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nr 4/2018
co po stuleciu?
Czwarty numer „Polski w Praktyce” powstawał
w czasie, gdy nasze państwo świętowało obchody setnej rocznicy niepodległości. Nadaliśmy mu
tytuł „Co po stuleciu?”, żeby przy okazji ważnego
jubileuszu zatrzymać się, zastanowić nad naszym
państwem, podsumować dotychczasowe osiągnięcia i przede wszystkim: spojrzeć w przyszłość.
Jaka jest Polska dzisiaj? Co udało się wypracować
przez dziesięciolecia wolności, szczególnie przez
ostatnie trzydzieści lat? Jak my, młodzi liderzy, odnajdujemy się w narracjach, które otrzymaliśmy od
starszych pokoleń? Jaka będzie nasza opowieść?
Czego nam brakuje, na co się nie zgadzamy i co
chcemy budować?
Numer otwiera tekst Igora Janke, dotyczący
edukacji nowych elit i flagowego projektu Instytutu
Wolności – Szkoły Przywództwa, dzięki któremu
młodzi ludzie z całej Polski mają okazję zdobyć wiedzę, inspiracje, umiejętności i kontakty przydatne
w realizacji ich celów biznesowych, społecznych
i prywatnych.
Następne teksty to dwa ciekawe wywiady: z redaktorem naczelnym „Kultury Liberalnej” Jarosławem Kuiszem i ekspertem ds. foresightingu
Kacprem Nosarzewskim – nastawione na myślenie
o Polsce przyszłości, która będzie się musiała zmierzyć z nowymi zadaniami i powinna się do nich
dobrze przygotować.
W dziale „Prawo” znajdziecie dwa ważne głosy:
Adrianny Szubielskiej-Malińskiej, która pisze o tym,
jak prawo unijne wpływa na polską rzeczywistość,
i Przemysława Antasa, analizującego, dlaczego
opłaca nam się budować marki made in Poland.
Wojciech Kaczor pisze o bolączkach polskiej
administracji i proponuje „odbiurokratyzowanie
biurokracji”, o którym marzy chyba każdy z nas,
zmagając się z wizytami w urzędach.
Po raz pierwszy na łamach pisma gościmy
Łukasza Turkowskiego, który w dziale „Innowacje”
dzieli się z czytelnikami wiedzą dotyczącą gamingu
i pomysłami na polski soft power.

Wprowadziliśmy również format dyskusji i wzięliśmy na warsztat gorący temat „migracji”, która już
ma, a w przyszłości będzie miała jeszcze większy
wpływ na losy naszego kraju.
W dziale „Narzędzia lidera” ponownie spotkacie
się z Małgorzatą Polińską, która tym razem podpowiada, jak budować zaangażowanie pracowników,
i Arturem Sójką, odczarowującym trudny temat
wystąpień publicznych. W tym numerze znajdziecie również kolejny felieton Rafała Zaniewskiego
z cyklu „Bezpieczna Polska”.
Ostatni numer naszego pisma w 2018 roku
skoncentrowany jest na myśleniu o wolności i niepodległości – Polski, ale też każdego z nas. W końcu
to od nas – od naszych wyborów, naszego zaangażowania, naszej otwartości i mądrości – zależy,
jakim krajem Polska będzie za kolejne sto lat.
Agata Wittchen-Barełkowska

igor janke

Fot: Mariusz Michalik

Wolne państwo potrzebuje dobrych elit

Trzeba zbudować państwo od góry. Sprawne, efektywne,
z silnymi instytucjami. Musimy umieć odnaleźć się w nowej
rzeczywistości technologicznej, w świecie przechodzącym
rewolucję cywilizacyjną i doświadczającym tektonicznych
ruchów geopolitycznych. Potrzebujemy elit, które w tym świecie
umieją się poruszać, znają mechanikę działania państwa i interes
narodowy, a przy tym – potrafią spoglądać szerzej.
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więtujemy w tym roku stulecie odzyskania niepodległości. Niepodległość
to wolność. Wielka wartość, której
trzeba bronić. Nie przypadkiem sześć lat
temu uznaliśmy, że nasza organizacja ma
nosić nazwę Instytut Wolności. Nie założyliśmy jej po to, by celebrować święta, choć
jak najbardziej warto to robić, ale po to,
by pracować na rzecz umacniania wolności. Umacniania siły i sprawności naszego
państwa. Po to, byśmy żyli lepiej i żebyśmy
nigdy już stracili naszej wolności, by Polska
zawsze była suwerennym państwem.

Czy sama niepodległość nam wystarczy? Nie.
Niepodległość to wielka wartość, ale też –
minimum. Chcemy, aby Polska była jednym
z najbardziej znaczących państw w Europie,
by nie tylko reagowała na to, co dzieje się
na zewnątrz, ale wpływała na bieg zdarzeń,
trwając w grupie państw nadających ton
europejskiej polityce.
By była państwem, w którym ludzie żyją
godnie, instytucje sprawnie obsługują obywateli, sądy działają sprawiedliwie i szybko,
przedsiębiorcy rozwijają swoje f irmy,
szkoły zapewniają sensowne nauczanie,
odpowiadające cywilizacyjnym zmianom,
uczelnie kształcą wybitnych specjalistów,
a polityka jest racjonalna i przewidywalna.
To jest możliwe, choć dziś brzmi nieco dziwnie, kiedy ciągle widzimy słabości
państwa, kiedy targają nami brutalne
wewnętrzne wojny polityczne, a społeczeństwo jest dramatycznie podzielone.
GIGANTYCZNY SKOK
Spójrzmy z innej strony. Jakim państwem
Polska była trzydzieści lat temu? Przecież
to nie tak dawno, wielu z nas pamięta te
czasy. To był inny świat, inna rzeczywistość.
Biedny, absurdalny, zniewolony, orwellowski świat bez przyszłości. Od 1989 roku
wykonaliśmy gigantyczny skok. Kiedy

spojrzymy na Polskę i Europę z lotu ptaka,
zobaczymy nieprawdopodobnie zmieniające się państwo, w którym ludziom
żyje się dużo lepiej niż jeszcze całkiem
niedawno. Dokonała się i dokonuje nadal
ciągła rewolucja. Warszawa jest jednym z najbardziej tętniących życiem
i rozwijających się miast w Europie. To
samo można powiedzieć o Wrocławiu,
Trójmieście, Poznaniu i wielu innych
miastach. Oczywiście dużo jest jeszcze do
zrobienia, ale dzisiejsza Polska i moment
historyczny, w którym jesteśmy, dają ogromną szansę dla nas, zwłaszcza dla ludzi
młodych.

Wyobraźmy sobie – jeśli Polska będzie się zmieniać w takim tempie, jak zmieniała się do tej
pory, gdzie możemy znaleźć się za następne
trzydzieści lat? A za pięćdziesiąt?
Oczywiście, wejście na wyższy poziom,
dalsza wspinaczka jest dużo trudniejsza niż
odbijanie się od dna. Na początku zmiany
są bardziej widoczne i łatwiej je osiągnąć.
Teraz trzeba będzie działać w bardziej wyrafinowany sposób.
INSTYTUT WOLNOŚCI
Dlatego właśnie powołaliśmy Instytut
Wolności i stworzyliśmy Szkołę Przywództwa. Dojmującym problemem jest dzisiaj
niedobór elit. Mamy niezwykle przedsiębiorcze i ambitne, kipiące energią
społeczeństwo. Tę energię trzeba dobrze
spożytkować. Trzeba zbudować państwo
od góry. Sprawne, efektywne, z silnymi instytucjami. Musimy umieć odnaleźć się
w nowej rzeczywistości technologicznej,
w świecie przechodzącym rewolucję cywilizacyjną i doświadczającym tektonicznych
ruchów geopolitycznych. Potrzebujemy
elit, które w tym świecie umieją się poruszać, znają mechanikę działania państwa
i interes narodowy, a przy tym – potrafią
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spoglądać szerzej. Rozumieją zachodzące
zmiany, umieją współpracować z innymi
i myśleć globalnie, widzą nie tylko swój
kawałek podłogi. Potrzebujemy nowego
przywództwa, nie w sensie zmiany politycznej, ale nowego, lepszego sposobu
zarządzania.

Potrzebujemy liderów umiejących myśleć o rozwoju swoich szkół, ulic, miast, przedsiębiorstw,
organizacji, środowiska naturalnego – biorąc
pod uwagę wszystkie wyzwania, które przed
nami stoją.
Potrzebujemy liderów, którzy będą partnerami dla elit francuskich, niemieckich
i amerykańskich. Ludzi, którzy bez kompleksu kolonialnego będą umieli walczyć
o własny interes, ale też – będą rozumieć
interes naszych partnerów i większej
wspólnoty.
Już dziś mamy w Polsce wiele osób
zaangażowanych w działalność pozarządową, obywateli działających w NGO-sach,
samorządach, ruchach społecznych i partiach politycznych. Jest nas coraz więcej,
ale to ciągle za mało. Musimy uczyć odpowiedzialnego myślenia o swoim otoczeniu
i przekonywać współobywateli, że taka
działalność się opłaca – że nasz los naprawdę zależy od nas.
SZKOŁA PRZYWÓDZTWA
W tym celu powołaliśmy Szkołę Przywództwa. Co roku stu młodych, ambitnych, zaangażowanych liderów z całej Polski, z dużych i małych miast
– a wśród nich: prawnicy, informatycy, inżynierowie, marketingowcy, politycy, pracownicy administracji, działacze
samorządowi – przyjeżdża na dziewięć
weekendów do Warszawy. Spotykają
się z najwybitniejszymi polskimi przedsiębiorcami, menedżerami, trenerami,
ekspertami, politykami, by dyskutować,
ćwiczyć i uczyć się tego, co potrzebne jest

współczesnemu przywódcy. To nie tylko
kuźnia karier, ale przede wszystkim miejsce, w którym rozmawiamy o naszych
wartościach: wolności, patriotyzmie, potrzebie zaangażowania, uczestnictwie
w życiu wspólnoty, umiejętności dialogu,
przygotowaniu do tworzenia i pracy w demokratycznym, transparentnym państwie
położonym w sercu Europy, nie tylko fizycznie, ale i duchowo.

