległość. Rozstrzygnięcie tej kwestii powinno być jednak
priorytetem dla osób stanowiących prawo w Polsce, zwłaszcza w aspekcie
odnoszącym się do jej bezpieczeństwa i ram, w jakich może poruszać się pracodawca i pracownik. Jestem pewien, że tryb pracy zdalnej będzie nadal popularyzowany przez przedsiębiorstwa w najbliższych latach, zwłaszcza ze
względu na swobodę i dogodność dla obydwu stron. Wpłynie to również
na rozwój digitalizacji, zwłaszcza w odstającym pod tym względem sektorze
małych i średnich przedsiębiorstw.
Odchodząc od tematu działalności gospodarczej, pragnę teraz pochylić
się nad obszarem zdrowia i nauki. W moim odczuciu są to dwa segmenty,
które wymagają szczególnych nakładów na rozwój ich cyfryzacji, ze względu
na pełnienie istotnej roli w życiu społecznym. Ostatnie lata przyniosły służbie zdrowia wiele zmian, polegających między innymi na wprowadzeniu e-recepty czy e-skierowania. Prawdziwym przełomem było powstanie Internetowego Konta Pacjenta, gromadzącego w jednym miejscu wiele ważnych
danych o zdrowiu obywatela. Wciąż jednak konieczne jest dopracowanie
i upłynnienie systemu rejestracji oraz wizyt u lekarzy. Wprowadzona w okresie pandemii „teleporada” nie spełniła pokładanych oczekiwań, dlatego też
sugerowałbym jej ograniczenie do minimum. Bardzo dobrym rozwiązaniem
zaś, które powinno być kontynuowane, jest rejestracja pacjenta na konkretną godzinę. Zmniejszenie liczby osób przebywających w danym budynku
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w tym samym czasie redukuje ryzyko przypadkowych zachorowań i pozwala na zmniejszenie powierzchni użytkowej. Wpływa to również korzystnie na
zdrowie psychiczne ‒ redukuje stres związany z tłokiem i harmidrem. Działaniem wspierającym to rozwiązanie powinno być elektroniczne przypominanie o wizycie. Nadal popularne jest wręczanie karteczki z zapisaną datą
i godziną kolejnej wizyty. Jest to niezwykle nieefektywne, nieekonomiczne
i nieekologiczne. Pacjenci też często gubią takie notatki i zapominają o wizycie, czego konsekwencją jest niepełne wykorzystanie czasu pracy danego
lekarza.
Sektor szkolnictwa wyższego już od kilku lat używał platform internetowych jako komponentów procesu kształcenia. Przejście na całkowitą naukę zdalną pokazało jednak wyraźne braki w tej kwestii. Podobnie, a nawet
gorzej, ma się sytuacja w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Na szczęście, wraz z upływem czasu, w błyskawicznym tempie rozwijano
i doskonalono istniejące platformy. Działania te powinny być kontynuowane
w najbliższych latach. Prowadzenie niektórych zajęć na studiach wyższych
w sposób zdalny jest niejednokrotnie lepszym rozwiązaniem od tego tradycyjnego (chociażby wykładów ogólnouniwersyteckich, które wymuszają
międzywydziałowe i nierzadko dalekie podróże studentów). Szkoły zaś powinny częściej korzystać z rozwiniętych w czasie pandemii platform w celu
uniknięcia monotonii procesu kształcenia. Pomoże to także dzieciom w obyciu się z nowoczesnymi technologiami.
W ostatnim wątku pragnę odnieść się do jeszcze jednego zagadnienia, którego stosunkowo dynamiczny rozwój mogliśmy obserwować jeszcze przed
pandemią. Jest to proces tworzenia e-administracji w polskich urzędach,
wprowadzający wiele udogodnień dla kierowców, przedsiębiorców czy zwykłych obywateli. Pomimo tego uważam, że wciąż istnieje spora przestrzeń
dla digitalizacyjnego rozwoju urzędów. Powinniśmy dążyć do sytuacji, by
w niedalekiej przyszłości każdy z obywateli miał obowiązek posiadania
własnego adresu e-mail. Byłby on swoistym administracyjnym identyfikatorem, podobnym do loginu niezbędnego do korzystania z bankowości internetowej. Za pomocą takiego adresu i specjalnie przydzielonej skrzynki
zainteresowana osoba mogłaby korespondować z urzędami we wszelkich
istotnych sprawach. Konieczne byłoby także utworzenie odpowiednio zabezpieczonej poczty elektronicznej zaadresowanej na stronach rządowych. Da to
Cy fr yzacja P o lski na tle U ni i Eu ropej ski ej . K t ó r e d z i a ł a n i a w p r o w a d z o n e
w t ym z ak re si e w cza si e pa ndemi i w a rto ro z w i j a ć i u p o w s z e c h n i a ć ?

69

wszystkim poczucie bezpieczeństwa i zwiększy zaufanie obywateli. Kwestią
do rozważenia jest również szersze wykorzystanie tak zwanego profilu zaufanego, być może nawet zamiast wspomnianego identyfikatora e-mail. Ogólny
rozwój cyfryzacji polskiej administracji powinien przebiegać w taki sposób,
by w niedługim okresie wszelkie kontakty obywateli z urzędami przebiegały w sposób łatwy, szybki i bezstresowy, a sam budynek stanowił jedynie
miejsce do rozwiązywania spraw wymagających bezpośredniego kontaktu
z urzędnikiem.
Konkludując, czas pandemii COVID-19 z pewnością zrewolucjonizował
życie każdego z nas. Udział usług cyfrowych w codziennym funkcjonowaniu
jest o wiele większy niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Planem państwa
polskiego na najbliższe lata musi być kontynuacja oraz rozwój wdrożonych
i sprawdzonych w tym czasie rozwiązań. Istotna będzie również dalsza walka z wyłączeniem cyfrowym, które, choć w niewielkim stopniu, nadal ma
miejsce w Polsce ‒ szczególnie w jej wschodniej części i na wsiach.
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Mikołaj Drożdżyński

„Czy mnie widać i słychać?” –
cyfrowa Polska w dobie pandemii

Streszczenie
Niniejszy esej przedstawia rozwiązania podjęte w trakcie pandemii w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania społeczeństwa. Uwzględniono w nim również
kwestie udziału obywateli w rozwoju technologicznym oraz omówiono problem niechęci części z nich do opisywanych rozwiązań. Podjęto również próbę oceny stopnia
krajowej digitalizacji oraz możliwości i kierunków jej dalszego rozwoju.

Jest XXI wiek, mamy nowoczesne społeczeństwo, wszyscy żyjemy w ciągłym biegu – przekonani, że bez pośpiechu nie będziemy w stanie zaspokoić
wszystkich potrzeb. Posiadając złudne przekonanie, że osiągnęliśmy wyżyny rozwoju, światowi potentaci planują kolonizację Marsa. To obraz naszego
świata sprzed wybuchu pandemii. Wraz z kolejnymi wydarzeniami, rozszerzającym się niepokojem i niepewnością, społeczeństwo oraz rynki kapitałowe zatrzymały się. Prędkość, z jaką rozwijaliśmy świat, gwałtownie wytraciliśmy, a międzygalaktyczne podboje muszą zostać przełożone w czasie
(oczywiście na nieodległą przyszłość). Każdemu z nas wydaje się, że współczesny świat na tyle się rozwinął, że zatarliśmy, a wręcz zburzyliśmy (siłą
naszego rozwoju) bariery, które wcześniejsze pokolenia napotykały na swojej
drodze. Głównym motorem rozwoju stały się nowoczesne technologie, które
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zdecydowanie ułatwiały nam dotychczasowe życie. Czas weryfikacji nowoczesnego społeczeństwa nadszedł w marcu zeszłego roku, kiedy znaczna
część osób była zmuszona podjąć pracę zdalną. Dzisiaj, ponad rok od tych
wydarzeń, warto sporządzić rachunek sumienia i z perspektywy minionego
okresu odpowiedzieć sobie na pytanie: „Czy na pewno jesteśmy aż tak rozwinięci, jak nam się wydaje?”
Każdy z nas, dotknięty wymogami pracy zdalnej, dostrzega sporo zalet
oraz wad takiego sposobu pracy. Wiele z dotychczasowych sposobów i metod na zdalne porozumiewanie się było dostępnych od lat, jednak dopiero
przymus sprawił, że część z nas zaczęła korzystać z tych rozwiązań. Okres
pandemii pokazał, że pewne siebie społeczeństwo, dla którego nie istnieją
żadne granice w funkcjonowaniu, z konieczności zdecydowało się schować
za ekranem własnego komputera ‒ z wyłączoną kamerką oraz wyciszonym
mikrofonem. Coraz bardziej donośne głosy młodych ludzi zostały stłumione
przez urządzenia, z których korzystali oni na co dzień. Opisywany problem
nie objął jedynie młodych przedstawicieli społeczeństwa. Osoby bardziej doświadczone życiowo oraz zawodowo przestały odnajdywać się we własnej
pracy, towarzyszył im brak pewności siebie. Były skazanie na rady młodszego (często negowanego przez nich) pokolenia.
Trudne dobrego początki
Z biegiem czasu przyjęty system działania wielopokoleniowego zaczął odnosić skutki. Wybór komunikatora oraz wzajemne zrozumienie obu stron
spowodowało coraz większą swobodę w funkcjonowaniu oraz coraz lepsze
wyniki. Okres pandemii zmusił wielu z nas do przełamania się i oswojenia
z digitalizacją. Pokazał, że załatwianie spraw urzędowych nie musi się wiązać z kilkugodzinnym staniem w kolejce, a rejestracja do lekarza nie wymaga
oczekiwania z termosem od wczesnych godzin porannych pod budynkiem
przychodni. Z pewnością wiele osób wskazałoby (i to celnie) błędy oraz paradoksy takiego życia, jednak zdajemy sobie sprawę, że dla dobra ogółu takie działania są konieczne. Z pewnością interakcja na linii uczeń ‒ nauczyciel
bądź pacjent ‒ lekarz została zachwiana, jednak podjęto wszelkie próby, aby
zniwelować potencjalne straty. Również cyfryzacja recept, teleporady czy
digitalizacja składania deklaracji podatkowych wprowadzają nową jakość
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w funkcjonowaniu społecznym, a zaimplementowane rozwiązania będą nam
służyć również w przyszłości. Część z wymienionych wcześniej przykładów
została wdrożona jedynie w celu ograniczenia kontaktów społecznych, które
niosą za sobą ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa. Jednak z dużą
dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że działania te zostaną z nami
również w czasach, w których znowu myślami będziemy wracać do kolonizacji Marsa.
Nowa normalność
Konieczność aktywnego uczestnictwa w rozwoju technologicznym, który
został nam narzucony, może zapoczątkować nowe standardy, z których
będziemy na stałe korzystać. Składanie wniosków urzędowych przez obywateli czy przedsiębiorstwa może stanowić punkt zwrotny w funkcjonowaniu polskiej biurokracji. Załatwianie spraw urzędowych bez konieczności opuszczania domu lub miejsca pracy pozwala zaoszczędzać czas oraz
wspiera ekologiczne założenia nowoczesnego społeczeństwa. Głównym
wyzwaniem stojącym przed dalszym rozwojem digitalizacji jest łatwość,
z jaką będzie można z niej korzystać. Wiele starszych osób zdecydowało
się przełamać dotychczasową niechęć wobec rozwiązań współczesnej technologii. Następnym krokiem jest możliwie jak największe utwierdzenie ich
w przekonaniu, że sprawy urzędowe można realizować w sposób nie tylko
wygodny, ale i prosty. Podjęte działania to właściwa droga, ale dopiero po
pełnym wdrożeniu rozwiązań można mówić o sukcesie. Również zakupy
online, z których wielu z nas korzystało od dawna, ukazały swoje zalety
osobom dotychczas niechętnym do tego sposobu nabywania towarów. Łatwość zakupu, szybkość dostawy oraz (co najważniejsze) bezkontaktowy
odbiór zakupionych produktów to konkretna przewaga nad tradycyjnymi
formami sprzedaży. W czasie, gdy galerie handlowe zostały zamknięte,
obywatele dalej pozostali chętni do nabywania towarów. W celu zaspokojenia potrzeb zakupowych zmienili jedynie formę zakupów. Podmioty prowadzące sprzedaż internetową odnotowały niekiedy trzycyfrowe wzrosty
sprzedaży. Z pewnością spora część internetowych nabywców przekonała się do tego sposobu zakupów, zauważyła zalety takich rozwiązań oraz
w większym stopniu będzie z nich korzystała w przyszłości.
„Czy mnie wida ć i słych a ć? ” – cyfro wa P ol s k a w d o b i e p a n d e m i i
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Dotychczasowy rozwój krajowej digitalizacji być może nie przebiegał idealnie, zwłaszcza w obszarze administracji publicznej czy służby zdrowia. Jednak ostatnie propozycje i rozwiązania w kierunku ulepszania nie tylko metod
jej użytkowania, ale również poprawy jakościowej świadczonych usług, dają
nadzieję na wypracowanie modelu wielokanałowego. Modelu, który nie będzie miał na celu wyparcie obecnych rozwiązań ‒ osobistego kontaktu z uczniem, pacjentem czy obywatelem, ale pozwalającego na bezpieczny, zdalny
kontakt w sprawach niewymagających fizycznej wizyty w świecie rzeczywistym. Mowa bardziej o stworzeniu kanału wspierającego, który pozwoli
przyspieszyć oraz odciążyć dotychczasowe metody. Z powodu rosnącej liczby spraw urzędowych czy medycznych uniemożliwiały one fizyczny dostęp
do specjalistów osobom najbardziej potrzebującym pomocy w tamtym czasie.
Przymusem pracy zdalnej objęto wiele instytucji, które na co dzień prowadziły działalność w biurowcach. Zbyt duża liczba pracowników przebywających w biurze w czasie pandemii to potencjalne ryzyko szerzenia się zakażeń.
Koniecznością stało się więc wprowadzenie pracy zdalnej. Praca przy komputerze z reguły stanowiła codzienność dla takich osób, więc poza wykonywaniem obowiązków pracowniczych we własnym domu nie odczuwały one aż
tak dużych zmian. Opisywane rozwiązania, podejmowane najczęściej przez
korporacje, okazały się efektywne i już dzisiaj część podmiotów deklaruje,
że pewna grupa pracowników nie będzie musiała wracać do pracy w trybie
stacjonarnym. Obecny czas stanowił pomiar poziomu efektywności pracowniczej w trybie home office. Okazało się, że w wielu przypadkach pracodawca
nie stracił na jakości pracy. Dla pewnej grupy osób działanie w domu wydaje
się koniecznością i w chwili, gdy pojawi się możliwość powrotu do firm, od
razu to zrobią. Są też osoby, które cenią sobie wykonywanie obowiązków zawodowych w warunkach domowych, bez konieczności wcześniejszego wstawania i dojazdu, nierzadko w korkach, do siedziby przedsiębiorstwa. Praca
wykonywana poza biurem jest również korzystna dla samych pracodawców,
ponieważ cechuje ją nie tylko taki sam poziom efektywności jak dotychczas,
ale również pozwala ograniczyć koszty zużycia energii elektrycznej, eksploatacji firmowych urządzeń czy umożliwia zmniejszenie wynajmowanych powierzchni (optymalizacja kosztów).
Obecne czasy zdecydowanie ciężko porównać do zjawisk, z którymi dotychczas mieliśmy styczność. Jednak zadaniem nowoczesnego społeczeństwa
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jest adaptacja do panujących warunków oraz walka o utrzymanie jak najwyższej efektywności nie tylko w pracy, szkole, urzędzie, ale również w życiu.
Z pełną świadomością możemy stwierdzić, że wiele rozwiązań dzisiejszej
technologii ułatwia nam życie. Jednak to nie rozwój ilościowy a jakościowy
będzie świadczył o pozostaniu przy tych rozwiązaniach po zakończeniu pandemii. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że spora część
aplikacji zagości na stałe na pulpitach naszych komputerów czy smartfonów.
Jedno jest pewne: wypracowanie „nowej normalności” nie jest łatwe, ale jako
społeczeństwo stawiamy temu czoła każdego dnia.

„Czy mnie wida ć i słych a ć? ” – cyfro wa P ol s k a w d o b i e p a n d e m i i
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Utwierdzając się w przekonaniu, że są nimi finanse wróciła
na Uniwersytet Warszawski, gdzie obecnie jest studentką na
kierunku Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia. Ze względu na jej zainteresowanie wykorzystaniem nowych technologii
w bankowości realizuje się jako koordynator sekcji Nowe Technologie w SKN Nowoczesnej Bankowości „Fintech”. Zawodowo jest związana z obszarem Financial Crime. Posiada ponad
pięcioletnie doświadczenie zarówno jako analityk compliance, project manager, team leader zespołów przeciwdziałania
praniu brudnych pieniędzy jak i ekspert i doradca w zakresie
Financial Crime. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w roku
2013 pracując w firmie MoneyGram jako analityk Compliace
będąc tam odpowiedzialna za zapewnienie działania firmy
zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi i regulacyjnymi
oraz wszystkimi standardami grupowymi dotyczącymi prania
pieniędzy, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (AML)
i zapobieganie oszustwom. Obecnie Aleksandra pracuje w EY
Business Advisory jako Konsultant w zespole Risk będąc odpowiedzialna za pomoc klientom (bankom oraz instytucjom
finansowym takim jak: ING Bank Śląski, BNP Paribas, Euroclear) we wdrożeniu FinCrime. Aleksandra projektuje i usprawnia
ich operacje zgodności i wydajność pracy, jest odpowiedzialna
za wspieranie klientów w dostosowywaniu ich programu do
ustawodawstwa AML, przygotowanie rekomendacji dotyczących niezbędnych zmian w systemach IT uzupełniających luki
prawne.

Aleksandra Kowalik

Czy o kolejkach w urzędzie będziemy
już tylko opowiadać swoim dzieciom?
Czyli o e-administracji w dobie
COVID-19

Streszczenie
Esej przybliża pojęcie e-administracji i jej kluczowej roli w czasie pandemii COVID-19.
Pokazuje, w jaki sposób urzędy na każdym szczeblu wprowadziły zmianę sposobu
prowadzenia działalności ‒ często opierając się na technologii, której wcześniej nie
używały lub używały w niewielkim stopniu.

Zamknijmy na chwilę oczy. Wyobraźmy sobie, że pojawia się pandemia, która zmusza rząd do wprowadzenie wielu obostrzeń, restrykcji i zamknięcia
wielu drzwi. W tym urzędów. Jednocześnie rząd boryka się ze zwiększonym
zapotrzebowaniem na usługi, ogromnymi cięciami budżetowymi i koniecznością dostosowania skomplikowanych, liczących dziesiątki lat procesów do
nowoczesnych realiów. Można by przypuszczać, że rząd „potyka się o własne nogi” i nie potrafi sprostać wyzwaniu. Tak się jednak nie stało. Urzędy na
każdym szczeblu znalazły sposób na szybką zmianę sposobu prowadzenia
działalności ‒ często bazując na technologii, której wcześniej nie używały lub
używały w niewielkim stopniu.
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Czym tak właściwie jest e-administracja?
E-administracja to bardzo szerokie pojęcie. Najprościej definiowane jest jednak jako elektroniczne zarządzanie; jest to ujednolicenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) we wszystkich operacjach w celu zwiększenia potencjału rządu, aby zaspokoić wymagania lokalnej społeczności.
Jakie zadania miała e-administracja w czasie pandemii?
E-administracja w czasie pandemii odegrała kluczową rolę: począwszy od modelu świadczenia usług w ramach e-zdrowia, dzięki któremu w formie telemedycyny mogliśmy korzystać z usług zdrowotnych, chroniąc służbę zdrowia
i obywateli przed dodatkowym rozprzestrzenianiem koronawirusa. Na barkach administracji rządowej spoczywało również wprowadzenie modelu zdalnego nauczania dla zamkniętych szkół oraz umożliwienie wszystkim nauczycielom i uczniom korzystanie z tego typu rozwiązania. W dobie śmiertelnego
zagrożenia w postaci koronawirusa potrzebna była też szybka, kompleksowa
i na bieżąco aktualizowana baza informacji dla zaskoczonych i niekiedy przerażonych obywateli. Nie tylko dostarczanie rzetelnych informacji wszystkimi
możliwymi kanałami stanowiło wyzwanie. Jednocześnie należało walczyć
z postępującą falą fake newsów. Należy tu wspomnieć o organizowanym przez
Govtech Polska hackathonie Hack the crisis: Tech for good, którego jednym z założeń było poszukiwanie sposobów na walkę z dezinformacją. Takie hackathony
organizowane przez rząd są jednym ze sposobów angażowania ludzi w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla ekonomicznych, społecznych i technologicznych wyzwań spowodowanych COVID-19. E-administracja musiała
również dołożyć wszelkich starań, aby jak najwięcej urzędowych obowiązków
mogło być wykonanych online. W dużym skrócie można więc powiedzieć, że
e-administracja może być wykorzystana do zapewnienia rządom i ich obywatelom wszystkich niezbędnych narzędzi do przezwyciężenia medycznych
i społeczno-ekonomicznych wyzwań związanych z pandemią COVID-19.
W ramach tych działań tworzono między innymi takie urządzenia, jak aplikacje trackujące, śledzące przemieszczenie się obywateli celem minimalizowania
kontaktu z osobami potencjalnie zarażonymi. Pojawiły się rozwiązania oparte
na sztucznej inteligencji ‒ chatboty czy portale e-learningowe.
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Rok 2020 posłużył jako mnożnik siły dla cyfrowej transformacji w administracji państwowej i samorządowej. Usługi z konieczności zostały przeniesione
do internetu, a wiele rządowych norm zostało przysłowiowo „wywróconych do
góry nogami”. Możliwość pracy w domu stanowiła potężny impuls, który sprawił, że wcześniejsi sceptycy produktywności tej formy pracy przyłączyli się do
tego procesu. Zaangażowanie obywateli nigdy nie było tak ważne. Mieszkańcy
zaczęli ufać lokalnym władzom, które pomogły im przetrwać niepewne czasy.
Administracja sprytnie dostosowała się do nowego, dramatycznego zapotrzebowania na usługi online. Wraz z przyspieszeniem rozwoju e-administracji rośnie
również rynek GovTech. W roku, który wymagał od rządu więcej niż kiedykolwiek wcześniej, rosnący i dynamiczny rynek firm obsługujących sektor publiczny był partnerem w innowacji i rozwijał swoje firmy w tym procesie.
Jak radzi sobie Polska i w jakim kierunku powinniśmy iść po kryzysie?
Według indeksu rozwoju e-administracji Polska znajduje się na 24. miejscu na świecie oraz 16. w Europie. EGDI jest złożoną miarą trzech ważnych
wymiarów e-administracji, a mianowicie: świadczenia usług online, łączności telekomunikacyjnej oraz potencjału ludzkiego. Mimo wysokiej pozycji
w rankingu daleko nam jeszcze do krajów z europejskiej czołówki, takich
jak Dania (pierwsze miejsce) czy Estonia (trzecie miejsce). One, dzięki niesamowitej pracy włożonej w unowocześnienie tego sektora, jeszcze na długo
przed pandemią były w stanie zapewnić swoim obywatelom jeszcze lepsze
warunki i ciągłość procesów administracyjnych. Dania stała się najbardziej
cyfrowym krajem na świecie dzięki wysokiemu poziomowi zaangażowania
sektora publicznego w życie obywateli. Wprowadzono tam na przykład obowiązek stosowania narzędzi cyfrowych w komunikacji między obywatelami
a rządem, a wiele cyfrowych aplikacji samoobsługowych zostało niemal powszechnie przyjętych. Dodatkową korzyścią jest to, że działanie obywateli
i przedsiębiorstw w sposób cyfrowy jest znacznie tańsze dla podatników.
Zwalnia też personel pierwszej linii do lepszej obsługi obywateli, którzy
z trudem pomagają sobie sami. Rozwój ten doprowadził do znacznego wzrostu wydajności. Kolejnym krajem z czołówki rankingu ONZ jest Estonia, której obywatele mogą zrealizować online w zasadzie wszystko. Wyjątki to zawarcie ślubu lub rozwód oraz sprzedaż lub kupno nieruchomości. W ramach
Cz y o kol ejk a ch w u rzędzi e będzi emy j uż tyl k o o p o w i a d a ć s w o i m d z i e c i o m ?
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wielokanałowego protokołu komunikacyjnego Estończycy mają dostęp do
tożsamości cyfrowej, głosowania elektronicznego, podatków elektronicznych
i e-biznesu. Oprócz tego Portal Inicjatyw Obywatelskich umożliwia Estończykom pisanie wniosków, prowadzenie dyskusji oraz tworzenie i wysyłanie
podpisanych cyfrowo adresów zbiorowych do estońskiego parlamentu.
Postpandemiczna e-administracja
Pomimo tych trudnych czasów pandemia COVID-19 może służyć jako motywacja do dalszej inwestycji w budowę cyfrowego państwa. W celu szybkiego
i efektywnego rozwoju narzędzi cyfrowych i nowych technologii, które mogą
wspierać ludzi w sytuacjach kryzysowych, rządy muszą budować relacje
z różnymi podmiotami. Budowanie partnerstwa z prywatnymi firmami technologicznymi, przedsiębiorcami społecznymi, środowiskiem akademickim,
organizacjami pozarządowymi lub międzynarodowymi może stanowić dla
rządów skuteczny sposób wykorzystania istniejących technologii w celu zaspokojenia potrzeb ludzi i złagodzenia wpływu kryzysu na ich życie. Ponadto
powinniśmy również stawiać na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, biorąc
przykład z Estonii. Takie wydarzenia, jak hackathony, których zadaniem jest
opracowywanie rozwiązań pomocnych w walce z wirusem i dezinformacją,
usprawnienie zdalnej edukacji czy wsparcie osób w izolacji to dobry wstęp do
aktywizacji społeczeństwa w kryzysowych sytuacjach. Przykłady krajów z czołówki rankingu ONZ pokazują, że e-administracja ma zastosowanie nie tylko
doraźne. W perspektywie długofalowej minimalizuje korupcję, zwiększa przejrzystość, podnosi wygodę i satysfakcję mieszkańców, pozwala obywatelom
na bezpośrednie zaangażowanie się w sprawy kraju, zmniejsza ogólne koszty
i rozszerza zasięg działania rządu. Poprzez efektywny system e-administracji
rząd zwiększa ilość i jakość informacji oraz usług dostarczanych lokalnej społeczności poprzez wykorzystanie ICT w prosty, ekonomiczny i produktywny
sposób. Jednak usprawnienie e-administracji w czasach postpandemicznych
powinno również być prowadzone globalnie, w szczególności w sprawie poprawy ochrony danych i globalnego włączenia cyfrowego. Powinno także
polegać na rozwijaniu zdolności politycznych i technicznych instytucji publicznych. Równocześnie rządy muszą wzmocnić wspólne normy w zakresie
dzielenia się wiedzą i współpracy wykraczających poza pandemię COVID-19.
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Digitalizacja motorem
światowego rozwoju

Streszczenie
Digitalizacja jest zjawiskiem występującym praktycznie w każdej dziedzinie naszego
życia. Możliwości, jakie oferuje nam rozwój cyfryzacji, są niemalże nieograniczone
a wybuch pandemii SARS-CoV-2 udowodnił, że niektóre rozwiązania z tego zakresu
stanowią stosowny zamiennik wielu czynności, tradycyjnie wykonywanych w formie
stacjonarnej.

Zgodnie z ludzką naturą ciągle dążymy do wprowadzania zmian oraz innowacji, mających na celu uczynienie naszego życia łatwiejszym. Jednak zmiany
te postępują zazwyczaj w powolnym tempie i mają raczej naturalny charakter.
Niektóre wydarzenia powodują jednak konieczność wprowadzania diametralnych zmian w naszym stylu życia w stosunkowo krótkim czasie. Przykładem
takich sytuacji mogą być katastrofy naturalne. W przypadku kataklizmów są to
jednak najczęściej sytuacje o charakterze lokalnym, które w sposób wyłącznie
pośredni angażują międzynarodową społeczność. Natomiast pandemia koronawirusa spowodowała konieczność wprowadzenia zmian na poziomie globalnym w celu wspólnego przeciwstawienia się chorobie. W 2020 roku zmiany
w wielu aspektach naszego życia, takich jak działalność zarobkowa, sposób prowadzenia handlu czy podstawowe usługi publicznie (edukacja, administracja
85

publiczna oraz służba zdrowia) ze względu na konieczność szybkiej reakcji na
dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną wprowadzone zostały nagle,
często bez odpowiedniego przemyślenia ich długoterminowych konsekwencji.
Jednak podstawowe pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, brzmi: czy zmiany te są rozwiązaniem tymczasowym, wprowadzonym w celu doraźnej walki
z kryzysem, czy jest to jednak kierunek, w którym będziemy dążyć już na stałe w niedalekiej przyszłości? Digitalizacja naszego świata nie jest zjawiskiem
nowym, jednak w ciągu ostatniego roku jej rozwój przyspieszył w znacznym
tempie, głównie ze względu na możliwości przeniesienia czynności tradycyjnie
wykonywanych „na miejscu” do świata wirtualnego. Pozwoliło to ograniczyć
ludzkie kontakty do niezbędnego minimum, zmniejszając przy tym ryzyko zarażenia się wirusem. Dlatego mogę postawić tezę, że wprowadzone już rozwiązania z zakresu digitalizacji oraz nowe, ciągle tworzone i rozwijane, nie zostaną
całkowicie wyparte po zakończeniu pandemii. Staną się natomiast integralną
częścią naszego życia.
Pandemia koronawirusa uderzyła praktycznie we wszystkie branże światowego biznesu. Dlatego w celu utrzymania światowej ekonomii w ruchu koniecznością stało się dostosowanie funkcjonowania działalności gospodarczej
do panujących warunków epidemicznych. Niestety w przypadku niektórych
branż, jak choćby gastronomia oraz turystyka, wprowadzane obostrzenia
spowodowały zamknięcie wielu biznesów. Nie były one w stanie utrzymać
rentowności ze względu na zmniejszający się popyt na ich usługi oraz ogromne koszty związane z koniecznością dostosowania się do wprowadzanych
obostrzeń. Jednak wyżej wymienione działalności gospodarcze są specyficzne ze względu na rodzaj oferowanych usług oraz brak możliwości stosowania takich rozwiązań, jak praca zdalna. W przypadku dużej części zawodów,
szczególnie pracy umysłowej, praca zdalna okazała się zaś idealnym rozwiązaniem, które pozwoliło na kontynuację prowadzenia działalności gospodarczej mimo panującej pandemii. Rozwinięta infrastruktura informatyczna pozwala na pełnienie obowiązków zawodowych właściwie z każdego miejsca
na świecie przy jednoczesnym braku spadku produktywności. Dlatego właśnie przedsiębiorstwa powinny rozwijać potencjał tkwiący w systemie pracy
hybrydowej, pozwalającej na zmniejszenie zapotrzebowania na powierzchnie
biurową. To dałoby w przyszłości zmniejszenie kosztów wynajmu lub utrzymywania budynków, które, szczególnie w dużych miastach, są ogromne.
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W przypadku edukacji, szczególnie publicznej, podejście do rozważanego zagadnienia wygląda inaczej niż w przypadku wyżej omawianych przedsiębiorstw. Mówiąc o edukacji, mówimy o dobrach publicznych, które co
do zasady nie są nastawione na osiągnięcie zysku. Uważam, że rozwiązania
z zakresu digitalizacji w tym zakresie powinny zostać rozdzielone między
innowacje wprowadzane na poziomie szkół podstawowych oraz średnich
a innowacje na uczelniach wyższych. W przypadku pierwszych z nich uczniowie, będący jeszcze w fazie dojrzewania, często szukają każdej wymówki,
aby się nie uczyć, a nauczanie w formie zdalnej jak najbardziej sprzyja takim
zjawiskom. Ponadto uczęszczanie do szkoły stanowi istotny element socjalizacji wtórnej, podlegający znacznemu zniekształceniu w przypadku nauczania w formie zdalnej. Dlatego właśnie w odniesieniu do szkół podstawowych
oraz średnich nauczanie powinno wrócić całkowicie do trybu stacjonarnego
z możliwością prowadzenia różnego rodzaju zajęć dodatkowych w formie
zdalnej. Uczelnie wyższe powinny zaś rozważyć wprowadzenie rozwiązań
hybrydowych. Coraz szerzej rozpowszechniana digitalizacja zasobów naukowych pozwala studentom na uzyskanie łatwiejszego dostępu do materiałów dydaktycznych bez konieczności ponoszenia kosztów związanych na
przykład z zakupem książek w przypadku braku danych pozycji naukowych
w bibliotece. To w konsekwencji wpływa na zwiększenie efektywności pracy
studentów, przykładowo podczas prowadzenia badań lub w trakcie pisania
pracy dyplomowej. Uniwersytety i szkoły wyższe powinny zatem zabiegać
o uzyskiwanie dostępu do jak największej liczby baz z zasobami naukowymi w celu zapewnienia bardziej efektywnego przepływu wiedzy. Duża część
studentów w celu pokrywania kosztów życia zmuszona jest do podjęcia pracy zawodowej w trakcie studiów. Prowadzenie zajęć w trybie hybrydowym,
na przykład na zasadzie zdalnych, nagrywanych wykładów oraz stacjonarnych ćwiczeń, w znacznym stopniu ułatwiłoby łączenie życia studenckiego
oraz zawodowego. Pozwoliłoby to na minimalizację zjawiska wykluczenia
osób, które ze względu na sytuację finansową nie mogą się całkowicie poświęcić nauce.
Działalność e-commerce od dłuższego czasu notuje zauważalny wzrost na
całym świecie. Jednak pandemia koronawirusa w znaczący, wręcz skokowy
sposób zwiększyła tempo rozwoju branży. Paraliż działalności sklepów detalicznych, prowadzących swoją działalność stacjonarnie, zmusił konsumentów
Digital iz acja moto rem św i a tow ego ro zw o j u
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do zmiany przyzwyczajeń zakupowych i do przeniesienia się do przestrzeni
wirtualnej. Wygoda związana z robieniem zakupów w sieci zdecydowanie
przypadła do gustu sporej rzeszy konsumentów ze względu na brak konieczności spędzania czasu w zatłoczonych galeriach czy sklepach. Ponadto
e-commerce oferuje niejednokrotnie niższe ceny produktów ze względu na
niższe koszty operacyjne, a to z pewnością wpływa na jego atrakcyjność. Coraz więcej sklepów decyduje się na przeniesienie przynajmniej części swojej
oferty do przestrzeni online ze względu na rosnący popyt na tego rodzaju
sprzedaż. Dodatkowym atutem jest także dobrze rozwinięta infrastruktura
informatyczna, która pozwala na stworzenie sklepu internetowego w bardzo
krótkim czasie przy stosunkowo niskich kosztach. Prężnie rozwijają się też
usługi dostawcze, co jest kolejnym argumentem „na plus” dla sprzedaży internetowej. Uważam, że ze względu na liczne zalety działalność e-commerce
będzie notować stały wzrost w następnych latach, a co za tym idzie ‒ będzie się w dalszym ciągu rozwijać w celu doskonalenia oferowanych usług.
Zauważalne będzie również stałe dążenie do minimalizowania kosztów.
Prostota prowadzenia sprzedaży online powinna iść w parze z regulacjami
prawnymi, warunkującymi nowy model usług. Usługi e-commerce rozwijają się bardzo szybko i dynamicznie, w związku z tym ustawodawca powinien wyjść naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, wprowadzając ułatwienia
w zakładaniu i prowadzeniu sprzedaży w tej branży, aby nowe przedsiębiorstwa nie rezygnowały z rozpoczęcia działalności ze względu na potencjalne
i niejednokrotnie zupełnie niepotrzebne utrudnienia oraz koszty.
Kontakt z organami administracji publicznej jest w wielu przypadkach koniecznością, zarówno dla przedsiębiorców, jak i obywateli nieprowadzących
działalności gospodarczej. Każdy z nas może mieć różne opinie o sposobie
funkcjonowania tych instytucji, bazując na własnych doświadczeniach. Moim
zdaniem jednak szeroko zakrojona digitalizacja przyniosłaby wiele korzyści
i w znacznym stopniu ułatwiła często skomplikowane oraz czasochłonne
procesy. Przykładem kierunku, w którym powinna rozwijać się administracja
publiczna, jest platforma ePUAP, pozwalająca na kontakt obywateli z organami administracyjnymi online. Rozwiązania tego typu pozwalają na znaczną
oszczędność czasu ze względu na brak konieczności osobistego stawienia się
w urzędzie, a także poprzez możliwość przesyłania niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną. Uważam, że wprowadzone do tej pory rozwiązania
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z zakresu digitalizacji, zarówno na poziomie naszego kraju jak i Unii Europejskiej, stanowią zaledwie ułamek potencjału, jaki oferuje dostępna technologia. Należałoby zwiększyć nakłady finansowe na wprowadzanie nowych
oraz rozwijanie już istniejących rozwiązań ‒ choćby takich, jak wcześniej
przytoczona platforma ePUAP. Kolejne innowacje zdecydowanie poprawiłyby i usprawniły komunikację oraz kontakt na linii urząd ‒ petent. Ułatwiłoby
to życie i tak zabieganym na co dzień obywatelom.
Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej przytoczone argumenty z całą stanowczością podtrzymuję moją tezę: uważam, że proces digitalizacji jest naturalną
konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego i jest to kierunek, w którym świadomie lub też czasami mimowolnie dążymy. Stoję na stanowisku, że wprowadzone w okresie pandemii rozwiązania nie zostaną całkowicie wyparte po jej
zakończeniu. W związku z tym, zarówno nasz kraj, jak i Unia Europejska, powinny kłaść większy nacisk na rozwój sektora zaawansowanych technologii,
na przykład poprzez jego promowanie lub też pośrednie finansowanie tego
sektora w celu zwiększenia naszej konkurencyjności na świecie.

Karolina Czyżnikowska – studentka III roku Dyplomowych
Studiów Finansów, Rachunkowości i Ubezpieczeń na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendystka Rektora UW w latach
2019/2020, 2020/2021. Od października 2020 roku pełni rolę
wiceprezes ds. finansowych w SKN Nowoczesnej Bankowości
„Fintech”. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła
w branży e-commerce jako praktykantka w dziale sprzedaży
oraz w firmie z branży RegTech jako stażystka w zespole KYC.
Przedmiotem jej zainteresowań jest rynek kapitałowy oraz polityka gospodarcza, natomiast prywatnie jej pasją jest brush
lettering oraz bullet journaling.

Karolina Czyżnikowska

Digitalizacja w bankowości
– bank zwinny jak Revolut
i bogaty jak Google

Streszczenie
Wybuch pandemii koronawirusa wpłynął na prawie każdy aspekt naszego życia, co
zmusiło nas do zmiany swoich dotychczasowych przyzwyczajeń. Jednym z sektorów,
który dotkliwie odczuł reorientację konsumentów, jest sektor bankowy. W eseju analizowane są zagrożenia dla banków, które przynosi nieuchronny proces digitalizacji,
ale również otoczenie gospodarcze, w tym konkurencja ze strony Big Techów oraz
fintechów.

Trzy miliony ‒ o tyle wzrosła liczba użytkowników bankowości mobilnej
w trakcie minionego roku1. Pandemia sprawiła, że klienci banków z dnia na
dzień zmienili swoje nawyki. Apel o pozostanie w domach doprowadził do
ograniczenia wizyt w placówkach bankowych oraz wpłynął na zmianę zwyczajów płatniczych. Takie zachowanie zmusiło banki do przeniesienia większości swoich usług do przestrzeni internetowej, co pociągnęło za sobą przyspieszenie nieuniknionego procesu cyfryzacji bankowości.
1 Boczoń, W., 2021, Polska bankowość w liczbach – IV kw. 2020 r., https://prnews.pl/wp-content/
uploads/2021/03/polska_bankowosc_w_liczbach_IV_kw_2020.pdf (dostęp: 22.03.2021 r.).
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Digitalizacja w dobie pandemii
Polski sektor bankowy jeszcze przed pandemią musiał mierzyć się z wieloma
wyzwaniami, takimi jak niskie stopy procentowe, nowe rekomendacje Komisji
Nadzoru Finansowego, obowiązki informacyjne i sprawozdawcze oraz obciążenia podatkowe. Sprostanie tym zadaniom było bardzo kosztowne dla banków i przełożyło się na ich niską rentowność (rys. 1). Również tak zwana „bankowość za zero” przestała być wyróżnikiem danej instytucji, stając się jej kulą
u nogi. Banki stanęły przed koniecznością budowania swojej przewagi konkurencyjnej na wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych, które stałyby
się wartością dodaną w oczach klientów. Jednocześnie w ten sposób udałoby
się zautomatyzować część procesów, co zmniejszyłoby koszty i finalnie zwiększyło zyski. Jednak nie wszystkie banki zdecydowały się na ten krok, który
początkowo wymagałby znacznych nakładów finansowych i zmiany modelu
biznesowego, a nawet sposobu myślenia o konsumencie. W zamian zaczęto
rozważać możliwość podwyższenia opłat za usługi, tym samym porzucając zasadę „klient nasz pan” i oddając go w ręce konkurencji, którą niekoniecznie są
inne banki.
Rys. 1. Wskaźniki ROA i ROE dla sektora bankowego w Polsce.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów BFG o sytuacji w sektorze bankowym.
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Wzrost znaczenia wygody
Czy to oznacza, że klienci zmienili wyłącznie swoje zachowania czy również
preferencje? Prawdą jest, że konsumenci rzadziej odwiedzają punkty bankowe w celu założenia konta nie tylko z powodu pandemii, ale również dlatego,
że wcześniej alternatywny sposób otwarcia rachunku nie był im oferowany.
Obecnie do otwarcia konta wystarczają zdjęcia twarzy oraz dowodu osobistego, które można wykonać w domu, bez czekania w kolejce lub długiego
dojazdu. Nagłe uświadomienie sobie istnienia konieczności intensywnego inwestowania w nowoczesne i rozbudowane systemy informatyczne ponaglił
banki do weryfikacji polityki obsługi klienta i porzucenia koncepcji pogoni
zysku za cenę komfortu podmiotów indywidualnych. Nie da się zaprzeczyć,
że obecnie żyjemy w czasach klientocentryzmu i w rzeczywistości inwestycja w zadowolenie klienta daje najwyższą stopę zwrotu. To właśnie dostosowując się do jego potrzeb przyspieszono cyfryzację usług bankowych i zdecydowano się na powolne zamykanie placówek stacjonarnych2. Ten proces
prawdopodobnie zakończy się z korzyścią dla banków, które będą mogły
reinwestować oszczędności płynące z ograniczania usług świadczonych fizycznie w rozwój internetowych i mobilnych kanałów dostępu do usług finansowych. Jednak z czasem takie praktyki stają się powszechnością, a klient
oczekuje, że za pośrednictwem aplikacji banku będzie mógł skorzystać również z innych usług, które ułatwią jego codzienne funkcjonowanie ‒ bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji w telefonie. Warto również
zwrócić uwagę na inny trend ‒ usługi finansowe stają się dodatkiem do produktów zupełnie niezwiązanych z sektorem finansowym, na przykład mediów społecznościowych.
Fintech – przyjaciel czy wróg?
Pandemia sprawiła, że otoczenie przedsiębiorstw, w tym również banków,
stało się jeszcze bardziej złożone i dynamiczne. Ze strony banków wymaga to
elastyczności ‒ zarówno w planowaniu i działaniu ‒ a jest ona trudna do osiągnięcia z powodu istnienia wymogów regulacyjnych, jakie są na nie nałożone.
Tym samym daje to przestrzeń młodym i innowacyjnym przedsiębiorstwom
2 Ibidem.
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z branży fintech z licencją instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego, które nie są ograniczone restrykcyjnymi wymogami choćby w zakresie cyberbezpieczeństwa3. Dobrym przykładem prężnie rozwijającego się
fintechu jest Revolut, który w maju 2020 roku ogłosił, że ma już w Polsce milion klientów, czyli więcej niż bank Citi Handlowy4. Prosty interfejs użytkownika i wymiana walut po korzystnym kursie sprawiły, że aplikacja zyskała
popularność szczególnie wśród młodych osób.
Odpowiedzią tradycyjnego banku na bezpośrednie zagrożenie ze strony
banków-pretendentów powinna być adaptacja lub współpraca. Przeniesienie niektórych strategii z branży fintech do modeli biznesowych banków
mogłoby okazać się skuteczne, zwłaszcza w połączeniu z powszechnym
zaufaniem i renomą tych instytucji o długoletniej tradycji i doświadczeniu. Jednak bankom jest o wiele ciężej stworzyć innowacyjne rozwiązania.
Wymaga to nie tylko zaangażowania zasobów finansowych, ale również
odpowiednich zasobów ludzkich i czasu. Dlatego współpraca mogłaby się
okazać lepszym rozwiązaniem dla obu stron. Z jednej strony fintechy mogłyby skorzystać z kapitału banku i dotrzeć do szerszego grona odbiorców,
a z drugiej ‒ banki mogłyby szybciej i mniejszym kosztem wdrożyć nowoczesne usługi, niedostępne jeszcze na rynku, oraz utrzymać klientów i pozyskać nowych.
Ofensywa Big Techów
Zagrożenie dla banków rodzi się nie tylko w sektorze fintech. Konkurencją
dla tradycyjnych banków stają się giganci technologiczni tacy jak Google,
Amazon, Facebook czy Apple (GAFA), którzy wkraczają w branżę finansową.
Atutami tych przedsiębiorstw są wysoka rozpoznawalność na całym świecie
oraz ogromne zasoby kapitałowe. Przewagą GAFA są również obszerne bazy
danych z informacjami o klientach, które mogą pozwolić na lepsze zrozumienie preferencji i zachowań użytkowników. Z badania Blue Media z 2018 roku
3 Górka, J., 2018, Banki, GAFAM, FinTech w gospodarce współdzielenia – equilibrium współpracy i konkurencji, [w] „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 531, s. 149‒158.
4 Rosa, J., 2020, Revolut ma już w Polsce ponad 1 mln klientów – więcej niż Citi Handlowy i BOŚ,
https://300gospodarka.pl/news/revolut-ma-juz-w-polsce-ponad-1-mln-klientow-wiecej-niz-citi-handlowy-i-bos (dostęp: 23.03.2021 r.).
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wynika, że Polacy ufają takim serwisom, jak Google czy Facebook, ale nie są
jeszcze gotowi korzystać z oferowanych przez nie usług finansowych5.
Czy zatem polskie banki nie mają się czego obawiać? Wręcz przeciwnie.
W ciągu ostatniego kwartału 2020 roku Polacy dodali do aplikacji obsługujących zbliżeniowe płatności mobilne ponad 300 tysięcy kart, z czego największą popularnością cieszą się aplikacje wydane przez Apple i Google6. W tych
statystyka można zauważyć zmianę w sposobie myślenia klientów, którzy są
gotowi podzielić się swoimi danymi dotyczącymi karty płatniczej w zamian za
wygodę oraz lepsze user experience. Banki w takiej sytuacji nie powinny jedynie
próbować dogonić Big Techy w technologii, ale również budować długookresową strategię działania, uwzględniając coraz mocniejszą pozycję GAFA.
Ostatni dzwonek
COVID-19 zdecydowanie przyspieszył to, co już było nieuniknione, czyli
proces digitalizacji bankowości. Obecny wyścig banków z fintechami i gigantami technologicznymi doprowadzi do bardzo szybkiego wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych w bankach, a na tym ostatecznie najwięcej zyskają klienci.
Pandemia pokazała, w jakim kierunku zmierza bankowość oraz napiętnowała te z banków, które były nieprzygotowane na tak szybkie i zdecydowane
działania zmierzające w stronę pełnej cyfryzacji. Powinno być to ostrzeżeniem
zarówno dla banków zaawansowanych cyfrowo, jak i dla tych ignorujących
technologiczny wyścig zbrojeń – postęp informatyczny i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań właśnie zaczęły decydować o „być albo nie być” na rynku.

5 Blue Media, 2018, Ufamy GAFA, ale swoich danych im nie podamy [RAPORT], https://bluemedia.pl/
pressroom/informacje-prasowe/ufamy-gafa-ale-swoich-danych-im-nie-podamy (dostęp: 24.03.2021 r.).
6 Uryniuk, J., 2021, Użytkownicy Apple Pay i Google Pay w Polsce dodali do płatności mobilnych już
ponad 4,7 mln kart. Świeże dane na koniec 2020 r., https://www.cashless.pl/9548-ile-osob-korzysta-w-polsce-z-apple-pay-google-pay (dostęp: 25.03.2021 r.).
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Tomasz Jaszek

Europo, Polsko – quo vadis?