Po czterech edycjach mamy już ponad czterystu
fantastycznych, aktywnych i zaangażowanych
absolwentów, członków Klubu Absolwenta
Szkoły Przywództwa, którzy mają szansę nie
tylko na szybszy rozwój swojej kariery, ale też
na uczestnictwo w innych działaniach Instytutu
Wolności.
Prowadzimy
projekty
dotyczące współpracy z Niemcami, z Ukrainą,
przygotowujemy raporty dotyczące rozwoju instytucji w różnych krajach. „Polska
w Praktyce” – czasopismo, które Państwo
czytają, to właśnie jeden z pomysłów realizowanych przez naszych absolwentów.
Jestem bardzo dumny i szczęśliwy z takiego rozwoju Szkoły Przywództwa. Nasz
cel jest jednak większy. Chcemy stworzyć
instytucję, która będzie trwała przez lata,
przeżyje kolejne rządy, zmiany polityczne
i stanie się współczesną, nowoczesną szkołą elit, na wzór tradycji Szkoły Rycerskiej.
Robimy to, bo tego dziś potrzebują
Polska i Europa. Nowych, dobrze wykształconych elit, zdrowo myślących
i odpowiedzianych za swoje otoczenie.
W Polsce czeka nas jeszcze wiele pracy
nad budową silnego, sprawnego i przyjaznego obywatelom państwa. Czeka nas
wiele pracy nad przebudową całego systemu edukacyjnego – na każdym poziomie.
Praca ta powinna zresztą trwać bez końca,
tak długo, jak długo nasz świat będzie się
zmieniać i stawiać nam nowe wymagania.
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Instytut Wolności i Szkoła Przywództwa są po
to, by w tym rozwoju, w tej zmianie uczestniczyć i ją aktywnie tworzyć.
Zapraszam do współpracy wszystkich: potencjalnych słuchaczy Szkoły
Przywództwa, mówców, trenerów, przedsiębiorców,
przedstawicieli
fundacji,
sponsorów,
administracji
państwowej
– wszystkich, którzy mogą nam pomóc
w budowie tego dzieła służącego naszej
ojczyźnie.

Igor Janke
Założyciel i prezes Instytutu Wolności. Były dziennikarz, pracował w „Życiu Warszawy”, „Wprost”,
TVP, Polsacie, TOK FM. Były redaktor naczelny
Polskiej Agencji Prasowej i szef działu politycznego „Rzeczpospolitej”. Współtwórca Niezależnego
Forum Publicystów Salon24. Autor książek:
„POPiS-owa kronika upadku”, „Napastnik – opowieść o Viktorze Orbanie” i „Twierdza. Solidarność
Walcząca”.
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Fot: Gabriel Piętka

Wyzwanie dla młodych:
stworzyć własną narrację –
z Jarosławem Kuiszem rozmawiają
Maciej Piotrowski i Norbert Nowicki

Uważam, że nadal będziemy się posługiwać tymi samymi
pojęciami, co poprzednie pokolenia, takimi jak wolność, równość,
bezpieczeństwo, geopolityka czy państwo. Jednak, siłą rzeczy,
będziemy wlewać w nie zupełnie inne doświadczenia. W związku
z tym rozumienie kluczowych pojęć ewoluuje.

WYWIADY

Maciej Piotrowski: W swojej ostatniej
książce pisze Pan o nowym pokoleniu,
które, jak rozumiem, będzie nadawać
kształt następnemu stuleciu w dziejach Polski. Bardzo mnie to zainteresowało, bo sam urodziłem się
w 1989 roku.
Jarosław Kuisz: Należy Pan więc do
pokolenia niepodległości. Pełną gębą.
MP: Kim więc jestem? Jakie wyzwania
stoją przede mną i przed moimi
rówieśnikami?
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prawie dwustu lat. Żyjemy od trzech dekad
we własnym państwie.
Jeżeli postrzegamy niepodległość inaczej niż tylko od święta – czyli mówiąc o jej
treści, a nie tylko o symbolach – powinniśmy zwrócić na to uwagę.

Młodzi ludzie powoli wchodzą na agorę i za chwilę mocniej zapukają do drzwi życia publicznego.
Ich doświadczenie, w porównaniu z wcześniejszymi pokoleniami, jest fundamentalnie inne.

Pan i pana rówieśnicy stoją przed
ważnym wyborem.
JK: W książce nie opisuję nowego pokoPierwsza możliwość: skorzystają z istlenia, piszę o pewnym wyzwaniu, wobec niejącej oferty narracji na temat Polski
którego ono stoi. Nie dlatego, że po prostu i polskości, które zostały zbudowane na
jest kolejną generacją, ale dlatego, że biografiach ludzi wychowanych w czasach
mamy do czynienia z pewnego rodzaju niewoli. Tu w myśleniu naród poprzedza
procesem, doświadczeniem historycznym państwo. Ważne jest, aby naród przetrwał.
o unikatowym charakterze. Aby zdać sobie
MP: A jaka jest druga opcja?
z tego sprawę, trzeba porzucić na moment
perspektywę
mediów
24-godzinnych
JK: Druga możliwość: zmieniamy sposób
i spojrzeć na siebie z perspektywy historii Polski. Chciałbym, żebyśmy chociaż raz myślenia – i teraz państwo poprzedza
w życiu, skoro tak się Polską ekscytujemy, naród. Zatem młodzi ludzie wychodzą od
dzisiejszego doświadczenia, od urodzenia
porozmawiali o niej poważnie.
się i wychowania we własnym państwie,
Norbert Nowicki: Dlaczego Pana zda- następnie zastanawiają się, jak można teraz
opisać kulturę podległości, jak wiarygodniem to taki ważny temat?
nie opowiedzieć polskość z perspektywy
JK: Bo po raz pierwszy od rozbiorów niepodległego państwa. W przeciwnym
dorosłość osiągnęło pokolenie, które razie nasz stosunek do niego, a także do
urodziło się i wychowało we własnym pań- prawa itd., będzie pochodził z czasów, gdy
stwie. To chyba nie jest błaha informacja. jako Polacy traktowaliśmy je jako obce.
Teraz ważne jest oswojenie państwa.
To historyczny ewenement.
Po pierwsze, niczego na ten temat nie Wysunięcie go przed naród, co w polityce
dowiemy się z zagranicznych książek, oznacza zmianę strategii i taktyki niemal
czasopism czy portali, bo to jest nasze, pol- na każdej płaszczyźnie. Przepracowanie
skie doświadczenie. Po drugie, nawet jeśli niemal dwustu lat polskiej kultury, która za
podlegamy wielkim prądom, globalizacji, pośrednictwem powieści, poezji i filmów
europeizacji, faktem jest, że we wszystkich podpowiadała, jak przetrwać bez państwa
krajach są one filtrowane przez miejscową czy też – w państwie ułomnym. To potworkulturę. Jeśli połączymy te dwa elementy, nie trudne, intelektualne zadanie.
zobaczymy, że polska kultura znalazła się
NN: Skąd więc wzięła się ta dominująca
na obszarze nieznanym, a w każdym razie
dziś narracja? Jaka jest jej historia?
– na takim, którego nie eksploatowała od
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JK: Ukształtowała się w czasach podległości i wiąże się z tym, że musimy
opowiadać jakąś piękną historię o własnej
wspólnocie, żeby przetrwała ona trudny
czas bez państwa. Musiała zawsze być
przejaskrawiona, wyolbrzymiona. Nasza
zbiorowość w sytuacji niesprzyjającej
musiała istnieć bez własnego państwa,
musiała wymyślić się zupełnie na nowo.
Potem do samego końca PRL ten idiom,
skonstruowany przez romantyków i pozytywistów czasów podległości, dominował
w polskiej świadomości – nie bez powodu.
Był klejem, który skutecznie lepi wspólnotę
składającą się z ludzi o bardzo różnych
temperamentach, charakterach i ambicjach. Pozwalał łatwo określić, kto jest
bohaterem, a kto – zdrajcą.
Po 1989 roku – i to dobra rzecz, którą
można powiedzieć o naszej zbiorowości –
ludzie zgadzali się co do jednego: razem
idziemy do Unii Europejskiej, do NATO
i kropka. Cele te wyznaczono, zostały zrealizowane, jest sukces. Tyle że na pytanie,
co dalej, nie było już łatwej odpowiedzi. Bo
być nie mogło.
Kultura podległości cementowała Polaków przez siedem-osiem pokoleń, aż do
końca PRL. Tylko co dalej?

Mamy 2018 rok i widać gołym okiem, że te postawy, czy te kody i słowa, zmieniają się często
we własną karykaturę. Gdy ktoś mówi dziś, że
chce publikować w drugim obiegu we własnym
państwie – a to w politycznym sporze ostatnich
lat słychać było z obu stron barykady – to ja pytam: na jakim świecie my żyjemy?
Przez jak bardzo stare okulary próbujemy oglądać dziś świat? To jest jakieś
szaleństwo.
MP: Ta wspólnotowa narracja ma
swoje cele i w jakichś aspektach się
sprawdza. Czemu ją zmieniać? Jakie
zagrożenia się z nią wiążą?

JK: Jeśli dla młodych ludzi najważniejszym,
najpiękniejszym
wzorcem
osobowym (i mówię tu bez ironii) pozostaje wzorzec dysydenta, to trzeba
stwierdzić, że po odzyskaniu państwa,
w nowych warunkach, hołdujemy postawie antypaństwowej, antysystemowej
i antyprawnej. Wszyscy chyba pamiętamy
przemówienie Kornela Morawieckiego,
w którym podkreślał, że prawo ma ustępować przed narodem. Dostał za to owacje
na stojąco. On, ale jak widać – nie tylko on,
trwa spetryfikowany w tej swojej postawie.
Nie zauważył, że polski Sejm, który od trzydziestu lat stanowi prawo, od 1991 roku był
wybierany w całkowicie wolnych wyborach
i że od dawna stanowi prawo w imieniu
narodu. Może się ono komuś nie podobać,
wymagać poprawek i tak dalej – ale to już
inny temat.
NN: Jeśli młode pokolenie ma stawiać
przed sobą ambitne zadanie zmiany
myślenia, być może początkiem powinno być nazwanie na nowo pojęć,
którymi operuje?
JK: Uważam, że nadal będziemy się
posługiwać tymi samymi pojęciami, co
poprzednie pokolenia, takimi jak wolność,
równość, bezpieczeństwo, geopolityka czy
państwo. Jednak, siłą rzeczy, będziemy
wlewać w nie zupełnie inne doświadczenia.
W związku z tym rozumienie kluczowych
pojęć ewoluuje. Widać to w badaniach.
Socjologowie pytają młodych o ich przywiązanie do wolności czy równości, ale
definiują te pojęcia inaczej niż młode
osoby. Starszy socjolog myśli o zagrożeniu
tej wolności w kategoriach utraty niepodległości. Młody człowiek szczęśliwie nie ma
tego doświadczenia, swoją uwagę kieruję
na inne problemy, jak choćby przestrzeganie prawa pracy. A potem z badań wynika,
że młodzież jest mniej przywiązana do
wolności czy nie jest patriotyczna. Albo, dla
odmiany, że niemal cała polska młodzież
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JK: Pamiętam, jak jeden z naszych
stała się bandą nacjonalistów. To pomieredakcyjnych kolegów poszedł do telewizji
szanie z poplątaniem.
publicznej, bodaj 3 maja (dodajmy, że było
Punktem wyjścia dla młodego człowieka to jeszcze przed 2015 rokiem). Na pytanie
może być coś bardzo prostego. Może on za- o współczesne postrzeganie patriotyzmu
„Wie pani, moją ojczyzną
cząć opisywać swoje doświadczenie tu i teraz, odpowiedział:
jest kawiarnia”. On nie miał intencji ataw trzydziestym roku istnienia III RP, uważając kowania najjaśniejszej Rzeczypospolitej,
ale spikerka, wychowana w kulturze podna kalki językowe z czasów podległości.
ległości, myślała, że młody człowiek robi
Nie trzeba chyba dodawać, że w XXI sobie z niej żarty. Nie tylko nie rozumiała,
wieku „walka z komuną” w kraju bez komu- jak myśli człowiek wychowany we własnym państwie, ale czuła się tym osobiście
nistów pozostaje cokolwiek groteskowa.
obrażona.
Ruchy miejskie przegrały w sensie
MP: Czy ktoś już zaczął to robić? Czy
dostrzega Pan jakieś zalążki tych politycznym, ale ostatnie wybory samorządowe udowodniły, że wygrała ich agenda.
nowych narracji?
Pośrednio wykazano wagę, adekwatność
JK: Z takiego podejścia wzięła się np. tego opisu doświadczenia, skonstruowapierwsza fala ruchów miejskich, ewident- nego przez młodych ludzi. Ale przyznajmy
nie związana z tym, że wyrosło pokolenie, otwarcie, że dla osób wychowanych w kulktóre widzi, że coś bardzo konkretnego turze podległości nawet przyjęcie nowego
ich uwiera w rzeczywistości. Przekaz był języka opisu okazuje się bardzo trudne.
prosty: skoro odzyskaliśmy już ojczyznę
NN: Dlaczego Pana zdaniem starsze
i jesteśmy już we własnym państwie, to
pokolenie ma z tym problem?
może wreszcie zaczniemy w miastach
oddychać świeżym powietrzem? Może
JK: Podczas pisania książki coś
zrobimy tak, by dzieci mogły chodzić do
dobrego przedszkola czy żłobka, zamiast naprawdę mnie zaskoczyło.
powtarzać frazesy na temat ojczyzny, które
Na tak zwanym offie prawie 100% moich rozbyły aktualne w poprzedniej epoce.

Członkowie ruchów miejskich zdecydowali,
żeby to zmieniać, i okazało się, że starsze pokolenie początkowo reagowało bardzo alergicznie
na ich narracje.
Oczywiście, chodziło też o rozgrywki
międzypartyjne, o symboliczny status
w społeczeństwie itd., ale ta agenda irytowała ich też pod innym względem – szło
o to, że młodzi ludzie w ogóle ośmielają się
mówić innym językiem.
MP: Czy mógłby Pan podać jakiś
przykład?

mówców wychowanych w czasach podległości
potwierdzało, iż nie wierzy, że polskie państwo
może się utrzymać. Oni są przekonani, że nasze
państwo upadnie!
To oddziałuje na polską politykę od rana
do wieczora – i trudno, aby w takich warunkach nie była ona potwornie neurotyczna.
Z tego właśnie powodu nasza polityka
nie zmierza w stronę kultury kompromisu,
ponieważ ludzie zawsze startują „z wysokiego C” – i na tym kończą. Uważają, że
nieustannie toczy się tu gra o wszystko,
o istnienie polskiego państwa. W efekcie
bardzo trudno jest rozwiązywać konkretne
problemy,
proponować
długofalowe
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reformy. Podniosłej retoryce towarzyszy
doraźność i nieufność.
Kultura podległości rodzi się z traumy
roku 1795: likwidacji państwa po ośmiu
wiekach istnienia. Na przestrzeni XIX i XX
wieku przeżywamy serię podobnych wydarzeń, które przetwarza, racjonalizuje nasza
kultura. W innych krajach można walczyć
z globalizacją, z europeizacją, można się
spierać o nierówności czy gender equality w pracy. Nikomu nie przyjdzie tam
do głowy, że państwo może zniknąć z dnia
na dzień. A nam nie tylko przychodzi to do
głowy, ale codziennie oddziałuje na nasze
zachowania. Gdy zatem młody człowiek
– wychowany we własnym państwie – proponuje mniej neurotyczne spojrzenie na
politykę, pokolenia podległości reagują,
eufemistycznie mówiąc, nerwowo.
MP: Młodzi inaczej rozumieją polityczność?
JK: Tak, polityczność we własnym państwie przesuwa się np. w stronę prawa
pracy. Dla młodych ważna jest choćby
kwestia rozliczania nadgodzin – o, zgrozo
– zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Tymczasem politycy w odpowiedzi używają języka czasów podległości, jak np.
minister zdrowia w rządzie PiS, który
publicznie powiedział, że młode pokolenie ma się poświęcać. Mówił to młodym
lekarzom, którzy przecież nie chcą wyjeżdżać ze swojego kraju. A pani posłanka
Hryniewicz dodaje swoje: „Niech jadą!”.
Ja rozumiem, że dla pokoleń podległości
wyjazd z kraju był szczytem marzeń, ale
dziś słowa te padają w czasach niżu demograficznego! Na jakim świecie my żyjemy?!
Do czego dojdziemy, bazując na tych starych kodach?

dotyczącym wejścia do polityki, mogą
to zrobić albo na „starych zasadach”
poprzednich pokoleń, albo wcale? Czy
proponując własne tematy, obszary
aktywności, nie słyszą od starszych
„Niech jadą!”, „Spadajcie!”?
JK: Dużo się mówi o tym, że młodzi nie
garną się do polityki. Dzieje się tak, bo oni
nie zbudowali swojej agendy politycznej,
nie opisali swojego doświadczenia. Proszę
zauważyć, że najważniejsi gracze polskiej
polityki w III RP, z Jarosławem Kaczyńskim
na czele, stworzyli programy polityczne na
bazie własnej biografii, sięgającej Polski
Ludowej. Poczynając od słów „układ”, po
słowo „dekomunizacja”. Całe to spektrum
pojęć wywodzi się z doświadczeń pokolenia podległości, wychowanego w zupełnie
innych warunkach.
Oczywiście konformistów nigdzie nie
brakuje. W PiS są politycy młodego pokolenia wykorzystujący język polityki, który
nie ma związku z ich doświadczeniem.
Dlaczego? Powodów jest wiele. Bo takie
są oczekiwania w partii, bo może się nie
zastanowili nad tym.

Mnie to razi, gdy młody człowiek, który nie pamięta PRL, nawołuje do „ścigania komuny”.
Razi właśnie dlatego, że tak bardzo zmieniło się
otoczenie, w którym padają te słowa, i warunki,
w których żyjemy.

Są jednak sytuacje, w których młodzi
dodają coś swojego i to bardzo ciekawe
wpływa na bieżącą politykę. Takim przypadkiem jest sprawa reprywatyzacji,
wywodząca się przecież ze wspomnianych
ruchów miejskich i zaangażowania Janka
Śpiewaka. Fakt, że później reprywatyzację
przejęli inni politycy, nie powinien przesłaNN: To lekceważące „Niech jadą!” niać tego, że to młodzi ludzie wprowadzili
wydaje się dość symptomatyczne, jeśli ją do obiegu jako pierwsi. Nikt im nie
chodzi o podejście starszego pokolenia odbierze tego, że podjęli ryzyko nagłośniedo młodych. Czy czasem nie jest tak, nia tych tematów. Media głównego nurtu
że młodzi, stojąc przed wyborem doszły do nich potem.
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MP: Podstawą były też ruchy loka- wrażliwość bardziej liberalną, czy bardziej
torskie, a to przecież również starsi konserwatywną, stoimy przed koniecznością opisania na nowo rzeczywistości
ludzie.
we własnym państwie, w którym żyjemy
JK: Jasne. Jednak potrzebny był ktoś, razem. Kryzys konstytucyjny ostatnich lat
kto będzie miał upór i będzie młotkować powinien być dla nas wszystkich sygnałem
ten temat, żeby mógł się przebić. Ktoś, kto alarmowym. Ja mogę wyłącznie podziebędzie trochę niegrzeczny, bo nie zgadza lić się pewnymi przemyśleniami, a ludzie
się na pewne praktyki w państwie, w któ- z różnych obozów, jeśli zgodzą się choćby
rym chce żyć. Swoją drogą, to dramat, z częścią tej diagnozy, mogą podsunąć
że przez trzydzieści lat takiej sprawy nie swoje pomysły, propozycje rozwiązań.
załatwiono, co ewidentnie obciąża konto Możemy razem zastanawiać się, jak sensownie wychodzić z kultury podległości, by
pokolenia podległości.
To był temat, który irytował, bo podej- przetrwało nasze państwo.
mowali go młodzi, bo był inny i nie pasował
do dotychczasowych narracji. I stała się
ciekawa rzecz.

Czy lewica, czy prawica, czy konserwatyści – panowała zgoda co do tej sprawy.
Także wśród liberałów – bo mimo stworzonych przez przeciwników opinii
o liberalizmie – trzeba jasno powiedzieć,
że bezprawie, złodziejstwo i korupcja nie
mają absolutnie nic wspólnego z ideologią
liberalizmu.
MP: Podobne do Pańskich słowa
o potrzebie wzięcia spraw w swoje
ręce przez młodych, o konieczności
postrzegania państwa jako własnego,
znajdziemy też w opiniach osób
z obozu konserwatywnego. Czy widzi
Pan możliwość porozumienia się
na tym gruncie różnych środowisk
i wspólnej pracy nad nową narracją?
JK: Bardzo duże wyzwanie, w obliczu
którego stoimy, nie ma nic wspólnego
z nazywaniem się prawicą czy lewicą.
Niezależnie
od
tego,
czy
mamy

Fot. Bartek Molga

W pewnym momencie trzej główni kandydaci na
prezydenta Warszawy unisono mówili w sprawie reprywatyzacji. Trzaskowski, Jaki i Śpiewak
wyrażali się krytycznie o tym, co było do tej
pory, i postulowali zmiany.