Streszczenie
Wiosną 2020 roku pandemia COVID-19 spowodowała gwałtowne spowolnienie
gospodarcze, a w wielu regionach świata zatrzymanie gospodarki, co bez wątpienia
wpłynęło na funkcjonowanie milionów przedsiębiorstw. Rewolucja cyfrowa dynamicznie wkroczyła w wiele dziedzin życia codziennego, przenosząc handel, komunikację z urzędem a nawet edukację w przestrzeń wirtualną. Zagrożenie epidemiczne
zdaje się mieć cyfrowego oponenta, niosącego szereg korzystnych zmian, jednak zasadniczym aspektem jest decyzja o trwałym wdrożeniu i zaakceptowaniu innowacyjnych
rozwiązań mimo wielu niedoskonałości. Od tego zależy, czy era postpandemiczna
podtrzyma transformację cyfrową, czy może będzie to powrót do sprawdzonych rozwiązań, w których innowacje cyfrowe będą jedynie dodatkiem, a nie wartością dodaną.

Jak było,…
Na kartach historii świata epidemie stanowiły jeden z wielu czynników
wpływających na społeczeństwo i sposób jego funkcjonowania. Śmiercionośnym statystykom długotrwałych pandemii towarzyszył za każdym razem szereg istotnych zmian wpływających na sferę ekonomiczną, polityczną, a także na szeroko rozumiane aspekty społeczno-gospodarcze. Jednym
z najważniejszych zagadnień dotyczących przyszłości po zakończeniu pandemii COVID-19 jest niepewność trwałości wypracowanych rozwiązań,
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wspierających codzienne funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Na
ekonomiczne kalkulacje zysków i strat jest z pewnością zbyt wcześnie, gdyż
na oczach ludzkości dokonuje się transformacja dotychczasowego stylu życia, w którym dominował konsumpcjonizm, a praca zdalna była swoistym
rarytasem i rzadkością. Zapoczątkowana kilka lat temu ekspansja cyfrowych
rozwiązań, ingerujących z biegiem czasu coraz śmielej w wiele codziennych
czynności, stała się w 2020 roku fundamentem prowadzenia biznesu, funkcjonowania służby zdrowia, a nawet alternatywnym kanałem edukacji młodego
pokolenia.
…jak jest,…
Doświadczenia epidemiczne skłaniają ku wielu refleksjom, wśród których
dominuje motyw współistnienia dotychczasowych form życia społeczno-gospodarczego oraz cyfrowych rozwiązań. Najnowsze badania pokazują
zarys efektu synergii tej relacji, gdyż respondenci przeważnie deklarują obojętny lub pozytywny stosunek do nowej, choć monotonnej rzeczywistości. Od
początku pandemii nowego znaczenia nabrał handel w sieci, zajmując centralne miejsce obok handlu detalicznego w placówkach stacjonarnych. Zmiany nawyków konsumenckich wymusiły natychmiastowe dostosowanie się
przedsiębiorstw do nowej rzeczywistości, na czym korzystają głównie sklepy
prowadzące wyłącznie sprzedaż internetową, ale także zewnętrzni dostawcy zamówionych produktów. Podczas gdy znaczna część przedsiębiorstw
boryka się z negatywnym wpływem na osiągane zyski, branża e commerce
przeżywa okres rozkwitu. Przed wybuchem pandemii 28% ankietowanych
deklarowało cotygodniowe zakupy online, natomiast obecnie wskaźnik ten
wzrósł o 8 punktów procentowych. Łatwość i wygoda dokonywania zakupów online niewątpliwie wpisze się u części społeczeństwa na stałe, bowiem
granica transakcji w branży e commerce przesunęła się nieodwracalnie z dóbr
i usług luksusowych na artykuły codziennego użytku. Międzynarodowe badania zachowań konsumenckich wskazują, że blisko połowa ankietowanych
nie zamierza zrezygnować z usług sklepów internetowych po pandemii.
W niektórych krajach, w tym w Polsce, odsetek ten kształtuje się na poziomie
63% badanych. Pandemia COVID-19 doprowadziła do ukształtowania pewnego trendu, opartego na wyraźnej zmianie preferencji konsumentów, którzy
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unikają fizycznej obecności w sklepach stacjonarnych. Przeniesienie większości sprzedaży stacjonarnej do sieci umożliwia pełniejsze niż do tej pory wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji (AI) uczącej się preferencji
konsumentów. Lepsze dopasowanie oferty produktowej umożliwia dotarcie do klienta odpowiednimi działaniami marketingowymi, wyprzedzając
w pewien sposób jego potrzebę, podczas gdy przedsiębiorca osiąga większe
przychody ze sprzedaży internetowej. Czy przyszłość stacjonarnych sklepów
jest zatem przesądzona? Niekoniecznie. Moim zdaniem zakupy przyszłości
będą w dużej mierze hybrydowe, a w wielu przypadkach cyfrowa technologia odegra kluczową rolę. Holistyczne spojrzenie na zaistniałą rzeczywistość
utwierdzi konsumentów, że dylemat między dominacją handlu stacjonarnego nad niestacjonarnym nie jest wyborem zero-jedynkowym, a oba kanały
kontaktu z klientem mogą z sukcesem kooperować w erze postpandemicznej
dzięki efektom synergii.
W dobie pandemii zmienia się rzeczywistość funkcjonowania również
takich dziedzin życia społecznego, jak edukacja czy styl pracy w wielu sektorach gospodarki. Pomijając aspekty reżimu sanitarnego wdrożonego na
szeroką skalę, dzięki rozwiązaniom nowoczesnej technologii cyfrowej możliwe stało się prowadzenie zajęć lekcyjnych z grupą uczniów, czy też prowadzenie konferencji online w dużej korporacji. Obie płaszczyzny – edukacja i praca zawodowa – posiadają wspólny mianownik w postaci zdalnego
kontaktu z pewną grupą osób. Podobnie jak podczas implementacji innych
innowacyjnych rozwiązań typu chatbot czy wykorzystaniem biometrii w bankowości, pojawia się niekiedy chaos informacyjny i panująca przez pewien
czas dezinformacja oraz liczne problemy techniczne. Wraz z upływem czasu
wypracowywane są rozwiązania usprawniające korzystanie z przełomowych
dobrodziejstw cyfrowej rewolucji i w końcowym rozrachunku zaczynają
dominować niepodważalne korzyści. Przejście na tryb zdalnego kształcenia
młodzieży zmobilizowało kadrę dydaktyczną do podnoszenia swoich umiejętności cyfrowych. W jednym z nielicznych raportów pedagodzy wskazują
na konieczność zmiany podejścia metodycznego na takie, które będzie aktywizowało uczniów i zachęcało do samodzielnej pracy. Uczniowie otrzymali
od pedagogów wiele materiałów dostępnych w sieci, które w stacjonarnym
nauczaniu często bywają pomijane. Statystyki wskazują, że internetowe źródła oraz grupy zrzeszające nauczycieli w social media okazały się ogromnym
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wsparciem merytorycznym ‒ za ich pośrednictwem udostępniane są bowiem
interesujące źródła informacji. Nauczyciele wszystkich poziomów edukacji
podkreślają aspekt społeczno psychologiczny zdalnego nauczania, którego beneficjentami są uczniowie „mniej aktywni” i „nieśmiali”. W tej grupie
zaobserwowano znaczną poprawę aktywności na lekcjach niestacjonarnych
i osiąganie lepszych wyników w nauce. Istotnym problemem jest wykluczenie cyfrowe szkół, które nie posiadają odpowiednich narzędzi do hybrydowego prowadzenia nauczania w pracy stacjonarnej. Sprawdzonym modelem
zdaje się być wybór pomiędzy w pełni zdalnym albo w pełni stacjonarnym
nauczaniem, dopóki nie zostanie wypracowany standard wyposażenia placówek oświaty w odpowiednie zaplecze multimedialne i techniczne.
Pełniąca niegdyś rolę benefitu praca zdalna oceniana była przez pracodawców z pewną rezerwą, lecz w dobie pandemii okazuje się jedynym sposobem sprawnego funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Badania wykazują
symetrycznie podzielone zdania o postrzeganiu pracy zdalnej jako korzystnego rozwiązania dla pracowników. Co drugi respondent badania przeprowadzonego w Polsce przez Krajowy Rejestr Długów podkreśla brak kontaktu
bezpośredniego ze współpracownikami, a 50,8% badanych ocenia bardziej
efektywne wykonywanie obowiązków służbowych z domu niż z siedziby
firmy, mimo statystycznego wydłużenia czasu pracy. Z kolei zdaniem 72%
ankietowanych praca zdalna pozwala efektywniej zarządzać czasem. Zdaniem ekspertów nadrzędną korzyścią dla pracowników są oszczędności wydatków na utrzymanie powierzchni biurowych, firmowej floty samochodów
czy kosztownych podróży służbowych. Szczególnie dla międzynarodowych
korporacji istotny jest aspekt wpływu działalności na środowisko. Ten często pomijany motyw jest istotnym argumentem za pracą zdalną jako stałym
elementem ery postpandemicznej, bowiem osoby dojeżdżające samochodami
do pracy emitują obecnie mniej szkodliwych spalin do atmosfery, niwelując
w pewnym stopniu negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne.
Informatyzacja ochrony zdrowia oraz urzędów była przed pandemią ograniczona wysokimi wymaganiami dotyczącymi tworzonych systemów. Jednakże pandemia skierowała wiele dziedzin życia społecznego na inną trajektorię
rozwoju, która akceptuje pewne ryzyko funkcjonalności. Obecnie bardziej
niż zwykle doceniamy osiągnięcia cyfrowe w ochronie zdrowia i szeroko
rozumianej administracji państwowej. Rejestracja nowego samochodu czy
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załatwienie innej sprawy w urzędzie nie zawsze wymaga fizycznej obecności, dlatego przeniesienie znacznej części spraw urzędowych do przestrzeni
cyfrowej jest przez większość społeczeństwa oczekiwaną od dawna rzeczywistością. W Polsce narzędzia informatyczne i teleinformatyczne umożliwiły
sprawną organizację zdalnej komunikacji petentów z urzędami państwowymi, a pacjentom zaoszczędziły czasu oczekiwania na swoją kolej przed gabinetem lekarskim. Część wizyt w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej
można zrealizować zdalnie, natomiast wyzwaniem wciąż pozostaje odpowiedni sposób kwalifikacji pacjentów do modelu obsługi zdalnej. Wdrożona
tuż przed pandemią e recepta to jedno z niewielu rozwiązań, które z pewnością pozostanie stałym elementem opieki zdrowotnej.
…a jak będzie?
Nie ma wątpliwości, że pandemia COVID-19 zmieniła sposób gospodarowania pieniędzmi. Społeczeństwo zrewidowało wydatki na aktywności lub
usługi wykraczające poza elementarne potrzeby życiowe, a okres pozostania
w domu na skutek lockdownu sprzyjał gromadzeniu oszczędności. Warto
postawić fundamentalne pytanie o nadchodzącą przyszłość – czy podobnie
jak z wieloma rozwiązaniami cyfrowymi zaczerpniętymi z doświadczeń azjatyckich, Europa podąży śladem Chin i przeniesie handel do sieci? Zalążkiem
nieuchronnie materializującej się cyfrowej wizji przyszłości handlu może stać
się chińska firma kosmetyczna, która w dobie pandemii zamknęła 40% stacjonarnych punktów sprzedaży, rozwijając przy tym handel elektroniczny.
Dzięki temu osiągnęła 200% wzrost sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim. Branża e-commerce, a zwłaszcza system edukacji, ochrony zdrowia oraz administracja państwowa otrzymały szereg cyfrowych rozwiązań
cechujących się wygodą, oszczędnością czasu oraz redukcją kosztów dla
podmiotów gospodarczych i użyteczności publicznej. Zmiany są trudne do
przyjęcia i stosowania, szczególnie te na globalną skalę i wprowadzane szybko. Dlatego początkowo krytycznie postrzegana digitalizacja rzeczywistości
okazuje się być pozytywnie odbierana przez społeczeństwo. W erze postpandemicznej warto zadbać o trwały rozwój cyfrowego dziedzictwa wpisanego
w życie codzienne. W mojej opinii jest to bowiem kamień milowy w rozwoju
ludzkości, którego nie powinniśmy odrzucić.
Eur opo, P olsko – q u o v a di s?
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Grzegorz Gawlista – (ur. 3 kwietnia 1996 roku w Sławnie) –
adept i pasjonat ekonomii oraz rynków finansowych. W latach
2016-2019 zdobył tytuł licencjata na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku: Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, broniąc pracę pod tytułem Wybór Zintegrowanego Systemy Informatycznego Zarządzania wspierającego działania kontrolingu finansowego. W trakcie studiów
wraz ze znajomymi zgłosił zespół do konkursu AuditOdysEY
organizowanego przez Ernst & Young, w którym jako kapitan
doprowadził zespół do półfinału. Karierę w finansach rozpoczął
już na trzecim roku studiów jako analityk finansowy w przedsiębiorstwie AmeriGas Polska. W tym okresie rozwój jego wiedzy oraz obycia z biznesem lokalnym i międzynarodowym nabrał większego tempa. Pracując w kontrolingu regionalnym był
również zaangażowany we wsparcie działu finansowego grupy
kapitałowej obsługującego region europejski, w którym został
zauważony doceniony przez kadrę menadżerską. W drugiej
połowie 2019 roku przeniósł się z powrotem do Trójmiasta
pracując jeszcze kwartał dla poprzedniego pracodawcy w formie zdalnej. W tym samym roku rozpoczął studia drugiego
stopnia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
na kierunku: Ekonomia ze specjalizacją Finanse w przedsiębiorstwach, które są akredytowane przez towarzystwo ACCA.
Tego samego roku rozpoczął pracę w Bayer Sp. z o.o. jako specjalista do spraw kontrolingu. Po roku awansował na stanowisko starszego specjalisty w dziale rachunkowości zarządczej,
obsługując region CEE zajmował się kontrolą wyceny zapasów
i odchyleń kosztów produkcyjnych.
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(Korona-)Kryzys,
ale nie dla digitalizacji

Streszczenie
Trwająca pandemia to niewątpliwie czas zwiększonej dynamiki digitalizacji. Niesie
to za sobą zarówno wiele korzyści, jak i zagrożeń. Długotrwałe skutki rozwoju cyfryzacji poznamy w najbliższej przyszłości, jednak już teraz możemy wyciągnąć pewne
wnioski.

Przed wybuchem pandemii wirusa SARS-CoV-2 widoczne były postępujące
procesy digitalizacji niemalże każdego aspektu życia człowieka. Technologie informacyjne wraz z wszystkimi korzyściami i wręcz nieograniczonymi
możliwościami usprawniania takich dziedzin jak praca, zakupy, edukacja,
opieka zdrowotna i kontakty międzyludzkie, pociągają za sobą zagrożenie
w postaci większej inwigilacji i kontroli, z dokładnością co do jednego bita
danych przesyłanych w sieci. Jeszcze zanim COVID-19 zaczął wypalać ludzkość od środka, technologiczni sceptycy bili na alarm przeciwko zacieraniu
się podstawowych wartości społecznych. Ludzie coraz częściej komunikują
się przy pomocy internetu, a chęć nawiązywania znajomości w świecie fizycznym przestała być tak atrakcyjna. Koronakryzys przyspieszył widoczny
od jakiegoś czasu trend przechodzenia do świata cyfrowego, a w niektórych
dziedzinach dał przyzwolenie do skokowych zmian o całe dziesięciolecia.
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Przed pandemią forma pracy zdalnej w większości przedsiębiorstw była
stosowana raczej okazjonalnie. Była też znacząco limitowana. Korzystanie
z tej formy pracy częściej niż raz czy dwa razy w tygodniu mogło spotkać
się z nieprzychylnymi spojrzeniami współpracowników bądź upomnieniami
przełożonych. Coraz więcej firm oferowało taką możliwość na nowotworzonych stanowiskach pracy, by zachęcić do pracy pokolenie milenijne. Młodzi
pracownicy bardzo to sobie cenią ‒ nie bez powodu jesteśmy również nazywani „pokoleniem cyfrowym”. Jak wynika z moich wcześniejszych obserwacji,
pandemia przyspieszyła trwającą już tendencję ale przejście na pracę zdalną
w wielu branżach, przede wszystkim w przypadku pracy biurowej, okazało
się nie wyborem a koniecznością. Przyczyną były wprowadzone ograniczenia
kontaktów międzyludzkich, by w czasie pandemii zminimalizować ryzyko
rozprzestrzeniania się wirusa. Zrezygnuję z analizy motywacji właścicieli tych
firm, którzy umożliwili swoim pracownikom pracę w trybie home office ‒ z pewnością należą do nich na przykład redukcja kosztów pracodawcy i pracownika.
Chciałbym się skupić na nieodwracalnych zmianach w tej formie pracy.
Nie minął rok, gdy firma Microsoft, chcąc być bardziej elastyczną, zaproponowała swoim pracownikom stałą pracę zdalną. Oczywiście część pracowników nie będzie mogła przejść na taką formę zatrudnienia, ponieważ potrzebują dostępu do centrów danych czy laboratoriów. Nadal będą zmuszeni
pracować stacjonarnie lub częściowo zdalnie ‒ w tak zwanej formie hybrydowej. Mark Zuckerberg w wywiadzie z „The Verge” poinformował, że mniej
więcej połowa pracowników Facebooka może przejść na pracę zdalną w ciągu kolejnych 5‒10 lat1. Według mnie, kiedy koronakryzys dobiegnie końca
i nastanie nowy ład, forma zdalna pracy może okazać się dominująca. Hybrydowość będzie cechą ustalającą proporcje pracy stacjonarnej do tej wykonywanej w domowym zaciszu. To będzie moment próby dla naszego systemu
społecznego, który z każdym dniem przesiąka izolacją. To może skutkować
pojawieniem się trudności związanych z rezygnacją z zalet biura domowego.
Wyraźne trendy możemy zaobserwować na rynku e-commerce oraz usług
świadczonych zdalnie. Zostaliśmy niejako wepchnięci do świata wirtualnego
i zmuszeni do robienia zakupów przez internet ‒ również w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb. Podczas gdy handel tradycyjny pogrążony jest
1 Cyfrowa.rp.pl, https://cyfrowa.rp.pl/globalne-interesy/52894-rewolucja-w-microsofcie-praca-zdalna-na-zawsze-i-elastyczne-godziny (dostęp: 22.03.2021 r.).
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w kryzysie, sprzedaż internetowa rośnie w siłę. Dodatkowo standardowy
biznes przenosi się do internetu ‒ zarówno producenci, jak i usługodawcy2.
Przykładowo, podstawowe usługi medyczne są teraz realizowane w dużej
części zdalnie. Takie rozwiązanie jest według mnie panaceum na długie kolejki do lekarzy. Sytuacja zmusiła nas do zaakceptowania formy, do której
byliśmy nastawieni sceptycznie ‒ zresztą bezzasadnie. Oszczędzamy czas,
a ograniczony zasób w postaci czasu specjalistów medycznych jest lepiej
zagospodarowany. Konsultacja medyczna u specjalisty oddalonego o kilka,
a nawet kilkaset kilometrów nie stanowi już problemu. Wystarczy skorzystać
z teleporady. Być może jeszcze wrócimy do zakupów w sklepach stacjonarnych lub korzystania z różnych usług w placówkach. Pojawia się jednak pytanie: jakiej kategorii to będą produkty i usługi?
Zmianie ulegają również zachowania konsumentów, a po tak długim okresie pandemii trudny może być powrót do dotychczasowej rutyny. Człowiek
jest z natury leniwy ‒ nie sądzę, byśmy zrezygnowali z zakupów spożywczych, odzieżowych lub elektroniki dostarczanych do domu. Inaczej może
wyglądać kwestia dóbr luksusowych. Już sam proces ich zakupu dostarcza
przyjemności, a może być ona jeszcze większa, gdy dokonuje się go w ekskluzywnie wyposażonym salonie sprzedaży premium.
Wprowadzenie edukacji zdalnej budzi we mnie sporo obaw. Cyfryzacja ze
swoimi dobrodziejstwami przyniosła też nowe zagrożenia. Natychmiastowa
gratyfikacja dostępna jest przez całą dobę na „wyciągnięcie smartfona”. Nauczeni jej od wczesnych lat młodzi ludzie uzależniają się od ciągłego bycia
„podłączonym” do sieci. Wchodzący w dorosłość nastolatkowie potrzebują
socjalizacji, swojej własnej społeczności. Okres adolescencji jest czasem nawiązywania znajomości, często na całe życie ‒ realne przyjaźnie to czynnik
dający szansę na wyrwanie się z tej „cyfrowej klatki”. Nastolatkowie niefortunnie zostali ponownie wpędzeni przed ekrany komputerów i telefonów.
Sprawił to zdalny system edukacji w czasie pandemii. Kolejny dla nich cios,
który odczują w niedalekiej przyszłości, to wątpliwa jakość ich edukacji.
Przyczyną jest mniejsze skupienie uczniów podczas zajęć, brak atrakcyjności
przekazywanych treści przez niedostosowanie ich do formy zdalnej, mnogość rozpraszaczy i krótszy czas, jaki nauczyciel może poświęcić uczniowi.
2 Ideo, https://www.ideo.pl/e-commerce/wiedza/pandemia-zmienia-e-commerce,70.html (dostęp: 22.03.2021 r.).
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Skupienie torpedowane jest dodatkowo przez możliwość dostarczenia sobie
natychmiastowej przyjemności, płynącej z rozrywkowej funkcji smartfonów
i komputerów. Droga jest bardzo prosta ‒ wystarczy przełączyć ekran lub
aplikację, a w praktyce przesunąć palcem albo kliknąć.
Dostrzegam znaczącą poprawę jakości komunikacji z administracją państwową, która w rezultacie pandemii również przechodzi ogromne zmiany.
Zanim pojawił się koronawirus, z wieloma sprawami trzeba było fatygować
się osobiście do urzędu, zaś urzędowe strony internetowe nie dawały satysfakcjonujących odpowiedzi na nurtujące pytania. Z uwagi na wprowadzane
restrykcje w punktach przyjęć mogło jednorazowo przebywać mniej interesariuszy niż zazwyczaj. W efekcie nastąpiły duże przestoje w realizacji spraw
administracyjnych. Porównując początek pandemii z aktualną sytuacją, łatwo
dostrzec znaczącą poprawę w jakości świadczonych usług administracyjnych.
Wdrożono elektroniczne formularze, które ułatwiają złożenie tych najbardziej schematycznych pism urzędowych; uruchomiono systemy elektroniczne służące do umawiania się na indywidualne spotkania z urzędnikami.
Zoptymalizowało to pracę administracji i zmniejszyło kolejki. Według mnie
otwarcie się administracji na nowe rozwiązania wstrzyknęło w koła zębate
tej nienadążającą za społeczeństwem machiny trochę oliwy. Podejrzewam, że
ten trend się utrzyma i załatwianie spraw administracyjnych będzie jeszcze
prostsze. Dla wielu okaże się to dużym plusem. Jednak trzeba pamiętać, iż
digitalizacja w nieodpowiednich rękach może z pomocnego narzędzia stać
się „katowskim batem”. Jeśli machina administracyjna zapragnie na przykład
jeszcze większego wglądu w działania firm, przedsiębiorcy mogą tego nie
wytrzymać ‒ zarówno psychicznie, jak i finansowo. Można przypuszczać, iż
ciężar kosztów dostosowania przedsiębiorstwa do kontroli administracyjnej
nie będzie leżał po stronie legislatora.
Rozważania na temat zalet i wad digitalizacji, która niewątpliwie jest
w wielu przypadkach dobrodziejstwem, to trudne zadanie. Warto byłoby
zacząć od pytania, jakimi będziemy dla siebie ludźmi? Jeśli kierować nami
będą takie wartości, jak zaufanie do drugiego człowieka, rzetelność, empatia,
wiara w lepszy świat i lepszych nas, to bez obaw nawet większa kontrola
umożliwiona za sprawą digitalizacji nie będzie krzywdzić i karać społeczeństwa. Tak długo, jak będziemy dla siebie ludzcy, tak spokojnie będę spoglądał
w przyszłość.
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Kamila Kiełczewska – studentka ekonomii na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Przewodnicząca Koła Naukowego Studenckie Forum Business Centre Club na Wydziale
Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Inspiruje oraz motywuje swoich rówieśników do przyjęcia postawy proaktywnej. W roku 2020 przeprowadziła warsztaty dla
kilkuset uczniów szkół ponadpodstawowych (obejmujących
również zagadnienia finansów) w projekcie Najlepsze Zajęcia
z Przedsiębiorczości, który koordynowała w województwie
warmińsko-mazurskim. Studentka współpracuje z największą
instytucją finansową w Polsce, pełniąc rolę ambasadora PZU.
Jest organizatorką pierwszej konferencji TEDx na Warmii i Mazurach, popularyzującej – jak głosi motto – „idee warte propagowania”. W przeszłości członkini warmińsko-mazurskiego
Cyber Labu – Warmia’s Invisible Agents. Zgłębiała problematykę cyberbezpieczeństwa, szerząc świadomość na temat cyberzagrożeń, również w przestrzeni biznesowej – w przedsiębiorstwach, ale też instytucjach finansowych. Jedna z autorek
raportu Nowe otwarcie w edukacji o cyberbezpieczeństwie.
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Libertariański paternalizm – po co nam
architekci decyzji?

Streszczenie
Wybory człowieka nie są takie racjonalne, jak przedstawia je klasyczna teoria ekonomii. Interwencje behawioralne to inicjatywy zmieniające zachowania ludzi na lepsze.
To one w największym stopniu ukształtują procesy digitalizacji w kolejnych latach.

Ostatnio staliśmy się sobie bardziej bliscy. Poznaliśmy swoją ludzką stronę,
mamy w sobie więcej empatii i wyrozumiałości względem drugiego człowieka. Wzmożone starania, by budować profesjonalny i nieskazitelny wizerunek
zostały udaremnione na spotkaniach online, a nasze słabości obnażone. Nikogo nie dziwi poważny i surowy szef podczas wideokonferencji, któremu kadr
zasłania nagle domowe zwierzę. Powstała specjalna, domowa moda – styl
business casual nabrał nowego kształtu, który uwzględnia elegancką górną
część garderoby i sportowy, wygodny dół stroju. W końcu mamy poczucie,
że współpracownik, klient czy nauczyciel jest po prostu normalnym człowiekiem, którego zachowania są podyktowane emocjami, potrzebami, ale i ograniczeniami, przyzwyczajeniami czy uprzedzeniami.
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Głupsi, milsi i słabsi
Ludzie są w rzeczywistości „[…] głupsi, milsi i słabsi niż homo oeconomicus”
– to słowa noblisty, Richarda Thalera, który przeciwstawiał się klasycznemu,
ekonomicznemu paradygmatowi i modelowi człowieka działającego racjonalnie1. Teoretyczny model fikcyjnego człowieka wykreowanego przez Johna
Stuarta Milla jest zbyt abstrakcyjny. W rzeczywistości człowiek nie zachowuje się racjonalnie, a jego decyzje nie są oparte na rachunku ekonomicznym.
Choć teoria o racjonalności człowieka stworzona została celem budowania
modelów ekonomicznych i uproszczonego wyjaśniania zjawisk rynkowych,
to niesłusznie jest przenoszona na kanwę codziennego życia. W efekcie na co
dzień myślimy o swoich decyzjach jako przemyślanych i racjonalnych. W rzeczywistości posiadamy zbyt mało informacji w danej chwili, aby je przenalizować i podjąć optymalną decyzję. Jeżeli chcemy wpływać na ludzi, musimy
uwzględnić ich psychospołeczne i neurobiologiczne aspekty funkcjonowania.
Odpowiedzią na tę potrzebę jest wykorzystanie dokonań jednego z najszybciej rozwijających się nurtów współczesnych nauk ekonomicznych – ekonomii behawioralnej. Upraszczanie procesów, obniżanie kosztów i podnoszenie
efektywności, na które wpływa sprawia, że ma ona zastosowanie zarówno
w biznesie, administracji publicznej, jak i w szkolnictwie. Według Polskiego
Instytutu Ekonomicznego ekonomia behawioralna pomaga trafniej prognozować zachowania i projektować ich zmiany2.
Subtelne bodźce – nudges
Podejście behawioralne zmienia perspektywę. Szczególnie w czasie pandemii, która jest swego rodzaju testem technologicznym. Czy jesteśmy gotowi
na życie w sieci? Towarzyszy nam przeładowanie bodźcami i nadmiar informacji. Można powiedzieć, że nasz mózg, nieprzystosowany do takiej ilości
otrzymywanych informacji, jest zmęczony samym faktem, że otrzymuje bodźce zewnętrzne. Mamy ograniczone zasoby poznawcze. Im więcej informacji
otrzymujemy, tym bardziej uciekamy do heurystyk, ignorujemy wartości
1 Thaler R., Doing Economics without Homo Economicus [w:] Foundations of Research in Economics:
How Do Economists Do Economics?, red. Medema S. G., Samuels W. J., Elgar E.
2 https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/06/PIE-Raport_Behawioralna.pdf
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bazowe i informacje istotne. Doskwiera nam niedoszacowanie i przeszacowanie czasu, prawdopodobieństwa i pieniędzy. Wyczerpanie poznawcze – to
najtrafniejsze określenie stanu, w którym się obecnie znajdujemy.
Korzystanie z technologii na tak szeroką skalę ułatwiło nam jednak dostęp do ogromnych zasobów danych. Posiadamy dostęp do narzędzi monitorowania i analizy zachowań. Warto je wykorzystać, ponieważ sama intuicja
w projektowaniu systemów dla obywateli to za mało ‒ „Nasza intuicja, jak
i założenia modeli ekonomicznych, często pomijają to „coś”, co sprawia, że
ludzie reagują”3. Teoria nudge (z ang. impuls, popchnięcie, szturchnięcie) sugeruje, że na zachowanie konsumentów mogą wpływać drobne sugestie i pozytywne wzmocnienia. Tytułowe szturchnięcie jest jednym z narzędzi nauk
behawioralnych. Znajduje zastosowanie w odniesieniu do wyborów, których
ludzie muszą dokonywać: Czy powinienem w pełni efektywnie i w pełnym
wymiarze godzin pracować zdalnie? Czy powinienem zapłacić za zakup, którego dokonałem w sklepie internetowym? Czy powinienem legalnie wykupić subskrypcję od ulubionego internetowego twórcy? Czy powinienem być
obecny na zajęciach online w szkole? Czy powinienem skorzystać z umówienia wizyty na stronie internetowej urzędu? „Szturchnięcie” zmienia sposób
prezentacji tych wyborów i sprawia, że ludzie chętniej wybierają opcję, która
jest dla nich bardziej korzystna, jednak nadal mają wybór i w każdym momencie mogą powiedzieć „nie”. Ta teoria nie ogranicza wyborów, nie jest wymuszaniem. Za sprawą przejrzystości nie ukrywa innych opcji czy kosztów,
a użytkownik sam może dokonać ostatecznego wyboru.
W ostatniej dekadzie stosowanie impulsów stało się popularnym instrumentem polityki publicznej. Świadczy o tym mnogość jednostek behawioralnych na całym świecie, które coraz częściej doradzają rządzącym poszczególnych krajów w podejmowaniu decyzji związanych z projektowaniem
zachowań obywateli. Jak pokazuje poniższa grafika, już w 2017 roku były ich
dziesiątki. Popularyzacja ekonomii behawioralnej i nagroda Banku Szwecji
im. Alfreda Nobla w tej dziedzinie z pewnością wpłynęła na ich jeszcze większą ilość obecnie.

3 Datta, Mullainathan, 2012, s. 2.
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Źródło: Behavioural Insights and Public Policy: Lessons from Around the World, OECD Publishing,
Paris 2017, https://doi.org/10.1787/9789264270480-en. (odczyt: 20.03.2021)

„Szturchnięcia” stały się bardziej popularne za sprawą pandemii
W marcu 2020 roku do Polski dotarły pierwsze informacje na temat pandemii
COVID-19. Sytuacja była czymś do tej pory nieznanym, nowym. Zjawisko
niepewności pogłębiało się. Nikt nie potrafił dokładnie przewidzieć, jakie
będą skutki pandemii i kiedy dotkną poszczególne kraje czy społeczności.
Nie mieliśmy wystarczającej wiedzy, aby rozumieć to, co się działo. Zrobiliśmy więc to, co inni, podświadomie polegając na ich wiedzy. Kierował nami
owczy pęd, przyjęliśmy zachowania stadne, więc z półek sklepowych zniknęło większość artykułów – mąki, kasze, makarony, drożdże a nawet papier
toaletowy. To skutek błędu zerowego ‒ zero risk bias. Gdy pojawia się zagrożenie, staramy się wybrać jedno z ryzyk, które jesteśmy w stanie zredukować do zera. W tym przypadku było to zagrożenie niedostatkiem artykułów
żywnościowych i higienicznych. Kupowanie ich na masową skalę pozwoliło odzyskać nam zaburzone poczucie kontroli – na skutek dokonywanych
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zakupów błyskawicznie obniżyło się obciążenie poznawcze i pojawiło się
złudne przywrócenie poczucia sprawczości. Aby ograniczyć liczbę infekcji
i powstrzymać panikę, konieczne było stosowanie narzędzi ekonomii behawioralnej w odpowiedzi na irracjonalne zachowania społeczeństwa. Mechanizmy irracjonalnego myślenia doskonale obnażył Międzyamerykański Bank
Rozwoju w raporcie Behavioural Economics can fight coronavirus4. Wyszczególnił między innymi fakt, iż w początkowej fazie pandemii nauka przyczyniła
się do projektowania komunikatów, które są proste i motywują do odpowiednich zmian w ludzkim zachowaniu. W przypadku COVID-19 heurystyki
były używane do przekazywania informacji w taki sposób, który jest łatwy
do zapamiętania. Na początku pandemii stworzono jedną prostą wiadomość
na temat dystansu społecznego: „zostań w domu”. W propagowanie izolacji
społecznej zaangażowano osoby cieszące się autorytetem w swoich grupach
społecznych oraz wykorzystano kanały komunikacji zarówno offline, jak
i online. Wprowadzono fizyczne bariery i oznaczenia, które ułatwiły ludziom
stosowanie się do wytycznych, zawężając możliwość decydowania o zajmowaniu konkretnego miejsca w przestrzeni publicznej.
Lepsze wybory dla siebie
Państwa, przedsiębiorstwa i instytucje publiczne na całym świecie ‒ również
Bank Światowy, OECD i Komisja Europejska ‒ promują ekonomię behawioralną i korzystają z wiedzy ekspertów tej dziedziny w celu opracowania
możliwie najskuteczniejszych przestrzeni wyboru. Ich doświadczenia i wypracowane metody działania stanowią cenne wskazówki dla usprawnienia
istniejących rozwiązań w niemal każdej dziedzinie życia. Należy działać
na zachowania ludzi, a nie na ich postawy. To umożliwia im dokonywanie
„lepszych wyborów dla siebie” w perspektywie długofalowej, a nie bazując
wyłącznie na obecnych korzyściach. Ich wykorzystanie może pomóc w uczynieniu usług publicznych mniej kosztownymi i łatwiejszymi w użyciu dla
obywateli. Może sprawić, że wzrośnie zaufanie publiczne i odnotowana zostanie większa skłonność do korzystania z e-administracji. Wyniki finansowe
przedsiębiorstw poprawią się poprzez uwzględnienie w prognozach bardziej
4 https://publications.iadb.org/publications/english/document/Behavioral-Economics-Can-Help-Fight-Coronavirus.pdf (dostęp: 15.03.2021 r.).
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realistycznego modelu ludzkich zachowań. Edukacja uwzględni trudności,
z którymi zmagają się uczniowie. Dzięki temu program i sposób nauczania
zostaną bardziej dopasowane do potrzeb rynku pracy i realnego życia, by
w przyszłości każdy absolwent skuteczniej osiągał swoje cele.
Przewidywalnie irracjonalni
Jeśli zapomnimy o wszystkim, co na temat człowieka uświadomiła nam pandemia i nie wdrożymy rozwiązań ekonomii behawioralnej, to stracimy okazję
do tego, aby popchnąć usługi online, e-commerce, system edukacji, opieki
zdrowotnej, kontakty obywateli i przedsiębiorców z administracją o przynajmniej kilkanaście lat do przodu. Projektanci zachowań, zwani również architektami wyboru, to zawód przyszłości. Są potrzebni w każdej dziedzinie życia, aby stosunkowo niewielkim kosztem wyeliminować niekorzystny wpływ
ludzkiego ulegania błędom poznawczym. To osoby, które nieustannie będą
pamiętać, że procedury powinny być jak najprostsze, możliwie najkrótsze
i projektowane z perspektywy user experience. Aby podnieść efektywność wykorzystania ekonomii behawioralnej należy prowadzić badania eksperymentalne na szerszą skalę. Konieczna jest interdyscyplinarna współpraca instytucji naukowych, samorządowych i przedsiębiorców. Osoby na stanowiskach
decyzyjnych muszą brać pod uwagę fakt, iż „na scenie gospodarki występują
różni aktorzy, nie zawsze kierujący się racjonalnymi przesłankami” . Podejście behawioralne zmieni przebieg digitalizacji na tyle, iż będzie ona przystępna nawet dla osób spoza pokolenia digital natives.
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Emilia Koniszewska – studentka drugiego roku magisterskich
studiów interdyscyplinarnych ubezpieczenia i absolwentka matematyki ze specjalnością matematyka finansowa na Politechnice Gdańskiej. Zaangażowana w działalność Koła Naukowego
Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UG. Wcześniej aktywny członek Stowarzyszenia Studentów BEST Gdansk z którym współorganizowała liczne wydarzenia dla studentów Politechniki
Gdańskiej. W pracy magisterskiej porusza temat odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego oraz możliwości
ich ubezpieczenia. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując u wiodących brokerów ubezpieczeniowych w Polsce.

Emilia Koniszewska

Obecna i przyszła codzienność

Streszczenie
W pracy przedstawiono zaobserwowane przez autorkę efekty procesu digitalizacji
w czasie pandemii COVID-19. Poruszono aspekty, z którymi mamy do czynienia na
co dzień i podjęto próbę prognozowania ich rozwoju w przyszłości.

Chociaż proces digitalizacji jest wdrażany w przedsiębiorstwach już od wielu
lat, to myślę, że nikt nie spodziewał się, że w 2020 roku nastąpi jego gwałtowne przyspieszenie. Trwająca pandemia poniekąd zmusiła przedsiębiorstwa
do szybkiej cyfryzacji czy przeniesienia procesów wewnętrznych do świata
online. Pozwoliło to na połączenie celów biznesowych z dbałością o bezpieczeństwo pracowników.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat można było dostrzec rozszerzanie przez
pracodawców wachlarza benefitów oferowanych przy atrakcyjnych warunkach wynagrodzenia. Jednym z nich była właśnie możliwość świadczenia
pracy poza biurem, co było charakterystyczne dla osób wykonujących wolne
zawody bądź pracujących w dużych korporacjach. Pandemia COVID-19 spowodowała, że dla wielu pracowników możliwość pracy zdalnej stała się nie
tyle przywilejem, co koniecznością związaną z ograniczeniem ryzyka zakażenia koronawirusem. Myślę, że obecna sytuacja zmieniła nastawienie do tej
formy pracy. Wcześniej osoby, które decydowały się na pracę zdalną, często
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postrzegane były jako mniej efektywne i mniej zaangażowane. IMAS International na zlecenie Rzetelnej Firmy i Krajowego Rejestru Długów przeprowadził badanie, które odpowiadało na pytanie, czy praca zdalna jest efektywna
dla pracowników i pracodawców. Ponad połowa badanych uważa, że efektywniej wykonuje swoje obowiązki zawodowe w domu niż w siedzibie firmy.
Więcej czasu na pracę w domu niż w biurze poświęca około 45% badanych,
a 56% osób uważa się za lepiej zorganizowanych.1
Myślę, że praca zdalna nadal będzie powszechnie stosowana, także po
ustaniu pandemii ‒ może niekoniecznie w pełnym, ale na pewno w częściowym wymiarze czasu pracy. Ten model pracy stawia przed pracodawcami
pewne wyzwania, ale wiąże się też z dużymi oszczędnościami, które można przeznaczyć na inne cele. Możliwość pracy zdalnej daje też pracownikom
dużą elastyczność. Firmy takie jak Facebook, Twitter i Microsoft zdecydowały się wprowadzić pracę w formie zdalnej bez ograniczeń czasowych. Chcą
w ten sposób wspierać indywidualne style pracy w zgodzie z równoważeniem potrzeb biznesowych. Jedynie pracownicy, którzy korzystają ze specjalistycznych sprzętów dostępnych w firmie, nie będą mogli skorzystać z tej
opcji. Wydaje mi się, że forma pracy zdalnej pozwala zaoszczędzić dużo czasu na dojazdach, jednak utrudnia budowanie zespołu i relacji społecznych.
W pierwszej połowie 2020 roku na zlecenie firmy Mastercard przeprowadzono badanie na temat popularności usług e-commerce wśród polskich
użytkowników. W czasie ogólnopolskiego lockdownu internet stał się centrum naszej codzienności. Życie w izolacji spowodowało, że popularność
usług cyfrowych wzrosła o 46% w porównaniu do czasów sprzed pandemii,
a około 66% badanych uważa, że korzysta z takich usług częściej, niż dotychczas. Najpopularniejszą wybieraną usługą były rozmowy wideo z bliskimi
i znajomymi.2 Czas izolacji społecznej pokazał nam, jak ważny jest kontakt
z drugim człowiekiem. Myślę, że spotkania online nie znikną z naszego życia,
jednak będą one sporadyczne. Jeśli jest taka możliwość, ludzie dużo chętniej
wybierają spotkania tradycyjne.
1 https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/finanse/home-office-zwieksza,b1995553635 (dostęp:
26.03.2021 r.).
2 https://www.mastercard.com/news/europe/pl-pl/centrum-prasowe/aktualnosci/pl-pl/2020/maj/
zycie-w-kwarantannie-e-commerce-i-uslugi-online-rekordowo-popularne-wsrod-polskich-uzytkownikow/ (dostęp: 24.03.2021 r.).
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Myślę, że po ustaniu pandemii galerie handlowe i sklepy stacjonarne wrócą do normalnego funkcjonowania. Może jednak zmienić się podejście do samej sprzedaży, która w dużej mierze będzie odbywać się przede wszystkim
poprzez kanały online. Być może sklepy stacjonarne będą tylko dodatkowym
punktem kontaktu z klientem? Dzięki sztucznej inteligencji i rozwiązaniom
Internetu rzeczy już teraz możemy udać się do przymierzalni i ubrać w wirtualnej rzeczywistości. Pojawia się coraz więcej showroomów, w których możemy coś przymierzyć, dotknąć i zamówić z dostawą do domu. Takie działania
zmniejszają koszty związane z powierzchnią wynajmowaną przez przedsiębiorców w centrach handlowych czy przeznaczanych na magazyny. W obecnej sytuacji mógłby to być sposób na sprzedaż ze zminimalizowaniem ryzyka
zamknięcia galerii handlowych z uwagi na pandemię COVID-19.
Dla efektywnej sprzedaży niezbędna będzie integracja zasobów sklepów
stacjonarnych i internetowych danej marki. Ta inwestycja pozwoli monitorować sprzedaż i pomoże uniknąć nieprzyjemnych sytuacji z klientami. Ułatwi
także pracę sprzedawcom i pozwoli zredukować koszty związane z prowadzeniem odrębnych magazynów. Uważam, że wprowadzenie tego narzędzia
jest przyszłością sprzedaży, w której internet jest jednym z kanałów pozwalającym dotrzeć do potencjalnych klientów.
Kryzysowa sytuacja tylko przyspieszyła rozwój e-commerce, który był dostrzegalny już przed pandemią. Przez ten czas zmieniło się i dalej będzie się
zmieniało zachowanie konsumentów. Internet umożliwia zakupy w każdej
chwili oraz łatwe porównywanie cen i parametrów poszukiwanych produktów. Zdecydowanie duży udział w wyborach konsumentów będzie miał odpowiedni poziom obsługi i szybkość reagowania na zmieniające się potrzeby
konsumentów.
E-commerce to także zmiany w usługach finansowych. Coraz więcej zakładów ubezpieczeniowych wprowadza i rozbudowuje platformy, w których
ubezpieczony może sprawdzić zakres swojego ubezpieczenia, zgłosić szkodę czy wznowić umowę ubezpieczenia. Niewątpliwie systemy te będą coraz bardziej popularne. Również w usługach bankowych można zauważyć
większe zainteresowanie płatnościami bezgotówkowymi, co było też rekomendowane z uwagi na możliwość ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. W czasie pandemii bardzo popularne stały się płatności za pomocą
BLIK, który jest dużo szybszą metodą niż tradycyjny przelew. Rozliczając się
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ze znajomymi łatwiej jest zrobić przelew w aplikacji na numer telefonu niż
wpisywać długie numery rachunków bankowych. Coraz popularniejsze będzie potwierdzanie tożsamości przez cechy biometryczne. Już teraz można
założyć konto, wykorzystując selfie, więc w przyszłości być może będziemy
mogli użyć na przykład odcisku palca podczas realizowania płatności.
Byłam pozytywnie zaskoczona, kiedy potwierdzając swoją tożsamość
przez konto bankowe, mogłam zalogować się do swojego konta pacjenta
i sprawdzić historię leczenia czy zapisać się na test na COVID. Dopracowania
wymaga jednak system zapisu na badanie. Obecnie nadal trzeba skontaktować się z konsultantem, aby potwierdzić termin wizyty. Bardzo możliwe, że
w przyszłości za pomocą konta bankowego będziemy mogli zarejestrować się
do lekarza czy na badanie specjalistyczne.
Telemedycyna stała się alternatywą dla tradycyjnych wizyt w gabinetach
lekarskich. Dzięki teleporadom zwiększono wydajność przyjęć pacjentów
i z lekarzem spotykają się wyłącznie ci, którzy potrzebują bezpośredniego
kontaktu z medykiem. Dzięki telewizytom można czasami szybciej postawić
diagnozę i monitorować stan pacjenta. Obecnie pacjenci z COVID-19 mogą
skorzystać z Domowej Opieki Medycznej i za pomocą pulsoksymetru sprawdzać poziom swojej saturacji oraz tętno. Codziennie należy wprowadzać
swoje wyniki do systemu, który w razie pogorszenia zdrowia odpowiednio
reaguje. Zaprojektowane algorytmy pozwalają wcześnie wykryć nieprawidłowości u pacjentów i w odpowiednim czasie zareagować na zagrożenie. Myślę, że w przyszłości z opieki na takiej zasadzie mogłyby skorzystać osoby
z cukrzycą. Mogłyby tak kontrolować indeks glikemiczny.
Chociaż całkiem dobrze radzimy sobie z edukacją zdalną, to mam nadzieję, że po pandemii wrócimy do nauki w formie stacjonarnej. Okres edukacji to
nie tylko czas na naukę, ale i na budowanie relacji z drugim człowiekiem. Jest
to czas na spotkania towarzyskie, nowe znajomości i przyjaźnie, które trwają czasem całe życie. Ten aspekt jest szczególnie istotny dla najmłodszych,
którzy dużo czasu spędzają w wirtualnej rzeczywistości. Rozmawiają często
z avatarami a nie realnymi osobami. Mogą mieć później trudności z rozmową
z rówieśnikami, okazywaniem uczuć czy interpretowaniem emocji. Sama zauważyłam, że łatwiej jest mi się skupić czy zadać pytanie w czasie zajęć, kiedy
widzę reakcję grupy. Co prawda ogromnym ułatwieniem w czasie tej formy
nauki jest to, że każdy uczeń widzi tablicę i może na bieżąco śledzić kolejne
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etapy zadania. Nikt nie rozmawia w tle i łatwiej jest się skupić na słowach
nauczyciela.
Szkoda byłoby całkowicie zrezygnować z możliwości, z jakich korzystamy
obecnie. Forma zdalna może przyczynić się do urozmaicenia tradycyjnych
zajęć. Dużą szansę widzę szczególnie w nauce języków obcych ‒ w łatwy
sposób można nawiązać kontakt z zaprzyjaźnioną uczelnią w innym kraju,
poznawać kulturę i ćwiczyć zdolności językowe. Przetestowaliśmy naukę za
pomocą różnych platform i można byłoby dalej z nich korzystać, organizując
spotkania z gośćmi, z którymi trudno byłoby spotkać się tradycyjnie. W czasie studiów mieliśmy wiele spotkań z osobami pracującymi w branży, które
prowadziły dla nas zajęcia poza Gdańskiem. Byłoby to trudne do zrealizowania w warunkach stacjonarnych.
Digitalizacja wpłynęła pozytywnie na kontakty obywateli i przedsiębiorców z administracją. Coraz więcej spraw urzędowych można załatwić
w sposób zdalny, co usprawnia proces administracyjny. Szczególnie widać to
przy płatnościach podatkowych, kiedy w maju 2020 roku – ostatnim miesiącu składania deklaracji podatkowych ‒ zauważono wzrost liczby transakcji
o 362%! Dodatkowo coraz więcej spraw można zrealizować przez ePUAP bez
konieczności stawienia się w urzędzie. Kilka miast nawiązało już współpracę
z firmą kurierską InPost, co umożliwi petentom składanie i odbieranie dokumentów przez paczkomat. Mam nadzieję, że stanie się to coraz bardziej
powszechne.
Digitalizacja jest dużym ułatwieniem dla biznesu i społeczeństwa. To zadziwiające, że towarzysząca nam pandemia przyczyniła się do rozwoju procesu, który oferuje nam tak wiele korzyści. Być może za kilkanaście lat cyfryzacja stanie się naszą codziennością.
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Patrycja Fyda – studentka ostatniego roku studiów licencjackich na kierunku Analityki Gospodarczej na Politechnice Gdańskiej. Swoją karierę naukową wiąże z analizą danych
oraz aspektami automatyzacji procesów z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii. Obecnie pracuje nad tworzeniem
pracy pt: „Inwestycje alternatywne oraz tradycyjne – charakterystyka oraz porównanie za pomocą autorskiej metody”, gdzie
wykorzystuje uzyskaną wiedzę i umiejętności. Doświadczenie
zdobywa w przedsiębiorstwie zajmującym się dostarczaniem
danych do największych banków na świecie. W wolnym czasie
pasjonuje się ogrodnictwem, poezją polską oraz sportami motorowymi.