Dr Jarosław Kuisz
Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i współdyrektor programu „Knowledge Bridges: Poland, Britain and
Europe” w St. Antony’s College na Uniwersytecie
Oksfordzkim.
Redaktor
naczelny
„Kultury
Liberalnej”. Chercheur étranger associé w Institut
d’histoire du temps présent w Paryżu. Marie
Skłodowska-Curie Fellow (stypendium Komisji
Europejskiej) w SAXO Institute na Uniwersytecie
Kopenhaskim.
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Maciej Piotrowski
Specjalista ds. komunikacji w Instytucie Wolności,
członek redakcji „Polski w Praktyce”. Ekspert
ds. Ukrainy w Instytucie Wolności. Absolwent
historii i studiów ukraińskich Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Współpracuje przy organizacji Szkoły Przywództwa od 2016 roku. Animator
kultury, organizator Festiwalu „Folkowisko” i wielu innych wydarzeń kulturalnych w Polsce
Wschodniej.

Norbert Nowicki
Absolwent marketingu i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Prezes
Zarządu fundacji INNpoznan, inicjator idei
Centrów Analiz Miejskich i Akceleratora Inicjatyw –
Start Up Społeczny.
Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji publicznej, organizacji imprez
masowych, marketingu sportowego i zarządzania inwestycjami. Absolwent III Edycji Szkoły
Przywództwa.

Zmieniajmy reguły gry:
to pozwoli nam spełniać marzenia –
z Kacprem Nosarzewskim rozmawiają
Maciej Piotrowski i Przemysław Barański

Jestem przeciwnikiem słowa „docelowe”. Pozwólmy sobie na
wolność wyboru przyszłości – mówi Kacper Nosarzewski, doradca
w dziedzinie foresightu strategicznego

Fot: https://www.pexels.com/photo/close-up-photography-of-yellow-green-red-and-brown-plastic-cones-on-white-lined-surface-163064/
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KN: W pewnym stopniu one nam pomaMaciej Piotrowski: Co stanowi główny
problem planowania w dzisiejszych gają. Są rzeczy, które się powtarzają i dzięki
temu zdejmują z nas ciężar zadawaczasach?
nia sobie tych samych pytań codziennie.
Kacper Nosarzewski: Od XX wieku, Spodziewamy się, że słońce wzejdzie,
dzięki rozwojowi statystyki, dużo lepiej giełda otworzy się o danej godzinie, a na
udaje nam się opisywać aktualne trendy jesieni będzie premiera nowego iPhone’a.
i objaśniać zjawiska społeczno-gospodar- Jednak historia nas uczy, że sukces długocze. Opieramy się na danych historycznych, terminowo osiągają ci, którzy są w stanie
ale w wyniku tego ulegamy złudzeniu, że – zaproponować coś nowego. Pomyślmy
skoro pewne prawidłowości występowały chociażby o planie na Centralny Port
w przeszłości – to powtórzą się i że historia Komunikacyjny. Wydaje mi się, że stoimy
jest najlepszym nauczycielem. Działania przed decyzją, czy chcemy całkowicie
oparte na takim podejściu przynoszą zmienić reguły gry, czy wystarczy kontypewne rezultaty: widzimy powtarzalne nuować działania zgodnie z trendami i np.
cykle, np. w gospodarce czy naukach spo- budować dodatkowy pas na istniejącym
łecznych. Jednak opieranie się wyłącznie na lotnisku.
tym, że w przeszłości rzeczywistość zmieniała się w dany sposób i że analogicznie
MP: I to tak proste? Wystarczy wyprzebędzie w przyszłości, jest niebezpieczne.
dzić trendy – i jesteśmy górą?
MP: Dlaczego?
KN: Najlepszym sposobem na uzyskiwanie przewag konkurencyjnych, tworzenie
przełomowych polityk publicznych, programów i reform, jest próba zaburzania
cyklów koniunkturalnych czy wzorów,
które występowały w przeszłości.

Najcenniejszymi technologiami nie są te, które
trafiają w nasze oczekiwania, tylko te, które je
wyprzedzają. Najważniejszą rzeczą przy refleksji o przyszłości jest zatem praca nad tym, żeby
zidentyfikować, jakie mam założenia, i sprawdzić, czy są one faktycznie pomocne, sensowne
i mocne, oparte na racjonalnych przesłankach,
czy nie są obarczone błędami poznawczymi.

KN: Musimy pamiętać, że nigdy nie
jesteśmy sami – nasze marzenia o przyszłości, nasze cele mogą być rozbieżne
lub zbieżne z celami innych uczestników
tej gry. Te wielkie cele, które kwestionują
istniejące założenia, stanowią dla nas
szansę dlatego, że są niespodziewanym
ruchem, który nie spodoba się naszym
konkurentom.

Każde państwo, a nawet każdy z nas, ma swoją
wizję rzeczywistości, którą chce kształtować.
Jeśli reszta ma inne zdanie – wówczas dochodzi
do konfliktu.

Możliwa jest współpraca, żeby dyplomatycznie przekonać innych do wspólnych
korzyści, ale nie zawsze udaje się wygrać
z założeniami naszych partnerów. Gdy
Śmiałość i niepodległość wobec przy- kwestionujemy swoje przekonania, zadaszłości polega na tym, żeby uzyskać jemy sobie nowe pytania, szukamy nowych
odpowiedzi – inni mogą pozostać w swoich
niezależność od naszych stałych założeń.
małych światach, z wiarą, że będzie dobrze
Przemysław Barański: Czy posiadanie tak, jak było.
ugruntowanych założeń nie jest jednak wygodne i bezpieczne?
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PB: Na ile innowacje społeczne czy
technologiczne, tzw. game changers,
były częścią planu, a na ile przypadku?

potrzebują wolności, jak i systematyczność oraz konsekwencja w działaniu. Nie
możemy zniechęcać się, jeśli nie będzie
natychmiastowych skutków. Polskie firmy
KN: Odkrycia, z których wynikają rady- i państwo muszą działać, inwestować
kalne innowacje, nie są planowane. Nauka i poświęcać środki, aż osiągną postęp.
i badania nie polegają na tym, że wyznacza Wtedy można oczekiwać dobrych miejsc
się cel i go osiąga. Ciekawość poznawcza w wyścigu światowym.
prowadzi naukowców na ścieżki, z których
MP: Czy uważasz, że istnieje model
większość jest bezproduktywna, ale niegospodarczy, który potrafi osiągać
które okazują się fantastyczne.
przewagi w tym względzie? Czy do
długofalowych innowacji potrzebne
MP: Kto Twoim zdaniem umiejętnie
jest silne, zaangażowane w rynek
działa w sferze planowania? Od kogo
państwo, które nie boi się wieloletmożemy się uczyć?
nich inwestycji, czy państwo, które
nie wtrąca się i daje wolną rękę przedKN: Bardzo mi się podoba, jak robią
siębiorcom?
to Niemcy, np. w sferze przemysłu. Klaus
Schwab, publikując swoją książkę The
KN: Nie ma jednego modelu ekonoFourth Industrial Revolution, wyznaczył pewną wizję przyszłości. Choć teraz, mii politycznej, który gwarantuje sukces.
krytycznie na to patrząc, powinienem Szwajcaria, Korea i Stany Zjednoczone to
zapytać, czy to rzeczywiście trafna pro- państwa różne pod względem kulturognoza i czy nowa rewolucja przemysłowa wym, politycznym, o odmiennym modelu
nie jest tylko sloganem marketingowym gospodarczym, a każde z nich jest długoterdo sprzedawania niemieckiej automatyki minowym liderem innowacyjności. Patrząc
przemysłowej. W Niemczech model finan- historycznie, państwo ma ogromną rolę do
sowania instytutów badawczych nie opiera odegrania, chociażby w kwestiach finansosię na bezpośrednim przełożeniu: „inwe- wych – opłacania badań, łagodzenia cykli
koniunkturalnych, przejmowania kosztów
stycja – rezultaty”.
zewnętrznych. Są natomiast modele, które
Wielkie firmy, takie jak np. Bosch i Siemens, sprzyjają korupcji, nepotyzmowi i innym
planowo, systematycznie ładują w narodowy patologiom, np. model leninowski czy
monarchie absolutne.

system badań i rozwoju miliardy euro, z których
nic nie wynika. Robią systemowo, coś, co wydaje się nie przynosić współmiernych skutków.
Jednak raz na jakiś czas dany ośrodek badawczy wymyśla coś niezwykłego i wtedy wiele się
zmienia.

MP: Czy – patrząc na polskich badaczy, polityków zajmujących się
planowaniem, myśleniem o przyszłości
– widzisz u nas odwagę, pomysłowość
w kreowaniu rzeczywistości w porównaniu do innych krajów?

Na przykład dzięki temu dziś każdy
smartfon zrobiony w Chinach ma niemiecki sensor – stworzony w jednej fabryce,
w jednej dolinie górskiej, i póki co nikt
inny nie jest w stanie tego zrobić. Także
potrzebna jest zarówno wiara, że odkrycia

KN: Nie jesteśmy, niestety, turbowizjonerami. Co nam przeszkadza? Jarosław
Kuisz w swojej nowej książce Koniec pokoleń podległości bardzo trafnie diagnozuje,
że ostatnie kilka pokoleń Polaków nie wierzyło naprawdę, że da się w Polsce coś
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zrobić. Uważaliśmy, że coś nam się uda
osiągnąć, ale cudów nie będzie.

Tkwimy w myśleniu, że z tymi strukturami,
z tymi pracownikami, „z tym ludem” na księżyc
nie polecimy. To nas zawsze bardzo ogranicza.
Sukces PiS wynika moim zdaniem
z kontry wobec takiej defetystycznej
i negatywnej postawy. Wykreśliliśmy
z naszego słownika słowo „niemożliwe” –
mówiła Beata Szydło.
Rzeczywistość jest oczywiście bardzo
zróżnicowana i nie chcę, żeby moja odpowiedź była odczytana jako apoteoza
jednego obozu politycznego. Kluczem
do sukcesu pozostaje jednak stałe szukanie szans i nieprzejmowanie się
pewnymi rzeczami. Mając świadomość
naszych wad i zalet, powinniśmy szukać
możliwości dźwignięcia się, zrobienia
następnego kroku. To jest ten imperatyw,
który powinien nami kierować. Natomiast
diagnoza, czy jesteśmy bardziej wizjonerami, czy naśladowcami, nie powinna nas
powstrzymywać.
PB:
Jakiego
rodzaju
ekspertów,
z jakimi kompetencjami, będziemy
potrzebować, by sprostać tym wyzwaniom?
KN: Szukajmy takich ekspertów, którzy
mówią, że rzeczywistość może się zmieniać, bo jest w ciągłej nierównowadze,
takich, którzy nie są więźniami swoich założeń. Grecki poeta Archiloch ukuł tę znaną
już metaforę z lisem i jeżem: lis zna wiele
sztuczek; jeż jedną, ale znakomitą. My
potrzebujemy „lisów”, czyli specjalistów,
którzy cały czas szukają nowych informacji, doskonalą wizję rzeczywistości.
Takie są reguły gry. Od naszych liderów
powinniśmy zatem oczekiwać takich wizji
przyszłości, takich celów, które nie są jedynie wpisaniem się w trend, ale szyte są na
miarę naszych możliwości.

MP: Kto na świecie lepiej sobie radzi
z prognozowaniem?
KN: Są badania, które pokazują, że
jesteśmy beznadziejni, jeśli chodzi o prognozowanie. Jako cały gatunek ludzki.
Polacy nie są w tym słabsi niż Amerykanie
i Niemcy. Możemy zrobić pewne drobne
rzeczy, żeby prognozować nieco lepiej. Te
kryteria ciekawie opisuje profesor Philip
E. Tetlock. Trochę lepiej udaje się to „lisom”
niż „jeżom”. Sprawniejsi są ci, którzy stale
doskonalą prognozę, niż ci którzy, jednorazowo zarzucają kotwicę. Trochę większy
sukces osiągają ludzie, którzy funkcjonują
w zespołach doradczych, niż ci, którzy
wierzą głosowi jednego „guru”. Tetlock
ustalił, że pomaga krytyczne podchodzenie do autorytetów. Czasem trzeba wziąć
je w nawias.

Warto zadać sobie pytanie, czy wolność, niepodległość polega na tym, żeby wybrać sobie idola,
który mówi, jak będzie, czy na tym, żeby samemu zadawać sobie pytania i na miarę swoich
umiejętności intelektualnych i organizacyjnych
rysować różne wizje przyszłości.
Mnie się wydaje, że raczej to drugie.
MP: A jakie są złe nawyki, które przeszkadzają nam prognozować?
KN: Po pierwsze, jak mówiłem, próba
ekstrapolacji z danych historycznych i opieranie swoich prognoz tylko na tym. Bardzo
dobrze to widać na przykładzie miksu
energetycznego Polski. Przez ostatnie 20 lat w próbach jego modelowania
przyjmuje się założenie, że w zasadzie
stopniowo, niespiesznie będzie zmniejszał
się udział węgla kamiennego. Natomiast
nie dopuszcza się, że model może się zmienić naprawdę, wywrócić do góry nogami.
A okazuje się, że rynek energii jest pełen
niespodzianek.
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Drugi błąd to iluzja końca historii, zjawisko, które psychologowie Daniel Gilbert
i Jordi Quoidbach dostrzegli w wynikach
dużych, prowadzonych przez siebie badań.
Jako ludzie mamy skłonność do tego, żeby
wierzyć, że nasze poglądy i preferencje
pozostaną niezmienione. Niezależnie od
wieku wszyscy niby już wiedzą, czego chcą.
Mówią: „Ja się zmieniałem, próbowałem,
ale teraz już wiem”. Tymczasem życie uczy
nas, że zmiana jest przeznaczeniem ludzi.

Niedawno na konferencji „Nowy Przemysł
Expo” usłyszałem, że ludzie nie lubią zmian. Co
za bzdura! Zmienność jest naszą ważną cechą.
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drożej, coraz bardziej wątpliwe jest, że ta
inwestycja się zwróci. Osoby myślące, że
technologia wszystko rozwiąże, trwają
w błędzie.
PB: Czy w Polsce, biorąc pod uwagę
nasz potencjał i zasoby, planowaniem
przyszłości powinny zajmować się
rozproszone organizacje np. thinktanki, czy powinno to leżeć w gestii
jakiejś centralnej instytucji?

KN: Moim zdaniem raczej powinna
istnieć silna, niezależna sieć ekspercka
organizacji, które robią ferment, prezentują różne, ścierające się ze sobą koncepcje.
Te środowiska są naturalnymi zasobami,
Tylko nasza percepcja jest dramatycz- z których państwo może zassać sobie
nie zaburzona przez to, że zawsze krótko trochę pomysłów i poeksperymentować.
żyliśmy i wydawało nam się, że do żadnej Może nie jestem zwolennikiem eksperyzmiany nie dochodzi. Ale, patrząc na to mentów ekonomicznych, ale testowania
z punktu widzenia makrohistorii, wszystko nowych rozwiązań – już tak.
zmienia się bardzo szybko.
MP: Jak powinniśmy działać, jakie
Ostatni, trzeci model, o którym warto
kompetencje kształtować wśród nawspomnieć, to wiara w „technoutopie”
szych liderów, żeby wzmacniać poi „technofatalizm”. Są ludzie, którzy mówią
tencjał Polski dla planowania i my„zmiany klimatu są groźne, ale kiedyś poleślenia o rozwoju?
cimy na Marsa, zobaczymy, jak to działa
tam, wrócimy i rozwiążemy problem”, albo:
KN: Dobrym przykładem jest model
„Co prawda ludzie chorują i umierają na
daną chorobę, ale już za parę lat będzie „21st Century Skills” zakładający, że warto
inaczej, bo pojawią się nowe technologie”. być specjalistą w pewnej określonej dziePodobnie jest z problemem zanieczysz- dzinie, ale posiadać przy tym szeroki
czenia powietrza. Są opinie, że uratują nas zasób kompetencji przekrojowych, w tym
stacje oczyszczające powietrze i powin- kompetencji społecznych – to, co robicie
niśmy czekać, aż zostaną stworzone. To w Szkole Przywództwa, jest bliskie owej
postawa pod tytułem: „Nie muszę nic koncepcji. Wartościowe są centra kształrobić, bo panowie w fartuchach zrobią to cące liderów – w niedawno realizowanym
za mnie w laboratoriach”. Przyjmując takie przez moją firmę projekcie o przyszłozałożenia, rezygnujemy z naszej wolności, ści pracy zgodzili się z tą tezą zarówno
członkowie związków zawodowych, jak
naszego wkładu w rzeczywistość.
Problem jest jednak taki, że coraz więcej i przedsiębiorcy.
wydaje się na badania, ale efekty są coraz
PB: Czy na koniec mógłbyś polecić
słabsze. Jeśli się spojrzy na łączną pronarzędzia foresightowe, które mogą
duktywność czynników produkcji, można
być pomocne przy planowaniu własnej
dostrzec, że w ostatnich latach postęp jest
kariery?
coraz mniejszy, a poprzeczka idzie coraz
wyżej. Coraz trudniej jest coś zrobić, coraz
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Odpowiedzialność za innych i za siebie też,
oczywiście, jest ważna. Zastanówmy się zatem, jak inaczej mogłaby potoczyć się nasza
przyszłość, w inny sposób, niż wskazuje nasza
intuicja czy prognoza, i jaki miałoby to wpływ
na nas. Pozwólmy sobie na wolność wyboru
przyszłości, nie dajmy sobie sprzedać czegoś
przypominającego nowy telefon – co roku nowy
lepszy pomysł na nas. Wolność polega na zrozumieniu, że przyszłość kształtowana jest przez
nasze własne wybory.

Maciej Piotrowski
Specjalista ds. komunikacji w Instytucie Wolności,
członek redakcji „Polski w Praktyce”. Ekspert ds.
Ukrainy w Instytucie Wolności. Absolwent historii i studiów ukraińskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje przy organizacji Szkoły
Przywództwa od 2016 roku. Animator kultury,
organizator Festiwalu „Folkowisko” i wielu innych
wydarzeń kultu-ralnych w Polsce Wschodniej.

Fot. SINIOR

KN: Myśląc o przyszłości, nigdy nie fiksujmy się na jednym pomyśle. Jestem
przeciwnikiem słowa „docelowe”. Są różne
możliwości, próbujmy się zastanawiać: „Co
będzie, jeżeli stanie się tak, co będzie, gdy
stanie się inaczej”.

Kacper Nosarzewski
Partner w firmie badawczej 4CF i członek zarządu
Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością.
Doradza w dziedzinie foresightu strategicznego instytucjom międzynarodowym, takim jak
UNESCO, UNDP, oraz przedsiębiorstwom i organizacjom pozarządowym. Współautor projektów
foresightowych dla Ministerstw Obrony Narodowej
Polski i Holandii, ekspert NATO (SFA). Prowadził
warsztaty dla firm i instytucji rządowych na całym
świecie, m.in. dla polskich firm z branży FMCG,
brazylijskich koncernów górniczych, agencji rządowych w Tunezji i Norwegii oraz Ministerstwa Pracy
Republiki Kolumbii. Absolwent Uniwersytetu
Warszawskiego, alumnus Rockefeller Foundation
Bellagio Programme.

Przemysław Barański
Wiceprezes Instytutu Wolności. Odpowiada za realizację programu Szkoła Przywództwa. Absolwent
nauk politycznych oraz administracji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
W latach 2011-2015 pracownik administracji publicznej, w której zajmował się funduszami unijnymi. Interesuje się m.in. geopolityką, polityką
zagraniczną i bezpieczeństwem. Pasjonat Turcji,
a od niedawna Chin. Absolwent pierwszej edycji
Szkoły Przywództwa.

Przemysław Antas

Made in Poland,
czyli co łączy niepodległość z biznesem

Po co nam właściwie biznes made in Poland w dobie globalnej
wioski? Wspominając o tej kategorii, nie powinniśmy myśleć
tylko o kraju pochodzenia produktu, ale przede wszystkim o tym,
gdzie powstaje wartość i jak zyski z tej wartości są następnie
redystrybuowane.