Patrycja Fyda

Pandemia a digitalizacja – przeszłość
i przyszłość przedsiębiorców

Streszczenie
W eseju podjęto próbę zmierzenia się z trudną przeszłością i zaproponowania rozwiązań na przyszłość. W szczególności przybliża problematykę digitalizacji przedsiębiorców, która powinna spełniać szereg kryteriów, takich jak: efektywność, skuteczność czy łatwość w adaptacji. W niniejszej pracy wskazano również szereg wyzwań,
z jakimi przedsiębiorcy muszą się zmagać każdego dnia, próbując spełniać wysokie
oczekiwania klientów.

Pandemia koronawirusa zaskoczyła nie tylko wirusologów. Poczuliśmy,
jakby świat się zatrzymał, choć w rzeczywistości wszystko toczyło się dalej.
Nie dawało to poczucia stabilnego jutra. Dla przedsiębiorców wspomniany
czas był wyjątkowo trudny. Aż 58% dyrektorów finansowych zatrudnionych
w polskich przedsiębiorstwach uważa, że epidemia SARS-CoV-2 wpłynęła na
biznes negatywnie1. Warto pamiętać o odpowiedzialności, jaka ciąży na ludziach pracujących na tego typu stanowiskach. Podjęte decyzje miały wpływ
1 Niemal sześć na dziesięć polskich firm odczuło negatywny wpływ epidemii koronawirusa. Polscy CFO:
kluczowym celem w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie redukcja kosztów., Deloitte, informacja prasowa dostępna za pośrednictwem strony https://www2.deloitte.com/ (dostęp: 10.06.2020 r.).
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na kondycję finansową firm, w których przeplatają się różne potrzeby ‒zarówno klientów, jak i pracowników. Obecny czas nieustającego niepokoju,
który został już nieco oswojony, jest kluczowy dla analiz oraz wprowadzenia
i weryfikacji nowych rozwiązań technologicznych. Pomimo nierzadko oczywistych odpowiedzi, kluczowe jest odpowiednie zadawanie pytań. Ich istota
może mieć wpływ na nas wszystkich ‒ przedsiębiorców, pracowników czy
klientów.
Głównym problemem dla przedsiębiorców na początkowym etapie pandemii, związanym bezpośrednio z cyfryzacją, była organizacja wirtualnego środowiska pracy. Dotychczas to rozwiązanie było stosowane głównie
w branży technologii informacyjnej. W dobie kryzysu pojęcie work-life balance nabrało nowego znaczenia.Pierwszą reakcją przedsiębiorców na postępujący kryzys było zadbanie o lojalność klientów. Początkowy etap wiązał
się również z zapewnieniem pracownikom niezbędnych zasobów do pracy.
Wszystko po to, by zarządzać znanymi procesami w nowych warunkach,
odpowiednio je modyfikować bądź stworzyć na nowo. Dla dużych przedsiębiorstw stosowanie nowoczesnych technologii i komunikowanie się online nie było aż tak wymagające, jak dla ich mniejszych konkurentów. Wobec
małych przedsiębiorstw wyzwaniem okazał się brak z góry ustalonych rozwiązań dotyczących poszczególnych procesów wewnątrz firmy. Elementy
takie jak możliwość zdalnego łączenia się z wewnętrzną siecią firmy, dostępność danych na dyskach sieciowych, systemy controllingu, wirtualne struktury wsparcia projektowego, elektroniczny obieg dokumentów czy monitorowanie procesów ‒ to tylko wybrane wyzwania, z którymi trzeba było się
zmierzyć. Reakcją przedsiębiorców na ten etap zmian była wstępna analiza
ryzyka w celu udzielenia odpowiedzi, które miały na celu doskonalenie zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego poziomu digitalizacji. W kolejnym
kroku przystąpiono do wstępnej analizy scenariuszy, jednak na przełomie
tego okresu zbyt mała ilość danych utrudniała predykcję przyszłej kondycji
finansowej przedsiębiorstwa2.
Następny etap powiązany był z utrzymywaniem wspomnianych rozwiązań. Miały one za zadanie dostarczać produkt (bądź usługę) bez spadku jej jakości. Bez względu na problemy celem było myślenie w koncepcji
2 SARS CoV-2 (COVID-19): Wpływ na biznes, KPMG, raport dostępny za pośrednictwem strony
https://assets.kpmg/, 2020.
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klientocentryczności. Dla 52% przeprowadzonych transformacji cyfrowych
motywatorem był klient3, dopiero w dalszej kolejności powodem zmian stawało się pozyskanie danych czy potrzeby pracowników. Doskonalenie elementu szybkiej reakcji spotkało się z mniejszymi bądź większymi wyzwaniami.
Zmniejszenie środków przeznaczanych na nowe inwestycje4 doprowadziło do
konieczności ciągłego reagowania na zmiany, błędy czy też nowe wymagania.
Wiązało się to z wprowadzaniem niezbędnych modyfikacji w działaniu bieżących procesów. Kluczowe było zastosowanie metodyk zwinnych. Długoletnie
projekty kaskadowe, szczególnie w obszarze zmian technologicznych, przedawniły się w zaskakująco krótkim czasie. Na tym etapie, pomijając wyniki
finansowe, skupiono się na wadach wirtualnego środowiska pracy. Pierwsze
doświadczenia z pracą zdalną zostawiły po sobie dwie perspektywy wniosków. Jedną z nich było doświadczenie zadowolenia 2⁄3 pracowników z zarządzania efektywnością poza środowiskiem biura5. Po drugiej stronie zostały
zaakcentowane procesy, które pozostały oporne na technologię. W przypadku niektórych przedsiębiorstw kompromisem stał się hybrydowy model pracy. Wobec tych problemów przedsiębiorstwa miały możliwość wyciągania
pierwszych wniosków i opracowywania reakcji na negatywne skutki pandemii. Kluczowa była komunikacja z klientem oraz pracownikiem. Obie strony
wymagały zastosowania cyfrowych rozwiązań. Te w dobie kryzysu stały się
nie tylko szansą, ale i koniecznym narzędziem pracy.
Obecny czas jest bezpośrednio związany z coraz bardziej intensywną analizą zdobytego doświadczenia oraz z próbą zrozumienia nowych potrzeb,
aby w przypadku kolejnych czarnych łabędzi6 móc reagować możliwie jak
najszybciej. Na tym etapie warto wymienić nurtujące wszystkich pytania:
z jakimi wyzwaniami mierzymy się teraz i jak docelowo zapobiec wszystkim
trudnościom, które wystąpiły w przeszłości? Odpowiedź na to pytanie jest
3 13 faktów o transformacji cyfrowej..., czyli wszystko co chciałbyś wiedzieć o cyfryzacji, ale bałeś się zapytać,
PWC, raport dostępny za pośrednictwem https://www.digitalpoland.org/, 2020.
4 Gospodarka w czasach pandemii. Spojrzenie sektorowe na bazie pierwszych doświadczeń globalnych, Bank
Pekao, raport dostępny za pośrednictwem https://www.pekao.com.pl/ (dostęp: 23.04.2020 r.).
5 Przyszłość pracy: od pracy zdalnej do hybrydowej, Capgemini, raport dostępny za pośrednictwem
https://capgeminipolska.prowly.com/ (dostęp: 07.01.2021 r.).
6 Czarny łabędź ‒ termin stosowany w ekonomii, oznaczający zdarzenie niemal niemożliwe do
przewidzenia; Elżbieta Mączyńska, artykuł dostępny pod linkiem https://gazeta.sgh.waw.pl/
(dostęp: 20.05.2020 r.).
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wielowarstwowa i powinna wymagać rozwiązań o charakterze globalnym,
europejskim oraz lokalnym. W obliczu tego, lecz również i innych kryzysów,
warto wspomnieć o idei wspólnego dobra. Kluczową pozostaje perspektywa na wprowadzenie ustrukturyzowanych, odgórnych mechanizmów, mających na celu zwiększanie „cyfrowości” nie tylko w przedsiębiorstwach, ale
i w całym społeczeństwie.
Europejską odpowiedzią na powyższe zapotrzebowanie jest wizja „cyfrowej dekady Europy”7. Przedstawione rozwiązanie ma na celu oswoić społeczeństwo i przedsiębiorców z nowymi realiami. Propozycja zakłada przeprowadzenie transformacji cyfrowej, na przykład w zakresie obsługi „hurtowni
danych w chmurze”, implementację procesów związanych ze sztuczną inteligencją oraz machine learning. Zakres wspomnianych działań ma się zrealizować do 2030 roku, uświadamiając blisko 75% europejskich firm. Co więcej,
projekt określa procesy cyfryzacji jako pozytywny czynnik, korzystnie wpływający na zatrudnienie w branży nowych technologii. Szacuje się, że pracę
znajdzie 20 milionów specjalistów odpowiedzialnych za obszar technologii
informacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli kobiet. Powyższa propozycja zawiera w swoim źródle większą ilość skutecznych rozwiązań. To
jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej. Działań, które należałoby podjąć
w celu zrównoważenia sytuacji przedsiębiorców w dobie kryzysu powinno
być zdecydowanie więcej. Kluczem do uzyskania satysfakcjonujących wyników w przyszłości jest wyznaczenie nowych potrzeb cyfrowego, ale i bezpiecznego klienta przy jednoczesnej identyfikacji najważniejszych czynników
sukcesu organizacji.
Kolejna z propozycji opiera się na współpracy państwa z przedsiębiorcami, polegająca na pomocy rządowego programu cyfryzacji dostosowanego do odpowiednich branż bądź sektorów. Wspominani wcześniej mniejsi
przedsiębiorcy, najbardziej poszkodowani w wyniku pandemii, mogliby poznać rozwiązania, które pozwoliłyby im przenieść pożądaną efektywność do
wirtualnego środowiska pracy. Przykładem takiej współpracy mogłyby być
szkolenia z zakresu zarządzania obiegiem danych online, czy uświadomienie, jak zabezpieczyć informacje i dane przed cyberprzestępcami. Tego typu
7 Cyfrowa dekada Europy: Komisja wyznacza kierunek w celu utworzenia do 2030 r. Europy opartej
na technologiach cyfrowych, raport dostępny za pośrednictwem https://ec.europa.eu/ (dostęp:
09.03.2021 r.).
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współpraca mogłaby mieć miejsce również w środowisku wewnątrzsektorowym. Podobnie jak w sportach wyścigowych, niewielkie przedsiębiorstwa
miałyby okazję czerpać wiedzę od ich większych odpowiedników. Powstałaby rozwojowa okazja do nie tylko skoncentrowania się na procesach digitalizacji, ale współtworzeniu środowiska uwzględniającego customer experience.
Idea wspólnego dobra zakłada opiekę nad przyszłymi pracownikami.
Przedsiębiorstwa we współpracy z państwem, dysponując gotowymi rozwiązaniami służącymi edukowaniu na temat nowych realiów, miałyby okazję
przygotować młodego człowieka na czekające go wyzwania. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już w branży technologii informacyjnej. Firma Microsoft,
wykorzystując grę Minecraft Education, stawia za cel oswajanie uczniów z programowaniem. Podobnie jak w przytoczonym przykładzie warto rozważyć
edukację młodzieży na tej samej zasadzie. Analityczne myślenie, umiejętność
wykorzystywania nowych mediów, ochrona informacji, etyka sztucznej inteligencji – to tylko kilka pożądanych cech pracownika przyszłości.
Czerpiąc korzyści z digitalizacji, przedsiębiorstwa będą miały możliwość
osiągania zysków w sytuacji funkcjonowania w nowych realiach. Być może
w przyszłości zapotrzebowanie na identyfikację personalizowanej digitalizacji będzie się utrzymywać. Możliwe, że pojawią się oferty pracy na autonomiczne stanowisko administratora wdrażania innowacyjnych procesów. Czy
to prawdopodobny scenariusz? Bardzo możliwe.
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Magdalena Celarska – jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia na
Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia te
ukończyłam z wyróżnieniem. Przygotowałam pracę licencjacką
pod tytułem Analiza efektywności banków spółdzielczych na
przykładzie Banku Spółdzielczego w Grójcu. We wspomnianej
pracy zwróciłam uwagę na specyfikę wskazanych podmiotów
oraz szczególną rolę w finansowaniu potrzeb mieszkańców
terenów rolniczych oraz małych społeczności. W 2019 roku
rozpoczęłam studia magisterskie na kierunku Zarządzanie Finansami i Rachunkowość specjalność Bankowość i ubezpieczenia również na Uniwersytecie Warszawskim. Dokonany wybór
specjalności miał uzasadnienie w moich szczególnych zainteresowaniach dotyczących bankowości, ubezpieczeń, szeroko
rozumianych rynków finansowych, tematyki giełdowej oraz fintechu. Obecnie jestem na drugim roku studiów magisterskich.
Przygotowuję pracę magisterską pod tytułem Zarządzanie
ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym na przykładzie
Banku Pekao S.A. oraz ING Banku Śląskiego S.A. Odnosząc się
z kolei do doświadczeń praktycznych, pierwsze kroki w obszarze bankowości stawiałam w czasie praktyk studenckich, które
odbywałam w Banku Pekao S.A. w Grójcu. Mam nadzieję, że
w dalszej przyszłości będę mogła doskonalić się w tym obszarze i rozwijać swoje zainteresowania.

Magdalena Celarska

Pandemia COVID-19 katalizatorem
procesu digitalizacji

Streszczenie
W niniejszym eseju poruszono problematykę wpływu pandemii COVID-19 na proces
digitalizacji. Omówiono innowacyjne rozwiązania zastosowane dotychczas w wielu
aspektach życia w odpowiedzi na pojawienie się nowej sytuacji. Ponadto zaprezentowano predykcje wydarzeń, które mogą mieć miejsce w niedalekiej przyszłości.

Minął już ponad rok od wybuchu pandemii koronawirusa, która istotnie
zmieniła naszą rzeczywistość. Pod koniec 2019 roku w chińskim mieście
Wuhan wykryte zostały pierwsze na świecie przypadki zakażenia wirusem
SARS-CoV-2. Wkrótce epidemia dotknęła również inne kraje. W celu ograniczenia ryzyka transmisji choroby władze poszczególnych krajów podjęły
decyzje o zastosowaniu obostrzeń. Zamknięte zostały między innymi placówki oświatowe, kulturalne czy sklepy w galeriach, zawieszono działanie
przedsiębiorstw z różnych branż gospodarki. Zakazano organizowania imprez oraz dużych zgromadzeń. Czasowo wprowadzono również zakaz przemieszczania się. Nowa sytuacja, z którą wszyscy musieli się zmierzyć, znacząco wpłynęła na większość aspektów życia człowieka oraz na całą gospodarkę.
Wyraźnym trendem, który powstał w odpowiedzi na nowe wyzwania, stało
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się przejście ze „świata offline” do „świata online”. Można zauważyć, że doświadczenia związane z okresem pandemii i wdrożone oraz upowszechnione
w tym czasie rozwiązania stały się niejako katalizatorem procesu digitalizacji. Pandemia COVID-19 przyspieszyła transformację cyfrową oraz wymusiła
duże zmiany w wielu sektorach gospodarki, sposobie pracy, oferowanych
usługach, handlu, systemie edukacji, opiece zdrowotnej czy pracy administracji. Zaobserwowane przeobrażenia są zapewne dopiero początkiem rewolucji informatycznej, która będzie kontynuowana w niedalekiej przyszłości.
Zaimplementowane rozwiązania technologiczne związane z przekształcaniem analogowych procesów i obiektów w cyfrowe odpowiedniki, a także
zdobyte doświadczenie niewątpliwie będą procentować w kolejnych latach
oraz przyczynią się do większego postępu. Istotne zmiany będą obserwowane praktycznie w większości obszarów otaczającej nas rzeczywistości.
Pandemia koronawirusa wymusiła przyjęcie innego modelu pracy. Coraz
bardziej powszechna stała się praca zdalna. Zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych pozwoliło zapewnić ciągłość działania firm i realizację zadań bez jednoczesnego uszczerbku na zdrowiu pracowników. Zmiany
dotyczyły wielu obszarów funkcjonowania wspomnianych podmiotów. Dotychczasowe strategie poszczególnych organizacji musiały ulec modyfikacji.
Znaczenia nabrały rozproszona i asynchroniczna praca zespołów ludzi, elektroniczny obieg dokumentów, zdalna współpraca z kontrahentami czy komunikacja poprzez kanały internetowe. Upowszechnienie się pracy zdalnej
spowodowało zwiększenie zapotrzebowania na systemy i narzędzia umożliwiające realizację tych zadań. W wielu firmach zastosowano nowoczesne
rozwiązania, jak na przykład chmurowe bazy danych. Wszystko to miało na
celu usprawnienie i przyspieszenie dotychczasowej pracy. Część podmiotów
w perspektywie czasu zaczęło podkreślać dużą zaletę zdalnej pracy, optymalizację wielu złożonych procesów oraz redukcję kosztów funkcjonowania
firm. Odnosząc się do przyszłości uważam, że praca zdalna stanie się nie tylko możliwością, ale również koniecznością w określonych typach działalności. Wiele firm wskazuje, że korzystnym rozwiązaniem byłoby opracowanie
modelu hybrydowego, w którym pracownicy większość obowiązków wykonywaliby z domu, natomiast w określone dni spotykaliby się w zakładzie
pracy. W mojej opinii pojawiające się zmiany w otoczeniu organizacji wymuszą niejako konieczność przeorganizowania dotychczasowych strategii.
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Przeobrażeniu ulegnie model przywództwa. Praca zdalna będzie wiązała się
w dłuższej perspektywie z większym delegowaniem zadań i samodzielnością pracowników. Jednocześnie rozwój nowych technologii i posługiwanie się
dużymi bazami danych będzie rodziło większe ryzyko cyberataków. Firmy
będą musiały skutecznie temu przeciwdziałać poprzez tworzenie odpowiednich systemów i mechanizmów bezpieczeństwa.
Pandemia COVID-19 przyspieszyła również rozwój e-usług. Pozostanie
w domach spowodowało zwiększone zainteresowanie usługami oferowanymi poprzez elektroniczne kanały. Popularnością zaczęły cieszyć się oferty dotyczące różnorodnych obszarów działalności, jak na przykład ubezpieczeń,
branży finansowej czy rozrywkowej. Można zauważyć, że wiele podmiotów
zdecydowało się na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich
jest wideo-weryfikacja stosowana przez banki, rzeczoznawców czy likwidatorów szkód. Uważam, że wprowadzone obecnie rozwiązania informatyczne
w dziedzinie e-usług pozostaną z nami na dłużej, a pojawią się też nowe.
Sprawne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych stanie się dla
tych podmiotów kluczem do zatrzymania klientów, coraz bardziej oswojonych z cyfryzacją, a tym samym - do utrzymania się na rynku.
W przypadku branży e-commerce widoczna jest podobna tendencja. Okresowe zamykanie sklepów stacjonarnych doprowadziło do wzrostu zainteresowania handlem online. Wiele podmiotów zdecydowało się na uruchomienie dodatkowych kanałów sprzedaży oraz dystrybucji, a także poszerzenia
zakresu i form elektronicznych zamówień oraz dostaw. Wymagało to od nich
wdrożenia usprawnień technologicznych platform wykorzystywanych do
obsługi klientów, a także wprowadzenia nowoczesnych form płatności. Można zauważyć, że zapoczątkowana obecnie strategia, opierająca się na digitalizacji, będzie miała fundamentalne znaczenie dla rozwoju oraz zachowania
stabilności w handlu. Moim zdaniem aktywność konsumentów w sektorze
e-commerce będzie w przyszłości rosła. Wydaje mi się, że w kolejnych latach
może być widoczny trend odejścia od sklepów stacjonarnych na rzecz sklepów internetowych. Uważam, że te pierwsze nie znikną całkowicie z naszej
przestrzeni, jednak modyfikacji ulegną takie aspekty, jak ich liczba, lokalizacja czy format. W przyszłości wprowadzenie sztucznej inteligencji w handlu
w połączeniu z rozrastającymi się bazami danych może pozwolić na gromadzenie informacji o preferencjach konsumentów, a tym samym przyczynić się
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do skuteczniej realizacji ich potrzeb. Coraz popularniejsze mogą stać się takie
rozwiązania, jak na przykład inteligentne półki czy analiza koszyków zakupowych. By sprostać oczekiwaniom klientów podmioty będą z pewnością
oferować innowacyjne rozwiązania, które umożliwią szybsze i wygodniejsze
dokonywanie zakupów. Można więc zauważyć, że przyszłość tej branży wygląda na przyszłość cyfrową.
Kolejnym obszarem, w którym pandemia wymusiła konieczność dokonania zmian, było szkolnictwo. Czasowy lock-down uniemożliwił placówkom
edukacyjnym pracę w tradycyjnej formie. Koniecznością stało się nauczanie
zdalne oraz hybrydowe. Można zauważyć, że pandemia przyspieszyła proces digitalizacji w szkołach oraz na uczelniach. Przyczyniła się pośrednio do
implementacji wielu nowoczesnych rozwiązań. Niemniej jednak uważam, że
nauczanie należy do tych rodzajów działalności, w przypadku których nie
jest wskazane całkowite wyeliminowanie kontaktu bezpośredniego z drugim
człowiekiem. Jest to szczególnie widoczne w grupie dzieci najmłodszych,
zwłaszcza w sytuacjach, w których wymagana jest pomoc drugiej osoby.
Ważnym aspektem pozostaje również kontakt z rówieśnikami. Odnosząc
się natomiast do szkolnictwa wyższego - tutaj również nie zawsze sprawdza
się pełna forma zdalna nauczania. Istnieją zajęcia, na przykład laboratoryjne,
które opierają się na obecności studentów i zdobywaniu przez nich praktycznej wiedzy. Wydaje mi się, że w kolejnych latach w szkolnictwie może zacząć dominować model hybrydowy, oparty na połączeniu nauki stacjonarnej
z nauką online. Myślę, że w przyszłości technologia zmieni edukację. Interaktywne tablice, aplikacje czy nowoczesne rozwiązania z zakresu wirtualnej
rzeczywistości staną się powszechnością. Uczniowie oraz studenci będą mogli korzystać z szerokiej bazy zdigitalizowanych podręczników, czasopism
i innych pozycji.
Pandemia COVID-19 wymusiła w 2019 roku istotną reorganizację opieki zdrowotnej. Zadania szpitali oraz przychodni zostały nastwione przede
wszystkim na walkę z pandemią. W celu ochrony pacjentów, a także pracowników służby zdrowia, wprowadzone zostały rozwiązania z zakresu telemedycyny, a przychodnie zaczęły odnotowywać wzrost kontaktów z pacjentami przez telefon oraz czat. Coś, co jeszcze na początku roku mogłoby
wydawać się nierealne, w ciągu kilku tygodni stało się faktem. Uważam więc
za bardzo prawdopodobny scenariusz, w którym w niedalekiej przyszłości
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będziemy korzystać z wirtualnych klinik oraz sztucznej inteligencji w diagnostyce wielu chorób. Większą popularność zdobędą aplikacje do pomiaru
stanu zdrowia. Uważam, że digitalizacja pozwoli również na zredukowanie
czasu przeznaczonego przez lekarzy na wykonanie czynności administracyjnych, na przykład przygotowanie dokumentacji. Pomocne mogą się okazać
nowoczesne rozwiązania cyfrowe i różnego rodzaju usprawnienia.
Nowa sytuacja, w jakiej wszyscy musieliśmy się odnaleźć, wpłynęła również na sposób kontaktów obywateli i przedsiębiorców z krajową administracją. W okresie pandemii wzrosło zainteresowanie tak zwanym profilem zaufanym, który umożliwia Polakom zrealizowanie wielu spraw urzędowych
przez internet. Polacy zaczęli również częściej składać wnioski, skargi czy
pisma urzędowe online. Myślę, że w przyszłości ten trend będzie kontynuowany. Z pewnością rozszerzy się zakres dostępnych narzędzi oraz różnorodność spraw, które można będzie zrealizować w formie elektronicznej. W mojej opinii zmieni się również świadomość - zarówno obywateli, jak i urzędów.
Uważam, że obie strony dostrzegą w tym rozwiązaniu zwiększenie wygody
oraz jakości usług administracji.
Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, że pandemia
i wdrożone w jej wyniku rozwiązania stały się w Polsce zjawiskiem inicjującym proces digitalizacji. Będzie się on rozwijał w kolejnych latach. Niewątpliwie digitalizacja wiąże się z szansami, ale również i potencjalnymi zagrożeniami, na przykład ryzykiem cyberataków. Odpowiadając z kolei na pytanie
dotyczące tego, co warto poprawić, wydaje mi się, że ważna jest zmiana naszego podejścia do nowych rozwiązań i technologii. Powinniśmy postrzegać
je głównie jako szanse i możliwości. Uważam, że jesteśmy obecnie u progu
powstania nowego „e-państwa” i „e-społeczeństwa”.

P andemia COVI D- 1 9 ka ta li za torem pro ces u d i g i t a l i z a c j i
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studentów UG. W wolnych chwilach relaksuje się przy nauce
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Pandemia – digitalizacyjna rewolucja,
nowy wymiar konsumpcjonizmu
czy przewrót w relacjach
interpersonalnych?

Streszczenie
W eseju podjęto rozważania na temat relacji między wybuchem pandemii a przyspieszeniem procesów digitalizacyjnych. Zwrócono uwagę na wielowymiarowość tego
zjawiska. W niniejszej pracy pojęcie digitalizacji nie ogranicza się wyłącznie do informatyzacji procesów.

„Analog czy cyfra?” – to pytanie przywodzi na myśl rozterki początkującego
fotografa, który próbuje dobrać sprzęt odpowiedni do swojej pracy i wizji
artystycznej. Takie pytanie zadają sobie jednak przedstawiciele niemal każdej
branży. Zastanawiają się, czy przyjęte rozwiązania analogowe warto zmienić
w formę zdigitalizowaną. Obecnie pandemia stawia sprawę jasno i ukróca
dywagacje amatorom „dzielenia włosa na czworo”. „Bycie offline” jest passé.
I już. Dostosuj się lub giń. Zatem co wybierasz?
Co było największym wyzwaniem pracy w trybie home office? Wszystko zależy od tego, komu zada się takie pytanie. Być może informatyk powiedziałby, że były to niekończące się problemy z VPN (wirtualną siecią prywatną),
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dostępami do dysków lub nadpodażą monitorów przeznaczonych na użytek domowy w stosunku do liczby dostępnych kabli sygnałowych. Tymczasem lider zespołu będzie ubolewał nad ograniczonymi kanałami komunikacji, a specjalista do spraw BHP ‒ nad pogłębiającymi się wadami postawy
pracowników, wynikającymi z używania nieergonomicznych foteli i biurek
w domowym zaciszu. Rzeczywiście były to całkiem poważne niedogodności,
choć najprawdopodobniej zażegnane w ciągu jednego lub dwóch miesięcy od
ogłoszenia pierwszego lockdownu. Prawdziwy problem, którego rozwiązanie oznaczałoby kamień milowy w relacji pracownik – pracodawca, jest tylko
jeden; brak zaufania. I choć w dobie pandemii digitalizacja wszystkich procesów wewnątrz firmy była niezbędna dla tak zwanego business continuity
w warunkach domowych, to należy pamiętać, że praca zdalna nie ogranicza się tylko do technologii, ale wiąże się z kulturą zaufania. Obecnie, rok
po wybuchu pandemii, możemy powiedzieć, że zarówno Polska, jak i pozostałe kraje europejskie zdały egzamin z ufności i komunikacji. Nie słyszy się
o skandalicznych uchybieniach pracowników, a raczej o wzroście efektywności. Uważam, że doświadczenia związane z digitalizacją w okresie pandemii
pozwolą w przyszłości udoskonalić infrastrukturę informatyczną, ale również przyczynią się do postrzegania pracy z domu jako równie wartościowej,
jak praca w biurze. O ile teraz sytuacja epidemiczna wymusiła pracę zdalną
i wiąże się też z negatywnymi konsekwencjami, takimi jak na przykład przymusowe odosobnienie, o tyle w przyszłości, kiedy – jak mniemam – miejsce
będzie miał hybrydowy model pracy, czyli kombinacja udogodnień home office z tymi oferowanymi w stacjonarnym trybie pracy, wydajność wzrośnie
do maksymalnego poziomu. Dalsza digitalizacja będzie również ukłonem
w stronę środowiska naturalnego ‒ ograniczone zostanie na przykład zużycie
papieru czy prądu. Coraz bardziej popularne staną się też wydarzenia w formule online, które zakiełkowały podczas pandemii. Warsztaty ze specjalistami z całego świata, treningi dla osób odczuwających konsekwencje pracy
siedzącej czy spotkania integracyjne, które nie wymagają wyjścia z domu to
tylko niektóre z biurowych propozycji na rozwój i odpoczynek.
Adaptacja uczniów i studentów do edukacji cyfrowej podczas pandemii
nie przeszła tak gładko, jak w przypadku pracowników. Digitalizacja w obszarze szkolnictwa nie powinna być realizowana pełnowymiarowo, a raczej
stanowić uzupełnienie nauki stacjonarnej. Mimo nieprzychylnych warunków
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nauka w takim trybie na pewno przyczyniła się do większej samodyscypliny
i zaangażowania dzieci. Sam proces digitalizacyjny na pewno zmotywował
osoby uczące się do sięgania po bardziej ambitne rozwiązania technologiczne w zakresie tworzenia notatek czy metod prezentacji. Przymusowa nauka
online w okresie pandemii już na zawsze pozostawi w uczniach i studentach
większą technologiczną pewność siebie. Co więcej wierzę, że nowoczesny
kanał nauczania wzbudził w młodych ludziach chęć rozwijania się. Fakultatywne wykłady, konferencje naukowe czy kursy w formie online stanowią
ciekawą alternatywę, która moim zdaniem będzie zyskiwać na znaczeniu
w kolejnych latach.
Polacy podchodzą sceptycznie nie tylko do digitalizacji szkolnictwa. Cyfryzacja państwowa wzbudza w części społeczeństwa nieufność, natomiast
jest to krok konieczny, aby dotrzymać tempa Europie i reszcie świata. Na
szczególną uwagę w trybie pracy zdalnej urzędów zasługuje elektroniczne
podpisywanie dokumentów. Drukowanie dokumentu i późniejsze skanowanie go w podpisanej wersji jest uciążliwe, czasochłonne, nieekologicznie
i wymaga zakupu odpowiednich urządzeń. Dodatkowo należy pamiętać, że
punkty ksero w czasie pandemii były w znacznej części nieczynne. Pozostałe
e-usługi w administracji publicznej również stanowią nieocenione udogodnienie, zarówno z perspektywy „szarego obywatela”, jak i przedsiębiorcy.
Wierzę, że pandemia stała się motorem napędowym wzrostu zainteresowania nowymi rozwiązaniami administracyjnymi, a ten trend będzie się w niedalekiej przyszłości stabilizował. Podobne społeczne odczucia towarzyszą
cyfryzacji opieki zdrowotnej. Choć teleporady dla wielu osób są rozwiązaniem kontrowersyjnym, to już wprowadzenie e-recept i wydawanie kodu
drogą telefoniczną w przypadku pacjentów przyjmujących leki przewlekle
będzie cieszyć się uznaniem jeszcze długo po pandemii.
Sektor usług i rynek e-commerce bez wątpienia nabiera teraz „wiatru
w żagle”. Handel elektroniczny w niektórych branżach przestał być dodatkowym kanałem dystrybucji i stał się głównym miejscem zawierania transakcji. W związku z digitalizacją handlu klienci mogą skorzystać z wielu dobrodziejstw. Większość sklepów odzieżowych, aby przekonać konsumentów do
zakupów przez internet, podjęła szereg działań zachęcających. Można było
zaobserwować wiele promocji w formie kodów rabatowych, obniżenia minimalnej wartości zamówienia wymaganej do darmowej dostawy czy znaczne
P andemia – d i gi ta li za cyj na rew o lucj a , no w y w y m i a r k o n s u m p c j o n i z m u
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wydłużenie czasu na podjęcie decyzji o ewentualnym, najczęściej darmowym
zwrocie zakupionego towaru (nawet do roku). W moim odczuciu natomiast
największym udogodnieniem było połączenie sił rynku e-commerce z sektorem usług. Szczególnie atrakcyjną zmianą jest wprowadzanie przez spółki
fintech systemu odroczonych płatności. W czasie pandemii został on wdrożony w sklepach internetowych na szeroką skalę. Dzięki takiej współpracy
klienci mogą wiele zyskać. Przytoczę przykład z branży modowej: klienci,
korzystając z darmowej dostawy, mogą kupić jeden produkt w kilku rozmiarach, opłacić je wszystkie za pomocą odroczonej płatności i tym samym nie
zamrażać gotówki z konta osobistego. Wiedzą bowiem, że część przesyłki
będzie zwrócona do sklepu. Mogą zatem przymierzyć wszystkie warianty
w domu, wybrać najbardziej pasujący, nadać darmowy zwrot z niepasującymi ubraniami i rozliczyć się z operatorem płatności odroczonej, opłacając
jedynie te towary, które rzeczywiście „zostały w szafie”. Ciekawe rozwiązania wprowadziły również sklepy oferujące szeroki asortyment towarów codziennego użytku. Rozpowszechnione podczas pandemii w celu zwiększania bezpieczeństwa zdrowotnego zakupy spożywcze z dostawą „pod drzwi”
i czasem realizacji nawet do jednej godziny, dla wielu stały się normalnością.
Aplikacje z dowozem zakupów są domeną dyskontów i supermarketów, natomiast segment ten stopniowo się rozrasta, na przykład o sklepy oferujące
produkty spożywcze klasy premium. Z drugiej jednak strony obserwuje się
również wzrost zainteresowania aplikacjami, które pozwalają zmniejszyć wydatki związane z zakupem jedzenia. Ich użytkownicy mogą odebrać posiłki
w pobliskich lokalach gastronomicznych pod koniec dnia za ułamek wyjściowej ceny. Można „uratować” jedzenie, które dotychczas było wyrzucane. Natomiast ograniczenia związane z przemieszczaniem się zmusiły przedstawicieli branży beauty do zastąpienia stacjonarnych zapisów formą elektroniczną.
Wyłączny kontakt telefoniczny jest zbyt czasochłonny. Dzięki digitalizacji
kalendarzy klienci zyskali na transparentności, zarówno jeśli chodzi o wolne
terminy, jak i koszty usługi. Pandemia i związane z nią cyfrowe udogodnienia bezdyskusyjnie zmieniły wymiar nowoczesnego konsumpcjonizmu, który będzie ewoluował w następnych latach.
Usprawnianie procesów wymaga czasu. Udoskonalenie potrzebuje wstrząsu. Pandemia zdecydowanie nim jest i bez ogródek wprowadza digitalizację we
wszystkie sfery naszego dotychczasowego życia. Tak wiele zza ekranu swojego
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urządzenia elektronicznego jak teraz nie można było zrobić nigdy wcześniej.
Praca, edukacja, usługi, handel, opieka zdrowotna, administracja rządowa – to
wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Nie da się zaprzeczyć, że doświadczamy cyfrowej rewolucji. Należy się zastanowić, czy mamy do czynienia z chwilowym
trendem czy może już nowym standardem. Ja zdecydowanie opowiadam się
za drugim stanowiskiem. Zmiany, które zaszły podczas pandemii, są na tyle
głębokie, że już na stałe zagościły w naszych codziennych zwyczajach i nadały
jasny kierunek digitalizacyjnej transformacji w kolejnych latach. Chciałabym
wyraźnie podkreślić – digitalizacja w rozumieniu zmiany informacji analogowej w formę elektroniczną, choć widoczna na pierwszy rzut oka, jest błahostką.
Digitalizacja jako zaczątek zmian w kontaktach międzyludzkich i zmianie stylu
życia jest natomiast tematem szalenie ważnym i właśnie ten aspekt nazwałabym prawdziwym przewrotem.
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pojęty biznes oraz sport.

Remigiusz Świątkowski

Pandemia jako szansa na
e-administracyjny sukces Polski

Streszczenie
Niniejszy esej opisuje dotychczasowy wpływ pandemii wirusa SARS-CoV-2 na administrację publiczną w Polsce. W odniesieniu do słów José Manuel Durão Barroso
z 2008 roku rozważono, czy aktualnie trwający kryzys może być dla Polski swego
rodzaju szansą na lepszą przyszłość. W pracy przedstawiony został aktualny obraz
polskiej administracji publicznej oraz zmiany, jakie w niej zaszły w 2020 roku. Ponadto określono wyzwania stojące przed polskim aparatem administracyjnym oraz
wskazano oczekiwany kierunek rozwoju.

Pierwszy w Polsce potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem
SARS-CoV-2, który powoduje chorobę COVID-19, odnotowano w marcu
2020 roku. Niedługo po zaistnieniu tego faktu przyszło nam żyć w nowej,
pandemicznej rzeczywistości. Temat ten budził wówczas wiele niepewności
w kontekście zdrowotnym, społecznym oraz gospodarczym. Od początku
pandemii w Polsce i Europie minął już ponad rok. Czego się przez ten czas
nauczyliśmy? Jaki wpływ na przyszłość będzie miał ten czarny łabędź? Co
się zmieni(ło) w kontaktach obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną? Uważam, że to dobry czas na retrospekcję.
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Od kilkunastu miesięcy rządy państw z całego świata próbują radzić sobie
z wyzwaniem, jakim bez wątpienia jest rozprzestrzeniający się koronawirus
oraz jego wpływ na gospodarkę, życie społeczne i funkcjonowanie państwa.
W tym niespokojnym czasie wprowadzonych zostało już wiele różnych –
w zależności od kraju – rozwiązań, mających na celu minimalizację negatywnych skutków pandemii. Część z nich zapewne zostanie z nami również na
kolejne lata.
Nie będzie wielkim odkryciem stwierdzenie, że w 2020 roku przyszło nam
żyć w czasach kryzysu. Interesujące jest jednak pytanie: czy ma to tylko złą
stronę? Termin „kryzys” ma w głównej mierze konotacje negatywne. Kojarzy
się przede wszystkim z niespodziewaną i niekorzystną zmianą. Należy jednak
pamiętać, że rzeczona zmiana, pod warunkiem dostrzeżenia przyczyn kryzysu i podjęcia odpowiednich kroków, może prowadzić do poprawy sytuacji
oraz być przyczynkiem do rozwoju w taki sposób, aby zapobiec podobnym
zdarzeniom w przyszłości1. Warto w tym miejscu nawiązać do treści „Europejskiego planu naprawy gospodarczej” z 2008 roku, w którym José Manuel
Durão Barroso (ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej) stwierdził:
„(…) czasy kryzysu rodzą okazje do przyspieszenia tempa zmian i podjęcia
reform strukturalnych, które umożliwią w przyszłości sukces w globalnej gospodarce przyszłości. To wielka szansa dla Europy”2.
Pandemia stanowi ogromne wyzwanie nie tylko dla szpitali, szkół czy
przedsiębiorstw, lecz również dla urzędów administracji publicznej. Aparat
administracyjny w czasach recesji powinien być fundamentem walki z nią, zapewniając tym samym ciągłość podstawowych funkcji państwa oraz pomoc
dla przedsiębiorców i obywateli w trudnej sytuacji. Tymczasem borykamy się
ze zjawiskiem nadzwyczaj niepokojącym. Służba zdrowia ostatkiem sił walczy z epidemią, brakuje odpowiedniej organizacji działań w zakresie dostaw
szczepionek oraz pozostałego sprzętu medycznego. Sektor edukacji, mimo
postępów, nadal nie jest odpowiednio przygotowany do nauczania zdalnego, co z pewnością będzie miało swój negatywny skutek w efektach kształcenia młodzieży. Nie lepiej kształtuje się sytuacja administracji publicznej,
1 Szyja P., Funkcjonowanie administracji publicznej w sytuacji kryzysu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi – studium przypadku COVID-19, 2020, s. 268‒269.
2 Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Europejski plan naprawy gospodarczej, Bruksela, dnia
26.11.2008 KOM (2008) 800 wersja ostateczna, s. 3.
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interesanci w różnego rodzaju urzędach mają bardzo ograniczone, choć będące w fazie zmian, możliwości kontaktu z urzędnikami3.
Należy pamiętać, że trwający kryzys dotknął nasze państwo – a w tym i administrację publiczną – w niespotykany dotąd sposób. Fakt ten jest doskonałą
przesłanką do intensyfikacji tempa zmian i podjęcia reform strukturalnych,
umożliwiających rozwój, a w konsekwencji społeczno-gospodarczy sukces.
Dotychczas nasz aparat administracyjny nie cieszył się dobrą sławą. Niemal
ze wszystkich stron można było usłyszeć niepochlebne głosy na temat jego
efektywności, poziomu biurokratyzacji, a także wysokości związanych z nim
wydatków. Nie stało się to bez przyczyny, bowiem jak wynika z danych Eurostatu całkowite wydatki rządowe na organy wykonawcze i ustawodawcze
w Polsce to aż 2,5% produktu krajowego brutto (PKB) co daje nam – ex aequo
z Rumunią – dopiero 19 lokatę w poniższym rankingu (rys. 1).
Rysunek 1. Całkowite wydatki rządowe na organy wykonawcze i ustawodawcze, 2019 (% PKB).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Eurostat (online data code: gov_10a_exp).

Kryzys związany z pandemią może się okazać dla naszego aparatu administracyjnego szczególnego rodzaju szansą. Błyskawiczne rozprzestrzenienie
3 Prof. Dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, Rola administracji publicznej w czasie epidemii. Czy konieczne
są cięcia kadrowe w służbie cywilnej?, 2020, s. 2‒3.
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się koronawirusa na świecie niemalże zmusiło przedsiębiorstwa, uczelnie,
a także i urzędy administracji publicznej do zastosowania innowacyjnych
rozwiązań. Sytuacja, która ma aktualnie miejsce w Polsce i na świecie, sprzyja procesom digitalizacji i cyfryzacji. Zmiany, jakie zaszły w krajowej administracji publicznej można było odczuć za sprawą między innymi wprowadzenia tymczasowego profilu zaufanego, elektronicznych odpisów akt stanu
cywilnego oraz zmian w doręczeniach elektronicznych. Nietrudno więc zaobserwować, że pandemia popchnęła administrację publiczną do rozwoju
i skorzystania z nowoczesnych rozwiązań. Zaistniała okoliczność nie tylko
wzmocniła dotychczasowy trend przenoszenia pracy do formuły zdalnej,
lecz także wymusiła digitalizację w obszarze identyfikacji, oświadczeń woli
czy podpisywania umów. Wszystko wskazuje więc na to, że doświadczenia
związane z okresem pandemii i wdrożone w tym czasie rozwiązania przyspieszą procesy digitalizacji w kolejnych latach i na zawsze odmienią sposób
komunikacji obywateli i przedsiębiorców z administracją. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, może być pierwszym krokiem do podążania w kierunku estońskim. Ten mały kraj leżący nad Morzem Bałtyckim został określony
przez Wired „najbardziej zaawansowanym społeczeństwem cyfrowym na
świecie”. Estonia stworzyła bezpieczny, wydajny i przejrzysty ekosystem,
w którym 99% usług rządowych jest dostępnych online. Dzięki e-rozwiązaniom komunikacja z administracją jest szybka i wygodna. W związku z tym
kraj może stawać się coraz bardziej efektywny4.
Technologie pozwalają przyspieszyć i uprościć wiele procesów, jednocześnie minimalizując koszty. To doskonała wiadomość dla administracji
publicznej w Polsce. Dotychczas w procesie usprawniania i cyfryzacji polskiej
administracji państwowej problematyczny był również brak chęci obywateli
do współuczestnictwa w procesie oraz – jak mniemam – niezbyt pozytywne
nastawienie wobec e-administracyjnych rozwiązań (rys. 2).

4 e-Estonia, We have built a digital society and we can show you how: https://e-estonia.com/ (dostęp:
26.03.2021 r.).
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Rysunek 2. Interakcja cyfrowa obywateli z instytucjami publicznymi (wykluczając e-mail), odsetek osób w wieku 25-64 (2015).

Źródło: Śledziewska K., Zięba D., E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Jak z niej (nie)
korzystamy, 2016, s. 5.

Niemniej jednak również i ten aspekt pod wpływem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 się zmienia. Jak stwierdził w jednym z wywiadów były
minister cyfryzacji Marek Zagórski: „Zmieniło się na pewno to, że obywatele
w o wiele większym stopniu korzystają z możliwości, jakie dają e-usługi, takie jak elektroniczne podania, wnioski czy skargi, czyli tzw. pismo ogólne.
Dzisiaj wzrost zainteresowania tymi usługami, zarówno oferowanymi centralnie i lokalnie, jest co najmniej trzykrotny”5. Słowa te znajdują potwierdzenie w rzeczywistości, bowiem w grudniu 2020 roku przekroczony został próg
8,6 mln profili zaufanych w administracji publicznej6.
Wzmożone zainteresowanie usługą profilu zaufanego wskazuje na ogromy popyt na e-usługi, który powinniśmy wykorzystać poprzez dostarczenie adekwatnej do popytu ilości e-rozwiązań. Sprawna e-administracja daje
ważny impuls rozwojowy dla państwa. Pozwala zaoszczędzić czas, uprościć
procedury oraz zmniejszyć koszty czynności administracyjnych. Dynamiczna zmiana w administracji publicznej niesie więc ze sobą korzyści zarówno
5 Serwis Samorządowy PAP, Minister Cyfryzacji: koronawirus trwale zmieni administrację publiczną
(wywiad): https://tiny.pl/rksqf (dostęp: 26.03.2021 r.).
6 Biznes bez papieru, Dlaczego rok 2020 był przełomem dla cyfryzacji i rynku usług zaufania?, https://
tiny.pl/rksrc (dostęp: 26.03.2021 r.).
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społeczne, jak i ekonomiczne. Myślę, że metaforyczna zmiana Polski w „e-Polskę” zaowocowałaby ogromną ilością bezpośrednich inwestycji zagranicznych w naszym kraju, wzrostem produktywności oraz zwiększonym
ogólnym zadowoleniem z życia. Co prawda dziś jesteśmy dopiero na początku tej drogi, lecz biorąc pod uwagę pozytywne nastawienie obywateli oraz to,
że Polska słynie na arenie międzynarodowej ze znakomitych programistów
twierdzę, że przy odrobinie chęci i dobrej organizacji procesu digitalizacji
moglibyśmy plasować się w tej dziedzinie w czołówce rankingu a następnie
czerpać z tego faktu – jako państwo – ogromne korzyści.

Michał Bukowski – jestem studentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pierwszego roku studiów magisterskich. Specjalność wybrana przeze mnie to ekonomia menadżerska i doradztwo finansowe. Kierunek ten przemówił do
mnie ze względu na połączenie moich dwóch głównych zainteresowań: zarządzanie oraz finanse. Dzięki bardzo dobrym wynikom w nauce w ostatnim roku studiów licencjackich uzyskałem stypendium rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Aktualnie łączę naukę z pracą i odbywam staż
w Banku Handlowym w Warszawie, w Olsztyńskim oddziale.
Zajmuję się wystawianiem zaświadczeń i opinii bankowych dla
klientów korporacyjnych. Oprócz moich zainteresowań szeroką dziedziną jaką jest ekonomia, moją pasją jest Ochotnicza
Straż Pożarna, której jestem członkiem.

Michał Bukowski

Pandemia ‒ obecnie problemy,
w przyszłości szansa na rozwój

Streszczenie
Gwałtowny rozwój pandemii zmusił społeczeństwo do poszukiwania nowych rozwiązań, aby pomimo walki z wirusem poszczególne sektory gospodarki mogły dalej
sprawnie funkcjonować. W eseju przeanalizowano i oceniono wprowadzone oraz udoskonalone rozwiązania w administracji, e-commerce, pracy zdalnej, systemie opieki
zdrowotnej oraz edukacji. Pokazano pozytywny wpływ procesów digitalizacji na sfery
życia społecznego.