Fot: https://www.flickr.com/photos/rdecom/10308919764/ U.S. Army RDECOM CC BY 2.0.
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arszałek Wellington mawiał, że
„armia maszeruje na brzuchu”.
Powiedzenie to oznaczało, że żołnierz musi być dobrze zaopatrzony, żeby
skutecznie walczyć. Tak było zawsze i tak
jest do dzisiaj. Wprawdzie logistyką nie
wygrywa się bitew, ale wygrywa się wojny.
Pod koniec XVII wieku koszt wystawienia pocztu husarskiego wyceniano na
ponad 5000 polskich złotych. Była to równowartość zakupu całej wsi. Bez księdza
Wawrzyniaka i bogactwa Wielkopolan nie
byłoby udanego powstania na przełomie
1918 i 1919 roku. Przykładów na to, jak silna
gospodarka przekładała się na siłę państwa i jej obywateli, także militarną, można
by przytoczyć znacznie więcej.

w centralach firm są najlepiej płatne prace,
tam dyskontowane są zyski z wysokich
marż. Potężne zyski pozwalają na utrzymywanie centrów badawczo-rozwojowych,
centrów kompetencyjnych, rozwijanie
marketingu i organizowanie dystrybucji. Co istotne, są także bazą podatkową
dla państw. Przy dużej i bogatej bazie
można zbierać więcej pieniędzy przy niższych stawkach podatkowych. Duży biznes
z kolei potrzebuje państwa – dyplomacji
gospodarczej skierowanej na otwieranie
nowych rynków (i ochronę przed kapitałem
zagranicznym), zabezpieczanie inwestycji
zagranicznych czy szlaków handlowych.
NARODOWOŚĆ KAPITAŁU

Ta współzależność sprawia, że kapitał, wbrew obiegowym opiniom, jednak
A jak jest dzisiaj? Po co nam właściwie ma narodowość. Widać to szczególnie
biznes made in Poland w dobie globalnej podczas kryzysów. AIG (amerykański ubezwioski? Wspominając o tej kategorii, nie pieczyciel o globalnym zasięgu) wstrzymał
powinniśmy myśleć tylko o kraju pocho- w 2008 roku wszelkie transfery kapitałowe
dzenia produktu, ale przede wszystkim za granicę. Pamiętamy, jak w tym czasie
o tym, gdzie powstaje wartość i jak zyski amerykański kapitał został w ciągu
z tej wartości są następnie redystrybu- godzin „ściągnięty” z giełd zagranicznych.
owane. W Polsce mamy wiele f irm, Pamiętamy, jak włoscy pracownicy Fiata
które produkują na potrzeby przemy- protestowali przeciw planom zwiększenia
słu zagranicznego, np. niemieckiego czy zatrudnienia w fabryce w Tychach. To oczykoreańskiego. Nie ulega wątpliwości, że wiste, że firma produkująca samochody
podzespoły do wielu samochodów czy prędzej zlikwiduje fabrykę za granicą niż
panele LCD produkowane na zachodzie w kraju swojego pochodzenia. Urzędnicy,
Polski są made in Poland. Niemniej jednak związki zawodowe czy rodzimi konsumenci
nie wybaczyliby innego postępowania.
marżowość tych firm jest niska.
ŁAŃCUCH WARTOŚCI

Zysk generowany jest u właściciela marki,
a nie na zapleczu kooperacyjnym. W łańcuchu
wartości największe zyski odnotowuje jego
właściciel oraz właściciel marki (najczęściej to
ten sam podmiot). Dostawcy i wytwórcy zyskują najmniej.

POLSKIE REALIA

Jak w tym wszystkim odnajdują się
polskie f irmy? Największym partnerem
gospodarczym Polski są Niemcy – na rynek
niemiecki produkujemy najwięcej. Status
podwykonawcy niemieckiego przemysłu
jest o tyle niebezpieczny, że uzależniamy
się od skutków polityki handlowej innego
Gdzieś pośrodku są dystrybutorzy. Tak państwa i będziemy ponosili również
jest na całym świecie – kraj pochodze- jej koszty (np. w razie wojny handlowej),
nia biznesu jest zawsze premiowany. To a głównym beneficjentem pozostaje ktoś
inny – wspomniany wcześniej właściciel
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łańcucha wartości dodanej oraz właściciel
marki.

W razie kryzysu niemiecki podatnik raczej nie
będzie skłonny finansować pomocy dla polskich podwykonawców. Będą musieli sobie
radzić sami lub poszukać innych kanałów zbytu.
Status podwykonawcy jest też o tyle niebezpieczny, że w pewien sposób uzależnia.
Póki umożliwia dobre życie – zapewnione są kontrakty; marże może nie są na
tyle wysokie, żeby szybko zakumulować
kapitał, ale wystarczające dla stabilnego
funkcjonowania.
Znamy również wyjątki od tej reguły –
polskie firmy, które wykupiły swoich
partnerów czy konkurentów. Przykładem
może być spółka Global Cosmed (producent marek własnych kosmetyków
i chemii gospodarczej), która w 2014 roku
kupiła niemiecką firmę chemiczną Domal
Wittol Wasch und Reinigungsmittel.
Warto jednak podkreślić, że polski rynek
nie sprzyja ekspansji zagranicznej – jest za
mały, żeby ją sfinansować, choć wystarczająco duży, żeby utrzymać biznes lokalny
na satysfakcjonującym poziomie. Na to
wszystko nakłada się bardzo słaby dostęp
polskich firm do kapitału. Szczególnie daje
się to odczuć w początkowym okresie rozwoju, kiedy firma nie jest jeszcze na tyle
duża, żeby zainteresować fundusze private
equity lub przeprowadzić udaną emisję
publiczną akcji.
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Jeżeli Polacy mają dobrze zarabiać w pracach
wymagających najwyższych kompetencji,
dyskontowanie własności kanałów łańcucha
wartości oraz marki musi następować w naszym kraju.
Wysokie marże to większa baza podatkowa, wyższe zarobki oraz większy poziom
środków na inwestycje, które można wydać
na modernizację armii czy prace badawczo-rozwojowe w sektorze obronnym. Po
drugie: dlatego że suwerenności na dłuższą metę nie da się budować na obcym
kapitale. Razem z kapitałem zagranicznym pojawiają się wpływy polityczne oraz
pewna lojalność przedstawicieli biznesu –
każdy, kto pracował w dużej zagranicznej
korporacji, wie o „szklanym suficie” dla pracowników lokalnych. Po trzecie zaś: biznes
made in Poland to większa baza polskich
miliarderów oraz bardziej zamożna klasa
średnia – ludzie, którzy są silniej związani
ze swoim krajem niż firmy zagraniczne,
mogą zatem finansować wiele przedsięwzięć (np. na polu kultury czy nauki)
i w końcu – ich działania mają większe
przełożenie na procesy polityczne. Bez silnego rodzimego biznesu będziemy mogli
co najwyżej kibicować polityce światowej,
ale nigdy nie będziemy jej tworzyć.

WYMIERNE KORZYŚCI
Po co więc biznes made in Poland? Po
pierwsze: po to, żeby rozwój gospodarczy
nie pozostawał dla Polaków w pewnym
sensie iluzoryczny. Eksport towarów
wyprodukowanych w Polsce przez firmy
zagraniczne sprawia, że gros wartości jest
transferowanych do krajów pochodzenia
kapitału.

Przemysław Antas
Ekspert Instytutu Wolności ds. prawa i podatków.
Prowadzi własną kancelarię prawną, w przeszłości był menedżerem w międzynarodowej firmie
konsultingowej. Absolwent drugiej edycji Szkoły
Przywództwa Instytutu Wolności.

Adrianna Szubielska-Malińska

Jak prawo unijne wpływa na nasze życie?

Polscy obywatele mieli okazję pierwszy raz usłyszeć o prawie
unijnym na wielką skalę dzięki mitycznemu RODO. Od Słubic po
Krynki, od Przylądka Rozewie po Ustrzyki Dolne – wiosną tego
roku przez Polskę przetoczyła się fala obaw i pytań związanych
z nową regulacją dotyczącą ochrony danych osobowych. Nagle, ku
zdumieniu wielu przedsiębiorców (tych małych i dużych), okazało
się, że prawo unijne może ich obowiązywać wprost.

Fot: https://www.pexels.com/photo/architecture-buildings-business-car-539746/
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ielu przy tej okazji odkryło, że Unia
Europejska może przyjąć jakieś
rozwiązanie bez znanej nam z relacji sejmowych drogi ustawodawczej.
To w znacznej mierze prawda, że Rzeczpospolita Polska zrzekła się części swojej
suwerenności, przystępując do Unii
Europejskiej i przekazując jej tym samym
kompetencje w zakresie stanowienia
prawa. Prawdziwa jest również teza, że
prawo unijne może nas obowiązywać
wprost – bez bezpośredniej krajowej regulacji. Polski obywatel będzie niekiedy
zaskoczony tym, że jego prawa nie zależały w żaden sposób od decyzji Sejmu, ale
zostały przesądzone w Brukseli. Przy czym
wyjątek w tym zakresie stanowią przepisy
proceduralne, gdyż Unia Europejska tylko
w niektórych przypadkach ma kompetencje do ich ustanawiania, np. w dziedzinie
prawa celnego. Typową zatem sytuacją
jest, że prawo Unii Europejskiej określa
uprawnienia obywateli, ale to, jak możemy
je realizować, regulują przepisy krajowe.

Stulecie odzyskania niepodległości to dobry moment na postawienie pytania o naszą
obecność w Unii Europejskiej i zalety z funkcjonowania w jej systemie legislacyjnym, bo UE
wiąże się nie tylko z deklaracjami politycznymi,
ale także z mechanizmem tworzenia prawa.
Rzeczpospolita Polska rokrocznie implementuje
liczne dyrektywy, zaś udział czynnika obywatelskiego w tym systemie pozostaje nieznaczny.
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2017 wydano łącznie 52, a dyrektyw – 14.
Czy to dużo? Moim zdaniem całkiem sporo,
ale nadal mniej niż w Polsce. Dla porównania w 2017 roku w samym Dzienniku
Ustaw opublikowanych zostało 2509 aktów
prawnych wpływających na prawa oraz
obowiązki polskich obywateli.
Chociaż prawnicy używają sformułowania „stanowienie prawa”, to w przypadku
prawa Unii Europejskiej właściwszym
wydaje się stwierdzenie o jego „produkcji”.
Każdy z tych aktów to bezpośrednio zaangażowane w jego tworzenie setki osób
i grup roboczych, godziny negocjacji, spotkań, posiedzeń. To często też rewolucje
w danym sektorze. Warto zadać sobie pytanie, czy taki masowy mechanizm pozwala
na zachowanie atmosfery refleksji?
CO ZYSKUJEMY, CO TRACIMY?
W każdym bilansie mamy stronę zysków
i stronę strat. Zacznijmy więc od plusów
wejścia w system prawa unijnego – należy
do nich jednorodność kierunku rozwiązań
krajowych. Przy czym jednolitość ta nie
zakłada wspólnego dla wszystkich państw
członkowskich sposobu wdrożenia.