Koniec drugiej dekady XXI wieku zdominowała pandemia koronawirusa
SARS-CoV-2. Walka z tym trudnym przeciwnikiem okazała się dłuższa niż się
spodziewano. Od wielu miesięcy rządzący państw na całym świecie debatują
nad „powrotem do normalności”. Może jednak warto zacząć myśleć o końcu
pandemii, jak o szansie na nowy początek, a nie podejmować próbę wracania do normy? W czasie pandemii, ze względu na konieczność ograniczenia
mobilności społeczeństwa, nie tylko udoskonalono dotychczasowe procesy, ale
wprowadzono również nowe rozwiązania w różnych sferach życia społecznego. To, co mogłoby wydawać się niemożliwe do zrealizowania, stało się naszą
codziennością, a fakt, że to nie jest jeszcze koniec walki z chorobą COVID-19
utwierdza w przekonaniu, że musimy być gotowi na kolejne zmiany.
149

Pandemia SARS-CoV-2 niewątpliwie zmusiła społeczeństwo do nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań za pomocą procesów digitalizacji.
I tak oto rozpowszechniła się edukacja zdalna na różnych poziomach nauczania. Uważam, że o ile w przypadku szkół wyższych ma to swoje zalety, tak
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych nowy sposób nauczania nie
powinien być kontynuowany. Nauczanie zdalne jest krzywdzące szczególnie
dla uczniów szkół podstawowych. Spędzając czas przed ekranem komputera
uczeń jest pozbawiony możliwości swobodnego nawiązywania relacji z rówieśnikami, może odczuwać brak motywacji do nauki i mieć problemy z koncentracją. Z podobnymi problemami mierzą się również uczniowie szkół wyższych,
jednak w ich przypadku głównym mankamentem nauki zdalnej jest fakt, że
części zajęć nie da się zrealizować w tym trybie. Mowa o zajęciach prowadzonych na przykład na kierunkach medycznych czy technicznych. Niemniej jednak uważam, że wykłady w formie zdalnej mogą zostać z nami na dłużej ‒ to
głównie nauka teoretyczna. Możliwość słuchania profesorów w domowym
zaciszu z filiżanką kawy w dłoni jest ciekawą alternatywą dla przepełnionej
auli, w której czasem trudno skupić uwagę na słowach prowadzącego, a każdy szelest przewracanych kartek może dekoncentrować osoby uczestniczące
w wykładzie. Biorąc pod uwagę rozpowszechniony w czasie pandemii proces
digitalizacji, wynikający z przeprowadzania większości egzaminów w formie
zdalnej, warto zastanowić się, czy jest to rozwiązanie, które należy kontynuować. A może jednak wrócić do tradycyjnych metod weryfikowania wiedzy
uczniów, gdyż te uznawane są za bardziej wiarygodne?
Według Charlesa Freemana „nie wprowadzać innowacji, to znaczy umierać”. Z racji tego, że SARS-CoV-2 najmocniej uderzył w system opieki zdrowotnej, konieczne było wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie świadczenia usług zdrowotnych i rozpowszechnienie już istniejących. Podczas
pandemii zyskały na popularności dokumenty w formie elektronicznej, takie
jak e-recepta oraz e-skierowanie. Bez wątpienia wspomniane narzędzia stały
się kluczowe w rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Osoby z chorobami przewlekłymi, które muszą regularnie przyjmować leki oraz konsultować się ze specjalistami, nie muszą za każdym razem osobiście stawiać się
w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu. Wystarczy kontakt telefoniczny
i po otrzymaniu krótkiego kodu można zrealizować e-receptę w dowolnej
aptece bądź uzyskać skierowanie do wybranego specjalisty. Moim zdaniem
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przytoczone rozwiązania są doskonałym przykładem innowacji procesowej,
która ułatwia codzienność zarówno pacjentom, jak i lekarzom. Do końca
września 2020 roku wystawiono aż 330 milionów e-recept, z czego ponad 90%
w wersji elektronicznej.1 Dane te wskazują, że procesy digitalizacji w zakresie świadczenia usług zdrowotnych wprowadzone przed pandemią, ale zdecydowanie bardziej rozpowszechnione w czasie jej trwania, mają znakomity
wpływ na otaczające nas środowisko. A nie zapominajmy, że zagadnienia
środowiskowe są jednym z głównych trendów XXI wieku. Kolejną zmianą
wprowadzoną w obszarze opieki zdrowotnej podczas pandemii były teleporady. Mimo wielu głosów niezadowolenia uważam, że błędem byłaby rezygnacja z nich po zakończeniu walki z koronawirusem. Wdrożone rozwiązanie
powinno dalej funkcjonować, aby osoby, które nie potrzebują bezpośredniego kontaktu z lekarzem, nie musiały marnować czasu stojąc w i tak wystarczająco długich kolejkach w przychodni.
Bez wątpienia można stwierdzić, że w okresie pandemii dynamicznie rozwinął się handel elektroniczny. Wielu przedsiębiorców uruchomiło sklepy internetowe, a ci, którzy już je mieli, wzbogacili swoją ofertę, by jeszcze bardziej
przyciągnąć klientów. Darmowa dostawa i możliwość zwrotu zakupionych
produktów czy faktura online są już standardem w większości sklepów prowadzących sprzedaż internetową. Wygoda związana z robieniem zakupów
bez wychodzenia z domu i zaoszczędzony czas są głównymi czynnikami,
decydującymi o wzroście zainteresowania tego typu usługami. Można zatem przewidywać, że konsumenci będą bardziej skłonni do zakupów przez
internet również po pandemii. W czasie jej trwania mieli bowiem szansę
doświadczyć korzyści płynących ze sprzedaży internetowej. Konsekwencją
tego rozwiązania będzie rezygnacja niektórych gałęzi handlu ze sprzedaży
stacjonarnej ‒ stanie się ona po prostu nierentowna. Myślę, że za kilka lat
wielkopowierzchniowe galerie handlowe zaczną wynajmować swoje lokale
nie właścicielom butików, ale firmom z przeznaczeniem na biura. Lokalizacja galerii to zwykle centrum miasta, więc zainteresowanie przedsiębiorców
może być spore.
Błędem byłoby pominięcie zmian wprowadzonych w kontaktach obywateli i przedsiębiorców z administracją. W wyniku konieczności zamykania
niektórych urzędów bądź ograniczania liczby interesantów, uświadomiliśmy
1 https://g.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/4635000/4635017-eskierowania.pdf
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sobie, jak wiele istotnych spraw można rozwiązać bez wychodzenia z domu.
Portale rządowe zostały na tyle udoskonalone, że korzystanie z nich nie powinno stanowić dla nikogo trudności. Rozwój pandemii koronawirusa spowodował, że społeczeństwo zaczęło poznawać i korzystać z możliwości, jakie
daje digitalizacja w zakresie administracji. Należy mieć na uwadze, że nie jest
to tylko wygoda, ale również bezpieczeństwo danych. Na przykładzie pożaru archiwum w Krakowie można wyciągnąć wnioski, że tradycyjny sposób
przechowywania dokumentów jest nie tylko problematyczny, ale również nie
daje gwarancji bezpieczeństwa.2
Ostatnim, ale nie mniej ważnym zagadnieniem, które rozwinęło się podczas pandemii i wymaga uwagi, jest praca zdalna. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w szczytowym momencie pracę zdalną
świadczyło 11% osób pracujących. Nie jest to zatem tak powszechne rozwiązanie, jak mogłoby się wydawać. Poza osobami, które wykonują swoje obowiązki służbowe wyłącznie zdalnie lub wyłącznie stacjonarnie są też takie,
które pracują w modelu hybrydowym. To właśnie ten model pracy będzie
najlepszym rozwiązaniem w niedalekiej przyszłości dla wielu branż. Z badań
przeprowadzonych przez firmę Antal wynika, że główne wady pracy zdalnej
to negatywny wpływ na integrację i współpracę w zespole oraz mniejsze utożsamianie się z firmą osób, które dłuższy czas wykonywały pracę w domu. To
z kolei wpływa na wzrost rotacji pracowników. Jako główne zalety home office
wymienia się przede wszystkim zaoszczędzony przez pracowników czas na
dojazdy oraz niezależność. Z badań tych wynika również, że wprowadzenie
pracy zdalnej wcale nie powoduje dużych oszczędności dla pracodawców.
Aż 69% pracowników oczekuje bowiem dodatkowych benefitów ze względu
na wykonywanie swoich obowiązków zawodowych w domu. Co ciekawe,
jak wynika z przytoczonego badania, większość pracodawców nie planuje
zmniejszać przestrzeni biurowej mimo przejścia pracowników na pracę zdalną. Wyjątkiem w tej kwestii jest branża marketingowa, w której 100% badanych wykazało chęć takiej zmiany.3 Uważam, że w sektorach, w których praca
zdalna jest możliwa, należy wprowadzić model pracy hybrydowej, ponieważ
przynosi on wiele korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.
2 https://wspolnota.org.pl/news/krakow-dokumentacja-ze-spalonego-archiwum-zostanie-czesciowo-odtworzona
3 https://antal.pl/wiedza/artykul/ograniczenie-przestrzeni-biurowej-pracodawcy-mowia-nie
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Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 zdecydowanie przyspieszyła wdrożenie procesów digitalizacji w wielu sferach życia społecznego. Lope de Vega
stwierdził kiedyś, że „postęp to znaczy lepsze, a nie tylko nowe”. Dzięki
rozwiązaniom wprowadzonym w okresie pandemii oraz udoskonaleniu już
istniejących, Polska ma szansę rozwinąć się w kolejnych latach. Społeczeństwo zyskało wiele cennych doświadczeń związanych z wprowadzonymi
udogodnieniami, co z kolei może skutkować poprawą jakości życia. Należy
wyciągnąć jak najwięcej wniosków z okresu pandemii, aby czasu tego nie
uznać za stracony. Niech będzie on motorem napędowym do wprowadzenia
kolejnych rozwiązań ku lepszej przyszłości.
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Luiza Cieplińska – rozpoczęła swoją studencką przygodę
w Warszawie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na
kierunku technologia żywności i żywienie człowieka. Po dwóch
latach bliżej jej było do ekonomii, dlatego teraz jest studentką
trzeciego roku Międzynarodowych Stosunków Zagranicznych
na specjalności handel zagraniczny oraz finansistką Koła Naukowego Handlu Zagranicznego. Aktywna członkini Koła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych angażująca się
w organizowane przez koło debaty oksfordzkie. Konsultantka
telefoniczna obsługująca projekt Narodowego Funduszu Zdrowia, wcześniej sprzedawca i doradca klienta w sieci sklepów
odzieżowych ZARA z prawie rocznym stażem. Ceni sobie kontakt z klientem indywidualnym z uwagi na zainteresowanie
psychologią w biznesie i relacjami B2C. W 2015 roku w ramach
szkolnego projektu uczestniczyła w zakładaniu i prowadzeniu
mikroprzedsiębiorstwa, w którym współtworzyła biznesplan
firmy i proces jego wdrażania. W 2020 roku współorganizowała konferencję naukową dotyczącą społecznej odpowiedzialności biznesu, jednak pandemia pokrzyżowała plany, a sama
konferencja się doszła do skutku. Chętnie angażuje się w projekty, lubi uczyć się nowych rzeczy i poszerzać horyzonty.

Luiza Cieplińska

Perspektywy rozwoju technologii
spowodowane wybuchem pandemii –
analiza obecnych zjawisk

Streszczenie
Analizie zostały poddane narzędzia technologiczne, które upowszechniły się wraz
z koniecznością ograniczenia bezpośrednich kontaktów w życiu społecznym i zawodowym. Autor podaje przykładowe rozwiązania w sferze pracy, nauki, zdrowia i rozliczeń w urzędami, które mogą zostać z nami na dłużej oraz przytacza te, które znalazły
szersze zastosowanie.

4 marca 2021 roku to rocznica pierwszego zdiagnozowanego przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Polsce. Niewątpliwie ponad rok trwającej
już pandemii odcisnął na nas swoje piętno, zarówno w sferze gospodarczej,
jak i społecznej. Ograniczenie kontaktów z bliskimi, odłożenie w czasie planów biznesowych, ale również lęk o przyszłość swoją i swoich pracowników
to tylko niektóre z negatywnych aspektów lockdownu. Jeśli w ogóle można
dostrzegać pozytywne aspekty tej sytuacji, to według mnie byłby to rozwój
internetowych narzędzi w miejscach pracy, szkołach lub urzędach. Ten okres
nauczył nas, że niektóre rozwiązania prowadzone dotąd stacjonarnie mogą
z łatwością i bez większej szkody przenieść się do rzeczywistości wirtualnej.
155

Jednym z najważniejszych przykładów takich rozwiązań, którego doświadczyłam osobiście, jest nauka zdalna. Początkowo chaotyczne i mało
usystematyzowane procedury nie sprzyjały nauce online. Jednak po wypracowaniu schematów pomogły przynieść oczekiwane rezultaty. Oczywiście mam tu na myśli wyłącznie studia wyższe, gdyż dla niższych etapów
edukacji całkowite przeniesienie zajęć do sieci przyniosłoby duże szkody
społeczne. W związku z tym, że studiowanie to proces ciągłej samodzielnej
nauki, to moim zdaniem wypracowanie w przyszłości hybrydowej formy
nauczania ma dużą szansę powodzenia. Oczywiście istnieją takie kierunki
studiów, na których takie rozwiązanie byłoby niemożliwe ‒ to na przykład
medycyna czy farmacja. Dostrzegam jednak szansę na prowadzenie w formie
częściowo zdalnej zajęć – głównie wykładów. To rozwiązanie mogłoby przynieść wymierne oszczędności w zakresie kosztów utrzymania infrastruktury
uczelnianej, a zaoszczędzone środki można przeznaczyć na zakup licencji na
niezbędne oprogramowanie. Dodatkowo dotychczas funkcjonujące biblioteki uczelniane lub szkolne powinny przejść proces digitalizacji, który ułatwiłby uczniom dostęp do większej bazy publikacji. Niekiedy dana pozycja
książkowa występuje w pojedynczych egzemplarzach, co zmniejsza szansę
na pozyskanie z niej wiedzy przez większą liczbę osób. Scyfryzowanie zasobów bibliotecznych, przy zachowaniu do nich bezpłatnego dostępu, powinno
usprawnić proces samodzielnej edukacji. Wymuszona przez pandemię konieczność przejścia na pracę i naukę zdalną sprawiła, że osoby gorzej radzące
sobie w wirtualnym świecie (m.in. osoby starsze, mniej chętnie korzystające
z nowych technologii) musiały nauczyć się korzystać z cyfrowych rozwiązań.
Wierzę, że trend ten będzie postępował, gdyż sama nauka staje się ciekawsza
przy użyciu połączenia formy tradycyjnej i nowoczesnej. Przykładem takich
praktyk mogą być interaktywne gry podczas zajęć lub możliwość wykonywania ćwiczeń wielokrotnie w celu systematyzowania i utrwalania wiedzy.
Warto poruszyć tu kwestie wykluczenia społecznego w grupie osób, które
nie mogą pozwolić sobie na studiowanie na najlepszych uczelniach w kraju
ze względów ekonomicznych. Szerszy dostęp do wiedzy dzięki e-nauczaniu
to ogromna szansa dla ambitnych, młodych osób, które nie miały dotychczas
możliwości na zdobycie wyższego wykształcenia.
Niemniej ważnym aspektem jest praca zdalna, której też mam okazję doświadczać. Brak bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami, możliwości
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nawiązywania relacji biznesowych czy wymiany zdań podczas zebrań to jedynie niektóre z negatywnych skutków pracy online. Moim zdaniem przeniesienie wszelkiej aktywności zawodowej do sieci nie sprzyja ani pracownikom,
ani klientom. Spędzanie całego dnia pracy przed ekranem komputera męczy
organizm zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Przed wybuchem pandemii
czas poświęcony na pracę zawodową był z pewnością krótszy. Na myśl przychodzi powiedzenie o „zabieraniu pracy do domu”, jednak termin ten chwilowo stracił na znaczeniu ‒ praca towarzyszy nam przez cały dzień, a nie, jak
dotąd, podczas ośmiu godzin w biurze. Jednym z pozytywnych aspektów, jakie dostrzegam, to forma szkoleń online. Ich organizacja i uczestnictwo w nich
są łatwiejsze, głównie ze względu na brak konieczności dojazdu na miejsce
szkolenia. Jest to oszczędność dla firmy w postaci braku opłat za nocleg pracowników, wyżywienie oraz transport. Wydaje mi się jednak, że pracownicy
bardzo cenią sobie możliwość wyjazdu w delegację, a zmiana otoczenia pozytywnie wpływa na ich wyniki podczas takich szkoleń. Kolejną zaletą pracy
zdalnej jest oszczędność czasu oraz pieniędzy dzięki zredukowaniu dotychczasowych dojazdów do pracy. Istnieją także zawody, których praca nie mogła przenieść się do wirtualnego świata ‒ nie mogli tego zrobić na przykład
sprzedawcy w niektórych sklepach. Jednak w pewnym sensie to nie pracownik
przeniósł się do internetu, a towar lub usługi, które oferuje. Wydaje mi się, że
obostrzenia nakładane na różne rodzaje usług, w tym handlowych, wymusiły
na przedsiębiorcach szybszą decyzję o wejściu ze swoim produktem lub usługą
do świata online. Wydawać by się też mogło, że niektórych usług nie da się
świadczyć zdalnie. Kursy makijażu, przeglądy ubrań w szafach, zajęcia fitness
na żywo to tylko mały wycinek nowych możliwości e-biznesu. Być może zbyt
kategorycznym jest stwierdzenie, że „jeśli kogoś nie ma internecie, to nie istnieje”. W pewnym jednak stopniu się z tym zgadzam. Opinie, dane techniczne
produktu czy sposób jego użytkowania to najczęściej wyszukiwane zagadnienia w internecie. Przedsiębiorcę, którego nie ma w sieci, trudniej odnaleźć niż
podmiot obecny online i stacjonarnie. Branżą, która moim zdaniem najbardziej
zyskała przez brak możliwości przeniesienia się do internetu, były usługi kurierskie i dostawcze. Zdecydowana większość osób częściej decydowała się na
zamówienie zakupów z dowozem do domu. Myślę więc, że mimo tak dużych
problemów, z jakimi zetknęły się podczas pandemii polskie firmy, to właśnie
transport jest gałęzią, która przetrwa bardzo wiele i będzie się rozwijał.
P erspekt ywy ro zw o j u tech no logi i spow o do w a n e w y b u c h e m p a n d e m i i
– analiz a obecnych zj a w i sk
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Zasługujące na uwagę są również kwestie zmienionej i w dużym stopniu
ulepszonej formy kontaktu z urzędami oraz placówkami administracyjnymi.
Zrealizowanie spraw urzędowych zazwyczaj wiązało się z długim oczekiwaniem w kolejce, przekierowywaniu do różnych osób i niejednokrotnie koniecznością ponownej wizyty. Stworzenie systemu weryfikacji internetowej
interesantów jest dużym krokiem naprzód. Wdrożony i upowszechniony tak
zwany profil zaufany jest bardzo sprawnie działającym narzędziem, dzięki
któremu można załatwić sprawy urzędowe online w serwisach administracji
publicznej. Sprawdza się zarówno przy rozliczaniu podatków, jak i podczas
rejestracji w przychodni. Znalazł on też swoje zastosowanie teraz ‒ w czasie
szczepień populacyjnych przeciwko COVID-19. Każdy z nas może się umówić na szczepienie bez wychodzenia z domu, właśnie przez profil zaufany.
Przydatny jest również podpis elektroniczny, jednak jest on wykorzystywany
w zbyt małym stopniu. Myślę, że upowszechnienie takiego rozwiązania na
większą skalę pomoże usprawnić wiele procesów. Warto wspomnieć o aplikacji mobilnej mObywatel, która już ułatwiła codzienne funkcjonowanie wielu osobom. Ten cyfrowy portfel na dokumenty i usługi pozwala na bezpieczne
pobieranie i okazywanie swoich danych, realizację e-repet, a nawet sprawdzenie przez kierowców zgromadzonych punktów karnych. Oprócz dowodu
osobistego można w niej umieścić także legitymacje studencką, która teraz,
w formie papierowego dokumentu, nie jest ważna. Będąc w czasie pandemii
za granicą spotkałam się z sytuacją, w której brak naklejki na plakietce legitymacji oznaczał jej nieważność, mimo rozporządzeń w kraju o przedłużeniu
jej ważności. Jedyną możliwością na skorzystanie ze zniżek, jakie zapewnia
status studenta, było właśnie posiadanie mLegitymacji w aplikacji. Wydaje
mi się, że społeczeństwo coraz częściej będzie korzystało z takiego sposobu
przechowywania dokumentów. Nawet w przypadku zgubienia urządzenia
mobilnego z danymi wrażliwymi mamy pewność, że nie zostaną one skradzione ‒ niezbędny jest proces autoryzacji. W obliczu pandemii i coraz większej liczby osób zaszczepionych wprowadzono także możliwość przechowywania potwierdzenia o odbytym szczepieniu przeciw koronawirusowi. Takie
rozwiązanie jest zdecydowanie wygodniejsze niż trzymanie dokumentu
w wersji papierowej.
Konieczność ograniczenia bliskich kontaktów społecznych zrodziło potrzebę budowy większej ilości stanowisk samoobsługowych. Proces ten
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widoczny jest przede wszystkim w sklepach spożywczych, jednak coraz częściej także w drogeriach czy na stacjach benzynowych. Uważam, że kolejne
w tym procesie mogą być wypożyczalnie aut, sprzedaż usług telekomunikacyjnych czy recepcja w hotelach. Zastępowanie człowieka urządzeniami elektronicznymi to zjawisko nowe, ale bardzo szybko wdrażane. Myślę, że będzie
ono przechodziło na kolejne sektory. Już teraz można zauważyć likwidację
lub zmniejszanie liczby placówek bankowych. Społeczeństwo zachęcane
w sklepach do płatności bezgotówkowych coraz częściej się na to decyduje,
a oprócz tradycyjnej płatności kartą wybiera płatności zbliżeniowe ‒ zegarkiem lub smartfonem. Pieniądz w formie gotówki traci na znaczeniu. Nawet
starsze osoby, których emerytury i renty przez wiele lat przynosił listonosz,
przekonują się do przejścia na korzystanie z bankowości internetowej. Niemniej jednak wraz z przechodzeniem do internetu ważne jest to, aby rozwijać
świadomość bezpieczeństwa w sieci.
Podsumowując ‒ pandemia bardzo zmieniła nasze postrzeganie świata.
Oprócz finansowych i społecznych strat przyniosła nam także rozwój i postęp technologiczny. Wiele zmian, także w zakresie techniki, to nie tylko straty, ale też korzyści. Uważam, że warto iść z duchem czasu i przyswajać to,
co oferuje nam świat. Warto być jednocześnie trochę krytycznym, a przede
wszystkim umieć dostrzegać zagrożenia wynikające z rozkwitu technologii.
Według mnie są to zmiany w zachowaniach społecznych, przede wszystkim
desocjalizacja społeczeństwa, a co za tym idzie ‒ większe poczucie osamotnienia, gdyż musimy przejść z bezpośredniej relacji „ja i ludzie” na pośrednią:
„ja, komputer i ludzie”.

P erspekt ywy ro zw o j u tech no logi i spow o do w a n e w y b u c h e m p a n d e m i i
– analiz a obecnych zj a w i sk
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Monika Piekut

Postpandemiczna
rzeczywistość w Polsce

Streszczenie
Praca dotyczy wpływu, jaki pandemia wirusa SARS-CoV-2 wywarła na poziom digitalizacji w Polsce oraz jej dalszego rozwoju w postpandemicznych warunkach. Dotyka ona sześciu obszarów, jakimi są rynek pracy, edukacja, e-commerce, e-usługi,
administracja publiczna oraz służba zdrowia. Zawiera przemyślenia oraz przewidywania autora.

Stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ogłoszono w Polsce 13 marca 2020 roku. Pandemia trwa nieco ponad
rok, niemniej jednak zdołała wywrzeć ogromny wpływ na życie codzienne
Polaków. Wiele sfer ich życia uległo transformacji i przeniesieniu do sieci.
Wiele procedur zostało uproszczonych i dostosowanych do realizacji bez
wychodzenia z domu. Przyzwyczajenia i styl życia również uległy modyfikacji i wymagały dostosowania się do nowej rzeczywistości. W społeczeństwie słychać dwa głosy. Pierwszy nostalgiczny, opowiadający się za
powrotem do stanu sprzed pandemii. Drugi natomiast podkreśla zalety
wprowadzonych udogodnień i niechęć z ich rezygnacji. Należy sobie zadać
pytanie: za którym głosem pójdzie postpandemiczny świat? Poniżej postaram się na nie odpowiedzieć.
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Pierwsza istotna zmiana spowodowana pandemią dotyczy upowszechnienia pracy zdalnej. Z analizy firmy PwC wynika, że przed pandemią COVID-19 zaledwie 2% wszystkich pracowników wykonywało swoje zawodowe
obowiązki z domu. Była to domena wolnych zawodów. W czasie pandemii
prace biurowe również w dużej mierze zaczęły być wykonywane w trybie
home office. Liczba osób pełniących swe obowiązki z domu wzrosła do około
35‒40% wszystkich pracujących. Z perspektywy pracowników szybko okazało
się, że home office, oprócz kilku oczywistych zalet, takich jak większa elastyczność czy oszczędność czasu na dojazdy, ma również wady. Zaliczyć do nich
można zaburzoną równowagę między życiem prywatnym a służbowym oraz,
w przypadku pracujących rodziców, rozproszenie uwagi powodowane przez
ich dzieci. Pracodawcy natomiast dużo bardziej chwalą sobie formę zdalną.
Dostrzegają w niej redukcję kosztów stałych działalności firmy oraz większą
mobilność pracowników. Przede wszystkim jednak skupiają się na efektywności wykonywanej pracy, a z obserwacji wynika, że pełnienie obowiązków
z domu nie obniża skuteczności pracowników. Uważam, że na rynku pacy
dalej będzie wiele ofert opierających się na home office lub formę hybrydową.
Jest to przyszłościowa metoda pracy, łącząca w sobie zarówno elastyczność,
jak i efektywność. Pracownicy będą zmuszeni zaadaptować się do trybu pracy
zdalnej i lepiej opanować umiejętność zarządzania sobą w czasie.
Przemiany związane z rozprzestrzeniającą się błyskawicznie pandemią
COVID-19 nie oszczędziły również dzieci. 25 marca 2020 roku wprowadzono
w Polsce obowiązek edukacji zdalnej. To rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej znacznie przyspieszyło proces transformacji cyfrowej szkolnictwa oraz wzbudziło ogromny popyt na rozwiązania branży EdTech. W ciągu
zaledwie kilku dni w szkołach wyraźnie wzrosło zapotrzebowanie na jednolite,
ustandaryzowane środowisko informatyczne i komunikacyjne, które umożliwi
wszystkim pracę na tych samych narzędziach i stworzenie tym samym jednego
spójnego ekosystemu odzwierciedlającego grupę klasową. Takie rozwiązania
szybko zostały opracowane i w kwestii technicznej sprawują się bez zarzutu.
Patrząc jednak holistycznie można dostrzec, że e-nauka pomija zasadniczą
potrzebę dzieci, którą jest pełna interakcja z rówieśnikami, również w świecie rzeczywistym. Uważam, że to powód, dla którego całkowite przeniesienie
szkolnictwa do sieci nie jest rozwiązaniem przyszłości. Jednocześnie jestem
przekonana, że w ciągu kilku lat edukacja online stanie się składową nauczania
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hybrydowego, które będzie dominowało w polskich szkołach. E-nauka może
w dalszym ciągu mieć zastosowanie w przypadku dzieci przewlekle chorych
oraz z różnymi niepełnosprawnościami.
Rynek e-commerce określa się mianem beneficjenta pandemii. Z analizy
przeprowadzonej przez PwC wynika, że w 2020 roku e-handel stanowił aż
14% całkowitej wartości sprzedaży detalicznej w Polsce. Podczas pandemii
Polacy masowo korzystali z zakupów online. Powodów tego zjawiska jest kilka. Jednym z nich jest minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez unikanie
dużych skupisk ludzkich. Drugim ‒ niemożność dokonania zakupów w formie tradycyjnej spowodowana izolacją domową, kwarantanną obowiązkową
albo rozporządzeniem ograniczającym sprzedaż w galeriach handlowych.
Ponadto z analizy PwC wynika, że zakupy w sieci spełniają oczekiwania
klientów i aż 85% z nich deklaruje dalsze korzystanie z e-commerce nawet po
zakończeniu pandemii. Wiele sklepów w odpowiedzi na wyżej wymienione
kwestie przyspieszyło proces digitalizacji i położyło większy nacisk na rozwój
kanałów online. Największe zyski w e-handlu odnotowują sklepy internetowe z branży spożywczej, następnie rynek e-grocery, apteki oraz księgarnie
internetowe. Co ciekawe oprócz ludzi młodych do zakupów przez interent
coraz częściej przekonują się osoby starsze. Przemawia do nich bezpieczeństwo oraz wygoda takiego rozwiązania. Faktem niezaprzeczalnym jest to, że
sprzedaż przeniosła się do sieci i proces ten jest raczej nieodwracalny.
Za sprawą izolacji społecznej na popularności zyskały e-usługi. Stały się
jedyną metodą utrzymywania relacji społecznych, kształcenia się, dostępu do
kultury czy rozrywki. Według badania firmy Mastercard opublikowanego
19 maja 2020 roku, wykorzystanie usług cyfrowych w związku z pandemią
wzrosło aż o 46%. Największą popularnością cieszą się rozmowy wideo, streaming filmów, bankowość online, nauka w sieci oraz zajęcia fitness online.
Aż 46% ankietowanych twierdzi, że na usługi online wydaje więcej pieniędzy niż w okresie przed pandemią. Obecnie niemal każda sfera życia szuka
swojego miejsca w internecie. Przykładem są platformy crowdfundingowe
dla działalności charytatywnej czy wirtualne zwiedzanie, będące alternatywą
dla tradycyjnej turystyki. Wiele dziedzin, jak na przykład usługi bankowe
czy komunikacja, odkryło w sieci swoją przyszłość. Myślę, że po zakończeniu
pandemii wiele obszarów świadczenia usług pozostanie w sferze online z korzyścią zarówno dla usługodawców, jak i usługobiorców.
P ost pandemic zna rzeczywi sto ść w P o lsce
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Opieka medyczna została w sposób znaczący dotknięta negatywnymi
skutkami masowego zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Można do nich zaliczyć sparaliżowane szpitale, wstrzymane zabiegi planowe oraz brak środków
ochrony osobistej. Z drugiej strony pandemia doprowadziła do wzmożonego
procesu digitalizacji służby zdrowia. Wprowadzono oraz rozwijano teleporady, wideokonsultacje, e-recepty, e-dokumentację, a także platformę pacjent.
gov. System zapisów na szczepienia przeciwko COVID-19 również został
zautomatyzowany. Służba zdrowia wykazuje silną tendencję wprowadzania
rozwiązań teleinformatycznych, mających ułatwić i usprawnić ich pracę. Jest
to moim zdaniem bardzo ważny krok pokazujący, w którą stronę zmierza
opieka medyczna.
Z materiałów przygotowanych przez Asseco Data Systems dla dziennika
Rzeczpospolita można wyczytać, że w zakresie podaży nowych e-rozwiązań
administracji rządowej nie zaszły duże zmiany. Natomiast to, co uległo zwiększeniu, to wykorzystanie już istniejących cyfrowych narzędzi. Z danych Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że Polacy przekonali się do zdalnego kontaktu
z urzędnikami i załatwiania online spraw urzędowych. W marcu 2020 roku
odnotowano 500 tysięcy złożonych wniosków o profil zaufany, podczas gdy
w styczniu przed pandemią było ich zaledwie 300 tysięcy. W trakcie pandemii Polacy dwa razy chętniej wypełniali pisma ogólne, meldunki, odpisy aktów oraz zgłoszenia narodzin dziecka przez internet. Instytucje takie jak Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poszły
o krok dalej i umożliwiły składanie wniosków o wsparcie w ramach tarczy
antykryzysowej wyłącznie elektronicznie. Okazało się, że był to krok w dobrą
stronę. „Dzięki takim programom zwiększa się popyt i podaż na digitalizację
obrotu dokumentami” ‒ podkreśla Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR. Wierzę, że zgodnie z zapowiedziami administracja publiczna przeniesie jeszcze
większy obszar swoich działań do sieci.
Podsumowując: każda z powyższych sześciu dziedzin uległa ogromnym
zmianom z powodu COVID-19. Modyfikacje dotyczą głównie cyfryzacji
i ułatwienia dostępu. Wiele z wprowadzonych udogodnień ma potencjał, by
służyć ludziom w przyszłości. Niektóre jednak aspekty, szczególnie kontakt
międzyludzki, powinny wrócić do stanu sprzed pandemii.
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Uczelnia zdalna – edukacja jutra

Streszczenie
Globalna pandemia wymusiła przeniesienie edukacji w szkołach wyższych poza uczelniane mury. Polska, jak i cały świat, stanęły przed koniecznością wprowadzenia masowego e-learningu. Sytuacja ta okazała się mieć realny wpływ na struktury edukacji,
całej społeczności akademickiej, a także mimowolnie wydeptała nowe i niezbadane
ścieżki dla ogółu szkolnictwa wyższego.

Czas pandemii przyniósł i nadal przynosi wiele nieoczekiwanych wyzwań.
Mimo braku optymizmu, część z kształtujących się nowych możliwości może
poprawić, a nawet znacząco wpłynąć na obecne oraz dalsze funkcjonowanie
całej populacji. Jedną z nich jest, wymuszona sytuacją ogólnoświatową, zdalna edukacja w szkołach wyższych. Czy możemy oceniać ją jako szansę czy zagrożenie? Czy pandemia może mieć realny wpływ na zmiany w szkolnictwie
wyższym? Czy edukacja zdalna to edukacja przyszłości? Obecnie zdaje się
wciąż przybywać pytań, na które nadal nie ma jednoznacznych odpowiedzi.
W 2015 roku rozpoczęły się pierwsze przemyślenia, sugerujące nie tylko możliwość wprowadzenia zdalnego nauczania przy pomocy narzędzi
mobilnych, ale także wskazujące rosnącą tendencją do zastosowania nauczania online jako głównego nurtu edukacji wyższej. Dzięki takiemu podejściu na wielu uczelniach wyższych zastosowano elementy e-learningu
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w odniesieniu do nauki języków obcych czy też części zajęć wymagających
dużego nakładu pracy własnej studenta. Jednakże ówczesne doświadczenia
nie mogły równać się z tym, co miało czekać szkolnictwo wyższe na początku 2020 roku.
Twarzą w twarz z nauką zdalną
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tak jak inne polskie uczelnie, został
zmuszony do wprowadzenia nauczania zdalnego na szeroką skalę. Mimo
uprzednio prowadzonego na uniwersytecie e-learningu, wykładowcy musieli zmierzyć się z opanowaniem nowych platform do prowadzenia zajęć
oraz zmienić podejście do sprawdzania wiedzy opanowanej przez studentów
i doktorantów. Jak zauważa prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, prorektor UJ, pandemia nie tylko wpłynęła na konieczność przeniesienia zajęć na formę zdalną,
ale także niespodziewanie wstrzymała na bliżej nieokreślony czas projekty
i granty naukowe1.
Podobnie jak w przypadku UJ, również inne polskie uczelnie musiały
zmierzyć się z nauką online. W kilka dni od ich zamknięcia można było
zauważyć niezwykłe zmiany o charakterze postępowym. Wprowadzono
zajęcia online, zaczęto myśleć o zdalnych egzaminach, by równie szybko
formułować rozporządzenia potrzebne do przeprowadzenia zdalnej obrony
egzaminów dyplomowych. Odwołano warsztaty, konferencje czy badania,
by już po chwili, w świetle pogarszającej się sytuacji pandemicznej, ustalać
ich nowe terminy ‒ tym razem z uwzględnieniem platform internetowych.
Przez lata nikomu nie przeszłoby przez myśl, że szkolnictwo wyższe może
w niemal całości odbywać się online. Tymczasem wprowadzano zmiany
do ustaw i innych aktów normatywnych o szkolnictwie wyższym, tak by
wszystko mieściło się w granicach prawa.
Studencie, dasz radę?
Na portalach społecznościowych zawrzało ‒ pojawiały się kolejne historie Basi,
Kasi, Tomka czy Kamila, którzy chętnie opowiadali o zajęciach czy wykładowcach
1 https://dziennikpolski24.pl/zdalnie-i-hybrydowo-malopolskie-uczelnie-chca-juz-powrotu-do-normalnosci/ar/c5-15416515 (dostęp: 13.03.2021 r.).
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„widmo”2. Radio i telewizja po przekazaniu liczby nowych zakażeń, przedstawiały największe absurdy polskich szkół wyższych. W studiach telewizyjnych
nie brakowało także nauczycieli akademickich, którzy debatowali nad sensem
uczenia w czasie pandemii. Wtedy nikt jeszcze nie myślał o poważniejszym skutku takiej formy zajęć – o zdrowiu psychicznym studentów.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opublikował raport opisujący
między innymi samopoczucie psychiczne studentów. P. Długosz wskazuje
w nim przede wszystkim na pogorszenie się samopoczucia studentów, co
wynika także ze zdalnej edukacji. Połączenie tego aspektu z izolacją, niepewnością o przyszłość i nieustannym przebywaniem przed ekranem laptopa skutkuje obniżeniem się poziomu ich szczęścia3.
Wspomniany raport zbadał także tryb, w jakim wykładowcy prowadzą
zajęcia. Większość z nich zdecydowała się na spotkania w czasie rzeczywistym przy pomocy takich platform jak Microsoft Teams, Moodle oraz Zoom.
Jednocześnie okazuje się, że ten wybrany przez kadrę akademicką schemat
nauczania jest tym najbardziej preferowanym przez studentów. Zatem
większości wykładowców udało się wyjść naprzeciw oczekiwaniom żaków.
Oczywiście środowisko akademickie nie jest wolne od sceptyków nauczania zdalnego. Jednak w obecnej sytuacji epidemicznej głosy sprzeciwu
winny służyć udoskonaleniu rozwiązań niedoskonałych, tak by sprostać
nowej rzeczywistości.
„Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie”4
Zdania na temat nauczania zdalnego są podzielone. Z całą pewnością wynika to
z braku dostatecznego przygotowania do jego pełnego wprowadzenia oraz z przyzwyczajenia do tradycyjnej formy edukacji. Pandemia, zaskakując szkoły wyższe,
nie tylko zmusiła je do szybkich zmian w obszarze digitalizacji, ale także pokazała
możliwości uważane wcześniej za niedostateczne, a nawet niedorzeczne.
2 https://www.newsweek.pl/swiat/spoleczenstwo/polscy-studenci-uczyli-sie-z-powodu-pandemii-zdalnie-i-zgodnie-twierdza-to-wielki/qen17w9 (dostęp: 13.03.2021 r.).
3 Długosz P., Raport z II etapu badań studentów UP. Opinia na temat zdalnego nauczania i samopoczucia
psychicznego, Kraków 2020.
4 Fragment ballady „Jeszcze będzie przepięknie”, której autorem słów i muzyki do piosenki jest
Tomasz Lipiński, lider zespołu Tilt.

Uczelnia z da lna – eduka cj a j u tra


169

Sytuacja pandemiczna nadal jest dynamiczna. Nie ma pewności, jak będzie
wyglądać nowe jutro. Nie warto jednak zakładać, że nauczanie zdalne jest
jedynie formą przejściową, swoistą opcją awaryjną. Tak, uczelnie utrzymują nowoczesne, ogromne kampusy. Tak, pracownicy administracyjni uczelni
część swoich obowiązków muszą wykonywać stacjonarnie. Tak, dostęp do
bibliotek uniwersyteckich jest konieczny. Tak, tak, po trzykroć tak.
Ale… Postęp i nowe technologie opanowują cały świat. Ignorancją byłoby z nich nie skorzystać. Oczywiście nie da się uniknąć pewnych aspektów studiowania i edukacji wyższej, które w trybie nauki zdalnej nie dawałyby większych efektów. Jednocześnie część wykładów, konsultacji czy
spraw natury administracyjnej można w całości przenieść „w chmurę”,
nie tracąc przy tym wartości merytorycznych. Nie można zapominać, że
w Polsce studia nie są obowiązkową ścieżką poszerzania wiedzy. Studenci, gdy nie będą wykazywać minimum chęci, nie wyniosą niczego zarówno z zajęć stacjonarnych, jak i zdalnych. Analogicznie to samo tyczy się
wykładowców, którzy w zależności od swojego podejścia mogą przekazać wiedzę lub tylko „odbębnić” kolejny wykład. Dlatego zamiast skupiać
się na słuszności edukacji zdalnej, warto skorzystać z możliwości, jakie
stwarza. Takie myślenie pozwoli zmienić globalne podejście do kształcenia wyższego w Polsce, Europie i na całym świecie. Gdy uczelnie docenią
wykorzystanie e-learningu na wielką skalę, wymusi to także zmianę aktów normatywnych i, co nie mniej ważne, dokona się transformacja wśród
gigantów technologicznych. Skutkować to będzie lepszym dostosowaniem ich platform do wymagań szkolnictwa wyższego. Śmiało można też
spekulować, że w takiej sytuacji Wspólnota także wyrazi swoje poparcie
dla zachodzących zmian, choćby w formie poszerzenia dofinansowań rozwijających możliwości e-learnigu.
Efekty digitalizacji kształcenia to nie tylko zdalna edukacja, ale możliwość nauki na największych światowych i europejskich uczelniach z dowolnego miejsca. Konferencje i badania w formie online pozwalają na współpracę z mniej mobilnymi naukowcami, którzy dzięki zdalnej formie kształcenia
mogą brać udział w niezliczonej liczbie spotkań. W perspektywie tak znaczących korzyści oraz po ponad roku doświadczeń z e-learningiem nierozsądne byłoby odłożenie tego do szuflady, by wrócić do tak głęboko zakorzenionej tradycyjnej formy edukacji.
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W 2009 roku, przez rozprzestrzenianie się wirusa A/H1N1, część światowych szkół wyższych zmuszona była opracować systemy pracy online,
by w roku 2015 zacząć myśleć poważniej o nauczaniu zdalnym5. Obecnie
świat nadal nie jest pewny, czy podążanie tą ścieżką jest słuszne. Nadal
nie wiemy, jak poradzić sobie z izolacją i obniżeniem nastrojów. Może czas
zmienić niepewność w pewność? Nie budujmy kolejnych gmachów uczelni,
nie obierajmy swoich autorytetów jedynie przez pryzmat lat doświadczeń.
Dajmy szansę młodym, zapytajmy ich o zdanie. Stwórzmy nowoczesne
uczelnie w symbiozie z postępującą globalizacją i otwórzmy się na dalszą
digitalizację. Jeśli tego nie zrobimy teraz, to już nigdy nie nadążymy za
zmieniającym się jutrem.

5 Romaniuk M., Łukasiewicz-Wieleba J., Kohut S., Nauczyciele akademiccy wobec kryzysowej edukacji
zdalnej, „E-mentor”, nr 5, 2020.
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Współczesna Solidarność

Streszczenie
Niniejsza praca ma na celu przybliżyć zagadnienie procesu digitalizacji w dobie pandemii koronawirusa. Identyfikuje wybrane rozwiązania z różnych sfer życia obywateli
oraz opisuje predykcje ich wpływu na przyszłe stosowanie rozwiązań cyfrowych.