Podstawowym narzędziem ujednolicania systemu prawa unijnego są dyrektywy. Akty te
stanowią jednak zaledwie zarys oczekiwanych
efektów. Każde państwo członkowskie szuka
własnych metod ich osiągnięcia, czasami interpretując pewne przepisy zupełnie inaczej niż
sąsiad.

SKALA PRODUKCJI PRAWA
W roku 2017 wydano łącznie 624 akty
unijne, w tym 511 aktów podstawowych,
kompleksowych nowych regulacji, a także
113 aktów zmieniających1. Samych bezpośrednio skutecznych rozporządzeń w roku
1

Dane na podstawie: https://eur-lex.europa.eu/statistics/legal-acts/2017/03/legislative-acts-statistics-by-author.html [dostęp: 25.11.2018]

Rozbieżności
zatem
istnieją
– i bywają istotne. Znaczna część orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej bazuje właśnie na rozstrzyganiu spraw, w których władze państw
członkowskich próbowały – w mniej lub
bardziej zawoalowany sposób – stosować
preferencje dla wybranych, przeważnie
narodowych grup interesu, przeczące idei
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wspólnoty. Jednostki dysponujące odpowiednim budżetem mają jednak szansę
doprowadzenia do uznania za niezgodną
z prawem UE danej krajowej normy prawnej. Swoistą nagrodę za poniesiony trud
stanowić fakt, że wyroki Trybunału kojarzymy głównie z nazwami stron sporu,
a nie organów administracji państwa
członkowskiego. Każdy student prawa czy
też inny miłośnik jurysdykcji UE posługiwać się będzie – dla oznaczenia danego
wyroku Trybunału – nazwą strony, nawet
jeżeli byłoby to oznaczenie tak złożone,
jak nazwa spółki cywilnej składająca się
z nazwisk kilku wspólników.
Komisja również posiada narzędzia do
tego, by wyrazić swój sprzeciw, gdy akt
prawny znacznie mija się z tekstem dyrektywy. Sprawy przed Trybunałem w tych
przypadkach mają mniej ciekawe nazwy
niż w sprawach indywidualnych – Komisja
przeciwko państwu X. Trudno zatem tylko
za pomocą samego nazewnictwa stron
stwierdzić, które to konkretnie postępowanie przeciwko danemu państwu.
Przy okazji RODO poznaliśmy drugi
mechanizm prawa unijnego – rozporządzenie. Bezpośrednio skuteczne, ale będące
na wysokim poziomie ogólności. Niełatwo
ocenić jednoznacznie wprowadzane rozwiązania, mając tak ogólną normę prawną.
Niezaprzeczalnie jednak istnieje w państwach unijnych wspólny punkt wyjścia
dla interpretacji przepisów, co jest dużą
zaletą tego systemu.

Warto wiedzieć, że przyjęte w prawie unijnym
rozwiązania prawne stanowią wypadkową wielu interesów. Osobiście pozytywnie oceniam to,
co dotyczy ochrony środowiska, bo zdaje się,
że wiele elementów przyrodniczych nie otrzymałoby takiej ochrony, jaką gwarantuje prawo
UE, gdyby pozostało to jedynie w gestii władzy
krajowej.

W Polsce, jako kraju na przysłowiowym
dorobku, w mniejszym stopniu cenimy
coś, czego nasi zachodni sąsiedzi nie mają
już w nadmiarze – czyli dzikie ostępy.
Tak samo nie można nie doceniać prawa
zamówień publicznych, bo obowiązkową
w nim konkurencyjność gwarantuje nam
właśnie prawo unijne. Nie wszystkie regulacje oceniam przy tym jednoznacznie
pozytywnie – chociażby w kwestii ochrony
zabytków zrabowanych przed II wojną
światową trudno znaleźć sojuszników
i wypracować wspólne rozwiązanie umożliwiające restytucję tych dzieł.
Istnieją jednak i minusy systemu prawa
unijnego. Oczywistym jest ograniczenie
swobody ustawodawcy krajowego. Polska
nie ma już wolnej ręki w tworzeniu prawa w
obszarach objętych prawem unijnym bądź
na nie oddziałującym. Projektując jakiś akt,
należy więc ocenić jego wpływ na prawo
unijne. Nie zawsze przy tym ocena krajowego legislatora pokrywa się z tą przyjętą
przez Komisję. Problem często stanowi
kształt prawa unijnego. Ponieważ jest ono
wypadkową wielu interesów, nie pozwala
uwzględnić często drobnych zmian, związanych chociażby z istotną dysproporcją
w PKB państw członkowskich. Nie da się
ukryć, ze jesteśmy w innej sytuacji niż
obywatel Republiki Federalnej Niemiec
– ciężko nam się porozumieć na przykład
w kwestii podejścia do praw autorskich.
Różnica w dochodach obywateli powoduje, że dla przeciętnego Kowalskiego
bardzo duże znaczenie ma to, jak szeroka jest swoboda korzystania z utworu,
w tym – jaka jest możliwość jego dalszego
udostępniania.
ZWIĘKSZAJMY SWÓJ WPŁYW
Tworzenie prawa unijnego to skomplikowany mechanizm, produkujący niezwykle
liczne akty prawne.
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Państwa członkowskie, co pokazuje
tempo wdrażania, często ledwo nadążają z implementowaniem zmian. Nie zawsze z powodu
opieszałości. Dwa lata na przyjęcie danego aktu,
szczególnie aktu kompleksowo zmieniającego
daną dziedzinę, okazują się czasem niezwykle
krótkim.
Osobiście uważam, że w tej wielkiej
machinie niezbędny jest aktywny udział
strony polskiej, nie tylko rządowej, ale
także – społecznej.
W krajowej legislacji przebiła się już do
powszechnej świadomości idea konsultacji
publicznych. Fakt przeprowadzania analogicznych konsultacji na poziomie unijnym
nie jest już wiedzą powszechną. Uważam
też, że liczba aktów jest naprawdę duża,
przy czym nie jestem przekonana, czy te
wszystkie regulacje, czasami przyjmowane relatywnie szybko, zawsze okazują
się potrzebne. Sądzę, że – stojąc u progu
reformy Unii – państwa członkowskie
powinny zadać sobie pytanie o to, czy ten
„płodny” mechanizm rzeczywiście spełnia
swoją funkcję.
Uważam, że dyrektywy pozostają dużo
lepszym narzędziem ujednolicania prawa,
bo z ogólnych treści bardzo ciężko wywieść
konkretne obowiązki. Ryzyko błędu przez
implementację częściowo przejmuje
wówczas na siebie państwo członkowskie.
Polska powinna pozostać w tym systemie,
próbując jednocześnie zwiększać swój
wpływ na tworzone prawo, szczególnie na
etapie jego wstępnego projektowania.

Adrianna Szubielska - Malińska
Radca prawny specjalizujący się w legislacji
i obsłudze podmiotów publicznych. Od lat zawodowo związana z administracją rządową. Jej
zainteresowania zawodowe koncentrują się na
prawie działalności kulturalnej.
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Wojciech kaczor
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji CC BY-ND 2.0

Odbiurokratyzować biurokrację!

Świadomość ociężałości instytucji publicznych jest wśród
polityków powszechna niezależnie od barw partyjnych
i światopoglądów. Z kolei tysiące urzędników zmagają się
każdego dnia z oporem materii, a „wrogiem” okazuje się nie
problem do rozwiązania, a ten czy inny resort. Czy ktokolwiek coś
w tej sprawie zrobił lub planuje zrobić?
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ie było w naszej historii okresu,
w którym administracja cieszyłaby
się nadmiernym prestiżem. Owszem,
po odzyskaniu niepodległości praca urzędników musiała być doceniana – któż
przy zdrowych zmysłach nie szanowałby
wysiłku ludzi pracujących dla wyczekiwanego od pokoleń państwa? Tym niemniej
brak ugruntowanej warstwy mieszczaństwa i burzliwe dzieje ojczyzny rzutowały
i rzutują na jakość, etos oraz społeczny
odbiór pracowników administracji. To
z kolei miało – i wciąż ma – duży wpływ na
obniżenie priorytetu sprawności zarządczej państwa.
POWOLNOŚĆ SYSTEMOWA
Skutkiem braku zainteresowania tym
tematem jest wszechobecna inercja sektora publicznego, odczuwalna na linii
administracja-obywatel, gdzie wciąż rzadkością jest załatwianie spraw od ręki,
a sformułowanie „niezwłocznie, nie później
niż w ciągu miesiąca” oznacza de facto
„za miesiąc”. Inercja daje o sobie znać
także w relacjach służbowych, między
pracownikami tego samego lub różnych urzędów. I to ta druga ociężałość,
choć mniej widoczna, jest groźniejsza, bo
systemowa. Nie paraliżuje wprost działalności pojedynczego obywatela. Nie wynika
z zamierzonej obstrukcji; to nie czyjaś zła
wola decyduje o sytuacji w policji, służbie zdrowia, o funkcjonowaniu szkół. To
powolność systemowa wpływa na funkcjonowanie państwa i to ona powinna być
przedmiotem dyskusji, a nie anegdoty
w stylu „prowokacji żarówkowej” – historii
o dwóch kreatywnych pracownicach pewnego urzędu skarbowego, które w zamian
za ludzki gest mechanika samochodów,
oferującego im pomoc przy wymianie przepalonej żarówki już po zamknięciu biura
z kasą fiskalną, wręczyły mu 10 zł, a następnie – mandat za niewydanie paragonu.
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Powolność systemowa administracji wpływa
na wysoki poziom nieufności w jej strukturach.
Skoro wiadomo, że nic się nie da załatwić
normalnie, to trzeba kombinować. Nowi ministrowie odczuwają do urzędników pewną,
częściowo uzasadnioną, rezerwę.
Wchodzą w obce sobie mury, w zagmatwane struktury, ze świadomością własnych
braków (ilu z nich kierowało wcześniej
tak dużą organizacją?). Naprzeciw stają
dyrektorzy departamentów, którzy często
dysponują sporą wiedzą merytoryczną
i znajomością niepisanych mechanizmów
funkcjonowania państwa. Spotykają się
sprzeczne logiki – „tu i teraz” z długim
trwaniem i pamięcią organizacyjną, chęć
szybkiego działania – z potrzebą czasu
na rzetelne opracowanie nowych przepisów. Takie napięcie może być twórcze,
ale zdecydowanie częściej prowadzi do
obustronnej frustracji.
WZAJEMNA NIEUFNOŚĆ
Druga strona też nie darzy nowych przełożonych przesadnym zaufaniem. Widzieli
już zbyt wielu ministrów, którzy mówili
zdecydowanie więcej, niż robili, lub, jeszcze gorzej, rwali się do pracy, ale nie chcieli
działać zgodnie z obiektywnymi regułami gry: reżim zamówień publicznych
uznawali za sabotaż, a dobre praktyki legislacyjne – za nieżyciowe ograniczenia. Jak
zatem reagować mogą urzędnicy na ministrów chcących tak realizować kampanijne
zapowiedzi? Asekuracyjnie, wskazując
w pierwszej kolejności na proceduralne
ograniczenia, a dopiero później – szukając
możliwości. Działają w sposób racjonalny
z punktu widzenia ich pozycji w systemie,
ale mocno kontrowersyjny dla politycznych zwierzchników.
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Toksycznym rozwiązaniem w sytuacji tej
obustronnej nieufności i ociężałości są tzw.
specustawy. Ze względu na nieefektywność
prawa lub procesów administracyjnych,
presję czasu oraz zidentyfikowane już
różnice odgrywanych ról, uchwalane są
ustawy-wytrychy, umożliwiające pominięcie żmudnych uzgodnień, odejście od
wymaganych zezwoleń itp. Przykładów
jest wiele: specustawa o organizacji
Euro 2012, Światowych Dni Młodzieży,
szczytu NATO, budowie Centralnego
Portu Komunikacyjnego lub przekopaniu
Mierzei Wiślanej. Piotr Naimski, pełnomocnik rządu odpowiedzialny za budowę
gazociągu Baltic Pipe, stwierdził ostatnio, że „gdyby do tego zadania podejść w
sposób tradycyjny, to jest ono praktycznie
niemożliwe do wykonania”. Powiedział
to w Krajowej Szkole Administracji
Publicznej, a więc w instytucji od lat kształcącej zastępy młodych urzędników, aby ci
usprawniali funkcjonowanie państwa.