Czas pandemii to okres, w którym należy zredefiniować pojęcie solidarności
‒ między obywatelami, społeczeństwem a rządem, lekarzami a pacjentami,
nauczycielami a uczniami, konsumentami a producentami, a co najważniejsze ‒ między państwami członkowskimi a Unią Europejską (UE) sensu largo.
Epidemia koronawirusa to czas na lekcję pokory i przyznanie przed samym
sobą, że nie da się działać w pojedynkę. To czas przyznać, że Wspólnota
powstała do takich właśnie celów – aby nikt nie został sam w sytuacji kryzysowej, ale by można było ją pokonać wspólnie.
Jednym z narzędzi mających usprawnić reakcje na wielosektorowe kryzysy w krajach Unii, był utworzony w 2013 roku mechanizm The EU Integrated Political Crisis Response Arrangements (IPCR), który został zaadaptowany
do współczesnych wymagań w rozumieniu reakcji na światową pandemię.
Odstęp czasu między utworzeniem, a pełnym wykorzystaniem potencjału
tego instrumentu świadczy o potrzebie ciągłego tworzenia i doskonalenia systemów kryzysowych w kontekście gospodarki i polityki Unii Europejskiej
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w przyszłości. Niewątpliwie członkostwo w UE obliguje państwa do unifikacji pewnych wskaźników. Przykładem jest propozycja Komisji Europejskiej
z 17 marca bieżącego roku utworzenia Digital Green Certificate – certyfikatu
wewnętrznego, potwierdzającego zaszczepienie obywateli akceptowanymi w granicach Unii szczepionkami przeciw COVID-19. Pozwalałby on na
bezpieczne przemieszczanie się na terytorium UE podczas pandemii. Gratyfikacja programów na arenie międzynarodowej ma za zadanie skracać
w przyszłości metaforyczny dystans między obywatelami a władzami Unii
Europejskiej, budząc w społeczeństwie poczucie obywatelstwa europejskiego
i bezpieczeństwa. Trwała międzynarodowa współpraca może doprowadzić
do zacieśniania więzi i wspólnej polityki państw członkowskich. Niemożliwe
natomiast będzie „odłączenie się” od ustanowionych standardów tuż po zakończeniu pandemii.
Nadrzędnym zadaniem przedsiębiorców staje się sama możliwość świadczenia usług, prowadzenia handlu, produkcji czy też obsługi klienta. Należy
w miarę możliwości przejść na pracę zdalną. Zanim jednak to nastąpi, należy
przekształcić system tak, aby każdy pracownik miał dostęp do pełnych informacji z własnego domu. O ile dla gigantów rynkowych dialog za pośrednictwem firmowych komunikatorów i platform cyfrowych wydaje się czymś
naturalnym z uwagi na liczebność pracowników, o tyle mniejsze przedsiębiorstwa muszą całkowicie odwrócić swój sposób postępowania i postrzegania pracy przez pryzmat cyfryzacji. Tworzenie nowych systemów, szkolenie personelu do ich obsługi, koszty związane z usługą IT, zmiana strategii
marketingowych, nowe podejście do obsługi klienta – wszystko to nałoży się
na siebie w najbliższych latach. Kiedy przedsiębiorcy opracują nowe modele
działania, wówczas wszelkie zmiany zachodzące na rynku napotkają na natychmiastową reakcję. Błędy popełniane w trakcie digitalizacji stanowią największą naukę na przyszłość. Komunikacja wewnątrz przedsiębiorstw może
trwale spłaszczyć ich strukturę organizacyjną i zbudować poczucie jedności
pracowników każdego szczebla z ogólną misją firmy.
Sektor bankowy także został objęty wyjątkową uwagą. Natychmiast
zwiększono limit kwoty transakcji dokonywanej bezgotówkowo. Wiele banków zamknęło swoje oddziały, stawiając na usługi internetowe. Dziś można
założyć konto w banku bez konieczności odwiedzania placówki. Wychodząc naprzeciw ogólnemu postępowi, instytucje bankowe uczą się również
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korzystać z szeroko pojętych mediów społecznościowych nie tylko do celów
marketingowych. Pozwoli to na bezpośredni kontakt z klientami w kolejnych
latach, aby w dokładny sposób odpowiadać na ich potrzeby. Odpowiedzią
na zgłaszaną przez konsumentów chęć dokształcania się w zakresie technologii oraz obsługi bankowej mogą być webinaria dla klientów indywidualnych
oraz przedsiębiorców. Tu także zawęża się odległość w relacji klienta z producentem.
Mimo że Polska należy do liderów w sferze bankowości cyfrowej, to niektóre jej aspekty mogą zostać niejako rozszerzone w przyszłości o dodatkowe funkcje dzięki doświadczeniu osiągniętemu podczas trwania pandemii.
Chodzi tu w szczególności o usługi pozabankowe. Przykładem takich działań w Polsce jest autoryzacja znanego już profilu zaufanego, który uprawnia
obywateli do realizacji usług u podmiotów publicznych. Nie jest to funkcja
bankowa sensu stricto, natomiast ułatwia ona znacznie kontakt z instytucjami państwowymi. Przyjmując założenie, że sektor bankowy pójdzie o krok
dalej, mógłby on „wchłonąć” całą naszą tożsamość, przejmując aplikacje komunikacji miejskiej, karty członkowskie, karty parkingowe, bilety do teatru,
legitymacje czy karty zniżkowe. Zawartość fizycznego portfela miałaby odzwierciedlenie w sferze wirtualnej, w jednej aplikacji z jednym hasłem, dostępnej tylko dla nas. Już po pandemii pozostałyby z nami nawyki trzymania
wszystkiego na jednym nośniku.
Kolejnym, równie ważnym aspektem przyszłości digitalizacji, jest cyfryzacja służby zdrowia. Powszechnie znane są Polakom takie pojęcia, jak
e-recepta, e-skierowanie, e-zwolnienia. Są to narzędzia usprawniające przepływ informacji. Warto podkreślić także, że oprócz kompletności informacji,
występuje tu niemal natychmiastowa synchronizacja danych o stanie zdrowia pacjenta. Istotnym problemem, z jakim zmaga się teraz ochrona zdrowia, jest brak miejsc w szpitalach dla osób zakażonych. Bezapelacyjnie – nie
ma w tym nic dziwnego, jednak wprowadzenie jednolitego, wewnętrznego
systemu przekierowywania karetek mógłby okazać się skutecznym rozwiązaniem w przyszłości, aby unikać zgonów pacjentów w trakcie transportu
do szpitala. Miałby on na celu usprawnić przepływ informacji o dostępnych
łóżkach, zarówno dla pacjentów zakażonych jak i „niecovidowych”. Ułatwiłby rozmieszczenie nowo przyjmowanych pacjentów w szpitalach. Pełna cyfryzacja procesów służby zdrowia pozwoliłaby na natychmiastowe reakcje
Współczesna S o li da rność
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w kontaktach z pacjentami, ułatwiając pracę lekarzom, pielęgniarkom, sekretarkom medycznym i ratownikom. Być może zostanie również nawiązana
współpraca międzynarodowa lekarzy w celu diagnostyki trudnych przypadków, lub też odbędą się sympozja naukowe w wersji zdalnej.
Ostatnim zagadnieniem jest nauczanie zdalne oraz hybrydowe. O ile na
podstawie wyników nauczania wydawać się może, że jest to doskonałe narzędzie, o tyle z własnego doświadczenia jestem skłonna wywnioskować, że
takie rozwiązanie jest niekorzystne dla uczniów oraz studentów. Być może
w przyszłości nauczanie hybrydowe odniesie sukces w przedmiotach do
tego przystosowanych, jednakże na dziś reforma szkolnictwa napotyka wiele
ważnych problemów ‒ od opieki nad dziećmi przebywającymi w domu do
jakości nauczania w formie zdalnej i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Nie ma jednak wątpliwości, że praca zdalna ma rację bytu ‒ motywacją do
intensywnej pracy zdalnej jest comiesięczne wynagrodzenie. W przypadku
uczniów, przy braku świadomości wartości dodanej w postaci wiedzy, powodzenie tego systemu jest wątpliwe. Nie są znane jeszcze konsekwencje tego
sposobu prowadzenia zajęć, jednak w przyszłości może mieć to realne skutki
na rynku pracy czy w środowisku naukowym, przez ograniczoność kontroli
nad utrwalanym materiałem.
Pandemia koronawirusa stawia nas przed ważnymi wyborami i decyzjami, które zaważą o przyszłości obywateli na wielu płaszczyznach. Niektóre
usprawnienia wpłyną trwale na przyszłość gospodarki. Będzie to na pewno zmiana struktury kosztów związana z cyfryzacją modeli biznesowych.
Branża IT, będąca teraz w okresie rozkwitu, stanie się nieodłączną częścią
większości sektorów rynku. Komunikacja państwo – Unia Europejska, czy
też państwo – obywatel zostanie trwale usprawniona, dzięki czemu być może
częściej wszelkie zmiany staną się odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa.
Nie poddaję w wątpliwość istotności wprowadzanych rozwiązań, jednak
warto zatroszczyć się o najniższy, najliczniejszy szczebel „drabiny społecznej”, w imię idei „myśl globalnie – działaj lokalnie”.
Społeczeństwo przywykło już do możliwości przetwarzania własnych danych z uwagi na gromadzenie ich na jednym urządzeniu, jakim jest smartfon
i umieszczanie w „chmurze”. Jest to tak zwane zło konieczne dla dobra własnych potrzeb. Przykładem umieszczania danych wrażliwych w zewnętrznych bazach są między innymi internetowe rejestracje na takich portalach,
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jak pacjent.gov.pl, obywatel.gov.pl, podatki.gov.pl czy też wspomniany
wcześniej ePUAP (profil zaufany). Obywatele są gotowi na coraz to większe
ustępstwa w kontekście przetwarzania ich danych, co zostało niejako wymuszone, patrząc przez pryzmat ograniczonej możliwości rozwiązywania spraw
urzędowych w sposób fizyczny. George Orwell powiedziałby zapewne, że
zmierzamy w ten sposób szybkim krokiem do Nineteen Eighty-Four1. W jego
powieści mamy natomiast do czynienia z wynalazkami odbiegającymi stopniem zaawansowania od współczesnych rozwiązań. Warto zatem postawić
sobie pytanie: czy teraźniejszy wgląd w informacje o obywatelach nie stawia nas w bardziej niebezpiecznej sytuacji? Czy złożoność danych podawanych przez nas w internecie nie powoduje, że zatracamy własną tożsamość
w oczach podmiotów korzystających z tych informacji? Czy stajemy się jednostkami, dającymi się sklasyfikować, uporządkować chronologicznie, statystycznie: według wykształcenia, decyzji zakupowych, rodzaju słuchanej
muzyki? Każdy, choćby najmniejszy aspekt naszego życia zostaje już teraz
na stałe utrwalany w pamięci telefonu. Oprócz preferencji indywidualnych,
wynikających z naszych cech charakteru i upodobań, udostępniamy w dobie
pandemii nasze dane potwierdzające tożsamość. Oznacza to tyle, że zostały
skompletowane dane na temat jednostki, a przeznaczenie ich nie jest nam
jeszcze znane.

1 Nineteen Eighty-Four – powieść Georga Orwella o podtekstach politycznych; polski tytuł: „Rok 1984”.
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Marta Czarkowska – jestem absolwentką studiów licencjackich Finanse i Rachunkowość na specjalizacji Rachunkowość
oraz obecną studentką tego samego kierunku na studiach
magisterskich na specjalizacji doradztwo finansowe i finanse
przedsiębiorstw na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jestem
aktywnym członkiem Studenckiego Koła Naukowego Forum
e-Biznesu, pełniąc funkcję w Zarządzie jako Wiceprezes. Biorę
czynny udział w wielu Konferencjach Naukowych, organizując
je oraz wygłaszając referaty, np. „Copernican Digital Forum”,
„Dzień e-Biznesu”, „Sfa Conference” i wiele innych. Interesuję się światem cyfrowych finansów, e-biznesem oraz ostatnio
pojęciem FinTech, z czym wiążę swoją przyszłość. W ciągu już
obecnej kariery zawodowej staram się ciągle rozwijać w obszarze finansów, bankowości, co potwierdzają liczne udziały
w szkoleniach, kursach, webinariach, napisane artykuły naukowe czy wygłaszane prezentacje.

Marta Czarkowska

Wyzwania dotyczące
niepewnej przyszłości

Streszczenie
Celem tekstu jest zaprezentowanie spostrzeżeń autorki na temat wydarzeń związanych z pandemią, z którymi zmagamy się na co dzień. Przedstawiono także opinię
na temat wyzwań, przed którymi stoi cała gospodarka w kraju i dokonano ich oceny.

Rok 2020 przejdzie do historii jako ten, który wszystkim kojarzy się z pojęciem „pandemia”. Na całym świecie to bardzo trudny okres dla społeczeństw
oraz gospodarki. To przede wszystkim czas zmian priorytetów. Przyczyniły
się do tego nieprzewidziane przez nikogo problemy w różnych dziedzinach
życia oraz nieprawidłowości w sektorach zachwianie gospodarki i finansów.
W chwili wybuchu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 należało działać
szybko przy równoczesnym zachowaniu spokoju, by nie wywołać paniki.
Wszyscy się bali. Niepewność jutra działała na psychikę wszystkich obywateli kraju w coraz szybszym tempie. Z powodu przyrostu zachorowań w bardzo krótkim okresie wprowadzono w Polsce wiele obostrzeń. Wszystko po
to, by zahamować rozprzestrzenianie się wirusa. Jednak skutki, jakie wywołały te restrykcje, były, są i jeszcze długo będą przez nas odczuwane. Wielu
przedsiębiorców zmagało się kłopotami finansowymi już przed wybuchem
pandemii. Początek 2020 roku jeszcze bardziej to uwidocznił.
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Można powiedzieć, że od początku 2020 roku żyjemy w innej rzeczywistości. Nie wiem, czy wrócimy do realiów, w których żyliśmy dotychczas. Zmieniło się wiele w różnych dziedzinach i na wielu płaszczyznach. W niniejszej
pracy chciałabym zwrócić uwagę na, moim zdaniem, najważniejsze czynniki,
które pozwoliły na usprawnienie procesu oswajania społeczeństwa z nowym
cyfrowym światem. Jestem bardzo ciekawa dalszego rozwoju sytuacji. Czy
dzieci już zawsze będą się uczyć online? Czy studenci nie zagoszczą już na
zajęciach w murach uniwersytetów? Czy pracownicy nie wrócą do swoich
biurek? Czy restauracje na zawsze pozostaną już tylko punktem odbioru zamówionych telefonicznie dań? Czy wizyta u lekarza będzie tylko e-wizytą
lub teleporadą? Na kilka z tych pytań postaram się odpowiedzieć.
Bez wątpienia to pandemia wymusiła wdrożenie pracy zdalnej w tych firmach, w których to możliwe, upowszechnienie usług online, rozwój e-commerce, zmiany w systemie edukacji i opieki zdrowotnej, a także w kontaktach
obywateli oraz przedsiębiorców z administracją i urzędami. Digitalizacja jest
szeregiem procesów, które prowadzą do przetwarzania materiałów na formę cyfrową w celu dalszego udostępnienia. Wiele osób pojęcie „digitalizacja”
stosuje zamiennie ze słowem „cyfryzacja”. Znaczenie tego pojęcia to przede
wszystkim udostępnienie dokumentacji przy zapewnieniu jej maksymalnej
ochrony. W praktyce procesy digitalizacji wykorzystywane są oczywiście na
co dzień. Praca zdalna była do niedawna zarezerwowana dla informatyków
i ludzi pracujących we własnych firmach. Dziś jest inaczej. Dla wielu przedsiębiorców utrzymanie biur to ogromne koszty. Praca zdalna wymusiła na pracownikach wypełnianie swoich obowiązków zawodowych z domu. Myślę, że
dla wielu pracodawców taka sytuacja jest korzystna, gdyż sprzyja obniżeniu
kosztów ‒ za wynajem biura, media, przygotowanie stanowisk pracy i sprzętu.
Są jednak i mniej jasne strony tego rozwiązania ‒ niejednokrotnie pracownicy
w trakcie home office odrabiają z dziećmi lekcje, sprzątają czy gotują. Moim zdaniem, dopóki nie spada wydajność takich pracowników i wykonują oni swoją
pracę rzetelnie, a pracodawcę stać na zapewnienie komputerów dla każdego
z osobna, nic nie stoi na przeszkodzie kontynuowania pracy zdalnej.
Wiele osób korzystało z usług online oraz e-commerce już przed wybuchem pandemii. Jednak ze względu na ochronę zdrowia własnego i swoich
najbliższych rodacy zaczęli ograniczać wychodzenie z domu. Jeśli już musieli
się przemieszczać, to wyłącznie do pracy, apteki czy lekarza, jeśli taka wizyta
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była możliwa. Internet stał się dla konsumentów ulubionym miejscem, w którym zaczęli robić zakupy. To trwa do dziś. Ostatni rok sprawił, że to, co
wcześniej kupowaliśmy wyłącznie w sklepie stacjonarnym, teraz kupujemy,
korzystając internetu. Myślę, że wymuszone przez pandemię spędzanie czasu w domu daje niepowtarzalną okazję, by zająć się tym, na co do tej pory nie
mieliśmy czasu. Wiele osób odkryło nowe pasje, talenty lub zaczęło poświęcać więcej uwagi na rozwój osobisty. Zaczęliśmy zdobywać nowe umiejętności, rozwijać się kulinarnie czy spędzać czas na ćwiczeniach fitness. Ciekawi
mnie, ilu ludzi potraktowało to jako chwilowe inspiracje, a ile osób włączyło nowe zajęcia do swojego codziennego planu dnia. W mojej opinii zakupy
przez internet są bardzo wygodne, jednak im bardziej są powszechne, tym
bardziej należy zachowywać ostrożność, by nie paść ofiarą oszustwa, Dokonując płatności online, należy bardzo zwracać uwagę na bezpieczeństwo
transakcji. Przed zakupami w danym sklepie warto zapoznać się z recenzjami
innych użytkowników czy konsumentów na temat konkretnego sprzedawcy.
Kolejny aspekt to nowa forma edukacji. Ten obszar mnie zawiódł. Polski system edukacji od wielu lat miewa problemy. Nasiliły się one przed zamknięciem szkół i wprowadzeniem nauki online. Początkowo nikt nie przypuszczał, że nauka zdalna będzie codziennością. Zarówno rodzice jak i dzieci
‒ nikt nie był przygotowany do nauki w domu. By uczyć się przez internet,
potrzebny jest komputer, kamera, mikrofon oraz dobre połączenie z siecią.
Równie ważne są warunki lokalowe oraz atmosfera panująca w domu. Z dnia
na dzień dzieciom zabrakło realnych spotkań i przyjaźni, które zaczynały się
w szkole. Niektórzy uczniowie nie zdążyli się nawet poznać. Komunikacja
online wydaje się prosta, jednak nie zawsze się sprawdza. Dla wielu uczniów
i studentów był to okres wytężonej, samodzielnej pracy. Zdalne nauczanie
jednak ma pewne plusy. Pomijając możliwość korzystania z „pomocy naukowych” podczas sprawdzianów czy egzaminów, realnie wpłynęło na oszczędność czasu oraz środków na dojazdy do szkół ‒ zarówno nauczycieli, jak
i uczniów. Uważam natomiast, że taka forma nauki nie jest komfortowa. Być
może rozsądniej byłoby pozostać przy tradycyjnej formie kształcenia z pewnymi ograniczeniami. Można by na przykład ograniczyć liczbę osób przebywających w szkole w jednym czasie, wprowadzić inny system godzin pracy,
ale zachować to, co najważniejsze w procesie nauki ‒ realny kontakt ucznia
z nauczycielem i rówieśnikami.
Wy zwania do tyczą ce ni epewnej przyszło śc i
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Duży wpływ na rozwój e-rozwiązań miała oczywiście pandemia. Zmieniła ona również sposób funkcjonowania administracji publicznej. Okazało
się, że sprawy urzędowe można również zrealizować przez internet. Początkowo, by ograniczyć wizyty w urzędach, wprowadzono wiele takich rozwiązań, jak przedłużenie terminu ważności dokumentów, kontroli technicznych
czy terminów składania deklaracji podatkowych. W celu potwierdzenia swojej tożsamości w sieci wielu obywateli zaczęło korzystać z profilu zaufanego.
Dzięki niemu można skorzystać z e-usług świadczonych przez administrację.
Reasumując, chciałabym nakłonić Państwa do dbania o siebie i swoich
najbliższych. Dotyczy to nie tylko stanu zdrowia. Równie ważne jest bezpieczeństwo finansowe. Korzystając ze stron internetowych konsumenci kierują
się wygodą. Należy jednak zwrócić uwagę na to, czy dana strona jest bezpieczna, czy szyfruje dane. Dobrze byłoby zmienić formę ochrony usług internetowych tak, by każde nasze logowanie w sieci było chronione, szyfrowane; żebyśmy czuli się bezpiecznie. Od wielu lat rozwój usług prowadzonych
w internecie rozwija się w dynamicznym tempie, jednak to 2020 rok był tym
wyjątkowym. Pandemia wpłynęła na wiele dziedzin życia, o czym pisałem
powyżej. Moim zdaniem liczba e-sklepów pokazuje, że tendencja, by przenosić biznes do sieci, będzie z pewnością kontynuowana. Moje przewidywania
dotyczące przyszłości dzieci po zdalnej nauce ograniczają się do refleksji nad
tym, czym właściwie jest szkoła. Czy jest to miejsce spotkań rówieśników, zawierania przyjaźni, wspólnego rozwiązywanie konfliktów? Czy może szkoła to kilkugodzinne ślęczenie przed ekranem komputera, bez rzeczywistego
kontaktu z kolegami czy koleżankami i próba samodzielnego zrozumienia
trudnych zagadnień?
Analizując obecną sytuację zaobserwowałam, że pandemia obnażyła wiele
tych obszarów, w których już wcześniej były problemy. Jeszcze kilka lat temu
nikt nie spodziewał się, że będziemy pracować i uczyć się z domów. Przewiduję, że w kolejnych latach z pewnością zmieni się podejście pracodawców
do pracowników w kwestii pracy zdalnej. Dla wielu przedsiębiorców to niższe koszty prowadzenia biznesu. Myślę, że wielu pracodawców będzie decydować się na wdrożenie pracy zdalnej w swoich firmach. W usługach prowadzonych online oraz w świecie e-commerce należy bardzo zwracać uwagę na
bezpieczeństwo, korzystać tylko ze znanych stron internetowych, a także nie
podawać przez telefon danych z karty kredytowej osobom nieznanym.
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Konsekwencje tych wszystkich zmian związanych z trybem życia i pracy
są odczuwalne i będą odczuwalne jeszcze długi czas. Niektóre branże są stabilne, inne zyskały, sprzedając swoje usługi przez internet. Są też takie, które
być może nie przetrwają. To naprawdę bardzo trudny czas dla nas wszystkich. Pandemię mogę identyfikować z kryzysem ze względu na wprowadzenie kwarantanny społecznej, ograniczeń, zakazów i nakazów związanych
z próbą zahamowania rozprzestrzeniania się choroby. Bardzo zmieniły się
realia i warunki życia w aspekcie globalnym.

Czy pandemia koronawirusa
zmieni myślenie o tym
co jest ważne w życiu?

Yehor Cherniievskyi – urodziłem się 20 maja 2001 roku
w Kijowie. Skończyłem liceum na Ukrainie i na dwa lata przed
przyjazdem do Polski zacząłem się uczyć języka polskiego.
Od 2018 roku studiuję na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Obecnie jestem na trzecim roku studiów i piszę pracę licencjacką na temat Fundusze indeksowe w dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych”. Po skoczeniu studiów pierwszego stopnia zamierzam
kontynuować naukę w Polsce na studiach magisterskich. Od
dawna interesuje się dziedziną finansów i zawsze staram się
pogłębiać swoją wiedzę. Uczestniczę w różnych projektach zarówna na Uniwersytecie jak i poza nim. Staram się być aktywny
w życiu studenckim i wykorzystuje okazje do uczestniczenia
w różnych spotkaniach przeprowadzonych przez uniwersytet.
Lubię języki obce i oprócz ojczystego ukraińskiego znam jeszcze polski, rosyjski i angielski. Moim dodatkowym hobby jest
sport, uprawiam się powerliftingiem i posiadam klasę sportową: międzynarodowy mistrz sportu.

Yehor Cherniievskyi

COVID-19 – powszechna katastrofa
czy nowy etap w rozwoju ludzkości?

Streszczenie
Zdalna praca i nauka, konferencje online, całkowita rezygnacja z zakupów w sklepach stacjonarnych na rzecz zakupów przez internet – to zmiany, które zauważane
są w pierwszej kolejności. Najistotniejsze są jednak te związane z myśleniem ludzi.
Faktyczny wpływ, jaki wywarł COVID-19 na nasze życie, będzie można zauważyć
wtedy, gdy wszystkie zmiany, restrykcje oraz innowacje zostaną przez nas oswojone
i wejdą do życia codziennego w najbliższych latach. Świadomość finansowa, ekologia,
jakość miejsc pracy to tematy, o których trzeba zawsze pamiętać i udoskonalać związane z nimi rozwiązania. Jednak bezwarunkowo najważniejsza jest spójność i wzajemne
dążenie do wspólnych celów, bo gdy państwa łączą siły, to rozwój ludzkości przebiega
błyskawicznie.

W całej historii ludzkości wiele było klęsk żywiołowych, wojen, a także, jak
wydawało się w tamtych czasach, nieuleczanych chorób. Osoby, które tego
doświadczyły, wiedzą, jak bardzo są dotkliwe. Ale czy ktoś mógłby przewidzieć, jaki będą miały wpływ na naszą przyszłość, na nasz rozwój? Nie chodzi
nawet o prognozę na najbliższych kilka lat, ale o perspektywę globalną.
Wielu filozofów uważa, że takie wstrząsy często otwierają kolejny etap
rozwoju społeczeństwa ‒ jak wiadomo, po recesji następuje ożywienie. Tak
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zwykle rozpoczynają się zmiany w świecie na dużą skalę. Bez wątpienia
COVID-19 to potężne wyzwanie dla ludzkości. Zmieniło ono życie milionów
ludzi. Podczas gdy my marzymy o powrocie do „normalnego” życia, świat
się zmienia z niebywałą prędkością. Na potwierdzenie mych słów przytoczę przykład ataku terrorystycznego, jaki miał miejsce 11 września 2001 roku
w Stanach Zjednoczonych. Chociaż ta tragedia „fizycznie” dotknęła tylko jednego kraju, każdy mógł wyciągnąć z niej własne wnioski. Błyskawicznie nastąpiły zmiany, które wpisały się w nasze życie na stałe. Świat przyzwyczaił
się do szczegółowych kontroli na lotniskach i bramek wykrywających metal.
Wielu z nas zaczęło odczuwać zagrożenie związane z podróżami lotniczymi
‒ część nawet starała się nie korzystać z transportu lotniczego. W przypadku pandemii COVID-19 być może niektórzy zrezygnują z podróży z obawy
przed infekcją, nawet jeśli wiadomo, że nie ma szczególnego ryzyka. Być
może kształtuje się właśnie pokolenie młodych ludzi, dla którego przebywanie w bliskim kontakcie z innymi osobami będzie dużym problemem. Powszechne staną się również pomiary temperatury ciała podczas lotów międzynarodowych i użycie środków odkażających w miejscach publicznych.
Pragnienie poczucia sterylności w związku z zagrożeniem epidemicznym
pozostanie z nami na zawsze.
Kiedy problem przekracza granicę jednego lub kilku krajów i staje się problemem ogólnoświatowym, jeden rok można przyrównać do kilku, albo nawet
kilkunastu lat. Kiedy każdy kraj pracuje nad stworzeniem szczepionki przeciwko wirusowi, nad rozwojem digitalizacji i niemal każdy zgadza się na ograniczenie swojej wolności dla bezpieczeństwa innych – wtedy naprawdę zaczyna
się ponadprzeciętny rozwój. To, co kiedyś wydawało się niemożliwe, teraz jest
w zasięgu ręki. Przykłady takich zmian można znaleźć w każdej dziedzinie.
Jednak zawsze są one związane z digitalizacją ‒ na przykład w dziedzinie prawa w przypadku sądów, sporów, postępowań karnych. Wielu było zaskoczonych nowym sposobem funkcjonowania instytucji prawnych, ale szybko przekonaliśmy się, jak wiele można zrobić za pomocą technologii. Mogą odbywać
się rozprawy z udziałem sędziego, ale nie na sali sądowej. Można zapewnić
obieg dokumentów i poświadczać je notarialnie bez osobistej obecności notariusza. Niektóre udoskonalenia, takie jak podpisywanie dokumentów w formie elektronicznej, funkcjonowały już wcześniej, ale dopiero teraz stały się
powszechne. Wiele wyzwań, przed którymi staniemy w następnej dekadzie,
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będzie miało prawdopodobnie jeszcze większą skalę. Koronawirus po prostu
przyspieszył ich wdrożenie w naszym codziennym życiu.
Pandemia uświadamia nam, że internet musi być dostępny dla wszystkich. Potrzebujemy nowych rozwiązań, aby studenci czy uczniowie mogli się
dalej uczyć, a wszyscy inni ludzie komunikować się bez względu na to, gdzie
się znajdują.
Całkowicie zmieniło się myślenie: ludzie zaczęli bardziej cenić osobistą
przestrzeń, swoje zdrowie i, co nie zaskakuje, swoją pracę. Patrząc na piramidę Maslowa można wysnuć wnioski, że gdy zaczęła się pandemia COVID-19,
potrzeby przynależności, szacunku i uznania oraz samorealizacji odeszły na
drugi plan. Stało się tak dlatego, że świat nie był wystarczająco przygotowany
do przejścia w życie online i bardziej się skupiał na potrzebach fizjologicznych i potrzebach bezpieczeństwa. One też zaznały znacznego uszczerbku.

Źródło: https://www.ajourneytoyourself.com/pl/piramida-maslowa/

Warto też wspomnieć, że pandemia pokazała empatyczne podejście właścicieli wielu firm i rządów różnych państw. Chociaż dostępne były niezbędne
narzędzia techniczne, nie każdy rozumiał, jak z nich korzystać i nie każda
firma była gotowa do organizacji pracy zdalnej. Przetrwały tylko te biznesy, które potrafiły się przebudować. Ci, którzy już funkcjonowali online, podwoili i potroili swoje dochody. Pozostałe organizacje, nawet te, które bardzo
dbały i doceniały swoich pracowników, zmuszone były do redukcji zatrudnienia. Dlaczego? Dlatego, że zmienił się ich sposób myślenia. Przedsiębiorcy ci stanęli przed trudnym wyborem: zwolnienie kilkudziesięciu osób lub
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upadek firmy z kilkukrotnie większą liczbą pracowników. Liczne zwolnienia budzą negatywne emocje. Zaczęto więc szukać sposobów na zatrzymanie pracowników i umożliwić im pracę z domu. Okazało się, że praca zdalna
nie jest gorsza od tej wykonywanej w zakładzie pracy ‒ przynajmniej pod
względem wydajności. Gdyby nie pojawiła się pandemia koronawirusa, proces wdrażania pracy zdalnej trwałby znacznie dłużej. Żyliśmy w wygodnym
dla siebie środowisku i nie myśleliśmy o tak istotnych zmianach. W dzisiejszej rzeczywistości powstaje pilna potrzeba dostosowania i zreformowania
systemów edukacji i szkoleń w celu zmniejszenia niedopasowania umiejętności do zawodów związanych z zaawansowanymi technologiami. Pandemia
również uwydatniła dysproporcje między zakresem pracy osób będących na
pierwszej linii walki z COVID-19 (np. pracowników służby zdrowia, opieki
społecznej czy sklepów spożywczych) a wysokością ich świadczeń i bezpieczeństwem pracy. Konieczne będzie uzupełnienie poważnych luk w ochronie
socjalnej nie tylko tych pracowników, ale również innych osób ‒ na przykład
pracujących w „szarej strefie”.
Inną ważną kwestią jest świadomość finansowa populacji. W ciągu ostatniego roku miliony ludzi znalazło się poniżej progu ubóstwa i to nie tylko
w biednych częściach Afryki, ale nawet w wielu krajach europejskich. Istnieje zatem konieczność przeanalizowania skuteczności systemu edukacji
w zakresie kwestii finansowych, skoro tak wielu obywateli nie wie, jak zarządzać swoimi pieniędzmi. Gwałtowny spadek realnych dochodów sprawił, że ludzie zaczęli zwracać większą uwagę na swoje oszczędności. Kryzys
nauczył nas mniej wydawać i konsumować bardziej świadomie; oszczędzać
i inwestować nadwyżki oraz tworzyć poduszkę bezpieczeństwa na wypadek
spadku dochodów. Wzrost finansowej świadomości społeczeństwa powinien
stać się jednym z najważniejszych celów, które realizuje rząd w danym kraju.
Projekty z rozszerzania podstawowej wiedzy finansowej nie powinny pozostawać w tyle pod względem ich liczby i jakości w stosunku do na przykład
projektów z zakresu ochrony zdrowia, środowiska czy też nauki języka angielskiego. Może się okazać, że po pandemii umiejętność zarządzania własnymi finansami stanie się kluczową w naszych codziennych decyzjach i będzie miała pozytywny wpływ na gospodarkę jako całość. Inwestycja rządu
w podniesienie świadomości finansowej populacji może przynieść niebywałe
korzyści dla niego samego ‒ liczba osób nieradzących sobie z zarządzaniem
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własnymi finansami może się znacznie zmniejszyć i w ten sposób pośrednio
chronić budżet państwa.
Ostatnią kwestią, którą chcę poruszyć, jest ekologia. Być może nacisk na
ekologię po pandemii koronawirusa stanie się jeszcze bardziej znaczący. Pandemie, podobnie jak zagrożenia związane ze zmianą klimatu, w wyraźny
sposób przypominają o nieuchronności zjawisk naturalnych i potrzebie długoterminowego ich uregulowania. Inwestowanie w infrastrukturę odporną
na zmiany klimatu i dążenie do niskoemisyjnej gospodarki może w przyszłości prowadzić do tworzenia wielu miejsc pracy i akumulacji kapitału. A jednocześnie poprawi równowagę gospodarczą i środowiskową. Inwestycje te
mogą obejmować budowę infrastruktury energii odnawialnej oraz zwiększenie przepustowości sieci energetycznych, modernizację budynków oraz
wdrażanie technologii dekarbonizacji przemysłu ciężkiego. Problemy, mocno
uwydatnione przez kryzys, nadal istnieją. Dla większości osób takie pojęcie,
jak globalne ocieplenie nie istnieje, dopóki drzewa nie zaczną płonąć od gorąca. Dlatego też ta świadoma część społeczeństwa musi pracować nad poważnymi nierównościami, degradacją środowiska czy brakiem czystej wody.
Obecna „wojna” toczy się przeciwko wspólnemu „wrogowi”, jakim jest wirus COVID-19, a solidarność zbudowana w czasach globalnej izolacji i chorób
może być cenną podstawą do budowania przyszłości.
Znaczna liczba krajów stanęła w obliczu zewnętrznych wstrząsów spowodowanych koronawirusem bez uniwersalnej sieci bezpieczeństwa socjalnego,
stabilnego systemu opieki zdrowotnej i stabilnej gospodarki z wysokiej jakości miejscami pracy. Tak jak konferencja w Bretton Woods podczas II wojny
światowej pomogła stworzyć podstawę powojennej umowy społecznej, tak
teraz powinien zostać opracowany plan odbudowy świata. Musimy kontynuować działania mające na celu zakończenie pandemii.
Z jednej strony pandemia zaostrzyła spory polityczne między wieloma państwami. W najbardziej oczywisty sposób pojawiły się nowe pytania
dotyczące globalizacji ‒ jak wzajemnie powiązane kraje mogą sobie radzić
z infekcjami przenoszonymi podczas podróży czy z przerwami w łańcuchu
dostaw spowodowanymi kwarantanną. Natomiast z drugiej strony możemy zauważyć wspomniane już wzajemne wsparcie. Podsumowując, chcę
podkreślić, że decydującym czynnikiem w dalszym rozwoju będzie właśnie
współpraca. Chodzi nie tylko o przeciwdziałania COVID-19, ale o wszystkie
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podejmowane działania w przyszłości. Najważniejszymi problemami, które
można rozwiązywać już teraz, są bezrobocie, porozumienie się polityków
i wyborców, świadomość ekologiczna i finansowa społeczeństwa oraz stabilność gospodarcza (co jest już dużo bardziej zaawansowanym problemem).
Koronawirus przyczynił się do izolacji i ograniczenia kontaktów międzyludzkich. Mimo że dystans się zwiększył, to moim zdaniem pandemia pokazała,
że wszystko można osiągnąć poprzez łączenie się dla wspólnego dobra.

Krzysztof Kula – student studiów 2. roku II stopnia Gospodarki i administracji publicznej, które ukończył także na stopniu licencjackim, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
w Instytucie Polityk Publicznych i Administracji. Członek Koła
Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej. 5-krotny
stypendysta Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Przewodniczący Parlamentu Studenckiego UEK, a w związku
z tym członek m.in. Senatu oraz Rady Uczelni. Uczestnik konferencji naukowych o zarządzaniu publicznym. Pracę magisterską koncentruje na tematyce transparentności tego sektora.

Krzysztof Kula

Czy koronawirus zmienił
cokolwiek w zasadach gry?

Streszczenie
Epidemia koronawirusa okazała się najbardziej dotkliwym w skutkach doświadczeniem
ostatnich lat. Jej skali nikt nie przewidywał i nie był na nią gotowy. Pokazała, jak ważne
jest państwo, zaufanie i nauka. Uświadomiła nam, co dobrego może wynikać ze współpracy i solidarności, a jak poważne konsekwencje może nieść ze sobą jej brak. Podważyła
dotychczasowe zasady, a w wątpliwość poddała ekonomiczne przewidywania.

Koronawirus od roku jest częścią naszego życia. Zasadne staje się opisywanie
go już nie tylko z perspektywy medycznej, ale również wykorzystując teorie
i narzędzia innych nauk.
Socjologowie mogliby go nazwać towarzyszem społeczeństwa. Najpierw
go spotkaliśmy, co wywołało poczucie strachu. Potem zaczęliśmy go poznawać, ostatecznie próbując się z nim oswoić – tak bardzo, jak tylko to możliwe.
Nie jest to oczywiście żadna przyjaźń, a jedynie relacja, w którą społeczeństwo zostało uwikłane.
Specjaliści od sztuki wojennej określiliby go mianem wroga. Znienacka wkroczył na teren przeciwnika. To natomiast spowodowało wypowiedzenie wojny,
a w konsekwencji przeniesienie wszystkich sił i środków na pole bitewne.
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Fani nauk o zarządzaniu mianowaliby go problemem. Pojawił się w zaprogramowanych od dawna procesach, powodując zatrzymanie albo zmianę części z nich. Ostatecznie przyczynił się też do innowacji, jednak koszty społeczne
i gospodarcze nie pozwalają z czystym sumieniem pozytywnie go oceniać.
Badacze teorii gier pewnie nazwaliby go ważnym graczem, który pojawił
się i zniszczył dotychczasowy układ. Wszedł na metaforyczną szachownicę,
nie tylko zmieniając układ pionków, ale także wymiary planszy, reguły gry
i cele do osiągnięcia. Nagle okazało się, że na arenie przeróżnej współpracy,
kompromisów i konfliktów trzeba uwzględnić jeszcze jeden podmiot – przed
którym ugiąć musiały się najpotężniejsze firmy, mocarstwa i religie. Na tej
płaszczyźnie najlepiej widać, jak wiele rzeczy się zmieniło, ale również jak
wiele rzeczy nie uległo zmianie – także w myśleniu.
Trudno wskazać osoby, które spodziewały się, jak bardzo wirus zmieni
losy świata. Bardzo dobrze obrazuje to program 56. Monachijskiej Konferencji
Bezpieczeństwa, odbywającej się od 14 do 16 lutego 2020 roku – w czasie, kiedy w Europie przypadki wirusa pojawiały się jeszcze sporadycznie. Praktycznie w przededniu światowego kryzysu w przemówieniach przedstawicieli
najważniejszych państw świata trudno znaleźć odniesienia do zagrożenia
zdrowotnego, a tematyka spraw koncentrowała się na bezpieczeństwie kosmicznym, klimatycznym, prawicowym ekstremizmie i wyzwaniach związanych z technologią i innowacjami. Obszar wsparcia medycznego i lockdownu
pojawia się w pokonferencyjnym raporcie wyłącznie w kontekście konfliktu
w Kaszmirze1. Kilka miesięcy później z powodu ogólnoświatowej pandemii
został odwołany Szczyt G7 – coroczne spotkanie przywódców najpotężniejszych państw, którego gospodarzem miał być Prezydent Stanów Zjednoczonych. Przełożono Igrzyska Olimpijskie i Euro 2020, a w Watykanie papież
modlił się na pustym placu św. Piotra.
Trudno w historii znaleźć inne wydarzenie, które tak niespodziewanie
zmieniło losy świata. Wojny nie wybuchają od razu, klasyczne klęski żywiołowe mają charakter lokalny, nawet kryzysy finansowe można, choć w ograniczony sposób, przewidzieć. Tak ważne wydarzenia w naturalny sposób
powinny przenieść się na sferę mentalną, spowodować naruszenie dotychczasowych wartości, wyrażanych przekonań, hierarchii celów i potrzeb
1 Raport 56. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, dostępny: https://securityconference.org/
assets/user_upload/MunichSecurityReport2020.pdf
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‒ zmieniło się przecież całe otoczenie. Ostatecznie epidemia pokazała, jak
ważne są państwo i instytucje, nauka, zaufanie oraz współpraca.
Państwo i instytucje
Zwłaszcza w pierwszym etapie epidemii uwaga skoncentrowała się na aparacie państwa. Konferencje władz na żywo śledziły miliony Polaków. Ten okres
uwydatnił problemy, które tliły się od lat. Wirus jednak okazał się dynamitem, który spowodował eksplozję.
Dzięki niemu zorientowano się, że nie może sprawnie funkcjonować system
zdrowotny, w którym liczba łóżek szpitalnych na sto tysięcy mieszkańców jest
jedną z najwyższych w Europie, a liczba lekarzy i pielęgniarek najniższa2. Osoby będące na kwarantannie i izolacji doświadczyły zbiurokratyzowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która technologicznie nie była gotowa do stawianych przed nią wyzwań. Można odnieść wrażenie, że cały sektor publiczny
przeszedł przyspieszony proces informatyzacji ‒ dotychczas niespotykany.
Potwierdza to fakt, że liczba obywateli posiadająca tak zwany profil zaufany
uległa w 2020 roku podwojeniu3. Jedni się z tego cieszą, inni zauważają, z jak
dużym opóźnieniem to nastąpiło i ile podobnych kwestii wymaga przyspieszenia w tych obszarach, w których epidemia nie wywołała kryzysu.
Ostatecznie to państwo poprzez wprowadzanie nakazów, ograniczeń i zakazów bardzo mocno wpłynęło na podmioty gospodarcze, które w efekcie
oczekiwały od niego wsparcia finansowego.
Zaufanie i komunikacja
Wydaje się, że w grze, w której wirus rozdaje karty, pozostali gracze powinni
sobie zaufać i dobrze się komunikować ‒ wtedy łatwiej pokonać wspólnego
przeciwnika.
Praktyka pokazała istotną rolę zaufania. Przy dużej presji czasu trudne
jest napisanie szczegółowego prawa, które będzie na nowo określało wszelkie
2 https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-zdrowia/w-polsce-najwiecej-lozek-szpitalnych-w-unii-europejskiej,90509.html
3 https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/tylko-w-tym-roku-cztery-miliony-polakow-zalozylo-profil-zaufany
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aspekty życia – nie można też komunikować się ze społeczeństwem poprzez
tworzenie wyjątków od wyjątków, natomiast podejmowanie czynności kontrolnych jest nieefektywne. Społeczeństwo, które wie, po co są dane nakazy
i zakazy, a także widzi w nich logikę i spójną całość, chętniej się do nich stosuje ‒ niezależnie od treści zapisów prawnych.
Podmioty gospodarcze, zwłaszcza na początku epidemii, wspierały innych – między innymi medyków. Wszystko to w wierze, że państwo pomoże
im, gdy będzie taka potrzeba. Zaufanie występowało też na arenie międzynarodowej – państwa Unii Europejskiej zadeklarowały sobie nawzajem, że nie
będą negocjować z koncernami farmaceutycznymi indywidualnych kontraktów na szczepionki.
Nadwyrężenie zaufania może prowadzić do zmiany postawy – z solidarności do egoizmu. Z postawy „ja pomogę Tobie – Ty pomożesz mi” do myślenia „ratuj się, kto może”. W efekcie nie przynosi to optymalnych skutków,
ponieważ suma indywidualnych celów nie jest zbieżna z celem całego społeczeństwa. Najpierw pomoc powinni otrzymywać najsłabsi. Silniejsi jednak
zgodzą się na to tylko wtedy, gdy będą mieli pewność, że też w razie potrzeby
ją otrzymają.
Wystarczy sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby państwo nie zaingerowało w proces dystrybucji szczepionek, a przeniosło proces na wolny rynek
– prawdopodobnie najpierw zaszczepieni zostaliby najbogatsi, niekoniecznie
najstarsi.
Rodzi się pytanie, jak zmieniło się w epidemii zaufanie do państwa i międzynarodowych instytucji. Czy może to mieć także gospodarczo długoterminowe skutki? Czy społeczeństwo uwierzyło, że instytucje będą je chronić
i o nich dbać, zwłaszcza w czasie największych prób? Zbyt duże zaufanie do
państwa może wywołać skłonność do ryzyka, zbyt małe ‒ odwrotnie. Jedno
i drugie może utrudnić gospodarczy rozwój.
Nauka
Pandemia brutalnie pokazała brak wiary części społeczeństwa w naukę,
zwłaszcza w obszarze medycyny. Trudno ocenić, kto zawinił ‒ czy społeczeństwo, które być może przestało słuchać specjalistów, czy to właśnie autorytety straciły zdolność do komunikowania się ze zwykłymi obywatelami.
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Pod koniec 2020 roku autorytety nauki mówiły o bezpieczeństwie szczepionki. Społeczeństwo zaufało jej jednak dopiero, gdy się pojawiła. Niektórzy nadal podważają fakt występowania epidemii, a wypowiedzi naukowców są coraz szerzej kontestowane. Z drugiej strony nie sprawdziły się
prognozy wielu ekonomistów, przepowiadających nieznany od lat poziom
bezrobocia i inflacji.
Fiskalizm
Zauważenie dotychczasowych uchybień w bezpieczeństwie zdrowotnym
powoduje, że w debacie publicznej coraz częściej podnosi się temat konieczności wzmocnienia instytucji sektora publicznego. Przyczyn negatywnych
skutków pandemii szuka się w niedofinansowaniu obszaru zdrowia i nikłego
udziału wydatków zdrowotnych w całości budżetu, a także w nieoptymalnym sposobie ich dysponowania. Zaczyna się dostrzegać znaczenie podmiotów dbających o różnorakie bezpieczeństwo kraju –okazało się, że w ostatnim
roku bardziej niż czołgów potrzebowaliśmy chirurgicznych maseczek.
Wydaje się, że społeczeństwu, które dostrzega rolę bezpieczeństwa zdrowotnego, łatwiej będzie zaakceptować wyższy poziom obciążeń fiskalnych.
Zwłaszcza wówczas, gdy wyjaśni się, że będą to środki na ochronę zdrowia.
Ostatecznie przecież istotnym czynnikiem systemu fiskalnego jest poparcie
społeczno-polityczne.
Historia zna już jednak takie sytuacje i podpowiada, że mechanizm ten ma
swoje naturalne ograniczenia. Ujawniają się one z opóźnieniem. Wszystkie
środki publiczne tworzą jedną pulę – niezależnie od tego, czy znajdują się
w ogólnym budżecie, czy w wyodrębnionych funduszach. Posiadanie środków na dane dziedziny w funduszach powoduje chęć minimalizowania wydatków budżetowych. Wkrótce można więc spodziewać się zwiększenia nakładów na zdrowie, skorelowanych ze wzrostem obciążeń fiskalnych. Jednak
bez jasno postawionych zamierzeń z ustalonymi kryteriami ich weryfikacji
trudno oczekiwać, by zwiększone finansowanie służby zdrowia utrzymało
się na dłużej – pojawią się przecież nowe potrzeby. Zostanie natomiast utrzymany wyższy poziom obciążeń, co w literaturze naukowej jest znane pod nazwą prawa Wagnera oraz hipotezy Peacocka i Wisemana.
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Współpraca i jej brak
Epidemia nie spowodowała jednak, że zakończyły się wszystkie wojny,
a siły skoncentrowały się wyłącznie na walce z wirusem. Proporcjonalnie do
powiększania się światełka w tunelu widać, jak kluczowi gracze starają się
wykorzystać epidemię do realizacji swoich celów, a w najlepszym wypadku
‒ realizować je mimo zagrożenia i ryzyka naruszenia tak kruchego bezpieczeństwa zdrowotnego. Tak jakby przeczuwali, że pandemia nic nie zmieni,
a po jej zakończeniu wszyscy wrócą do równie brutalnej jak wcześniej gry,
zapominając, że przeciwnik zaskoczył ich także dlatego, że koncentrowali się
na konfliktach między sobą.
W ten sposób powstał nowy rozdział zimnej wojny ‒ „wojny szczepionkowej”, w której każde mocarstwo chce wyprodukować swoje antidotum,
a społeczeństwa nie akceptują rozwiązań nieprzyjaznych państw. W tym czasie Światowa Organizacja Zdrowia wzmaga apele, by dystrybuować preparat
także do krajów biedniejszych, co ma pozwolić zahamować światowy rozmiar epidemii.
Ktoś zyska, ktoś straci. Można więc rzec, że wirus zmienił w nas wiele, ale
jednocześnie prawie nic…
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Patrycja Konieczna – ur. 18 października 1993 r. Doktorantka III roku stacjonarnych studiów doktoranckich o kierunku:
ekonomia (Filia w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu). Laureatka stypendiów dla najlepszych studentów, uczestnik kół naukowych „Finansista” i „Meritum”. W trakcie studiów licencjackich członek Wirtualnej Studenckiej Firmy
Consultingowej i praktykant biura rachunkowego. Podczas
studiów magisterskich odbyła staż w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze. Zajmowała się
reklamą w warsztacie samochodów terenowych oraz pracowała w Biurze Obsługi Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu. W 2020 r. organizowała warsztaty dla studentów
„Awantura o kasę” podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
W ramach praktyki na studiach doktoranckich prowadzi zajęcia
z przedmiotów w zakresie finansów. Autorka publikacji: Local
Currency Systems in German-Speaking Countries – Selected Issues, Waluty lokalne w Polsce oraz Funkcje realizowane przez
waluty alternatywne a klasyczne ujęcie pieniądza. Jej zainteresowania naukowe to finanse, rynki finansowe i alternatywne
systemy pieniężne. Pasjonatka tańca, introwertyczka, żyjąca
wg maksymy: „Im bardziej ma się w życiu pod górę, tym piękniejsze będą później widoki”.
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Czy w obliczu pandemii
potrafimy się zjednoczyć?

Streszczenie
Zazwyczaj zdrowie jest przedkładane ponad wszelkie inne wartości. Pandemia koronawirusa, uderzająca w podstawową wartość, powinna prowadzić poszczególne grupy
społeczne do zjednoczenia się w walce ze wspólnym wrogiem. Niestety zjednoczenie nie
zawsze się udaje. A jeśli już do niego dojdzie, jest to raczej krótkotrwałe zjawisko.

Początki epidemii
Kiedy ponad rok temu z miasta Wuhan w Chinach zaczęły docierać do nas
pierwsze informacje o chorobie COVID-19, wielu zlekceważyło sytuację.
Uznali, że szum medialny szybko ucichnie, tak jak podczas epidemiami
ptasiej czy świńskiej grypy. Jednak gdy pojawiły się pierwsze ogniska koronawirusa w Europie, a 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) przyznała, że mamy do czynienia z pandemią, na świecie wybuchł
ogromny strach, niespotykany od czasów II wojny światowej. Zaczęła narastać panika, a w wyniku masowego wykupywania artykułów pierwszej potrzeby pojawiły się braki w zaopatrzeniu. Zaczęły rozprzestrzeniać się teorie
spiskowe. Trudno było rozróżnić, które wiadomości są rzetelne ‒ tak duża
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była dezinformacja w mediach. W rezultacie pandemii odwołano wydarzenia
kulturalne, sportowe, polityczne i religijne. Zaczęto wprowadzać obostrzenia a także kwarantannę i izolację dla osób chorych lub mających kontakt
z osobą zakażoną. Doskwierała bezradność, co w społeczeństwie skutkowało zwiększeniem się liczby osób zmagających się z depresją i innymi chorobami psychicznymi. Jedynym pozytywnym komunikatem, jaki pojawił się
w tym czasie w mediach, było zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i gazów
cieplarnianych (wyjątkowo czysta woda w weneckich kanałach, spadło zanieczyszczenie powietrza w Europie, w wielu miejscach zaczęły pojawiać się
zwierzęta do tej pory tam niespotykane: delfiny w Calgiari, łanie na ulicach
Zakopanego, dziki w Barcelonie).
Co jest ważne w życiu?
Podczas składania życzeń zazwyczaj zdrowie przedkłada się ponad wszystkie inne wartości. Myślę, że każdy Polak zna początek fraszki Kochanowskiego: „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz
(…)”. W obliczu pandemii, kiedy podstawowa wartość stała się zagrożona,
kiedy ludzie żyli w izolacji, społeczeństwo zaczęło doceniać wartość zwykłych czynności, takich jak spacery, możliwość spotkania z rodziną lub przyjaciółmi, możliwość zabrania dzieci na basen, na kręgle, do kina. Z drugiej
strony ograniczenia przemieszczenia się umożliwiły odpoczynek od codziennego życia, pozwoliły skoncentrować się na sobie i osobach najbliższych oraz
dokonać refleksji nad dotychczasowym życiem. Wszystko „zwolniło”. Mieliśmy chwilę, aby wziąć oddech i przewartościować priorytety.
Drugą bardzo ważną wartością, szczególnie w tym trudnym okresie, jest
empatia. Moim zdaniem powinno się ją uznać za najważniejszą cechę osobowości. Powinniśmy być bardziej wyrozumiali i otwarci na drugiego człowieka. Lekarze powinni starać się być jeszcze bardziej delikatni a pacjenci
doceniać okazaną pomoc i świadczenie profesjonalnej opieki zdrowotnej
w warunkach zagrożenia zdrowia i życia samych lekarzy. Politycy powinni
być wzorem do naśladowania w kwestii przestrzegania obostrzeń i zaleceń
sanitarno- epidemiologicznych, natomiast wyborcy ‒ starać się zrozumieć
decyzje rządu i wierzyć, że wszystkie ograniczenia swobód mają na celu skuteczne obniżanie poziomu zachorowań.
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Czy w obliczu pandemii potrafimy się zjednoczyć?
W początkowym stadium pandemii rozkwitały oddolne ruchy społeczne.
Pojawiły się programy wsparcia inicjowane głównie przez młodych ludzi,
polegające na pomaganiu seniorom w zakupach, finansowaniu i dowożeniu
posiłków osobom starszym czy dostarczaniu przesyłek. Zapał do pomocy był
ogromny. Społeczeństwo postrzegało lekarzy jako bohaterów stojących na
pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem. Organizowane były zbiórki
pieniędzy na zakup sprzętu ochronnego, w domach i małych firmach charytatywnie szyto maseczki dla szpitali, restauracje oferowały klientom usługę
sfinansowania posiłku dla medyka. W niektórych miejscach pojawiły się kolorowe banery i plakaty, mające pokrzepić społeczeństwo (np. hasło „Będzie
dobrze”, „Zostań w domu”).
Jednak coś się zmieniło. Możliwe, że społeczeństwu pandemia spowszedniała. Po roku walki z koronawirusem lekarze stracili status bohatera. Pacjenci poczuli się zaniedbani z powodu konsultowania chorób przede wszystkim
przez teleporady. Zrodził się gniew i rozżalenie, a co się z tym wiąże ‒ krytyka
całej służby zdrowia. Na początku pandemii pacjenci oceniali lekarzy pozytywnie przez pryzmat poświęcenia w walce z nieznaną chorobą zakaźną. Teraz jednak stosunek do lekarza jest zdystansowany, a wprowadzanie dodatkowych, tak zwanych covidowych opłat przez prywatne placówki medyczne
lub ustanowienie przez rząd dodatkowego wynagrodzenia dla lekarzy pracujących na oddziałach zakaźnych nie pomaga w ociepleniu wizerunku służby
zdrowia. Z drugiej strony Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy apeluje
o ustalenie jednolitej, powszechnie obowiązującej i kompletnej wykładni przepisów dotyczących owego dodatku covidowego, ponieważ okazuje się, że często dodatek ten przez dyrektorów szpitali nie jest wypłacany. Ze względu na
braki personelu medycznego i ogólne niezadowolenie pacjentów, przemęczeni
lekarze mogą odczuwać niedocenienie i osłabienie motywacji.
Koronawirus zamiast zbliżyć, zaczął oddalać od siebie ludzi. Zamiast zjednoczyć się w walce z epidemią, coraz głębiej odczuwamy dystans społeczny
natury mentalnej. Relacje między lekarzem a pacjentem czy urzędnikiem
a petentem są odbierane jako relacje pionowe, co wzmaga niezadowolenie.
Kwartantanna i lockdown zmuszają przedsiębiorców do zmiany kierunku
świadczonych usług lub przeniesienia się do przestrzeni cyfrowej. Nierzadko
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nie jest to możliwe, a obostrzenia powodują zamknięcie niektórych branż.
Pracodawcy są zmuszeni zawiesić działalność, niektórzy zaś decydują się na
zwolnienie pracowników. Trudna sytuacja gospodarcza budzi niepokój społeczny, a w mediach społecznościowych decyzje rządów w sprawie obostrzeń
są poddawane krytyce. Krytykuje się również przedstawicieli tych zawodów,
którzy mają możliwość świadczenia pracy zdalnej. To między innymi lekarze
podstawowej opieki zdrowotnej, urzędnicy i nauczyciele. Zestawiani są oni
z pracownikami zakładów produkcyjnych i przede wszystkim sprzedawcami
‒ także narażonymi na ryzyko zakażenia, ale nie będącymi w grupie priorytetowej do zaszczepienia. Rodzi się dystans społeczny rozumiany jako różnice w sposobie myślenia poszczególnych grup społecznych. Moim zdaniem
niesie to negatywne skutki i potęguje zjawisko zamykania się na problemy
drugiego człowieka.
Może warto byłoby zamienić chęć do krytyki każdej decyzji rządu w pragnienie tworzenia oddolnych inicjatyw? Pomocna mogłaby się okazać kampania reklamowa zachęcającą społeczeństwo do tego, by poświęciło czas
na pomoc osobom potrzebującym, mieszkającym w okolicy (np. na zrobienie zakupów lub wyprowadzenie psa osobom na kwarantannie). Byłoby to
znacznie bardziej korzystne niż trwonienie czasu na nieustanne przeglądanie
informacji o koronawirusie w mediach oraz zbędne komentarze na forach internetowych czy portalach społecznościowych.
Jeszcze przed wybuchem epidemii w gospodarce dokonywały się dynamiczne zmiany wynikające z globalizacji i postępu technologicznego. Teraz,
w obliczu pandemii, ta dynamika się zwiększyła. Sytuacja jest na tyle niestabilna, że nie możemy być pewni, jakie „reguły gry” w gospodarce będą panowały w kolejnym miesiącu. W obliczu wszechobecnej niepewności i narastającego uczucia strachu bardzo ważne jest budowanie poczucia wspólnoty.
Ograniczenia wprowadzane przez rząd dotyczą przecież w równym stopniu
polityków i wyborców, nauczycieli i uczniów, lekarzy i pacjentów czy przedsiębiorców i konsumentów. Mimo to zachwiane jest zaufanie do rządu, lekarzy i urzędników. Może sytuacja uległaby zmianie, gdyby politycy swoje
decyzje popierali opiniami ekspertów w dziedzinie medycyny. Mogłyby mieć
one formę wywiadów eksperckich lub ogłoszeń społecznych w radiu i telewizji. Należy wskazać ludziom, że lekarze czy urzędnicy, mimo pracy zdalnej, nadal wykonują swoje obowiązki. Pomocą w odbudowie szacunku do
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tych zawodów mogłoby być wyemitowanie reportaży, zawierających zwięzłe
przedstawienie dnia pracy lekarza lub urzędnika. Może społeczeństwo widząc, że wykonują oni realną pracę i udzielają rzeczywistej pomocy osobom
potrzebującym, odbudowałoby swoje zaufanie do tych zawodów. Dałoby to
też szansę zacieśnienia więzi społecznych i poczucia dążenia do wspólnego
celu. Przedstawiciele służby zdrowia, politycy czy urzędnicy powinni wyraźnie komunikować, że wszystkim przyświeca ten sam cel, jakim jest powrót do
normalności sprzed epidemii.
Zasadne wydaje się podjęcie przez Unię Europejską walki z dezinformacją, błędną informacją i zagranicznymi wpływami. W czerwcu 2020 roku Unia
Europejska wydała komunikat, z którego można wnioskować, jak wielkie
spustoszenie sieje „infodemia”, czyli pandemia informacyjna. Publikowanie
w sieci błędnych informacji działa jak wirus. Atakuje on zdrowie psychiczne
a dodatkowo w dobie globalizacji wpływa na szerzenie się strachu w społeczeństwie na szeroką skalę. Jak podaje Komisja Europejska: „Codzienne
monitorowanie mediów wskazuje, że każdego dnia pojawiają się setki tysięcy artykułów związanych z COVID-19 oraz miliony wzmianek na ten temat w mediach społecznościowych na całym świecie1”. Raport z 18 marca
2021 roku podaje, że w ciągu tygodnia powstało 570 artykułów z niezweryfikowanych źródeł, które zawierały mylne informacje (prawie połowa z nich
zniechęcała do szczepień)2. Uważam, że działania Unii Europejskiej w walce
z „infodemią” są niewystarczające. Być może warto byłoby poszerzyć narzędzia o publikowanie wywiadów z państwowymi autorytetami medycznymi
lub ogłoszeń społecznych w mediach i na portalach społecznościowych.
Mimo że Unia Europejska walczy z dezinformacją, brakuje w mojej ocenie sporządzenia konkretnych schematów działań w zakresie wprowadzania
obostrzeń, które byłyby uniwersalne dla wszystkich krajów członkowskich.
Można wykorzystać podział na Jednostki Terytorialne do Celów Statystycznych (NUTS). Korzystając z tego podziału, można na poziomie NUTS 3
określić zalecenia postępowania oraz zalecenia wprowadzanych obostrzeń,
1 Wspólny komunikat do parlamentu europejskiego, rady europejskiej, rady, europejskiego komitetu społeczno-ekonomicznego i komitetu regionów, Walka z dezinformacją wokół COVID-19 – dajemy
dojść do głosu faktom, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52020JC0008
(dostęp: 22.03.2021 r.).
2 COVID-19 media surveillance – 18 March 2021, https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/
covid-19-media-surveillance-18-march-2021 (dostęp: 19.03.2021 r.).
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zależnych od określonych przedziałów odsetka liczby zachorowań na koronawirusa na danym obszarze.
Waluty lokalne jako szansa zjednoczenia przedsiębiorców i konsumentów
W czasie zamykania granic, mniej swobodnego przepływu materiałów i towarów oraz gdy potrzebne jest wsparcie upadających biznesów lokalnych, pomocną inicjatywą mogą okazać się waluty lokalne. Lokalna waluta, jak sama
nazwa wskazuje, przez swój charakter pomaga zbliżyć społeczność w danym
regionie. Funkcjonowanie tych alternatywnych środków pieniężnych najtrafniej określa zwrot: „umowne środki płatnicze określonej grupy społecznej”.
Do zalet systemów tych walut należy zasilanie rynku lokalnego. Nie są one
transferowane poza region, na którym funkcjonują. Generując lokalny obrót,
waluta taka wspiera miejscowe przedsiębiorstwa. Pełni więc rolę katalizatora lokalnej przedsiębiorczości i integruje społeczność danego terenu. Ich
największą zaletą jest angażowanie kapitału na danym obszarze, udzielanie
korzystnych pożyczek, ograniczanie zatorów płatniczych oraz brak możliwości stania się przedmiotem spekulacji. W Europie z powodzeniem działa
wiele systemów walut lokalnych (np. WIR w Szwajcarii, Beki w Luxemburgu,
Chiemgauer w Niemczech, Zielony w Polsce, Puma w Hiszpanii, Sol-violette
we Francji, czy Křižánecká koruna w Czechach). Z założenia idea ma na celu
głównie wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości, która jest podstawą
gospodarki w każdym kraju Unii Europejskiej. Mikroprzedsiębiorstwa oraz
małe i średnie przedsiębiorstwa wynoszą 99% wszystkich przedsiębiorstw
w Unii Europejskiej. Stanowią podstawę ducha przedsiębiorczości i innowacji, które mają zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw
unijnych3. Takie regionalne inicjatywy wydają się bardzo trafne w dobie
ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego i mają szansę wzmocnić relację
między lokalnymi przedsiębiorcami a konsumentami.

3 Noty tematyczne o Unii Europejskiej Parlament Europejski, Małe i średnie przedsiębiorstwa,
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/63/petites-et-moyennes-entreprises (dostęp:
23.03.2021 r.).
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Podsumowanie
Na początku pandemii ludzie byli bardziej solidarni w walce z koronawirusem. Jednak po upływie roku od wystąpienia pierwszych ognisk w Europie
sytuacja się zmieniła. Należałoby przypomnieć społeczeństwu to poczucie
wspólnego celu sprzed roku. Udowodniliśmy, że potrafimy się zjednoczyć,
jednak to zjawisko było krótkotrwałe, a powinno być odczuwalne nadal. Podczas wszechobecnej pandemii informacyjnej, objawiającej się dezinformacją
i krytyką decyzji rządu w sprawie obostrzeń, stosunek wyborców do polityków, lekarzy do pacjentów czy uczniów do nauczycieli uległy pogorszeniu. W marcu 2020 roku Polacy pokazali, że potrafią się zjednoczyć. Jednak
po roku trwania epidemii ta sprawczość społeczna się zachwiała, a relacje
między poszczególnymi grupami społecznymi uległy ochłodzeniu. Pacjenci
stracili zaufanie do lekarzy, wyborcy wątpią w zasadność obostrzeń i kierowanie się dobrem obywateli przez polityków, a rodzice i uczniowie martwią się jakością zdalnego nauczania i jego konsekwencjami w przyszłości.
Jedynie relacje klientów i przedsiębiorców pozostają przyjazne. Dostrzega
się chęć pomocy przedsiębiorstwom zagrożonym upadłością. Na portalach
społecznościowych można zauważyć inicjatywy, takie jak zakup kwiatów
od lokalnych przedsiębiorców, zamawianie na wynos posiłków z restauracji,
oferowanie pomocy lokalnym siłowniom, basenom czy klubom dziecięcym
w postaci zakupu karnetów możliwością realizacji w przyszłości. Społeczność lokalna ma również możliwość wsparcia biznesu w regionie poprzez
korzystanie z waluty lokalnej. Postawa konsumentów względem przedsiębiorców napawa nadzieją i dowodzi, że potrafimy się zjednoczyć w obliczu
kryzysu. Musimy tylko przypomnieć sobie, jakie wartości są ważne w życiu.
Każdy powinien się zastanowić, jak postąpiłby na miejscu polityka czy lekarza. Jakie obostrzenia są zasadne i jakie środki ostrożności warto podjąć,
kiedy chodzi o ludzkie życie?

Hanna Biniek – studentka finansów i rachunkowości, urodzona w 1997 roku w Szczecinie. Aktualnie jest na drugim roku
studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego, gdzie studiuje zarządzanie finansami i rachunkowość ze specjalizacją w bankowości. W trakcie studiów
udzielała się w Kole Prawa Bankowego, gdzie współorganizowała ubiegłoroczny Kongres Prawa Bankowego i Technologii Finansowych. Odbyła praktyki studenckie w obszarze wdrażania
systemów ERP oraz pracowała jako asystent ds. nauczania na
Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. W trakcie studiów licencjackich studiowała ekonomię na Università
degli Studi di Verona w ramach programu wymiany Erasmus+.
Interesuje się głównie tematyką bankowości oraz liberalizmu
gospodarczego, w związku z czym tematem jej pracy licencjackiej był: Wielki Kryzys lat 30. XX wieku w świetle założeń austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego. Obecnie jest w trakcie
przeprowadzania badań do pracy magisterskiej nad determinantami rentowności polskiego sektora bankowego w obliczu
pandemii COVID-19.
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Jak pandemia COVID-19
zrewolucjonizowała naszą
rzeczywistość

Streszczenie
W eseju podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: „W jaki sposób pandemia COVID-19
zrewolucjonizowała naszą rzeczywistość?” Ukazano najistotniejsze zmiany związane
z kryzysem pandemicznym na przykładzie czterech grup społecznych: polityków i wyborców, producentów i konsumentów, lekarzy i pacjentów oraz pracodawców i pracowników. W pracy opisane zostały również najważniejsze wnioski, jakie powinny zostać
wyciągnięte z obecnej sytuacji.

Rok 2020 to niewątpliwie przełomowy moment we współczesnej historii
ludzkości – początek katastrofy naturalnej bez precedensu, która wstrząsnęła
społeczeństwem i kompletnie zmieniła nasz dotychczasowy system wartości.
Można odnieść wrażenie, że jeszcze pod koniec 2019 roku nikt na świecie nie
spodziewał się tego, co niedługo miało nastąpić. Pierwsze doniesienia z Chin
o skupisku chorych z ciężką odmianą zapalenia płuc o nieznanej przyczynie nie wzbudziły wielu obaw. W końcu do tej pory mieliśmy już do czynienia z kilkoma chorobami wirusowymi, takimi jak ptasia czy świńska grypa,
211

jednak wirusy te znikały tak szybko, jak się pojawiały. Tym razem miało być
inaczej. Wirus Sars-CoV-2 okazał się długotrwałym zagrożeniem, a pandemia
przez niego wywołana doprowadziła do znaczącej zmiany sposobu postrzegania współczesnego świata przez społeczeństwo. Uważam też, że w jej wyniku zmuszeni zostaliśmy przede wszystkim do zakwestionowania naszego
dotychczasowego systemu wartości. Celem niniejszej pracy jest ukazanie tych
zmian na przykładzie czterech grup społecznych: polityków i wyborców,
producentów i konsumentów, lekarzy i pacjentów oraz pracodawców i pracowników. Wybrany przeze mnie temat idealnie wpasowuje się w aktualną
sytuację zarówno w Polsce, jak i w Europie. Przynależność do opisanych grup
‒ dzięki ich inkluzywnemu charakterowi – pozwala bowiem zaobserwować
występowanie tych zmian w życiu codziennym każdego z nas.
Pierwszą analizowaną grupą są politycy i wyborcy. Na tej płaszczyźnie
zmiany, jakie zaszły w wyniku pandemii COVID-19 są szczególnie widoczne.
W przypadku wielu poprzednich kryzysów, szczególnie tych gospodarczych,
można zauważyć tendencję zaniku ufności obywateli w stosunku do władzy.
Administracja państwowa nie jest tworem elastycznym i twórczym. Działa,
opierając się na wyrobionych schematach, więc każdorazowa zmiana sytuacji panującej w kraju, której konsekwencją jest często zbyt wolna reakcja rządzących na tę zmianę, powoduje pogłębienie niezadowolenia społeczeństwa.
Od władzy wymaga ono natychmiastowej reakcji, jednak najczęściej jej nie
doświadcza. To niebezpieczna sytuacja dla partii rządzącej w kontekście kolejnych wyborów, gdyż kryzys wyraźnie weryfikuje, które obietnice wyborcze
były szczere, a które od początku były jedynie pustymi słowami. W przypadku obecnego kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią COVID-19
w Polsce i w Europie zaobserwować można zjawisko wzmożonych społecznych akcji pomocowych, które kierowane są nie tylko do zwykłych obywateli,
ale także do przedsiębiorców. Społeczeństwo ma poczucie nieuzyskania dostatecznej pomocy od władzy, więc próbuje pomagać sobie wzajemnie „na własną
rękę”. Uważam natomiast, iż o ile sposób myślenia obywateli w związku z kryzysem się zmienia (wyższe oczekiwania od władzy), o tyle politycy nadal jako
nadrzędny cel stawiają wolę wyborców, starając się za wszelką cenę sprostać
ich wymaganiom, niekoniecznie z pozytywnym skutkiem.
Następną omawianą grupą są producenci i konsumenci. W tym miejscu warto skupić się na rynku dóbr konsumenckich, w którym od początku
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pandemii nastąpił podział na dwie podgrupy. Pierwsza to branże, które zanotowały wzmożony popyt na niektóre produkty oraz usługi. Drugą stanowią branże, które z powodu pandemii znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Podział ten wynika z faktu, iż w trakcie kryzysów gospodarczych,
podczas których panuje atmosfera niepewności a wiele osób traci pracę, konsumenci skupiają się na zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb i rezygnują tym samym ze wzmożonej konsumpcji. Na początku pandemii można
było zaobserwować zjawisko, w którym konsumenci masowo dokonywali
zakupu towarów z długim terminem przydatności do spożycia. Firmy, które specjalizują się w produkcji między innymi makaronów, kaszy, ryżu czy
konserw mogli pod koniec roku liczyć na lepsze wyniki finansowe niż przewidywano. W podobnej sytuacji znajdują się również przedsiębiorstwa z sektora e-grocery, cateringowego (diety pudełkowe) oraz food tech. Natomiast
producenci dóbr trwałych, a w szczególności dóbr luksusowych, w ostatnich
miesiącach napotkali na swojej drodze problemy związane ze spadkiem popytu. Jednak w najtrudniejszej sytuacji znajduje się obecnie branża usługowa – między innymi hotele, restauracje, kina i siłownie – które decyzjami
władz w wielu państwach europejskich pozostają zamknięte. Uważam, iż
w związku z kryzysem pandemicznym w powyższej grupie najbardziej widoczna zmiana zaszła w sposobie myślenia konsumentów, którzy w wyniku
niestabilnej sytuacji gospodarczej nierzadko podejmują decyzję o rozpoczęciu
oszczędzania. Producenci natomiast albo cieszą się większymi zyskami, albo
szukają kreatywnych sposobów na wyjście z sytuacji kryzysowych – na przykład poprzez przebranżowienie.
Kolejną omawianą grupą są lekarze i pacjenci. Na tej płaszczyźnie od wybuchu pandemii i zarządzenia pierwszej ogólnokrajowej kwarantanny doszło do sytuacji, w której pacjenci nie mogli udać się osobiście do przychodni
czy szpitala. Wynika to z podjętej przez rząd próby spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa poprzez wprowadzenie leczenia zdalnego w formie
teleporad oraz priorytetowego traktowania osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Dodatkowo w ostatnich tygodniach można zaobserwować gwałtowny wzrost liczby chorych oraz w konsekwencji ‒ ogromne przeciążenie
szpitali w niektórych miastach. Wkrótce może dojść do sytuacji, która miała
miejsce w ubiegłym roku we Włoszech – brak miejsc w szpitalu dla wszystkich
osób potrzebujących natychmiastowej opieki medycznej. Kolejnym skutkiem
Jak p andemia C OVI D- 1 9 zrewolu cj o ni zow a ł a n a s z ą r z e c z y w i s t o ś ć
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pandemii i jej wpływu na działanie systemu opieki zdrowotnej jest fakt, iż
wiele zaplanowanych wcześniej zabiegów medycznych musiało zostać odwołanych. Wszystkie wymienione powyżej zmiany sprawiają, iż pacjenci są
coraz bardziej sfrustrowani i przez to coraz gorzej postrzegają służbę zdrowia. Z drugiej jednak strony należy zwrócić uwagę na lekarzy i pielęgniarki, szczególnie tych, którzy pracują w tak zwanych szpitalach covidowych.
Codziennie narażają zdrowie i życie swoje oraz swoich bliskich, by ratować
chorych na COVID-19, jednocześnie nierzadko doświadczając wykluczenia
z lokalnych społeczności, które obawiają się kontaktu z osobami mającymi na
co dzień styczność z wirusem.
Ostatnią analizowaną grupą są pracodawcy i pracownicy. Ci pierwsi zostali postawieni przed ogromnym wyzwaniem, czyli stanem ogólnokrajowej
kwarantanny. W bardzo krótkim czasie firmy, które dysponowały odpowiednim zapleczem technologicznym, umożliwiły swoim pracownikom pracę
zdalną. Przejście na tak zwany home office zbiegło się w czasie z zamknięciem
szkół, co umożliwiło pracującym rodzicom opiekę nad dziećmi w domu.
Początkowo liczono, iż lockdown potrwa zaledwie kilka tygodni. Epidemia
jednak nie ustąpiła i wielu pracowników pracuje całkowicie lub częściowo
zdalnie jeszcze w 2021 roku. Niestety nie w każdym zakładzie pracy jest to
możliwe – w takich miejscach obowiązkiem pracodawcy jest wprowadzenie
reżimu sanitarnego. Wszystkim tym działaniom przyświeca jeden cel – troska o zdrowie i dobrą formę pracowników. Pytanie o możliwość zapewnienia
opieki lekarskiej nie tylko dla zatrudnionego, ale także jego rodziny jest jednym z przykładów tego, jak zmieniły się oczekiwania pracowników wobec
pracodawców w dobie pandemii. Obecnie zdrowie traktowane jest priorytetowo i pracodawca, który nie jest w stanie zapewnić bezpiecznych warunków pracy swoim pracownikom, musi liczyć się z konsekwencjami ze strony
państwa.
Pandemia COVID-19 niesie za sobą daleko idące skutki w niemal każdym
obszarze życia. Spowodowane przez nią globalne zakłócenia społeczne i gospodarcze będą widoczne jeszcze przez wiele lat po ustaniu epidemii. Uważa
się, iż obecnie panująca recesja gospodarcza, będąca bezpośrednim skutkiem
wprowadzonych przez niemal wszystkie państwa obostrzeń, jest największym kryzysem gospodarczym od czasów Wielkiej Depresji. Niewątpliwe
pandemia jest swoistym testem, a zarazem cenną lekcją dla nas wszystkich
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– polityków i wyborców, producentów i konsumentów, lekarzy i pacjentów
oraz pracodawców i pracowników. Jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć
z tej sytuacji? Po pierwsze, powinniśmy być elastyczni – być w stanie porzucić
rutynę, dostosowywać się do zmiennego charakteru otoczenia oraz nauczyć
się działać nieszablonowo. Po drugie, powinniśmy być solidarni. Pandemia
COVID-19 zaskoczyła nas wszystkich, jednak by wrócić w pełni do normalności, najpierw musimy działać wspólnie – przede wszystkim dostosowywać
się do zaleceń wirusologów. Po trzecie, musimy zmienić nasze priorytety.
Obecny kryzys pokazał, że fundamentem naszej cywilizacji są przede wszystkim lekarze i pielęgniarki oraz inne osoby stojące u podstaw społeczeństwa,
bez których nie bylibyśmy w stanie funkcjonować w dłuższej perspektywie.

Jakub Blicharski – ur. 27 października 2000 w Przemyślu.
W 2019 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa
Salezjańskiego w Przemyślu. Obecnie jest na drugim roku studiów licencjackich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku finanse i rachunkowość. Laureat Stypendium
Rektora dla najlepszych studentów UEK, aktywny członek
Stowarzyszenia ESN UEK. Prywatnie bacznie obserwuje wydarzenia geopolityczne z Polski i ze świata. Obszarami zainteresowań są m.in. podróże, filmy dokumentalne, literatura faktu
oraz historia XX wieku.
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Jak pandemia zmieni
nasze myślenie o życiu

Streszczenie
Esej jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy wskutek pandemii dojdzie do zmiany myślenia o tym, co jest ważne w życiu. Przedstawiono przemiany, jakie mają bądź będą mieć
miejsce między innymi w polityce, relacjach przedsiębiorcy - konsumenci, czy w leczeniu pacjentów. W pracy ukazano także sytuację młodego pokolenia oraz prognozy na
temat ich miejsca w świecie po pandemii.

„Obyś żył w ciekawych czasach” ‒ to przypisywane Chińczykom przysłowie
stało się hasłem przewodnim odbywającej się w 2019 roku 58. edycji weneckiego Biennale. I choć ta często używana figura retoryczna nie jest wbrew
powszechnej opinii starożytną klątwą, to na trwałe weszła do języka debaty
publicznej. Nikt jednak nie przypuszczał, że to hasło bardzo szybko stanie się
tak aktualne.
Wiele osób będzie chciało zapomnieć o tragicznych doświadczeniach
pandemii. Świat nagle musiał zwolnić, zatrzymać się i pogrążyć w upiornej
i przerażającej ciszy. Czas ten zapisze się na kartach współczesnej historii,
a jego dziedzictwo zostanie z nami na zawsze. Już dotychczasowy wpływ
kryzysu na nasze zachowania i decyzje jest znaczący. Należy jednak zadać
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pytanie: czy za kilka lat będziemy pamiętać o naszym postępowaniu z czasów zarazy? I czy doświadczenia dni, gdy „wiedza stała się niebezpiecznym
doradcą, kiedy wszystko inne wymknęło się spod kontroli”1 sprawią, że dojdzie do zmiany hierarchii wartości i zaczniemy inaczej myśleć o tym, co jest
ważne w życiu?
Wpływ pandemii na politykę
Wraz ze stopniowym rozprzestrzenianiem się wirusa mogliśmy obserwować
różne reakcje rządów – od wprowadzania całkowitych ograniczeń, przez
częściowe obostrzenia, aż po ich brak. Warto wspomnieć o podejściu takich
przywódców jak Alaksandr Łukaszenka, Jair Bolsonaro czy Donald Trump,
którzy często wygłaszali poglądy sprzeczne ze stanowiskiem naukowców.
Po roku pandemii można zauważyć wzrost tendencji populistycznych, a nawet skrajnych. Wynika to przede wszystkim z pogłębiających się nierówności
społecznych, jednak niebagatelna jest też rola teorii negujących istnienie wirusa i wywoływanej przez niego choroby. Paradoksalnie to właśnie sposób,
w jaki Donald Trump próbował walczyć z pandemią, uznawany jest za jedną
z przyczyn jego klęski w wyborach w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku.
Państwa, które dobrze poradziły sobie z pandemią, są obecnie uznawane za
wzór do naśladowania, a ich przywódcy cieszą się wysokim uznaniem na
arenie międzynarodowej. Jednak w sytuacji zmęczenia społeczeństw pandemią dalsze jej trwanie będzie powodować spadek zaufania do polityków,
o których mówi się, że nie zrozumieli jej logiki2. Polityków czeka więc niełatwe zadanie. Z jednej strony będą musieli odzyskać zaufanie wyborców,
utracone przez niekonsekwentne i niezrozumiałe decyzje. Z drugiej strony
w świecie, w którym opinie autorytetów mają często dużo mniejszą moc niż
poglądy głoszone na forach internetowych, rządzący będą musieli zarówno
zmierzyć się z atakiem środowisk radykalnych, jak i uważać, by sami nie ulegli ich hasłom. Historia zna bowiem wiele przykładów, gdy posiłkując się
pseudonaukowymi teoriami sięgano po władzę niemal absolutną.
1 Parafraza fragmentu piosenki „Epitaph” (1969 r.) zespołu King Crimson; polski przekład: Tomasz Beksiński.
2 Deutsche Welle, https://www.dw.com/pl/prasa-im-d%C5%82u%C5%BCsza-pandemia-tym-mniejsze-zaufanie-do-polityki/a-56330984 (dostęp: 25.01.2021 r.).
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Konsumenci i przedsiębiorcy a epidemia
Zamknięcie sklepów z dnia na dzień spowodowało, że wiele firm musiało
przenieść swoją działalność do internetu. Choć był to trend obserwowany od
kilku lat, to pandemia gwałtownie przyspieszyła ten proces. Nikogo już nie
dziwi kupowanie ubrań, obuwia czy zamawianie cotygodniowych zakupów
bez wychodzenia z domu. Co więcej, wykształcone w czasie kryzysu zwyczaje konsumentów prawdopodobnie nie ulegną zmianie ‒ wbrew przekazom medialnym, ukazującym obywateli wielu państw, którzy „stęsknieni”
za wizytami w centrach handlowych ruszali do nich, gdy tylko zezwalano
na ponowne ich działanie. Wydawałoby się więc, że zadaniem przedsiębiorców po epidemii będzie zapewnienie poczucia bezpieczeństwa konsumentów, odwiedzających stacjonarne oddziały oraz promowanie się w cyfrowych
kanałach, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Już teraz część przedsiębiorstw używa dostępnych na wielu portalach formatów stories po to, by
za pomocą zdjęć lub krótkich, nawet kilkusekundowych filmów dotrzeć do
potencjalnych klientów3. Wyżej wymieniona teza byłaby prawdziwa, gdyby
nie kwestia walki o klimat, która zdominuje debatę publiczną w kolejnych
latach. W chwili przerwania łańcuchów dostaw wielu konsumentów zaczęło głębiej zastanawiać się nad pochodzeniem produktów oraz nad poszanowaniem praw człowieka i natury w czasie produkcji. Zaczęliśmy rozważniej
dokonywać zakupów i zastanawiać się, czy to, co kupujemy rzeczywiście jest
nam potrzebne. Gdy wielu przedsiębiorców zaczęło walczyć o przetrwanie,
pojawiły się akcje zachęcające do zamawiania jedzenia z lokalnych restauracji. Wielu z nas zaczęło mocniej wspierać firmy krajowe i regionalne. Realną
staje się wizja świata, w którym zamiast konsumpcjonizmu promowany jest
zrównoważony rozwój. W najbliższej przyszłości przedsiębiorcy będą musieli więc nie tylko zabiegać o klientów, ale także angażować się społecznie
oraz promować produkty lokalne i proekologiczne. Konsumenci zaś będą
bardziej niż przed kryzysem skłonni do tego, by robić przemyślane zakupy
oraz wspierać lokalne marki.

3 Za: https://www.adroll.com/blog/marketing/consumer-behavior-13-post-pandemic-trends-to-watch (dostęp: 14.12.2020 r.).
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Zaskakujące zmiany w kontaktach lekarzy z pacjentami
Przed 2020 rokiem prawdopodobnie wszyscy pomyślelibyśmy o konsultacjach lekarskich, odbywających się poprzez wideorozmowę, jako o pieśni
dalekiej przyszłości. Tymczasem pojawienie się nowej, nieznanej choroby
sprawiło, że wielu z nas zaczęło bać się osobistych wizyt w szpitalach czy
przychodniach – miejscach, gdzie dotąd szukaliśmy pomocy, gdy podupadaliśmy na zdrowiu. Teleporady, które wciąż znajdują wielu krytyków, stały
się nowym sposobem komunikacji między lekarzami a pacjentami. Wyeliminowały bowiem szereg problemów, zarówno u pacjentów, jak i u lekarzy. Pacjenci nie muszą już dojeżdżać do przychodni i stać w kolejkach pod gabinetami, natomiast lekarze mogą poświęcić więcej czasu tym pacjentom, których
osobista wizyta jest konieczna. Ponadto, uważa się, że w części krajów rozwój telemedycyny nie tylko poprawił dostęp do specjalistów, ale przyspieszył także dostosowywanie się starszych pokoleń do cyfrowej rzeczywistości.
W najbliższych latach także w tym obszarze coraz większą rolę będzie odgrywać sztuczna inteligencja. Na podstawie rozmowy z pacjentem określi ona
stan jego zdrowia i postawi diagnozę, którą następnie zweryfikuje lekarz. Ponadto rozwijający się już przed pandemią rynek narzędzi wearables przeżyje
prawdziwy rozkwit. Poprzez dane dostarczane przez te urządzenia oraz przy
wsparciu sztucznej inteligencji (AI) lekarze w przyszłości będą obserwować
stan zdrowia swoich pacjentów. Kluczowa będzie jednak zgoda pacjentów na
udostępnianie danych oraz kwestia ich ochrony. To zaś jeszcze długo będzie
wzbudzać kontrowersje.
Zmiany na rynku pracy
Do ubiegłego roku pracę zdalną uznawano za luksus dostępny tylko dla
niewielkiego grona osób, najczęściej dobrze zarabiających. Jednak w ciągu
kilku tygodni biurami stały się pokoje w naszych domach, a spotkania po
pracy zostały zastąpione rozmowami wideo. To, co było nagłą, wymuszoną
i tymczasową zmianą stało się nie tylko rozwiązaniem powszechnie akceptowanym, ale prawdopodobnie zostanie z nami na zawsze. Uważa się bowiem, że pandemia to początek końca klasycznego modelu pracy biurowej,
określanej w krajach anglosaskich jako 9 to 5 work. Powszechnym jednak
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jest pogląd, że po zażegnaniu epidemii na pracę całkowicie zdalną, tak jak
zrobił to Twitter4, nie zdecyduje się zbyt wiele przedsiębiorstw. Możemy
natomiast spodziewać się przyjęcia przez wiele firm modelu hybrydowego.
Polegałby on na podzieleniu tygodnia pracy na dni, które pracownicy spędzaliby w biurze oraz dni, w których praca byłaby wykonywana spoza biura. Byłby to kompromis między modelem pracy sprzed pandemii, którego
powrotu chce niewiele osób, a pracą zdalną, która, choć okazała się niemniej
efektywna niż praca stacjonarna, ujawniła szereg niespotykanych dotąd
problemów. Wśród nich można wyróżnić rozmycie granicy między życiem
prywatnym a pracą, pogorszenie warunków pracy poprzez wykonywanie
jej w domu czy też niedoskonałości związane z używanym sprzętem. Przyjęcie hybrydowego modelu pracy sprawi, że uniknie się największej wady
pracy zdalnej ‒ braku kontaktu z innymi pracownikami. Codzienne osobiste relacje między ludźmi zarówno nadawały pracy jej swoiste tempo, jak
i przyczyniały się do zawiązywania nowych znajomości, tak potrzebnych
osobom, które próbują znaleźć swoje miejsce w nowym środowisku. Nieuniknione zmiany czekają także same miejsca pracy. Może się nawet okazać,
że część z obecnie budowanych biurowców trzeba będzie przeznaczyć na
zupełnie inne cele, zaś w budynkach już działających wyznaczyć na nowo
przestrzeń do pracy. W części branż konieczna stanie się zmiana podejścia
pracodawców do swoich podwładnych. Będą oni musieli dopasować się do
pracowników i brać pod uwagę ich dyspozycje, wymagania oraz takie decyzje, jak zmiana miejsca zamieszkania ze względu na pracę. Pracownicy
zaś, dotknięci długim okresem niepewności, a w wielu przypadkach także
utratą zatrudnienia, będą potrzebowali pomocy w powrocie na rynek pracy. W przyszłości, w wyniku postępującej digitalizacji, kluczowymi cechami
okażą się nie tylko elastyczność czy szybkie uczenie się, ale także, a może
przede wszystkim ‒ zdolność myślenia analitycznego. Dla wielu przymusowym może stać się przebranżowienie się. Jednak pozostawienie nawet
częściowo pracy zdalnej nie powinno mieć znaczącego wpływu na efektywność pracowników. Wręcz przeciwnie ‒ taki model może sprawić, że sami
pracownicy będą rzadziej szukać powodów do unikania pracy.
4 Business Insider, https://www.businessinsider.com/what-spotify-twitter-goldman-sachs-said-about-long-term-remote-working-2021-3?IR=T (dostęp: 7.03.2021 r.).
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Skutki pandemii dla młodego pokolenia
Jak więc w tym świecie odnajdą się ci, którzy w dorosłość dopiero wchodzą?
Już samo przejście na naukę zdalną okazało się dla wielu z nas ciosem ‒ szkoła czy uniwersytet były często jedynym miejscem, gdzie spotykaliśmy się ze
znajomymi. Tam wspólnie przeżywaliśmy radości, troski i smutki. Nagle nas
tego pozbawiono, tak jak ustalonego porządku dnia. Szkołą stał się dom, a my
nie siedzieliśmy już w klasowych ławkach, tylko przy biurku we własnym
pokoju, o ile pozwalały na to warunki. Okazało się, że zdalna nauka nie jest
tym, czego oczekiwaliśmy. Niestety „wyrwa” spowodowana pandemią będzie skutkować w przyszłości. Nasze wejście w dorosłość się opóźniło, a wiele wskazuje na to, że koszty epidemii jeszcze długo będą przez nas „spłacane” ‒ będziemy zarabiać istotnie mniej niż przed 2020 rokiem. Spotęgowane
to zostało przez pojawiające się pytania, czy rzeczywiście znajdziemy pracę
w wymarzonych przez nas zawodach. Nie sposób przy tym pominąć skutków psychologicznych. Stałe poczucie niepewności, lęk, brak poczucia sukcesu, brak spotkań z rówieśnikami oraz samotność ‒ wszystko to sprawiło,
że wielu naszych rówieśników musi korzystać z pomocy psychologów i psychoterapeutów A koniec pandemii niestety nie rozwiąże tych problemów. Będziemy musieli znaleźć się w centrum zainteresowania pracodawców, którzy
pomogą nam w powrocie na rynek pracy. Przedsiębiorcy natomiast będą musieli dostosować oferty pracy tak, abyśmy mogli przynajmniej częściowo zrekompensować to, co zabrała nam pandemia. Zadaniem lekarzy i polityków
będzie zaś wypracowanie rozwiązań, które wesprą nas w powrocie do życia
społecznego i dadzą poczucie, że nie zostaliśmy pominięci przez władzę.
Powyższe rozważania pokazują, że w wielu obszarach dojdzie do znaczących zmian. Politycy, oprócz kwestii walki o klimat, będą musieli zmierzyć się z opiniami grup skrajnych. Wyborcy będą chcieli, by rządzący ponieśli odpowiedzialność za nieraz chaotyczne decyzje podjęte w czasie walki
z pandemią. Przedsiębiorców, oprócz dopasowywania się do konsumentów
oczekujących bezpieczeństwa, czeka dostosowanie się do coraz powszechniejszego e-handlu. Lekarze będą coraz częściej wykorzystywać narzędzia,
jakie daje im technologia. Skutkiem tego będą co prawda rzadsze wizyty pacjentów w przychodniach, ale jednocześnie ich stan zdrowia będzie lepiej monitorowany. W razie jego pogorszenia się reakcja będzie szybsza, a diagnoza
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bardziej trafna. Pracodawcy będą musieli dopasować się do pracowników,
którzy przy odpowiednim modelu pracy oraz wykorzystaniu technologii
będą mniej skłonni do unikania swoich obowiązków. Wreszcie młodzi ludzie, na których spadł największy ciężar pandemii, będą musieli znaleźć się
w kręgu zainteresowania wyżej wymienionych grup. Pandemia COVID-19
wywoła więc znaczące i trwałe zmiany, które sprawią, że modyfikacji ulegnie
także nasze myślenie o tym, co jest w życiu ważne.

Magdalena Hajduk – absolwentka kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, obecnie
studentka kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem na UEK
oraz Ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; aktywny członek Koła Naukowego Bankowości oraz Studenckiego
Koła Naukowego Finansów i Makroekonomii oraz były członek
Koła Naukowego Rynku Kapitałowego „INDEX”. Prelegentka kilku ogólnopolskich konferencji naukowych oraz współautorka
rozdziału monografii „Bankowość cyfrowa”. Dwukrotnie wyróżniona stypendium rektora dla najlepszych studentów UEK oraz
laureatka nagrody dla najlepszej studentki Instytutu Finansów
UEK 2019/2020. Zainteresowania naukowe: polityka makro-ostrożnościowa, ryzyko systemowe oraz stabilność sektora
finansowego.

Magdalena Hajduk

Koronawirus – słowo roku,
które zmieniło nasze priorytety?

Streszczenie
Koronawirus znacząco wpłynął na nasze życie, odciskającego ślad na każdej jego płaszczyźnie. Powszechne wykorzystywanie kanałów elektronicznych stawia pod znakiem
zapytania nasze bezpieczeństwo, zwłaszcza to cyfrowe, które powinno stać się jednym
z priorytetów czasów pandemii.

Rok 2020 ‒ inny niż wszystkie dotychczasowe lata, nie tylko XXI wieku. Rzeczywistość, z którą przyszło nam się zmierzyć, nie jest i nie będzie łatwa dla
nikogo. Pandemia koronawirusa sprawiła, że każda sfera życia został ograniczona oraz bardzo mocno uzależniona od cyfrowych możliwości środowiska,
w którym egzystuje. Czas, w którym wiele naszych rodzin i znajomych zostało zamkniętych w swoich domach, niewątpliwie skłonił nas do rozważań na
tematy nie tylko codzienne, ale także egzystencjalne – jak bardzo kruche jest
ludzkie życie, jak niedoceniana jest wolność i możliwość swobodnego spędzania czasu z najbliższymi. Okres pandemii pokazał również, jak wielką siłą
może wykazać się społeczeństwo, kiedy dobro ogółu jest zagrożone. Jesteśmy
w stanie zrezygnować ze wspólnego spędzenia świąt czy wyjazdów wakacyjnych, a także gotowi wspomagać lokalnych przedsiębiorców po to, aby
szybciej powrócić do znanej nam rzeczywistości.
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Pandemia zmieniła postrzeganie świata – myślę, że z takim stwierdzeniem
zgodzi się zdecydowana większość społeczeństwa. To, jaką rolę w nim pełnimy, wpływa na odczuwane przez nas skutki pandemii: dla uczniów i studentów to czas zmiany formy zdobywania wiedzy oraz utraty codziennych
kontaktów z rówieśnikami. Dla lekarzy ‒ czas wysokiego ryzyka i zintensyfikowanej walki o zdrowie jednostki i całego społeczeństwa. Dla przedsiębiorców to z kolei czas wyzwań (m.in. cyfrowych i finansowych) oraz nieustającego niepokoju o ciągłość swojego biznesu. Przykłady można mnożyć ‒ lista
osób, zawodów oraz funkcji społecznych, które w wyniku pandemii musiały
się poddać zmianom, jest długa.
Raport firmy PWC Nowy obraz polskiego konsumenta. Postawy i zachowania
Polaków w obliczu pandemii koronawirusa przedstawia charakterystykę najważniejszych obszarów życia Polaków. Według raportu 51% ankietowanym
praca zdalna daje poczucie bezpieczeństwa, a 34% docenia pracodawcę za
jej umożliwienie. Ponad 80% Polaków deklaruje, że w trakcie pandemii bardziej skupia się na zdrowiu psychicznym i swoim samopoczuciu. Sytuacja
zagrożenia epidemicznego sprawiła, że ceny produktów i usług stały się jeszcze bardziej istotne dla 43% badanych. Blisko 4/5 ankietowanych zgadza się
z tezą, że dzięki technologii, możliwe stało się utrzymywanie kontaktów z rodziną i przyjaciółmi mimo odległości, a załatwiania spraw urzędowych przez
internet jest dużo prostsze dla 75% respondentów.
Wspólnym mianownikiem zmian, które zaobserwowaliśmy w okresie pandemii koronawirusa, jest nowoczesna technologia – obecnie większość czynności zawodowych i prywatnych jest wykonywana zdalnie, przy użyciu komputerów, smartfonów i innych urządzeń połączonych z siecią internetową.
W ciągu niespełna roku mogliśmy obserwować cyfrową transformację, której
skala i zakres była prognozowana przez ekspertów dopiero w perspektywie
5‒10 lat. Realizowane online wizyty lekarskie, praca, zakupy, sprawy administracyjne – wszystko to było przez społeczeństwo oczekiwane, a często nawet
było przewagą konkurencyjną dla pracodawców i przedsiębiorców. W mojej
opinii większość z nas spotkała się z mniejszymi lub większymi trudnościami
podczas wykonywania codziennych czynności przeniesionych do internetu.
Konieczność niezwłocznego wykorzystania rozwiązań cyfrowych zaskoczyła większość przedsiębiorców i nie tylko – dowodzi to tezie potrzeby zmiany modeli biznesowych oraz rozwiązań stosowanych między innymi przez
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administrację publiczną. Według mnie, mimo nieufności na przykład wobec
procesów weryfikacji swojej tożsamości, wykorzystywanie kanałów online będzie zyskiwało na popularności, nawet po powrocie do „normalności”.
Pandemia koronawirusa sprawiła, że swoje życie powierzamy małemu
urządzeniu – pisząc „życie” mam na myśli zdrowie, edukację, oszczędności
i wiele innych obszarów rzeczywistości. Bezpieczeństwo naszych danych
jest jednym z kluczowych aspektów wykorzystywania nowych technologi,
a świadomość, jakie niebezpieczeństwa czyhają w sieci, może uchronić nas
przed negatywnymi zdarzeniami, które pozbawią nas nie tylko dóbr materialnych, ale także tych abstrakcyjnych, których nie sposób wyrazić za pomocą pieniędzy.
Analizując raport firmy EY Global Consumer Privacy Survey 2020 można
wywnioskować, że pandemia koronawirusa to obecnie jeden z najbardziej
istotnych czynników, które wpłynęły na zwiększenie świadomości z zakresu
bezpieczeństwa danych, szczególnie osobowych. Jednocześnie okres wzmożonego wykorzystywania internetu spowodował większą skalę udostępniania
swoich danych celem otrzymywania spersonalizowanych ofert oraz, ze względu na pandemię, identyfikacji kanałów rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.
W obecnych, nie tylko koronawirusowych czasach, wszelkie dane to
„nowe złoto” – ich wartość stale rośnie, mimo, że nikt nigdy szczegółowo nie
wycenił, ile warte są na przykład informacje dotyczące tego, gdzie robimy
zakupy czy ile czasu spędzamy w mediach społecznościowych. Bezpieczeństwo danych powinno być traktowane przez nas, użytkowników internetu,
priorytetowo. Jednak nie tylko od nas zależy to, w jaki sposób informacje
będą przetwarzane i wykorzystywane – instytucje, zarówno komercyjne, jak
i publiczne powinny dbać o bezpieczeństwo naszych danych. Według mnie
obowiązujące regulacje prawne oraz zaangażowanie państwa w ochronę danych osobowych stwarza możliwość bezpiecznego korzystania z rozwiązań
online. Należy jednak pamiętać o tym, że nie istnieje ani prawne, ani systemowe rozwiązanie, które w 100% mogłoby pozwolić użytkownikom urządzeń
cyfrowych czuć się całkowicie swobodnie i bezpiecznie. Świadomość tego,
w jaki sposób urządzenia mogą zostać zaatakowane oraz jak minimalizować
ryzyko wystąpienia wycieku danych (nie tylko osobowych) powinna być
nieustannie podnoszona, zarówno przez instytucje publiczne, jak i podmioty
prywatne: przede wszystkim pracodawców.
K oronawir us – sło wo ro ku, które zm i eni ło n a s z e p r i o r y t e t y ?
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Konsekwencje ataków cyberprzestępców często nie dotyczą pojedynczego
użytkownika czy instytucji. Zaufanie społeczeństwa do systemu finansowego
czy administracji rządowej w jednej chwili może zostać zachwiane na skutek
niewystarczających zabezpieczeń systemów informatycznych, które w czasach pandemii koronawirusa są podstawowym elementem zapewniającym
ciągłość funkcjonowania wszystkich instytucji publicznych i prywatnych. Jest
to kolejny czynnik, który potwierdza tezę o istotności zapewnienia bezpieczeństwa w sieci – odbudowanie raz straconego zaufania może potrwać latami i znacząco zwolnić tempo digitalizacji usług i procesów.
Według mnie pandemia uświadomiła wszystkim obywatelom, że bezpieczeństwo jest jednym z kluczowych czynników determinujących nasze zachowanie. Nieprzypadkowo potrzeba bezpieczeństwa w piramidzie Maslowa jest na drugi miejscu – bez poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego,
osobistego i zdrowotnego człowiek nie jest w stanie swobodnie realizować
wyższych potrzeb życiowych. Wykorzystywanie rozwiązań elektronicznych
na wielu płaszczyznach życia sprawia, że cyberbezpieczeństwo dotyczy
wszystkich trzech obszarów wymienionych w piramidzie potrzeb. Rozwiązania online w zdecydowanej większości ułatwiają obywatelom pracę i funkcjonowanie w społeczeństwie, zapewniając efektywniejsze wykorzystanie
czasu, środków finansowych i innych zasobów. Moim zdaniem zwiększenie
bezpieczeństwa w sieci oraz świadomości zagrożeń, jakie mogą napotkać
użytkownicy prywatni i instytucjonalni jest najistotniejszym elementem postępującej transformacji cyfrowej.
Zapewnienie cyberbezpieczeństwa, a zwłaszcza bezpieczeństwa danych,
jest wyzwaniem, które stoi zarówno przed państwem, jak i przed sektorem
prywatnym. W mojej opinii regulacje prawne, a także rozwiązania techniczne powinny być na bieżąco aktualizowane i modernizowane. Wyrafinowane
i coraz bardziej wielowymiarowe ataki na dane osobowe, bazy danych i urządzanie elektroniczne powinny wpływać na naszą gotowość do zachowań
prewencyjnych. Rozpowszechnianie wiedzy o tym, jak chronić swoich dane
oraz podnoszenie świadomości z zakresu zagrożeń wypływających z coraz
większego wykorzystywania kanałów elektronicznych powinno stać się priorytetem okresu transformacji cyfrowej, której zwielokrotnione tempo obserwujemy podczas pandemii COVID-19.
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Weronika Tomiak – studentka kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i lingwistyki dla biznesu Uniwersytetu Łódzkiego, której myśli często zmierzają w kierunku
systemów edukacji i ochrony zdrowia na świecie. Weronika jest
pomysłodawczynią i współzałożycielką inicjatywy społecznej
o partycypacyjnym charakterze o idei #więcejniż1neurotyp,
realizowanej pod nazwą „Neuroróżnorodni”, w ramach której
tworzy kampanię w mediach społecznościowych (Facebook,
Instagram, LinkedIn) o różnych formach funkcjonowania mózgu, np. u dyslektyków, autystów czy osób z ADHD. Weronika
w projekcie odpowiada za wytyczanie ścieżki rozwoju, outreach, komunikację z beneficjentami projektu i partnerami, tworzenie postów oraz artykułów. Marzy o włączaniu, wspieraniu
i propagowaniu różnorodności w każdym wymiarze: w sklepie,
w muzeum, w środowisku pracy, w szkole, na uczelni,... Weronika jest laureatką #Herstory z Olgą Kozierowską Fundacji
Girls Future Ready, ambasadorką I edycji programu mentoringowo-szkoleniowego „Jestem Liderką” organizowanego przez
Vital Voices Chapter Poland w Warszawie oraz mentee Global
Mentoring Walków: w 2019 r. w Londynie i w 2020 r. w Warszawie. Była stypendystką British Alumni Society (BAS) na lata
2017–2019 w Langley School, mentorką młodszych uczniów
oraz autorką artykułów biograficznych o zasłużonych polskich
naukowcach dla strony greatpoles.pl. Osiągnęła Gold Youth
STEMM Award oraz pracuje nad zdobyciem Złotej Nagrody
Księcia Edynburga.

Weronika Tomiak

„Sorry, w takich czasach żyjemy ‒
trzeba się zaadaptować”. Walcz albo
uciekaj, czyli o wielomiesięcznym
funkcjonowaniu Polaków podczas
COVID-19

Streszczenie
Esej zawiera analizę faktów, moje spostrzeżenia i rozważania dotyczące wpływu pandemii na przeżycia jednostki: obywatela państwa polskiego, konsumenta, pacjenta naszego
systemu ochrony zdrowia czy pracownika. Niejednokrotnie nastąpiły one w rezultacie
decyzji i działań polityków, lekarzy oraz pracodawców wskutek zaistniałej sytuacji epidemicznej. Bez względu na to, do których z tych grup się zaliczamy, wiele z doświadczeń
jest wspólnych, a wynikające z nich zmiany w myśleniu będą miały skutki długofalowe.

Trwająca od wielu miesięcy sytuacja epidemiologiczna w sposób szczególny
przypomina o tym, że zdrowie w życiu jest najważniejsze. Wybuch pandemii
SARS-CoV-2 w sposób znaczący wpłynął na sposób myślenia wielu z nas.
W jakich aspektach życia te zmiany mentalne są najbardziej znaczące? Czy
utrzymają się one tylko w czasie pandemii koronawirusa i bezpośrednio po
niej? Czy może będą miały charakter długotrwały, rzutujący na długofalowe
‒ a może nawet dożywotnie ‒ myślenie o naszej egzystencji?
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Zmiany spowodowane pandemią najmocniej dotykają tych słabszych ‒
ekonomicznie, kompetencyjnie, fizycznie czy psychicznie. Jeszcze bardziej
uwydatniają nierówności na tych polach. Za owymi nierównościami w nierozerwalny sposób podąża również coraz większa polaryzacja poglądów. Byliśmy świadkami jej nasilenia w ostatnich latach, jeszcze przed wybuchem
pandemii. W konsekwencji lockdownu się pogłębiła. Zmiany ‒ zarówno
w świadomości, jak i systemowe ‒ mogą zachodzić w wyniku procesów: rewolucji lub ewolucji. Początkowa fala pandemii z pewnością przybrała postać
tej pierwszej i zaangażowana w nią była improwizacja na wielu polach. Obecnie zaś stopniowo ewoluujemy w zakresie podejmowanych metod przeciwdziałania skutkom i rozprzestrzenianiu się COVID-19. W rezultacie jednym
z największych osiągnięć jest wprowadzenie szczepionek na rynki światowe. Na tym polu również dysproporcje między poszczególnymi krajami są
ogromne. Może to skutkować nawet dwuletnim opóźnieniem między szczepieniem bogatych i biednych. Profesor Michael Toole, ekspert ds. zdrowia
globalnego twierdzi, że „jeśli bogate kraje nie wesprą tych biedniejszych, pandemia może trwać nawet do 2024 roku”1. Dlatego bardzo ważna jest współpraca międzynarodowa.
Na oczach nas wszystkich zmienia się świat, do którego byliśmy przyzwyczajeni. Sformułowanie „nowa normalność” zagościło w naszych słownikach, choć w rzeczywistości nie odzwierciedla tego, co się stało. Normalność
to pewien constans. Według Słownika Języka Polskiego to „życie toczące się
według ustalonych, znanych praw i zwyczajów” czy też „zdrowie psychiczne
i fizyczne”2. W obliczu pandemii SARS-CoV-2 stan zdrowia populacji, funkcjonowanie firm czy handlu, życie gospodarcze i społeczne doznały szoku.
Zasięg i tempo adaptacji zaskoczył wszystkich bez wyjątku. Nie jest to zatem
normalność. To raczej drastyczna zmienność, w której elastyczność, poszukiwanie szans i akceptacja konieczności transformacji na poziomie jednostek,
grup i systemów są kluczowe.

1 Ekspert: Pandemia może potrwać do 2024 roku, jeśli bogate kraje nie pomogą biednym, Forsal.Pl, 2021,
https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/artykuly/8118357,ekspert-pandemia-moze-potrwac-do-2024-roku-jesli-bogate-kraje-nie-pomoga-biednym.html (dostęp: 25.03.2021 r.).
2 Normalność ‒ definicja, synonimy, przykłady użycia”, sjp.pwn.pl, 2021, https://sjp.pwn.pl/szukaj/normalno%C5%9B%C4%87.html (dostęp: 25.03.2021 r.).
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Liczba obywateli Rzeczypospolitej w 2020 roku spadła o około 115 tysięcy względem roku poprzedniego. Jako kraj, mimo istnienia programów
prorodzinnych, takich jak 500+, doświadczyliśmy najmniejszej od piętnastu
lat liczby urodzeń. Z kolei śmiertelność była wyższa o ponad 70 tysięcy ‒ to
najwyższa wartość od zakończenia II wojny światowej. Pandemia w wielu
wzbudza poczucie braku bezpieczeństwa zatrudnienia. Pomimo wprowadzenia chroniących miejsca pracy tarcz antykryzysowych, od marca do
grudnia 2020 roku nastąpił wzrost stopy bezrobocia z 5,4% do 6,1%. Wskutek koronawirusa (i w związku z wkrótce kończącymi się zobowiązaniami
wynikającymi z otrzymania wsparcia od rządu) rynek pracodawcy będzie
się bardziej umacniał. Problemy gospodarcze, lęk o utratę zatrudnienia czy
zdrowia własnego i bliskich, niewydolność systemu zdrowotnego, zamykanie szkół i przedszkoli nie sprzyjają powiększaniu ani zakładaniu rodziny.
Skutki pandemii są w szczególności dotkliwe dla ludzi młodych i dla kobiet.
Te bowiem grupy są nadreprezentowane w obszarach objętych restrykcjami ‒
w handlu detalicznym, hotelarstwie, lotnictwie. Częściej też były zwalniane.
Dodatkowo kobiety były również obciążone edukacją domową dzieci podczas lockdownu.
Większość Polaków w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym zmieniło tryb pracy i nauki na zdalną. Sukces tych zmian w dużej mierze zależy
od możliwości technicznych i warunków mieszkaniowych. Niestety wielu
uczniów „wypadło z systemu”, czego efektem jest pogłębiająca się przepaść
w jakości ich rozwoju i możliwościach pracy w perspektywie długoterminowej. Przedłużająca się izolacja obywateli wpłynęła na negatywne postrzeganie przyszłości, poczucie samotności, utratę więzi społecznych oraz obawy
o zdrowie i życie swoje oraz bliskich. Czynniki te dodatkowo pogłębiły już
istniejącą falę problemów psychicznych. Więcej Polaków popełnia samobójstwa niż ginie na drogach. Te smutne statystyki mogą jeszcze bardziej poszybować w górę podczas kryzysu, w szczególności w obliczu rosnących napięć
społecznych.
Obywatele doświadczają ogromnej polaryzacji politycznej. Jej efektem
była, mimo pandemii, rekordowa frekwencja podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku ‒ nie tylko w naszym kraju, ale też za granicą. Świadczy to
o globalnej radykalizacji. Wzrasta poczucie, że polityka dotyczy wszystkich
obywateli i że każdy głos ma znaczenie, w szczególności w tak podzielonych
„Sorry, w takich czasach żyjemy ‒ trzeba się zaadaptować”. Walcz albo uciekaj,
czyli o wielo mi esi ęcznym fu nkcj onow a ni u P o l a k ó w p o d c z a s CO V ID - 1 9
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ideologicznie społeczeństwach. Poczucie sprawczości oraz odważne sprzeciwy są manifestowane także poprzez zrywy obywatelskie. W Polsce przykładem są takie inicjatywy, jak Ogólnopolski Strajk Kobiet, protest rolników,
Strajk Przedsiębiorców, „Media bez wyboru”, zaś na arenie międzynarodowej ruch BLM, protesty Pro-Trump w USA czy te po śmierci Sary Everard
w Wielkiej Brytanii.
Zaufanie i poczucie bezpieczeństwa obywateli w stosunku do instytucji państwowych również uległo znacznemu obniżeniu. Tutaj duży wpływ
mają między innymi działania służb państwowych (głównie policji) w odniesieniu do strajkujących, naruszanie praworządności w Polsce i będący jego
konsekwencją konflikt z Unią Europejską. Ogromne znaczenie ma też zawłaszczanie mediów publicznych przez instrumenty partii rządzącej czy też
lekceważąco długi i bagatelizujący proces wyboru następcy Rzecznika Praw
Obywatelskich – Profesora Adama Bodnara.
Coraz wyraźniejsze podziały polityczne wynikają z bogacenia się zamożnych, a ubożenia biednych oraz z publikowania przez media ogromnej ilości
tak zwanych fake newsów. Istotny wpływ ma także prowadzenie jednostronnej narracji podczas przekazywania informacji publicznych ‒ zbyt często brakuje obiektywnego, opartego na faktach i dowodach naukowych przekazu padającego bezpośrednio z ust specjalistów. Ponadto poziom inflacji jest inny dla
poszczególnych grup ludzi. W praktyce mimo średniego wzrostu inflacji podczas pandemii do 3,5% ci, którzy większość swojego dochodu przeznaczają
na zaspokajanie podstawowych potrzeb, jak zakup produktów spożywczych
(a te drożeją najszybciej), odczuwają ją na szacunkowym poziomie 6‒9%.
Tymczasem zamożniejsza grupa społeczeństwa, mimo recesji, doświadczyła
poziomu „inflacji idealnej”. Analogicznie ubożsi stracili też proporcjonalnie
dużo więcej dochodu niż bogatsi w związku ze spadkiem produktu krajowego brutto (PKB). Wychodzenie z tego kryzysu zapewne też będzie powolne
i stopniowe. Panują obawy, że cięcia w wydatkach państwa tylko pogłębią
kryzys, a zwiększenie czy wprowadzenie nowych podatków będzie głównym
sposobem walki z zadłużeniem. Już byliśmy świadkami pojawienia się podatków sektorowych, na przykład cukrowego czy handlowego.
Kryzys finansowy oraz zmieniające się relacje rodzinne w związku zamknięciem w domach nasilają takie zjawiska, jak przemoc domowa czy
zwiększają liczbę pozwów rozwodowych. Częstotliwość tych incydentów
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może jeszcze zwiększyć zapowiadane przez rządzących wypowiedzenie
konwencji antyprzemocowej. W przestrzeni publicznej pojawiają się jeszcze
bardziej dramatyczne wizje przyszłości Polski, między innymi za sprawą aktywizmu Marty Lempart: „już za momencik PiS (...) wyjmie nas z Konwencji
Stambulskiej i zalegalizuje w Polsce przemoc domową, potem (...) zdelegalizuje rozwody i wprowadzi kryminalizację bycia osobą LGBT+”3 Wzrosło też
spożycie alkoholu i innych używek, a spotkania w grupach wsparcia dla uzależnionych często były niemożliwe z powodu wprowadzonych obostrzeń.
Obywatele zapamiętają też chaos panujący w edukacji. Rodzice często
mają teraz większy wgląd w życie szkolne dzieci podczas prowadzonych
zdalnie zajęć i są w stanie oceniać (nierzadko krytycznie) jakość nauczania,
obłożenie wymaganiami i użyteczność przekazywanej wiedzy. Uczniowie,
dotknięci w ubiegłych latach szkolnych chaotycznie wprowadzaną reformą
edukacji, naborem do przeładowanych szkół oraz strajkami nauczycieli, teraz mierzą się z ogromnymi nierównościami. Roczniki maturalne czy kończące szkołę podstawową doświadczają „obcinania” części zagadnień wymaganych na egzaminach końcowych. Nauczanie zdalne jest uznawane za
mniej efektowne, więc założono, iż uczniowie nie przyswoją tak dużej partii
materiału. Podniesienie jakości nauczania online wymagałoby więcej zaangażowania i środków, więc zdecydowano się na łatwiejszą drogę. Energię
Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) zainwestowano w przegląd treści
podręczników szkolnych (tak, by przekazywana wiedza była „oświecona
światłem Ewangelii”4), a w przypadku Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(CKE) ‒ na przygotowanie i publikację informatorów do matury, która odbędzie się w 2023 roku. To „zmiana zasad w trakcie gry”, która dotyczy uczniów obecnych drugich klas szkół średnich oraz uczniów młodszych. Oni to
na półmetku nauki w szkole średniej dowiedzieli się, że czekają ich wyższe
wymagania na egzaminie dojrzałości. Nie tylko nie dotyczą ich wprowadzane cięcia w obciążeniach programowych względem obecnych maturzystów,
ale też różnice w poziomach mogą nie być uwzględniane podczas rekrutacji
na studia. Z podobną sytuacją mierzyć się mogą również lekarze rywalizujący
3 „Marta Lempart” ‒ facebook.com, 2021, https://www.facebook.com/martamlempart/posts/
1907716066061450 (dostęp: 26.03.2021 r.).
4 wyborcza.pl, krakow.wyborcza.pl, 2021, https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,26863346
,podreczniki-oswietlone-swiatlem-ewangelii-kim-sa-eksperci.html (dostęp: 26.03.2021 r.).
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o miejsca na specjalizacjach na podstawie wyników Lekarskiego Egzaminu
Końcowego sprzed i po wdrożeniu na nim bazy pytań.
Kwestia ta w ewidentny sposób obrazuje, w jak dramatyczny sposób polska służba zdrowia potrzebuje lekarzy, i że (niestety) jakość ich kształcenia
schodzi na dalszy plan. Mamy trwający od lat największy deficyt kadrowy
medyków w UE. Tymczasem Polska, zamiast stworzyć lekarzom godne warunki pracy i płacy, by powstrzymać masową emigrację kadry medycznej,
planuje działania zastępcze: udzielanie kredytów studenckich dla studiujących odpłatnie w języku polskim czy „finansowanie zaplecza dydaktycznego uczelni, tak aby mogły przyjmować większą liczbę studentów kierunków
medycznych”5. W przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej skandali
związanych z kształceniem medyków na uczelniach, między innymi na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Śląskim Uniwersytecie Medycznym
czy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Brakuje w tym roku jeszcze 1,5%
do uzyskania 6,8% PKB na ochronę zdrowia (zalecenia ONZ to min. 7%).
Wciąż czekamy na lepsze efekty Narodowego Programu Szczepień. Dysponujemy najmniejszym odsetkiem lekarzy w UE, a zapaść w ochronie zdrowia
trwa od lat, w ciągu których Polacy płacą najwięcej w Europie za leki. Od
początku pandemii tygodniowo przeprowadzamy najmniej testów na koronawirusa z wszystkich krajów UE. Z kolei śmiertelność mamy najwyższą.
Uważam, że COVID-19 wywoła stałe zmiany w myśleniu różnych grup
ludzi. Do niedawna oczywista możliwość pójścia na basen, do szkoły, pracy czy na zakupy nie są już niczym pewnym. Nie ma powrotu do stylu życia przed pandemią bez zmian mentalnościowych. Konieczne są działania
zmniejszające nierówności społeczne, zwiększające nakłady na ochronę zdrowia i edukację, sprawiedliwie alokujące wsparcie dla pracodawców w odpowiednim momencie kryzysu oraz niosące pomoc wszystkim w wychodzeniu
z niego w możliwie jak najbardziej przemyślany i niewykluczający sposób.
Nie można nikogo zostawić w tyle.

5 Ministerstwo Zdrowia, facebook.com, 2021, https://www.facebook.com/MZGOVPL/posts/
3746940458708697 (dostęp: 26.03.2021 r.).
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Monika Orzłowska – studentka IV roku prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Aktualnie nie mogę pochwalić się jakimikolwiek
osiągnięciami. Wynika to z faktu, że czasie studiów poświęciłam się w pełni nauce, wciąż próbując znaleźć obszary tematyczne, które nie tylko mnie zainteresują, ale całkowicie pochłoną i którym z przyjemnością będę mogła się poświęcić. Po
ukończeniu studiów chciałabym kontynuować proces kształcenia się i zająć się działalnością naukowo-badawczą.

Monika Orzłowska

Wpływ pandemii koronawirusa na
mentalność polskiego społeczeństwa

Streszczenie
Esej zawiera analizę faktów, moje spostrzeżenia i rozważania dotyczące wpływu pandemii na Poniższy esej ma na celu ukazanie, jaki wpływ na mechanizmy społeczne miała
pandemia oraz jakie zmiany w mentalności Polaków się z tym wiążą. Stanowi on podsumowanie obserwacji autora postaw typowych i powszechnych w obecnych czasach.

Początek 2020 roku przyniósł dla nas wszystkich prawdziwą „bombę atomową”. Wybuch pandemii COVID-19 dla wielu, w tym dla mnie, był czymś tak
niewyobrażalnym, że aż nierzeczywistym. Uświadomiło mi to, jak bardzo
ograniczona jest wyobraźnia człowieka, któremu wydaje się, że jego największym problemem jest samochód gorszy niż u sąsiada, niezdany egzamin czy
kolejny, nieubłaganie zbliżający się termin na wykonanie projektu w pracy.
Gdyby ktoś zapytał mnie dwa lata temu, jak wyglądałby mój dzień 23 marca
2021 roku, nie musiałbym zbytnio wysilać wyobraźni. Odpowiedziałabym,
że jak zwykle rano stałabym w korkach złorzecząc na komunikację miejską
i wszechobecne korki, po czym spędziłabym osiem godzin na uczelni, narzekając na zbyt krótkie przerwy i zbyt nudne zajęcia. W drodze powrotnej
do domu też znalazłby się powód do narzekania. Krążąca od lat fraza, że
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,,narzekanie to sport narodowy Polaków” z obecnej perspektywy wydaje mi
się bardziej prawdziwa niż kiedykolwiek.
Obecnie mija już ponad rok od pierwszego zdiagnozowanego w Polsce
pacjenta zarażonego koronawirusem. Wydawać by się mogło, że od tego czasu wiele się zmieniło w naszej świadomości czy podejściu do życia i drugiego
człowieka. Na początku, kiedy przeważającym uczuciem większości naszego
społeczeństwa był strach, widoczne były pozytywne postawy obywatelskie,
związane na przykład ze wspieraniem małych przedsiębiorców czy lokalnej
gastronomii. Ludzie w dużej mierze mieli potrzebę wspierania osób z najbliższego otoczenia. Obserwując to wszystko muszę stwierdzić jednak, że zalążki
utopii, w której wszyscy wspierają się nawzajem, zniknęły tak szybko, jak
się pojawiły. Przyzwyczailiśmy się do noszenia maseczek, widoku kolejnych
lokali usługowych na sprzedaż czy też codziennych danych na temat liczby zgonów z powodu zakażeń koronawirusem. Oczywiście nie można kategorycznie stwierdzić, że obecnie ludzie sobie nie pomagają. Co więcej ‒ jest
ich pewnie nawet więcej niż przed wybuchem pandemii. Jednak codzienny
obraz naszego społeczeństwa wskazuje na to, że pandemia nie zmieniła nas
na lepsze, a wyolbrzymiła problemy społeczne towarzyszące nam od lat.
Jeżeli spojrzymy na różne sfery życia społecznego ujrzymy coraz bardziej pogłębiający się problem z zaufaniem. Idealnym przykładem jest coraz
większy, a może nawet już całkowity brak zaufania do działań i wypowiedzi
polityków, bez względu na to, po której stronie sceny politycznej się znajdują. W dzisiejszych czasach nie głosujemy już na kogoś, a przeciwko komuś.
Nie ufamy słowom polityków, czasem nawet nie popieramy ich poglądów,
ale i tak na nich głosujemy ‒ po to, by „ci drudzy” przegrali. Od wielu lat
wybieramy mniejsze zło. Pandemia wzmocniła negatywny obraz polityków
w oczach społeczeństwa, nie tylko przez sytuacje, kiedy za pomocą mediów
dowiadywaliśmy się o przypadkach łamania obostrzeń, które sami wprowadzali. Wydaje mi się, że pandemia uświadomiła wielu ludziom, że w obliczu
prawdziwego kryzysu państwo i rządzący są czasem bezradni, popełniają
błędy a nawet nie mają wiedzy na dany temat. Nie da się nie zauważyć, że to,
czego bardzo brakuje w naszej rodzimej polityce, to przyznanie się do tych
ludzkich słabości, zejście z piedestału i użycie, czasami wymagającego nie
lada odwagi, słowa ,,przepraszam”. Powoduje to, że politycy tracą nie tylko
zaufanie, ale i szacunek w oczach społeczeństwa.
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Brak zaufania do osób zarządzających państwem bez wątpienia negatywnie
wpływa na stosunek społeczeństwa do nowych przepisów i zakazów, mających
na celu wprowadzenie pewnego reżimu sanitarnego w kraju. Od początku pandemii pojawiały się głosy, że wirusa nie ma, że jest to wymysł władz mający na
celu pozbawienie obywatela jego podstawowych wolności, jak na przykład prawa do zgromadzeń. Wraz z długością obowiązywania wszelkich zakazów oraz
wzrastającym brakiem zrozumienia wprowadzanych regulacji, poglądy kwestionujące powagę sytuacji zyskują coraz szersze grono zwolenników. Obecnie
najbardziej powszechnym odczuciem w społeczeństwie jest zmęczenie panującą
sytuacją. Powoduje to coraz częstsze buntowanie się przeciwko temu, co ogranicza naszą wolność. Czasami przyjmuje formę ulicznych protestów przeciwko
kolejnym obostrzeniom. Jednak można zaobserwować, że najczęściej ten sprzeciw jest wyrażany po cichu ‒ przez unikanie noszenia maseczki i zakładanie jej
tylko wówczas, gdy w okolicy pojawia się policja, poprzez spożywanie posiłków
w lokalach gastronomicznych czy wyjazd na weekend do hotelu mimo zakazów.
Wskazuje to na utratę autorytetu prawa, które w przyszłości może będzie przestrzegane przez wielu tylko w sytuacji, gdy będą obserwowani przez innych.
Tam, gdzie nikt nie widzi, nie będzie miało żadnej wartości.
Ten brak zaufania, który w mojej ocenie budzić niepokój, w coraz większym stopniu widoczny jest także w stosunku do lekarzy, służb medycznych
i całego systemu ochrony zdrowia. Wydawałoby się, że w ,,czasach zarazy”
ludzie będą z większym poszanowaniem odnosili się do lekarzy. Powinni
mieć do nich większe zaufanie jako do ekspertów w danej dziedzinie. Oni
jako jedyni mogą nam obecnie udzielić pomocy. Jednak to, co widzimy, jest
zupełnym przeciwieństwem takich przewidywań. Coraz więcej osób przestaje traktować lekarzy jako autorytet. Przejawem tego wszystkiego jest obecna
kuriozalna sytuacja, w której ludzie chorzy robią wszystko, co w ich mocy,
lecząc się na własną rękę, aby nie trafić do szpitala ‒ miejsca, w którym powinni być otoczeni pomocą i opieką. W czasach powszechnego dostępu do
internetu, z którego często bezkrytycznie czerpiemy informacje, umniejsza się
rolę lekarzy. Sprowadza się ich do osób wypisujących recepty, skoro pacjent
przychodzi do gabinetu już z gotową diagnozą. Zjawisko to można było zauważyć jeszcze przed pojawieniem się pandemii, ale wydaje mi się, że można
postawić tezę, iż obecna sytuacja epidemiczna przyspieszyła ten proces. Przysłużyły się do tego również wprowadzone teleporady.
Wp ływ p andem i i koro na wi ru sa na menta ln o ś ć p o l s k i e g o s p o ł e c z e ń s t w a
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Wydaje się, że pandemia oprócz przyczynienia się do wzrostu braku zaufania w stosunkach społecznych, pogłębiła i tak już potężny podział społeczeństwa. Obecnie w każdej dziedzinie życia, nawet tej, gdzie na pierwszy rzut
oka można by stwierdzić, że nie ma miejsca na spór, spotykamy rodaków atakujących się nawzajem. Takie sytuacje wydają się być nieuniknione na płaszczyźnie poglądów politycznych, ale obecnie powszechnym jest zjawisko, kiedy prowadzenie zbiórki pieniędzy na pomoc bezdomnym zwierzętom wiąże
się z odpieraniem ogromnej fali krytyki. Zarzutem jest pomoc zwierzętom,
nie ludziom. Krytyka pojawi się jednak także w przypadku zbiórki środków
na pomoc dzieciom. Zawsze znajdzie się ktoś, kto według komentujących jest
bardziej potrzebujący. Zatrważający jest fakt, że obecnie jesteśmy w stanie
kłócić się na każdej płaszczyźnie, uważając za słuszny jedynie własny pogląd.
Niestety trudno jest mi w sobie znaleźć tyle optymizmu, by móc stwierdzić,
że radykalizacja nastrojów społecznych nie ulegnie zwiększeniu.
Powyższe rozważania kreują niestety niezbyt pochlebny obraz polskiego
społeczeństwa. Wrodzony pesymizm podpowiada mi, że pomimo wielkich
gestów i wielu akcji ukazujących, że nie zawsze ,,człowiek człowiekowi wilkiem”, doświadczenie pandemii nie zmieni myślenia Polaków w zakresie
tego, co jest w życiu ważne. Jeżeli jednak miałoby do takiej zmiany dojść, to
raczej skłaniałabym się do takiego wariantu, iż pęd ku pieniądzu i posiadaniu ulegnie zwiększeniu, więzi społeczne i wartości rodzinne ulegną jeszcze
większemu osłabieniu, a rozwarstwienie społeczne stanie się rażąco widoczne na każdym kroku. Ta wielka zmiana w postaci pandemii, która wywróciła
nasze życie do góry nogami, przeminie wraz z epidemiczną poprawą sytuacji
na świecie. Każdy z nas wróci do swoich dawnych nawyków, zapominając
szybko o tym, co było i zatapiając się w problemach, o których jeszcze niedawno mówiliśmy, że są błahe.
Te mechanizmy zachodzące w społeczeństwie, które starałam się zaprezentować, nie dotyczą tylko Polaków. Mam wrażenie, że występują na całym
świecie. Na pytanie, co bym zmieniła w mentalności współczesnych ludzi,
niestety nie umiem odpowiedzieć. Rozwój technologii i wszechobecny konsumpcjonizm prowadzą nas do tego, że widzimy i rozumiemy coraz mniej,
chociaż mamy dostęp do większej ilości wiedzy i informacji niż kiedykolwiek.
Wydaje mi się jednak, że nie możemy mieć o to pretensji do współczesnych
ludzi. Jest to naturalny efekt tego, do czego dążyli nasi przodkowie. Może
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to się wydać banalne, ale uważam, że ważne jest to, abyśmy nie zapominali
o swoim człowieczeństwie. Abyśmy dbali o uczuciowość wyższą: o empatię
i zrozumienie wobec drugiego człowieka oraz nie zapominali, że społeczeństwo nie istnieje bez wzajemnego zaufania jego członków.

Mateusz Zastępa – (ur. 1997 w Gorlicach) – ukończył studia
licencjackie na ekonomi o specjalności gospodarka finansowa
i rachunkowość na Uniwersytecie Rzeszowskim. Obecnie studiuje finanse i rachunkowość na specjalności rachunkowość
i audyt finansowy na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wiceprzewodniczący Koła Naukowego Liderzy Biznesu, a także członek
sekcji rachunkowość. Współorganizuje konferencje oraz inne
wydarzenia na UR, np. konkurs mówców Urtalking. Brał udział
w projekcie „Weź przyszłość w swoje ręce – finanse oczami licealisty” we współpracy z Narodowym Bankiem Polski. Uczestniczył również w projekcie „Czas na start-up”, realizowanym
w celu zwiększenia zdolności przedsiębiorczych młodzieży
z Ukrainy. Obecnie pracownik Urzędu Miejskiego w Gorlicach.
Do głównych zainteresowań należą ekonomia i finanse, historia, kryminalistyka, sport oraz budownictwo. Prywatnie pasjonata piłki nożnej, oraz zawodnik LKS Kobylanka.

Mateusz Zastępa

Zatrzymaj się

Streszczenie
Esej przedstawia subiektywny punkt widzenia autora na temat myślenia współczesnego społeczeństwa. Opisywane grupy społeczne różnie podchodzą do obecnych czasów.
Jednak wartości, którymi człowiek powinien się kierować, są wspólne dla wszystkich.

Żyjemy w czasach, gdy świat pędzi ku lepszemu życiu ‒ szybko, niczym po
autostradzie. Każdy jest zapatrzony na drogę, którą mknie, z myślą dotarcia
do określonego celu. Niejednokrotnie zapomina przy tym o rzeczach ważnych. Przypomina to swoisty „wyścig szczurów”, który cechuje się brakiem
okazywania uczuć i ciągłą walkę o zwycięstwo. W codziennym życiu walczymy w każdym aspekcie ‒ od próby zdobycia miejsca parkingowego po
walkę o stanowiska kierownicze. Człowiek chce „mieć”, a nie „być”. Rzeczy
materialne stały się priorytetem dla każdego z nas, a wartości, jakie naprawdę powinny się liczyć, u wielu zostały zepchnięte na drugi plan. Trudne jest
życie w obecnych czasach ‒ zaufanie do drugiego człowieka jest ograniczone,
a relacje międzyludzkie budowane są w zamian za coś. Bezinteresowność dla
części współczesnego społeczeństwa stała się stwierdzeniem obcym. 4 marca 2020 roku to, co mogło się wydawać niemożliwe, stało się. Odnotowano
pierwszy przypadek COVID-19 w Polsce. Pędzący świat nagle wyhamował.
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Wybuch pandemii COVID-19 jest niczym wypadek na drodze ‒ czymś
niespodziewanym, zdarzeniem, które nie powinno mieć miejsca. Takie sytuacje sprawiają, że człowiek powinien przejść do refleksji nad swoim życiem,
które mógł przed chwilą stracić. Myślenie każdego z nas powinno ulec zmianie. Ale czy ulega?
Obserwując świat w ciągu roku od wybuchu pandemii można stwierdzić,
że tylko jedna grupa społeczna w zasadzie nie zmieniła swojego postrzegania
rzeczywistości. Dla nich wciąż liczą się dobra materialne, a umiejętność prowadzenia dobrej polityki dostarcza im tego, czego chcą. Politycy, owszem,
prowadzą politykę, w której troszczą się o zwykłych obywateli. Jednak słowa
i czyny to dwie różne rzeczy. Oddaje to doskonale fragment piosenki Żabsona ,,Młody Boss”: „Moja babcia do modlitwy już składa swoje ręce, bo na
onkologii znów mają braki w sprzęcie, dzięki Prezydencie, Premierze i rządzie, ważne wasze pensje a nie nasze zdrowie”. To pełna charakterystyka zachowań naszych polityków, którzy 14 sierpnia 2020 roku bez wahania chcieli
sobie przyznać wyższe wynagrodzenie. Wynik głosowania wyglądał następująco ‒ za: 347 głosów, przeciw: 21 głosów, wstrzymało się: 7, nie głosowało:
85. Zgodność w sejmie była niespodziewanie wysoka. Dlaczego miałaby taka
nie być, skoro ktoś przyznaje sobie wyższą pensję za pieniądze wyborców?
Skala zwiększającego się zadłużenia państwa sprawia, że to młodzi obywatele najbardziej odczują skutki działań prowadzonych przez polityków. Mam
nadzieje, że wyborcy rozliczą obecnych posłów, a władza, jaką posiadają
obywatele w państwie demokratycznym, zostanie przez naród zauważona.
Można więc zadać pytanie: czy jeśli w tym roku odbywałyby się wybory, to
znów epidemia byłaby w odwrocie? Manipulacja wyborcami to właśnie dobra polityka, która pozwala utrzymać się przy władzy.
Świat, w którym żyjemy, już dawno przeniósł się do internetu. Żyjemy
w czasach, w których słowa celebryty mają większe znaczenie, niż wypowiedź
profesora. Dokąd zatem zmierza świat i ludzkie wartości, skoro najważniejsza w internecie jest liczba followersów, nie zaś posiadana wiedza? Wybuch
pandemii tylko spotęgował tego typu trendy w internecie. Pod koniec marca
2020 roku na prośbę unijnego komisarza firmy takie jak Amazon, Facebook,
Youtube, Netflix, Apple zgodziły się na obniżenie jakości wideo na swoich
platformach w celu odciążenia internetu. Skala osób funkcjonujących w internecie świadczy o tym, że świat rzeczywisty staje się światem wirtualnym.
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Pandemia sprawiła, że tradycyjne wizyty pacjentów u lekarzy są zastępowane teleporadami. Sytuacja, która parę lat temu mogłaby być dla nas
czymś nierzeczywistym, staje się normalnością. W obliczu zaistniałych sytuacji, a także coraz większej fali fake newsów pacjenci bardzo sceptycznie
podchodzą do kwestii szczepień oraz samych badań. Społeczeństwo bardzo
często bagatelizuje pojawiające się objawy chorobowe, które w efekcie mogą
doprowadzić do obowiązkowej kwarantanny. A ta dla większości z nas
oznacza dwutygodniowe odizolowanie się od świata. Sama myśl odbycia
kwarantanny powoduje, że często samodzielnie szukamy rozwiązań i nie
stosujemy się do zaleceń lekarzy. Takie zachowanie prowadzi do pogłębienia się problemu ze zdrowiem wszystkich obywateli. Pandemia COVID-19
obnażyła prawdziwy stan polskiej służby zdrowia. Brak personelu medycznego oraz nieprzygotowanie szpitali do przyjmowania chorych przesądzają
o przegranej w walce z niewidzialnym wrogiem. Ponad roczne zmagania
medyków z wirusem można nazwać „walką z wiatrakami”. Braki w personelu medycznym biorą swój początek już w procesie ich edukacji. Zbyt mała
liczba miejsc na studiach medycznych prowadzi do sytuacji, z jaką aktualnie mamy do czynienia. Tak naprawdę nie sklepy, zakłady pracy czy galerie handlowe są miejscami, w których ryzyko zarażenia się COVID-19 jest
największe. To właśnie szpitale, w których pacjenci czekają w gigantycznych kolejkach na przyjęcie na oddział, takie ryzyko stwarzają. Utrzymanie
odpowiedniego dystansu między ludźmi podczas oczekiwania na pomoc to
tylko martwy zapis, którego nikt nie przestrzega. Bezsilność i bezradność
opieki zdrowotnej prowadzą do tego, że walka z panującą epidemią staje
się z każdą chwilą coraz trudniejsza. Jeśli nie zaczniemy zmian od budowy fundamentów ‒ w tym przypadku są to studia medyczne ‒ to niestety
trudno nam będzie walczyć o ludzkie życie. Lekarze byli, są i zawsze będą
bardzo istotną grupą społeczeństwa. Dbają o nasze zdrowie, niejednokrotnie narażając swoje oraz własnej rodziny. Pandemia COVID-19 sprawia, że
społeczeństwo jeszcze bardziej szanuje lekarzy oraz inne zawody powiązane ze służbą zdrowia. W czasie pandemii została przeprowadzona akcja
dla medyków. Takie działania to dowód na to, że społeczeństwo zna słowo
„bezinteresowność”, a niesienie pomocy drugiej samotnej osobie to jedna
z niewielu rzeczy, która dostarcza uśmiechu i sprawia, że inny człowiek nie
jest nam obojętny.
Zat rz ymaj si ę
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Wprowadzanie zakazów a następnie zamknięcie całej gospodarki doprowadziło do sytuacji, w której przedsiębiorcy, pracownicy oraz pracodawcy
znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Podmioty prowadzące stacjonarnie
swoją działalność gospodarczą oraz zatrudniające pracowników zaczynają
walczyć o swój byt, często przebranżawiając się w celu utrzymania swoich
rodzin. Dla bezpieczeństwa pracowników i jednocześnie obniżenia kosztów
prowadzonej działalności część firm wdraża pracę zdalną. Według przeprowadzonych badań przez Francuski Instytut Capgemini praca zdalna jest
bardziej efektywna niż praca w biurze. 63% ankietowanych przedsiębiorstw
odnotowuje większą wydajność, co przekłada się korzystnie na funkcjonowanie firmy. Pozytywne wyniki dotyczące produktywności pracowników oraz
obniżenie kosztów utrzymywania biur może z biegiem czasu doprowadzić
do rozpowszechniania się hybrydowej formy pracy. Przyniesie to korzyści
i pracownikom i pracodawcom. Niestety najwięcej stracą właściciele nieruchomości. Uważam jednak, że rozwijająca się branża budownictwa i wspomniana wcześniej branża nieruchomości szybko poradzi sobie z zaistniałą
sytuacją. Pomysłem może być przekształcenie biur w mieszkania bądź apartamenty. Pandemia, która spowodowała zamknięcie gospodarki, niesie za
sobą również przesłanie, że każdy z nas powinien czerpać dochód z różnych
źródeł. Utrata podstawowego źródła utrzymania, a dla części społeczeństwa
jedynego dochodu prowadzi do załamania sytuacji finansowej w gospodarstwie domowym. Życie konsumenckie, jakie prowadzi każdy z nas, nierzadko przewyższa nasze realne możliwości finansowe. Na podstawie raportu
przeprowadzonego przez Biuro Informacji Kredytowej w latach 2017‒2019
zadłużenie Polaków wzrosło z 582 mld zł do 671 mld zł. Z kolei w raporcie
Krajowego Rejestru Długów zebrano powody, dla których Polacy decydują
się na wzięcie kredytu. 44% ankietowanych odpowiedziało, że pożyczka była
im potrzebna na cele konsumpcyjne. Analizując dokładniej wydatki Polaków
dowiadujemy się, że 43% ankietowanych pożyczone pieniądze przeznacza na
sprzęt RTV i AGD, 31% ‒ na remont, zaś 28% ‒ na zakup samochodu. Możliwość zakupu sprzętu w systemie ratalnym czy dzierżawy samochodu w formie leasingu powoduje, że chętnie nabywamy dobra materialne, na które nas
po prostu nie stać. Kredyt bądź pożyczka w obecnym czasach jest czymś normalnym, czymś, bez czego trudno funkcjonować. Dopóki spłacamy wszystkie nasze zobowiązania ‒ nie jest to niczym złym. Gdy jednak tracimy źródło
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dochodu ‒ pojawia się problem. Pandemia COVID-19, która spowodowała
zamknięcie gospodarki, powinna nieść przesłanie dla konsumentów, aby
przeanalizowali swoje wydatki i decyzje. Możliwość uzyskania kredytu na
dane dobro materialne jest sprawą prostą, natomiast spłacenie tego kredytu
w dobie kryzysu gospodarczego może być bardzo trudne.
Podsumowując: w Polsce i Europie chciałbym zmienić wartości, którymi
wszyscy się kierują. Być może pandemia COVID-19 uświadomi nam, że nie
tylko pieniądze, stanowiska i dobra majątkowe się liczą. Najważniejsza jest
najbliższa rodzina, która w wyścigu, z jakim mamy do czynienia w XXI wieku, odeszła w zapomnienie. Może warto zdjąć nogę z pedału gazu i zatrzymać się, by przed możliwym wypadkiem niczego nie żałować. Życie bowiem
nie jest po to, by się spieszyć, a po to, by się nim cieszyć.

Zielone inwestycje szansą
na przyspieszenie odbudowy
gospodarki polskiej po kryzysie
związanym z Covid-19
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Czy czarny łabędź odleci jako biały?

Streszczenie
Pandemia zmieniła zachowania i przyzwyczajenia społeczeństwa oraz przyczyniła się
do bankructwa wielu firm. Puste obszary otoczenia konkurencyjnego po nieistniejących
już przedsiębiorstwach to jedyna w swoim rodzaju okazja do zmiany struktury polskiej
gospodarki. Nowe, innowacyjne i ekologiczne firmy powinny być wspierane przez państwo. Wsparciem tym, poza bezpośrednimi dotacjami, powinny być inwestycje w infrastrukturę ‒ na przykład transport intermodalny.

Legendarny czarny łabędź okazał się rzeczywistym bytem w postaci pandemii COVID-19. Wirus już od ponad roku zmienia przyzwyczajenia i zachowania społeczeństwa. Kryzys mający początek w sferze realnej, a nie w finansowej (co miało miejsce w 2008 roku) zmienił losy milionów ludzi. Na
szczęście widać już tlące się światełko w tunelu – tempo szczepień rośnie,
a wirus, mimo powstających nowych mutacji, jest coraz bardziej znany specjalistom z zakresu wirusologii.
Patrząc w dal na ten jasny punkt należy myśleć o przyszłości, która,
w krótszym lub dłuższym okresie, będzie wolna od wirusa. Spoglądając
w przyszłość należy już teraz planować, w jaki sposób odbudować polską gospodarkę. Wskutek pandemicznych restrykcji oraz zmniejszonej aktywności
społeczeństwa wielu przedsiębiorców zostało zmuszonych do zakończenia
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swojej działalności. W otoczeniu konkurencyjnym pojawiają się luki i białe
plamy. Jaki kształt ma mieć plan odbudowy po kryzysie? Czy powinno to być
jedynie odtworzenie struktury z przeszłości, czy też wykorzystanie szansy
i stworzenie gospodarki, która jest bardziej konkurencyjna, przyjazna środowisku i nowoczesna?
Taka szansa zdarza się niezwykle rzadko, nierozważne byłoby więc jej
niewykorzystanie. Warszawa podczas II wojny światowej została zniszczona
w ponad 50%. Odbudowano ją, po części odtwarzając przedwojenne pierzeje
– przykładem jest Starówka. W części przypadków kwartały kamienic zostały zastąpione nowym budownictwem – powstał w ten sposób Pałac Kultury
i Nauki – jeden z symboli stolicy. Tamte wydarzenia wywarły też wpływ na
lokalizację szklanych wysokościowców, umiejscowionych w centrum miasta,
w przeciwieństwie na przykład do paryskiej biznesowej dzielnicy La Défense,
administracyjnie leżącej wręcz poza francuską stolicą. Nadarzającą się okazję podobnie wykorzystała Walencja, gdy po wielkiej powodzi w 1957 roku
zdecydowano się na wyprowadzenie rzeki Turii poza miasto, budując nowe
koryto i ujście rzeki. W miejscu starego koryta dzielącego Walencję na pół
został stworzony park linearny wraz z będącym ozdobą miasta kompleksem
architektonicznym Santiago Calatravy. Wymienione katastrofy, mimo wielu
tragedii jakie wywołały, dały również impuls do rozwoju. W ten sam sposób
powinno się postrzegać obecny kryzys. Niech w przyszłości ten okres będzie
uważany za czas, w którym zielona transformacja przyspiesza.
Chęć zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki pokrywa się
z celami jej unowocześniania i ograniczania negatywnego oddziaływania na
środowisko. Obecnie inwestorzy zwracają uwagę nie tylko na zyski przedsiębiorstw, ale także na cały zbiór charakterystyk niefinansowych. Większość
z nich wchodzi w skład tak zwanych czynników ESG (Environmental, Social,
Governance). Emisje gazów cieplarnianych, zanieczyszczenie wody i powietrza, wydajność energetyczna, gospodarka odpadami – w ogólności wpływ
na środowisko naturalne – to pierwszy wymiar ESG. Dwoma pozostałymi
są wymiar społeczny oraz wymiar ładu korporacyjnego. Uwaga inwestorów
skierowana na te kwestie zmusza firmy do podejmowania decyzji na podstawie wielu często przeciwstawnych kryteriów, nie tylko oczekiwanego zysku.
Już w 2019 roku Business Roundtable, stowarzyszenie zrzeszające prezesów
zarządów największych amerykańskich spółek, opublikowało stanowisko,
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w którym określa za cel istnienia korporacji „promowanie gospodarki służącej wszystkim Amerykanom”, odchodząc tym samym od dogmatu maksymalizacji zysku.
Dodatkowym bodźcem do działań pozytywnie postrzeganych w kategoriach ESG mogą być inwestycje państwa. Poprzez kryzys COVID-19 i białe
plamy po nieistniejących już firmach powstała możliwość dokonania przełomowych inwestycji – zrównoważonych, ekologicznych i tworzących infrastrukturę dla nowych prywatnych przedsięwzięć. W przekuciu tej szansy
na rzeczywiste zmiany w polskiej gospodarce pomoże Fundusz Odbudowy
„Next Generation EU”. Środki w wysokości 750 mld euro mają pomóc naprawić szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią COVID-19.
Polsce przysługuje stosunkowo duży kawałek tego tortu – w dotacjach i pożyczkach otrzyma prawie 60 mld euro. Wykorzystanie środków funduszu
zostało opisane w zatwierdzanym przez Komisję Europejską Krajowym Planie Odbudowy, który znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych.
Projekt tego dokumentu, przed uwzględnieniem wznoszonych uwag, zajmuje 232 strony, a wiele z nich dotyczy właśnie zielonych inwestycji. W krótkim
tekście, jakim jest ten esej, trudnością byłoby zmierzenie się ze wszystkimi
aspektami, w których mogą one przyspieszyć odbudowę gospodarki. Dlatego
też przedstawiony zostanie jedynie przykład tego, co może zrobić państwo,
a co sektor prywatny, aby zielonymi inwestycjami zmienić Polskę na lepsze.
Punktowe, wymagające dużych nakładów zielone inwestycje, jak na przykład elektrownie atomowe, są potrzebne, ale ze względu na ich wielkość
i skomplikowanie, skutki ich wprowadzenia będą widoczne dopiero w dalszym okresie. Kryzys natomiast jest obecny teraz i pożądane są działania
przynoszące efekty szybciej. Przedsiębiorstwa z zasady są w stanie reagować
i wdrażać zmiany prędzej niż państwo. Niestety wiele z nich jest w trudnej sytuacji finansowej. Doraźna pomoc publiczna jest ważna, ale gwarantuje jedynie utrzymanie się przedsiębiorstwa, a nie jego rozwój. W ramach Funduszu
Odbudowy warto wspierać innowacyjne i proekologiczne działania sektora
prywatnego. Dotacje na zmianę technologii produkcji na mniej energochłonną, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów poprzez dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym czy prace badawczo-rozwojowe to jedne z wielu
możliwych obszarów, w których państwo może wesprzeć przedsiębiorstwa.
Wsparcie – dodatkowa zachęta do proekologicznych działań ‒ jest konieczne
Cz y cz ar ny ł a będź odleci j a ko bi a ły?
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ze względu na uszczuplone przez kryzys finanse firm. Współpraca państwa
jako gwaranta środków z sektorem prywatnym wdrażającym ekologiczne innowacje to droga, którą należy podążać, aby wykorzystać opisaną powyżej
szansę. Racjonalne zielone inwestycje będą prowadzić do sukcesu w postaci
powstawania nowych przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw i mniejszego zanieczyszczenia środowiska, z którego skorzysta całe społeczeństwo.
Aby szansa została przekuta w sukces, niezbędne jest stworzenie przejrzystego otoczenia prawnego, w ramach którego firmom udzielane byłoby wsparcie z Funduszu Odbudowy. Rolą państwa powinno być także zapewnienie
i rozwój infrastruktury służącej ekologicznym innowatorom. W idealnym
świecie infrastruktura nie oddziaływałaby negatywnie na środowisko, lecz
nasz świat niestety taki nie jest. Dlatego sektor publiczny musi dokonywać
inwestycji, tak aby infrastruktura była bardziej ekologiczna. W przypadku
infrastruktury transportowej ideałem jest taka, która umożliwia transport zeroemisyjny.
Nawet w okresach twardego lockdownu usługi transportowe są niezbędne dla funkcjonowania gospodarki. Mobilność społeczna się zmniejsza, ale
wzrasta popyt na wszelkiego rodzaju usługi kurierskie i dostawy do miejsca
zamieszkania. Łańcuchy dostaw funkcjonują nieprzerwanie. Według danych
Eurostatu w 2018 roku to właśnie transport odpowiadał za 25% emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Istotne jest więc wspieranie działań
zmniejszających emisje w tym sektorze i promowanie ekologicznych środków transportu. Transport kolejowy w Polsce, mimo znacznego progresu,
zarówno jeśli chodzi o tabor, jak i o infrastrukturę, wydaje się być wciąż niewystarczająco docenianym. Mimo, że to środek transportu o jednym z najmniejszych poziomów emisji CO₂.
Wywodzący się ze Szwecji flygskam, wstyd przed lataniem, staje się coraz
powszechniejszy i wywiera presję na liniach lotniczych. Liczba lotów krótkodystansowych zmniejsza się na rzecz połączeń szybką koleją. Planowany
powrót pociągów klasy Trans-Europ-Express po ponad 20 latach pokazuje
kierunek, w jakim będzie się rozwijać transport pasażerski. Dlatego też potrzebne są inwestycje w polską infrastrukturę kolejową – pociągi międzynarodowe mogą być alternatywą dla lotów, mając niewyobrażalnie mniejszy
wpływ na środowisko. Problemem pozostaje jednak źródło zasilania. Pociągi
korzystające z trakcji elektrycznej same w sobie nie są emitentami CO₂, ale
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elektrownie węglowe wytwarzające dla nich energię już tak. Zielone inwestycje w odnawialne źródła energii pozwoliłyby kolei stać się prawdziwie
zeroemisyjnym środkiem transportu. Sprawna transformacja energetyczna
sprawi, że możliwe będzie uzyskanie idealnego środka transportu – szybkiego, komfortowego i bezemisyjnego. Brak emisji nie tyczy się jedynie gazów
cieplarnianych – zastąpienie lotów krótkodystansowych pociągami zredukuje zanieczyszczenie hałasem, zmorę dużych metropolii. Podobny pozytywny
skutek będzie mieć użycie pociągów towarowych zamiast drogowego transportu cargo.
Inwestycje w energetykę odnawialną i zieloną mobilność powinny być
prowadzone równolegle z udogodnieniami dla transportu intermodalnego.
Ciągniki siodłowe z naczepami – popularne TIR-y – powinny służyć głównie
w sytuacjach, gdy odległość do punktu docelowego jest mała lub gdy inny
rodzaj transportu nie jest dostępny. Działające silnie na wyobraźnię porównanie – jeden pociąg towarowy z dwudziestoma pięcioma platformami dla
kontenerów versus dwadzieścia pięć ciężarówek, które tworzą zagęszczenie
ruchu nawet na autostradzie pokazuje, dlaczego intermodalność jest ważna.
Zgodnie z danymi Eurostatu w 2019 roku w Polsce transport intermodalny
na kolei stanowił jedynie 13% ogółu przewozów. W porównaniu z Włochami
(50%) i Niemcami (28%) widać, jaki drzemie w nim potencjał. Intermodalność
dzięki płynnym zmianom wykorzystywanych środków transportu zwiększa
jego efektywność, a równocześnie, dzięki ograniczeniu transportu drogowego, jest przyjazna środowisku.
Czarny łabędź po roku wydaje się być nieco oswojony, ale niczego nie
można być pewnym. Odleci zapewne wciąż jako czarny. Dopiero w przyszłości, oceniając z perspektywy czasu czy wykorzystaliśmy szansę, być może
przejrzymy na oczy i zobaczymy prawdziwy kolor tego dostojnego ptaka.

Izabela Borkowska – jestem studentką na kierunku „rachunkowość i zarządzanie finansami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Poza nauką na studiach, przynależę do
koła naukowego „Bizaktywne”. Pod kierunkiem opiekuna koła
stworzyłam na ogólnopolską konferencję poster pt. „Influencer sportowy w ocenie obserwatorów”, po którym napisałam
artykuł naukowy „Perspektywy rozwoju zawodu influencera
sportowego” (2019). Jestem także współautorką artykułu „Influencer marketing na portalu Instagram”. W ramach działalności w kole współtworzę także magazyn Creative Vibes. Do
tej pory napisałam do magazynu 8 artykułów oraz należę do
zespołu, który decyduje o jego kluczowych działaniach (np.
poszukuję i kontaktuję się z autorami magazynu na portalu
LinkedIn). Czynnie przynależę do Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Łódzkiego (od 10.2019r.). W ramach tej aktywności
odbywałam już szkolenia środowiskowe z zakresu organizacji wydarzeń sportowych oraz pomagam przy odbywających
się Akademickich Mistrzostwach Polski. Jestem także wolontariuszką oddziału łódzkiego Fundacji Mam Marzenie. Zakres
czynności wolontariuszy obejmuje poznawanie i realizację
Marzeń dzieci, których choroby zagrażają ich życiu. Spotkania
z dziećmi obligują do napisania relacji, poszukiwania środków
na spełnienie Marzenia (m.in. w postaci sponsora, organizacji
charytatywnych eventów), przygotowanie oprawy realizacji Marzenia. Poza główną działalnością w Fundacji jestem oddziałowym rzecznikiem prasowym oraz zarządzam sekcją social
media – publikuję posty na dwóch stronach na Facebooku:
ogólnopolskiej i oddziałowej łódzkiej.

Izabela Borkowska

Morska energetyka wiatrowa ‒
ekoodpowiedź na ekonomiczną
gospodarkę Polski

Streszczenie
Esej zwraca uwagę na problem zanieczyszczenia polskiego środowiska naturalnego
dwutlenkiem węgla oraz odpadami pochodzenia sztucznego. Porusza problematykę
strategii wprowadzenia do Polski morskiej energetyki wiatrowej jako kluczowego źródła produkcji energii w Polsce. Zwraca uwagę na społeczną odpowiedzialność za dobro
planety.

„Z nastaniem nowego wieku trudno sobie wyobrazić większy rozziew między widzeniem świata przez ekonomistów i przez ekologów” – pisał Lester
Brown w cenionej książce „Gospodarka ekologiczna. Na miarę Ziemi”1. Światowy lider w dziedzinie ochrony środowiska już w 2003 roku zwracał uwagę
na problem wykorzystania zasobów, które przyniosą niebezpieczne i nieodwracalne skutki dla naszej planety.
Dziś jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, jakie szkody poczyniliśmy.
Dlatego powinniśmy aktywnie wspierać program „Next Generation EU”,
1 Brown L., Gospodarka ekologiczna. Na miarę Ziemi, „Ekonomia, a ekologia”, s. 21, Warszawa 2003.
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stworzony dla poprawy gospodarczej państw należących do Unii Europejskiej (UE) po kryzysie związanym z COVID-19. Wśród komponentów polskiej gospodarki, które objęte zostaną wsparciem, wyróżniono między innymi
„Zieloną energię i zmniejszenie energochłonności” oraz „Zieloną, inteligentną mobilność”. Wszystkie założenia, cele oraz plany ich realizacji zostały zapisane w dokumencie „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności”
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Jak zakłada program, wszystkie planowane realizacje będą miały istotny wpływ na poprawę jakości życia
w naturalnym otoczeniu.
W poniższych rozważaniach zwrócę uwagę na wybrane przeze mnie
problemy, wiążące się z produkcją tworzyw sztucznych oraz zużywaniem
nieodnawialnych źródeł energii. W mojej ocenie to one powodują największe
zanieczyszczenie powietrza i środowiska przyrodniczego w Polsce. Przedstawię też własną refleksję, odnosząc się do „zielonych inwestycji”, sprzyjających rozwojowi ekologicznej gospodarki Polski.
W pierwszej kolejności wezmę pod uwagę tworzywa sztuczne. Nasuwa
mi się pytanie: Jak odarty ze sławy plastik mógł kiedykolwiek zyskać aprobatę społeczności? Pytanie jest nurtujące, a zarazem retoryczne, bo pozostawia
jasne pole do odpowiedzi. Trzydzieści lat temu plastik w Polsce nie był traktowany tylko jako „nowość na rynku”. Polski rynek stawiał swoje pierwsze
kroki, a plastikowe produkty stały się niejako symbolem wyzwolenia spod
komunistycznej opresji. Konsument chętnie je kupował, toteż przedsiębiorca
z zapałem je sprzedawał. Masową produkcję plastiku upatruję więc w ekonomicznych korzyściach skali. Plastik to tani zasób, który przy dużym zakupie skutecznie zmniejszał jednostkowy koszt wytworzenia. Z tych rozważań
wysnuwam też podstawowy wniosek: zachłanność polskich przedsiębiorstw
przy braku świadomości konsumenta doprowadziła do znacznego zaśmiecenia naszego środowiska.
A jak możemy ten stan ocenić? Ekolodzy alarmują, ale znajdą się też ci,
którzy podważą słuszność ograniczania produkcji plastiku. Wśród obrońców są przede wszystkim właściciele koncernów, które produkują tworzywa
sztuczne. Przychody z produkcji tworzyw sztucznych osiągają niebotyczne
wyniki. W 2019 roku było to aż 13 mld euro2.
2 https://www.plasticseurope.org/pl/newsroom/aktualnosci/nowy-raport-plasticseurope-tworzywa-sztuczne-fakty-2020 (dostęp: 26.03.2021 r.).
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Akceptacja plastiku może też wynikać z przeświadczenia o możliwości jego recyklingu. Dodatkowo jest to trwały element wykorzystywany
do produkcji butelek czy opakowań. Argument przemawiający za wielokrotnym używaniem plastiku w mojej ocenie przeczy jakiejkolwiek logice
kalkulacji. W skali globalnej w 2019 roku produkcja tworzyw sztucznych
na świecie osiągnęła 368 mln ton, zaś, jak twierdzą aktywiści, „90 procent
plastiku produkowanego na świecie nigdy nie idzie do recyklingu”3. Autor
wpisu dodaje też europejskie dane, pisząc o recyklingu na poziomie 30%.
Szerokie przedstawienie problemu pozwoli nakreślić sytuację Polski na arenie międzynarodowej. Nasze państwo rocznie wytwarza średnio 3,5 mln
ton plastiku, co plasuje je na 6 pozycji w UE4. Przy tak niepokojących danych warto dodać, że wiele odpadów trafia do rzek a wraz z nimi do Morza
Bałtyckiego. Nie pomaga fakt, że Bałtyk jest morzem śródlądowym, a wymiana wód z oceanem odbywa się co 3 dekady5. To niezbyt optymistyczny
wynik i nie powinno dziwić, że jest brany pod uwagę przy realizacji założeń
Funduszu Odbudowy.
Rozwijając przyczynę obecnych wyzwań ekologicznych dla Polski wspomnę o nieodnawialnych źródłach energii. Nie jest tajemnicą, że złoża węgla
kamiennego wydobywanego na Górnym Śląsku od pokoleń stanowią potężny
zasób do ogrzewania naszych mieszkań i domów. W strukturze wytwarzania
energii elektrycznej w 2019 roku węgiel kamienny stanowił prawie 50%6.
Aby to zmienić, wedle założeń „Next Generation EU”, Polska zadeklarowała całkowite wygaszenie kopalń do 2049 roku. Dotyczy to spółek państwowych, które stanowią znaczący odsetek w naszym kraju. To dobra zmiana,
zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że węgiel jest jednym z najbardziej
zanieczyszczających powietrze źródeł energii. Według raportu Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) z 2018 roku z 50 najbardziej zanieczyszczonych
miast Unii Europejskiej aż 36 to miasta w Polsce. Jednak nie tylko w miastach obserwuje się negatywne skutki spalania węgla. Ogrzewanie domów
3 https://smoglab.pl/czy-recykling-plastiku-ma-sens-rzadza-nim-prawa-rynku-nie-kazdy-plastik-oplaca-sie-przetworzyc-podcast/ (dostęp: 26.03.2021 r.).
4 Tworzywa – Fakty 2020, Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie, Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych, s. 23 (dostęp: 27.03.2021 r.).
5 https://www.wwf.pl/srodowisko/morza-i-oceany/odpady-morskie (dostęp: 27.03.2021 r.).
6
https://inzynieria.com/energetyka/odnawialne_zrodla_energii/rankingi/58459,odnawialne-zrodla-energii-w-polsce-i-na-swiecie (dostęp: 27.03.2021 r.).
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na polskiej wsi odbywa się w tradycyjny sposób. Co gorsza, na terenach wiejskich dużo częściej dochodzi do zachowań z pogwałceniem norm etycznych
i spalania różnego pochodzenia tworzyw sztucznych. To wszystko powoduje
degradację naszego środowiska: zieleni i powietrza.
Powyżej nakreśliłam problem, który uważam za kluczowy do dalszych
rozważań. W Funduszu Odbudowy moją uwagę przykuła inwestycja, która
znacząco poprawiłaby stan naturalnego środowiska. „Zielona energia” zakłada korzystanie Polski z odnawialnych źródeł energii (OZE), a główne źródło
energii rządzący upatrują w morskiej energetyce wiatrowej. Przypieczętowała to ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (dokument z 17 grudnia 2020 r.). Dlaczego właśnie w tym
rozwiązaniu upatruję szereg korzyści? Ponieważ przyczyni się do odbudowy
zarówno gospodarki ekologicznej, jak i ekonomicznej Polski.
Budowanie farm wiatrowych na Bałtyku to inwestycja w przyszłość
w postaci niekończącego się sposobu pozyskiwania energii. Przede wszystkim wyeliminuje nadmierną emisję dwutlenku węgla. Uważam, że elektrownie offshore to główny czynnik dla przyspieszenia procesu dekarbonizacji.
W przypadku Polski trzeba podkreślić, iż posiada ogromny potencjał do
produkcji energii tego rodzaju. Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) potwierdza, że morskie farmy wiatrowe mogą dostarczyć 1/5
krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Nie zapominajmy też
o szansie zatrudnienia, o jakiej wspomina Europejski Komisarz ds. Energii
Kadri Simson: „energetyka wiatrowa na morzu wykreuje wiele miejsc pracy,
również dla ludzi zamieszkujących regiony nadmorskie”. Tak chyba mogę
podsumować pierwszą stronę medalu. Patrząc na jego drugą stronę, wezmę
pod uwagę stan „życia w wodzie”. Z ekologicznego punktu widzenia morska energetyka wiatrowa wywołuje spór o bezpieczeństwo fauny morskiej.
Chociaż, jak wykazały duńskie badania z 2012 roku, morskie farmy wiatrowe
mogą mieć pozytywny wpływ na występujące w pobliżu ławice ryb. Badania
dotyczyły parku wiatrowego Horns Rev 1, w którym stwierdzono symbiozę
morskich zwierząt z tamtejszą elektrownią. Jak podkreślili naukowcy – każda
lokalizacja na morzu stanowi indywidualny przypadek do analizy7.
W mojej ocenie ingerencja w środowisko wodne nie wywoła tak nieodwracalnej szkody, jak mogą przedstawiać ją sceptycy (niepewność co do
7 http://elektroonline.pl/news/5224,Morskie-farmy-wiatrowe-przyjazne-dla-ryb (dostęp: 27.03.2021 r.).
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bezpiecznego wdrożenia morskich wiatraków komunikuje m.in. Francja).
Przeszkodą efektywnego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej stali się
przedstawiciele rybołówstwa, którzy morskie wiatraki traktują jako zagrożenie w postaci możliwości „ucieczki ryb”. Uważam jednak, że względy ekonomiczne to niewystarczający powód, by stwierdzić, iż morska energetyka
wiatrowa nie powinna być rozwijana w najbliższej przyszłości. Problemem,
z jakim mierzymy się od lat, to brak społecznego poszanowania praw natury.
Jeszcze 200 lat temu Bałtyk był czystym akwenem, a dzisiaj walczy z coraz
większym zanieczyszczeniem. Stan zdrowia bałtyckich stworzeń ulega pogorszeniu, zmniejsza się ilość ryb. Co zatem stoi u źródła problemu? Czy nie
jest to ludzka hipokryzja tłumaczona sprzeciwem wdrażania nowoczesnych
rozwiązań? W Polsce brakuje programu podnoszącego ekologiczną wrażliwość społeczeństwa. Nie dbamy o środowisko i nie myślimy o jego przyszłości, żyjąc „tu i teraz”. Podnoszenie świadomości o zanieczyszczaniu planety
powinno należeć do państwowego obowiązku. Fakt, że jesteśmy narodem,
którym rządzi konsumpcjonizm, wynika z dawnego niedostatku dóbr materialnych, za który odpowiadała socjalistyczna władza. Teraz jednak powinniśmy iść śladem krajów świadomych i odpowiedzialnych.
Zadajmy sami sobie pytanie: czy moje zachowanie sprzyja dobru natury?
Myślę, że u każdego z nas nasuwa się teraz pewna refleksja. Mimo wątpliwości warto zrozumieć, że nie jesteśmy idealni, a życie zdominowane przez
konsumpcjonizm nie pozwala na ścisłe przestrzeganie zasad „bycia eko”.
Jednak sama świadomość i nakreślanie stopniowych nawyków to już sukces
‒ to małe kroki, które prowadzą do dużej zmiany. Ochrona środowiska to nie
tylko sprawa polityczna. To również kwestia społeczna, bo wszyscy powinniśmy czuć odpowiedzialność za ratowanie planety życia – Ziemi.

Natalia Kuźma – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu na kierunku Logistyka oraz programu BIPS (Biznesowy Indywidualny Program Studiów) na tej samej Uczelni.
Jej żywe zainteresowanie tematyką zrównoważonego rozwoju
ma swoje odbicie na wielu obszarach. Jednym z przejawów jest
współtworzenie projektu społeczno-edukacyjnego (PoprawMy).
Zawodowo Natalia zajmuje się analizą biznesową w funduszu
inwestycyjnym, co pozwala jej poznać specyfikę spółek z różnorodnych dziedzin. Interesują ją startupy, nowe technologie
oraz zarządzanie projektami. Prywatnie uwielbia chodzić do
teatru, żeglować i odkrywać nowe smaki.

Natalia Kuźma

Niskoemisyjne miasta odpowiedzią
na wyzwania klimatyczne

Streszczenie
Fundusz Odbudowy przeznaczony na restrukturyzację polskiej gospodarki po pandemii
COVID-19 ma szansę wpłynąć na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.
Największą rolę w transformacji społeczno-gospodarczej odegrają ośrodki miejskie, bowiem od nich zależy adaptacja gospodarki do skutków kryzysu klimatycznego. Środki
finansowe istotnie zwiększają szansę na radykalną transformację, lecz jej powodzenie
zależy od konsekwentnych działań i współpracy na wielu poziomach.

Ogólnoświatowa pandemia COVID-19 uwypukliła słabości systemu oraz pogłębiła nierówności społeczne na całym świecie, w tym także w Polsce. Nie
jest tajemnicą, że kryzys klimatyczny może przyczynić się do wystąpienia tego
typu zjawisk częściej ‒ z podobnym lub większym natężeniem. Czy jesteśmy
na to gotowi? Odpowiedź na to pytanie, a zarazem kierunek zmian gospodarczych, wydają się oczywiste. Adaptacja do zmian klimatycznych oraz zbudowanie elastycznego i odpornego na zmiany systemu to konieczność.
W ramach przeciwdziałania zmianom klimatycznym państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku poprzez redukcję emisji CO₂. Osiągnięciu tego celu sprzyja
unijna polityka finansowa, regulująca wydatkowanie środków odbudowy.
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Cele klimatyczne mają fundamentalne znaczenie dla inwestycji przeznaczonych na odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19. Instrumenty finansowe Funduszu Odbudowy stanowią narzędzie wspierające radykalną
transformację energetyczną, szczególnie w Polsce, która jest jednym z ich największych beneficjentów1.
Środki finansowe mają zostać przeznaczone na priorytetowe obszary redukcji CO₂, jakimi są transport, budownictwo oraz energetyka. Zapowiadanym kierunkiem zmian jest elektryfikacja. Paradoksalnie 80% energii
elektrycznej w Polsce produkowane jest w elektrowniach węglowych2, co
zaprzecza celom neutralności klimatycznej i stanowi istotne wyzwanie dla
polskiej gospodarki. Rządzących czeka wiele decyzji, od których zależy kierunek transformacji. Jedynie podjęcie radykalnych i konsekwentnych działań
pozwoli na adaptację do skutków zmian klimatycznych.
Dlaczego od miast zależy sukces transformacji społeczno-gospodarczej?
Miasta odpowiadają za ponad 70% emisji gazów cieplarnianych, zajmując
zaledwie 3% Ziemi. Szacuje się, że do 2050 roku aż 85% Europejczyków zamieszka na obszarach miejskich3. Miasta są największymi emitentami zanieczyszczeń i to one najszybciej odczują skutki zmian klimatycznych. Ponad
80% osób zamieszkujących miasta Europy oddycha zanieczyszczonym powietrzem, znacznie wykraczającym poza normy wyznaczone przez WHO.
Poza aspektem ekologicznym jest to istotny problem, który stanowi realne
zagrożenie dla życia ludzi. Charakterystyka zmian społecznych oraz środowiskowych dokonująca się w ośrodkach miejskich wskazuje, że rozwój
społeczno-gospodarczy współczesnego świata zależy od zachodzących tam
transformacji.
Miasta europejskie coraz częściej zmagają się z problemami powodowanymi przez transport i ruch drogowy. Kwestia tego, jak zwiększyć mobilność
przy jednoczesnym zmniejszeniu zatorów komunikacyjnych, liczby wypadków i zanieczyszczeń, jest wspólnym wyzwaniem dla wszystkich dużych
1 https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowy-plan-odbudowy (dostęp: 20.03.2021 r.).
2 Łączenie sektorów zielonej energii. Co to oznacza dla Polski? Elektryfikacja, Decentralizacja, Digitalizacja, Dr. CH. Shnell, Instytut Jagielloński 2020.
3 100 miast neutralnych dla klimatu do 2030 r. – dla obywateli, dzięki obywatelom, Komisja Europejska.

266

Na t a l i a K u ź m a

miast w Europie. Samorządy zdają sobie sprawę z tego, że poprawa jakości
powietrza zależy od rozwoju niskoemisyjnej komunikacji publicznej. Z drugiej strony niska częstotliwość kursowania komunikacji miejskiej lub brak połączeń na niektórych trasach wymusza konieczność podróży samochodem.
Wiąże się to ze zjawiskiem suburbanizacji (rozlewania się miast), które skutkuje zwiększeniem liczby tras komunikacyjnych oraz ich wydłużeniem, a także mniejszą liczbą pasażerów. To zaś powoduje wzrost kosztów transportu
zbiorowego i spadek jego efektywności.
Istotnym wyzwaniem jest zmiana kierunku rozwoju infrastruktury miejskiej.
Na przestrzeni lat została ona dopasowana do potrzeb kierowców, a nie rowerzystów i pieszych. Obecnie w większości europejskich miast to samochód ma
pierwszeństwo i podróż nim jest łatwiejsza niż komunikacją miejską. Odwrócenie tej tendencji poprzez projektowanie przestrzeni dla ludzi, a nie dla samochodów, to klucz zarówno do poprawy jakości powietrza, jak i do udrożnienia miast.
Ograniczenie nadmiernego ruchu samochodowego może spowodować także
dodatkowe korzyści społeczne, takie jak redukcja zanieczyszczenia hałasem.
Wyzwaniem dla zarządzających miast jest zapewnienie społeczności dostępu do
czystego powietrza, wody i żywności, adaptacja do skutków zmian klimatu oraz
zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego.
Niskoemisyjne miasta – pieśń przyszłości czy nowe jutro?
W odpowiedzi na powyższe wyzwania należy zastanowić się, jak najlepiej
przygotować ośrodki miejskie do nadchodzących zmian. Jednym z założeń
Krajowego Planu Odbudowy4 jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania
transportu na środowisko ‒ między innymi poprzez jego elektryfikację. W tym
miejscu pojawia się elementarna kwestia: co było pierwsze: jajko czy kura,
czyli od czego zacząć elektryfikację transportu w miastach? Przygotowanie
odpowiedniej infrastruktury, jak montaż stacji ładujących dla samochodów
elektrycznych, doprowadzi do sytuacji, gdy ogromne inwestycje zostaną poczynione dla zaledwie kilkunastu pojazdów5. Czy nie lepiej wstrzymać się
4 Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Ministerstwo Funduszy i Polityki regionalnej,
Warszawa, luty 2021.
5 Czy samorządy są gotowe na elektromobilność? Przygotowanie i rola samorządów w rozwoju transportu
niskoemisyjnego w myśl Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Polski Klub Ekologiczny.
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do momentu, gdy w mieście pojawi się wystarczająca liczba samochodów
elektrycznych, aby taka inwestycja była opłacalna? W kontrapozycji nasuwa
się racjonalne pytanie: ilu użytkowników zdecyduje się na zakup samochodu
elektrycznego bez przygotowanej infrastruktury?
Niezależnie od wybranego scenariusza jedno jest pewne ‒ samochody
elektryczne stanowią obecnie najlepszą alternatywę dla samochodów spalinowych. Pojazdy elektryczne powinny zastępować tradycyjne środki transportu, począwszy do komunikacji dalekobieżnej, miejskiej, a na samochodach
osobowych kończąc. Według badań Bloomerg New Energy Finance6 samochody osobowe i transportery elektryczne staną się w pełni konkurencyjne
w pierwszej połowie tej dekady. Za wymianą samochodów spalinowych
przemawia planowane wprowadzenie zakazu przemieszczania się osobowych samochodów spalinowych od 2040 roku, a w dużych metropoliach
‒ od 2030 roku7. Na korzyść samochodów elektrycznych przemawia także
C40 ‒ inicjatywa innowacji największych miast świata, w tym Warszawy, które zobowiązały się przejść na zeroemisyjny transport miejski od 2025 roku8.
Zgodnie z prognozą9 bezpośrednia elektryfikacja może pochłonąć ponad połowę zużycia energii w transporcie do 2050 roku, głównie dzięki pojazdom
drogowym i pojazdom szynowym.
Większe zapotrzebowanie na energię elektryczną w wielu sektorach spowoduje konieczność wprowadzenia rozwiązań optymalizujących jej zużycie.
Przykładem jest rozwój efektywności energetycznej poprzez obniżanie energochłonności gospodarki czy promowanie energooszczędnego budownictwa.
W tym sektorze szczególny nacisk zostanie położony na pompy ciepła, które
stanowią najlepszą alternatywę dla tradycyjnych pieców. Skutecznym rozwiązaniem jest połączenie pompy ciepła z zasilającymi ją panelami fotowoltaicznymi. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwala osiągnąć niezależność
energetyczną prywatnym domostwom. Jest to jedynie jedna z wielu możliwości, które pozwalają spojrzeć na możliwy wachlarz dostępnych rozwiązań
z innej perspektywy. Taki właśnie powinien być kierunek zmian ‒ holistyczny
6 Electrical Vehicle Outlook, Bloomberg NEF, 2019.
7 Łączenie sektorów zielonej energii. Co to oznacza dla Polski? Elektryfikacja, Decentralizacja, Digitalizacja, Dr. CH. Shnell, Instytut Jagielloński 2020.
8 https://www.c40.org/about (dostęp: 20.03.2021 r.).
9 Electrical Vehicle Outlook, Bloomberg NEF, 2019.
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i międzysektorowy. Istotną kwestią jest tak zwane łączenie sektorów, które
pozwoli na zwiększenie elastyczności całego systemu. „Łączenie sektorów”
zakłada wzrost wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z najtańszej
formy jej pozyskiwania, czyli z elektrowni wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych do zasilania określonych sektorów gospodarki (takich jak sektor transportowy, różne gałęzie przemysłu oraz ciepłownictwo – ogrzewanie budynków).
Celem jest minimalizacja zależności od paliw kopalnych, które przyczyniają się
do emisji gazów cieplarnianych do środowiska10.
Wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju to kwestia globalna, krajowa oraz lokalna. Wszystkie poziomy wzajemnie na siebie oddziałują, tworząc sieć naczyń połączonych. Dlatego przeprowadzenie transformacji wymaga radykalnych, chociaż przemyślanych działań oraz współpracy na wielu
płaszczyznach. To stanowi duże wyzwanie, które może prowadzić do niepożądanych konsekwencji. Możliwe jest wystąpienie zjawiska przerzucania
odpowiedzialności na inne jednostki, na przykład na administrację samorządową, czy brak odpowiednich regulacji dotyczących wdrażania przyjętych
celów. Przykładem takiego działania jest zapis ustawy, która nakłada na samorządy obowiązek posiadania 10% pojazdów do obsługi zadań publicznych
(np. wywozu odpadów, oczyszczania ulic, odśnieżania) zasilanych paliwami
alternatywnymi11. Wiele z tych zadań wymaga specjalistycznych pojazdów,
dla których zamienników elektrycznych jeszcze nie ma lub są bardzo drogie.
Należy podkreślić, że flota specjalistyczna stanowi jedynie niewielki odsetek
pojazdów w skali miasta. Narzucenie na samorządy takiego obowiązku powoduje głównie negatywne konsekwencje ‒ niechęć społeczną do zmian czy
wykluczenie lokalnych dostawców usług.
Miasta stały się istotnym podmiotem przemian społeczno-gospodarczych.
Od zmian zachodzących w ośrodkach miejskich zależy redukcja emisji CO2
i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Realizacja tego planu
wymaga integracji działań na poziomie globalnym, regionalnym oraz lokalnym, a także integracji ładu gospodarczego, społecznego i środowiskowego.
Miasta powodują największy wpływ na zmiany klimatyczne, a ich skutki
10 Łączenie sektorów zielonej energii. Co to oznacza dla Polski? Elektryfikacja, Decentralizacja, Digitalizacja, Dr. CH. Shnell, Instytut Jagielloński 2020.
11 Czy samorządy są gotowe na elektromobilność? Przygotowanie i rola samorządów w rozwoju transportu
niskoemisyjnego w myśl Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych., Polski Klub Ekologiczny
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najmocniej uderzą właśnie w ośrodki miejskie. Dlatego miasta odegrają istotną rolę na drodze do udanej transformacji.
Krajowy Plan Odbudowy istotnie zwiększa szansę na radykalną transformację gospodarki, lecz pojawia się wiele wyzwań, z którymi będą musieli
zmierzyć się zarządzający. Działanie ponad podziałami politycznymi, konsekwencja w egzekwowaniu strategii oraz stabilne wsparcie legislacyjne będą
stanowić podstawy udanej transformacji polskiej gospodarki. W mojej ocenie
łączenie sektorów stanowi największą wartość i zwiększa szanse na powodzenie transformacji energetycznej gospodarki. Jednocześnie stanowi duże
ryzyko, właśnie ze względu na konieczność holistycznego spojrzenia i bliskiej
współpracy na wielu poziomach.

Karol Bałdyga – (ur. 23 sierpnia 1998 roku w Kętrzynie) – student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku
Ekonomia ze specjalnością Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji. Sprawuje funkcję przewodniczącego w Studenckim Kole Naukowym Portfolio oraz jest aktywnym działaczem innych organizacji studenckich. Otrzymuje
stypendium Rektora dla najlepszych studentów UE w Poznaniu.
Do głównych obszarów jego zainteresowań należą rynki kapitałowe, makroekonomia oraz przedsiębiorczość a swoją wiedzę wykorzystuje inwestując prywatnie. Ponadto pasjonuje się
geopolityką, a w wolnym czasie lubi uprawiać sport i poszerzać
wiedzę z fizyki.

Karol Bałdyga

Wodór, wiatr i energia słoneczna
motorem napędowym Polski w drodze
do powrotu na ścieżkę wzrostu
po COVID-19

Streszczenie
Niniejszy esej dotyczy zielonych inwestycji, które powinny być rozpatrywane w schemacie: „przeszłość ‒ teraźniejszość ‒ przyszłość”. Odbudowa polskiej gospodarki po
kryzysie związanym z pandemią COVID-19 tworzy nowe wyzwania, które mogą stać
się szansą na zmianę. Polska nie powinna zamykać się na ścieżki rozwoju odnawialnych
źródeł energii (OZE) oraz wytwarzania wodoru. Mają one bowiem potencjał stać się
wizytówką naszego kraju na arenie międzynarodowej. W eseju została opisana również
propozycja utworzenia forum wymiany doświadczeń związanych z tematami środowiskowymi.

Wiek XXI określany jest mianem czwartej rewolucji przemysłowej, która charakteryzuje się przede wszystkim podtrzymaniem dynamicznego rozwoju
technologicznego. Mało kto przypuszczał, że w tym czasie człowiek stanie
przed tyloma wyzwaniami dotyczącymi egzystencji kolejnych pokoleń. Pesymistyczna wizja Ziemi w fantastycznonaukowej powieści z lat 70. „Wszyscy na Zanzibarze”, autorstwa Johna Brunnera, odnosząca się do roku 2010,
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wydawała się nierealna i oderwana od rzeczywistości. Mimo wszystko autor
trafnie przewidział powstanie takich rozwiązań, jak samochody elektryczne
czy telewizja satelitarna. Duży nacisk położył w swojej powieści na różnego
rodzaju zagrożenia, które na obecnym etapie rozwoju cywilizacyjnego są zauważalne. Zbyt ekstensywny proces eksploatacji Ziemi w ostatnich dekadach
oraz spowolnienie gospodarcze związane z pandemią koronawirusa sprawiły, że musimy zadać sobie pytania o dalszy kierunek naszych działań. Jako
mieszkańcy tej samej planety stajemy przed wspólnym zadaniem zmiany i rekonstrukcji naszego otoczenia.
Główny problem, który jest dostrzegalny na wielu płaszczyznach, dotyczy kwestii środowiskowych i powinien znajdować się na pierwszym miejscu
w budowaniu strategii rozwoju. Globalna emisja dwutlenku węgla związana
ze spalaniem paliw kopalnych oraz procesami przemysłowymi wzrosła od
1900 roku niemal 18-krotnie, odnotowując nieznaczny spadek w roku ubiegłym ‒ wynikał on z globalnego lockdownu1. Znacznym problemem zakłócającym spokojną wizję przyszłości jest również niski poziom recyklingu,
znaczne zanieczyszczenie wód oraz popularność wykorzystania wysokoemisyjnych źródeł energii. Obserwowany jest ruch społeczny, który przeciwstawia się wyzwaniom stworzonym przez nas samych. Jego popularność
rozszerza się na kręgi polityczne i ich decyzje. Musimy jednak zrozumieć,
że kwestie środowiskowe nie powinny być wyłącznie rozpatrywane w zakresie łagodzenia skutków tego, co już się wydarzyło. W podejmowanych
działaniach powinien nam zawsze towarzyszyć schemat „przeszłość ‒ teraźniejszość ‒ przyszłość”. Należy redukować wywołane zmiany, starać się
ograniczać wpływ zaniedbań na środowisko, ale także przewidywać niekorzystne scenariusze i im zapobiegać. Reakcją Unii Europejskiej (UE) na postawiony problem jest Fundusz Odbudowy „Next Generation EU”. Obejmuje on
w swoim programie także Polskę, a jego zadania są wielopoziomowe i odpowiadają na wspomniany schemat. W ramach budżetu zaoferowanego przez
UE Polska otrzyma około 58,1 mld euro. Kwota ta będzie zagospodarowywana zgodnie z Krajowym Planem Odbudowy.
Planuje się przeznaczenie części środków na kwestie środowiskowe ‒ nie
wystarczą one jednak na „naprawę” świata. Refleksja wynikająca z pandemii
koronawirusa połączona z budżetem pozwala natomiast na poprowadzenie
1 Global Carbon Project, https://www.statista.com/statistics/264699/worldwide-co2-emissions/.
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naszych działań w dobrym kierunku. Poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz zachęty do działań w obszarze zielonych inwestycji możemy przyspieszyć odbudowę polskiej gospodarki. W mojej opinii program ten powinien być uzupełniony i skorelowany z celami rządowymi. Przede wszystkim
należy doprecyzować przepisy na poziomie lokalnym w ramach określonych
definicji działań zrównoważonych UE, aby zredukować ryzyko nadużyć finansowania. Następnie należy zrozumieć, że gospodarkę w zakresie środowiska powinniśmy traktować jako układ scalony. Tu drobne zmiany warunkują, jak funkcjonujemy jako całość. W związku z tym część środków, które
planujemy przeznaczyć na termomodernizację szkół i wymianę źródeł ciepła,
powinniśmy rozszerzyć. Należy dofinansować edukację i szerzenie wiedzy
na temat tego, w jaki sposób oraz dlaczego warto zainteresować się tymi tematami. My także byliśmy kiedyś dziećmi. To szkoła nauczyła nas wielu wartości i to my budujemy przyszłość naszych dzieci. W związku z tym należałoby położyć dodatkowy nacisk na zrozumienie tych kwestii w społeczeństwie
już od najmłodszych lat.
Zazwyczaj znacznie trudniej naprawia się wyrządzone szkody niż im zapobiega. Dlatego, wracając do wspomnianego schematu, należy poświęcić
dłuższą chwilę na poruszenie kwestii przeszłości. Cała UE zmaga się z problemem zanieczyszczeń. Jednak ich eliminacja nie jest podstawowym zagadnieniem, o jakim myślą i jakim zajmują się zwykli ludzie, obywatele krajów unijnych. Poszczególne państwa powinny więc stworzyć odpowiednie
warunki, by zachęcić prywatne podmioty do uczestnictwa w tym procesie.
Zapewnienie konkurencyjności oraz dodatkowe zachęty do tworzenie firm
w tym obszarze jest możliwe ‒ można na ten cel przeznaczyć część środków
z Funduszu Odbudowy. Wzorem tego typu działań jest Norwegia. Tam skorelowany plan wsparcia spowodował powstanie i rozwój wielu firm działających w obszarze minimalizacji zanieczyszczeń. Norweska giełda papierów
wartościowych stała się miejscem pozyskiwania kapitału dla przedsięwzięć
zajmujących się między innymi wychwytywaniem CO₂ czy wykorzystaniem
odpadów. Inwestorzy dostrzegają w tych inicjatywach potencjał ze względu
na ich innowacyjność, zapotrzebowanie oraz szansę rozwoju tych projektów
w przyszłości. Konieczność posiadania praw do emisji CO₂ oraz zwiększone
opłaty za generowanie zanieczyszczeń jest dosyć skutecznym rozwiązaniem
w kwestii ochrony środowiska. Jest jednak wyłącznie „batem”. Niezbędne
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w drodze do po wro tu na ści eżkę w zro stu p o CO V ID - 1 9

275

jest pobudzanie zainteresowania prywatnych przedsiębiorców w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska. Pomocny może być na przykład
rozwój technologii wychwytywania dwutlenku węgla oraz zapewnienie sieci
kontaktów umożliwiających wymianę doświadczeń w tym obszarze. Fundusz Odbudowy „Next Generation EU” mógłby do tego zachęcać poprzez
promowanie i wynagradzanie twórców rozwiązań problemów środowiskowych. Dobrym rozwiązaniem byłyby również ulgi dla podmiotów zainteresowanych pozyskaniem kapitału z giełdy papierów wartościowych. Interesujący wydaje się też być pomysł utworzenia specjalnego forum (na poziomie
polskim czy europejskim), który byłby syntezą doświadczeń związanych ze
zmianami prośrodowiskowymi.
Optymizmem napawa wzrostowy trend udziału OZE w końcowym zużyciu energii w Polsce2. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej IRENA zielone inwestycje są
skutecznym napędem wzrostu produktu krajowego brutto (PKB). Ten zaś
może mieć kluczowy wpływ na powrót do dalszego rozwoju gospodarczego. Każdy milion dolarów zainwestowany w OZE lub elastyczność energetyczną daje co najmniej 25 miejsc pracy. Z kolei ta sama kwota w obszarze
efektywności odpowiada za około 10 dodatkowych stanowisk3. Konieczne
jest jednak kontynuowanie i tworzenie nowych programów dofinansowań,
które zachęcą do wymiany źródeł ciepła i realizowania większych inwestycji
odpowiedzialnych za energię odnawialną. Zagadnienie, które pojawia się na
horyzoncie w ramach analizy „teraźniejszość ‒ przyszłość” dotyczy przechowywania energii. To poważny problem, który w przypadku wykorzystania
OZE uzależnionych od warunków atmosferycznych (wiatr, woda, promienie
słoneczne) może stać się poważnym zagrożeniem. W mojej opinii ten temat
powinien zostać objęty priorytetową inicjatywą Funduszu Odbudowy oraz
planów rządowych. Ciekawym rozwiązaniem tego problemu jest zamiana
energii pozyskanej z OZE w wodór. Z kolei do jego przechowywania można
między innymi wykorzystać nieużytkowane już groty solne. Przykładem jest
największy tego typu projekt na świecie, realizowany w stanie Utah w Stanach

2 Główny Urząd Statystyczny, Energia 2020.
3 IRENA (2020), The post-COVID recovery: An agenda for resilience, development and equality, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.
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Zjednoczonych4. Jednocześnie otwiera to możliwości do rozwoju transportu
napędzanego energią elektryczną pozyskaną z wodoru. Polska w ramach
Funduszu Odbudowy powinna początkowo skupić się na wykorzystaniu
tego rozwiązania dla transportu o większej masie, ponieważ najlepsze zastosowanie dla wodoru znajdziemy przede wszystkim w autobusach, kolei oraz
samochodach ciężarowych. Wymagana będzie budowa punktów tankowania
tych pojazdów, która ze względu na stałość tras i ewentualny brak emisyjności okaże się z pewnością opłacalna dla polskiego społeczeństwa. Dalszy
rozwój tematyki wodorowej w Polsce może zapewnić nam konkurencyjność
na arenie międzynarodowej oraz przyspieszenie odbudowy gospodarki po
kryzysie związanym z COVID-19.
Zarówno Polska, jak i Unia Europejska, stają przed wyzwaniem, które
może ukształtować życie najbliższych pokoleń. Uważam, że działania podejmowane przez Polskę w obszarze zielonych inwestycji są jak najbardziej uzasadnione z perspektywy odbudowy polskiej gospodarki. Powinniśmy jednak
położyć większy nacisk na innowacyjne rozwiązania, które w perspektywie
kilku czy kilkunastu lat mogą stać się naszą wizytówką na arenie międzynarodowej. W centrum naszych zainteresowań powinny znaleźć się wodór
oraz mechanizmy przeciwdziałania zanieczyszczaniu środowiska. Epidemia
koronawirusa pokazała, że współpraca jest najbardziej skuteczna w pokonywaniu przeszkód. Polska powinna więc umożliwić wymianę doświadczeń
na tematy środowiskowe podmiotom krajowym oraz rozważyć bardziej intensywne kontakty z podmiotami zagranicznymi. Niestety nie uda nam się
zamienić każdego kroku w stronę zielonych inwestycji na krótkoterminowe
przedsięwzięcie. Pamiętajmy słowa Andrzeja Kassenberga: „Jeżeli chcemy,
żeby ten kraj sprawnie funkcjonował, muszą istnieć obszary, gdzie przyroda
jest ważniejsza niż człowiek”.

4 CNBC, https://www.cnbc.com/2020/11/01/how-salt-caverns-may-trigger-11-trillion-hydrogen-energy-boom-.html
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Ostatnie miesiące pokazują, że dzięki nauce i społecznej
odpowiedzialności mamy szansę przezwyciężać epidemię.
To cieszy. Na pierwszy plan wychodzą jednak konsekwencje
wywołane nagłą zmianą sposobu życia czy pracy. Pojawiają
się też ekonomiczne następstwa spowolnienia gospodarczego wywołanego globalną pandemią. Niezależnie od tych
zjawisk, warto pamiętać o innych, równie ważnych tematach,
których zignorowanie lub zbagatelizowanie ich następstw
może prowadzić do wstrząsów tak poważnych jak te, które
obserwujemy od kilkunastu miesięcy w związku z atakiem
groźnego wirusa. Mam tu na myśli sprawy tak fundamentalne, jak praworządność, zaufanie do instytucji państwa czy
wizja jego rozwoju. To także zmiany klimatyczne, które – mam głęboką nadzieję – możemy
jeszcze zatrzymać zbiorowym, globalnym wysiłkiem.
Wspaniale jest wiedzieć, że te właśnie tematy zaprzątają głowy młodych, zdolnych ludzi,
którzy są u progu swoich karier w administracji publicznej i prywatnym biznesie. Oto mają
Państwo przed sobą zbiór esejów autorstwa młodych uczestników Akademii Europejskiego
Kongresu Finansowego. W tym roku, co naturalne, zmierzyli się oni z tematami związanymi
bezpośrednio z pandemią. Próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania, jak nagła, wymuszona
zmiana zachowań wpłynie na naszą pracę, sposób spędzania czasu, zakupy, a także opiekę
zdrowotną oraz naukę. Na ile pandemia sprawi, że jako obywatele będziemy gotowi zmienić nasze oczekiwania wobec polityków, decydentów – czy wciąż oczekujemy tylko „ciepłej
wody w kranie”, czy jednak stawiamy poprzeczkę wyżej – chcemy zmian głębszych, widzimy inne priorytety, no i co możemy, jako podatnicy i wyborcy, poświęcić w zamian? Czy
wśród spraw, które jesteśmy gotowi położyć na szafot, jest praworządność i nasza obecność
w europejskiej wspólnocie?
Polecam Państwa uwadze również wątek związany z tym, jakie szanse na przyspieszenie
polskiej i globalnej gospodarki dają inwestycje związane z zieloną energetyką, zatrzymujące globalne ocieplenie. Niebagatelną rolę w ich sfinansowaniu mają odegrać pieniądze
zapewnione przez Unię Europejską poprzez bezprecedensowy mechanizm emitowania
wspólnego, europejskiego długu. Jak to widzą młodzi, na barkach których tak naprawdę
będzie nie tylko spłata tych zobowiązań, ale i przyszłość – nasza, moja, Państwa.
Warto wiedzieć!
Zachęcam do lektury.
Krzysztof Borusowski
Prezes Zarządu, BEST S.A.
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