Co to oznacza w praktyce? Rezygnację elit politycznych i urzędniczych z próby wspólnego
wyrwania Polski z pułapki „państwa w smole”.
Świadomość ociężałości instytucji publicznych
jest wśród polityków powszechna niezależnie
od barw partyjnych i światopoglądów.
Z kolei tysiące urzędników zmagają
się każdego dnia z oporem materii,
a „wrogiem” okazuje się nie problem do
rozwiązania, a ten czy inny resort. Czy ktokolwiek coś w tej sprawie zrobił lub planuje
zrobić?
PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ
Możliwych rozwiązań na wspomniane
mankamenty polskiej administracji jest
oczywiście wiele. Warto byłoby jednak
zacząć od podstaw. Systemowo zachęcić urzędników do otwartości i dyskusji. W pierwszej kolejności należałoby

się zatem przyjrzeć regulaminowi pracy
Rady Ministrów. To w nim określony jest
tryb postępowania z opracowanymi przez
rząd projektami ustaw i rozporządzeń.
Procedura jest prosta i – zdawałoby się –
logiczna: po opracowaniu projektu ustawy
jest on kierowany do uzgodnień z innymi
resortami oraz do zaopiniowania przez
zainteresowane organizacje społeczne.
Po analizie zgłoszonych uwag ministerstwo wiodące przekazuje projekt pod
obrady Komitetu Rady Ministrów – tam
wiceministrowie omawiają pojawiające
się rozbieżności i decydują o dalszym
losie projektu. Jeśli wszystko idzie dobrze,
projekt ustawy trafia na Radę Ministrów,
gdzie ewentualnie omawiane są już tylko
najpoważniejsze kwestie. Dalej projekt
wysyłany jest do Sejmu.

Cały proces na papierze wygląda świetnie.
W czym więc problem? Źle dzieje się już na
samym starcie. Projekty ustaw, podobnie jak
i rozporządzeń, są opracowywane w oderwaniu
od pozostałych ministerstw.
Pojawia się pomysł, na podstawie lepszych lub gorszych danych tworzone jest
uzasadnienie, wszystko przechodzi przez
analizę prawną, po czym projekt trafia
do innych ministerstw. I wtedy budzą się
demony: Ministerstwo Finansów pyta
o źródło sfinansowania, Ministerstwo
Cyfryzacji zgłasza wątpliwości natury technicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
podważa zgodność z prawem unijnym...
Zamiast nanosić ostatnie poprawki projektodawca utyka w jałowych sporach
i wymuszonych kompromisach. W międzyczasie wybucha kolejna sytuacja
kryzysowa i temat umiera. To zmyślony, ale
wcale nierzadki los wielu dobrze zapowiadających się inicjatyw rządowych.
Zaradzić temu można, zmieniając
regulamin pracy rządu i otwierając ministerstwa na siebie. Organizując burze
mózgów,
w
czasie
których
wręcz
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premiowane byłoby wytykanie błędów, bo
im wcześniej zostaną wykryte, tym większa
szansa na ich skuteczne wyeliminowanie.
Spotkania tego typu stawałyby się okazją
do wymiany doświadczeń, co z czasem
podnosiłoby jakość kolejnych projektów
aktów prawnych.
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łupkowego, innowacyjność itd.), skupmy
się na zapewnianiu harmonijnej współpracy może nie tak „seksownych”, ale
realnych instytucji. To one hamują nasz
rozwój i to one mogą pozwolić nam go
przyspieszyć.

WALKA Z SILOSOWOŚCIĄ
Inną formą „cywilizowania” relacji
między ministerstwami mogłoby być
udrożnianie kanałów komunikacji. Niewielu urzędników szczebla centralnego
ma pełną jasność, że na co dzień realizują
zadania państwa kierowanego przez kolegialny rząd. Silosowość w myśleniu nie jest
domeną wyłącznie administracji, ale tu jej
skutki są najpoważniejsze. Dlatego choćby
krótkie i czysto kurtuazyjne komunikaty
od zwierzchnika korpusu służby cywilnej
(premiera) do najskromniejszego referendarza mogłyby zmienić stan świadomości
w administracji i, w konsekwencji, sposób
jej działania. E-mail z podziękowaniami za
wytężoną pracę i planami na najbliższą
przyszłość? Obecnie: rzadkość, a jak miło
byłoby usłyszeć słowa uznania od kogoś,
kogo widuje się niemal wyłącznie w serwisach informacyjnych.

Walka z silosowością pojawia się w wystąpieniach polityków rzadko, ale regularnie. Być
może tempo cyklu politycznego i medialnego
powoduje, że faktyczne zajęcie się tym tematem zawsze ląduje daleko na liście priorytetów.
Nie zmienia to jednak faktu, iż temat
powolności lub sprawności państwa
powinien wciąż powracać w debatach
o wolnej Polsce. Zamiast uciekać w to, co
Marek Cichocki nazwał kiedyś „realizmem
magicznym”, w cudowne sposoby na
szybkie przezwyciężenie piętrzących się
ograniczeń (poprzez przełomowe systemy informatyczne, wydobycie gazu

Wojciech Kaczor
Urzędnik służby cywilnej z czteroletnim stażem
w administracji centralnej. Absolwent Krajowej
Szkoły Administracji Publicznej oraz ekonomii
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Ukończył pierwszą edycję Szkoły Przywództwa
Instytutu Wolności. Członek Stowarzyszenia
Absolwentów KSAP.
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Łukasz Turkowski

Potencjał gamingu w budowaniu
pozycji międzynarodowej

Polski soft power, aby działał z całą mocą, musi powalczyć o jak
najwyższą pozycję w rankingu międzynarodowej świadomości
kulturowej. W dyskusji o realizacji tej misji dominują obszary
kultury, które zostały wykreowane przez inne gospodarki lub
zostały przejęte przez globalnych gigantów. Wyścig o serca
i świadomość odbiorców Netflixa czy wytworów Hollywood to
kosztowne i ryzykowne przedsięwzięcie. Na szczęście istnieją filary
popkultury o rosnącym znaczeniu i dużo niższym „progu wejścia”.
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Na podstawie gier video powstają
głośne produkcje filmowe, np. Assassin’s
Creed. Ścieżki dźwiękowe będące ilustracją
gry przysparzają wielkiej popularności ich
twórcom – tak stało się z zespołem Percival
i utworami powstałymi na potrzeby polskiej superprodukcji, Wiedźmina 3. Zresztą
grę studia CD PROJEKT RED pokochało
tak wielu graczy na całym świecie, że platforma streamingowa Netflix – która sama
w sobie jest popkulturowym fenomenem
– produkuje właśnie serial o przygodach
Geralta. Można też obserwować ruch
w kierunku odwrotnym – budowania proWIELKA DYNAMIKA
duktów dla graczy, dzięki którym widzowie
Gry o Tron i Narcos mogą wejść w świat
Gaming, czyli wszystko, co jest związane tych produkcji, grając.
z graniem, tworzeniem i oglądaniem gier
video, stał się jednym z filarów popkulMożna powiedzieć, że gry komputerowe stały
tury obok telewizji, kina i muzyki. Kreuje
się kluczowym biznesem w kategorii rozrywki,
i wpływa na styl życia coraz większej liczby
o wielkim zasięgu i wpływie na konsumentów –
ludzi, a gry stają się źródłem inspiracji dla
twórców działających w sferze tradycyja jednocześnie istotnym nośnikiem informacji.
nych obszarów kultury lub czerpią z jej
dorobku.
Grupa docelowa graczy jest tak silna,
że należy włączyć ją do analiz jako osobny
Światowy rynek gier wart jest ponad 100 mi- segment i poświęcić uwagę jako podatliardów dolarów, więcej niż rynek kina (38,3 niejszej na wpływy niż odbiorcy innych
popkultury. Potencjał gamingu
miliardów dolarów) i muzyki (42 miliardy do- filarów
nie został jeszcze całkowicie wykorzystany
larów) razem wzięte, a dochody te generują i zawłaszczony – wręcz przeciwnie, jesteśmy dopiero przed najlepszymi okresem
2 miliardy graczy.
użycia gier jako źródła wpływu na postrzeDobrą perspektywę dalszego wzrostu ganie atrakcyjności naszej kultury, historii,
potwierdzają raporty takich podmiotów polityki oraz ideałów politycznych.
jak Goldman Sachs, JP Morgan czy PwC.
Największe produkcje gier posiadają
SPORT ELEKTRONICZNY
budżety równe lub większe od kinowych
blockbusterów, np. Grand Theft Auto VI
Osobnym zjawiskiem wywodzącym
(800 milionów dolarów). Gamingowe się z rynku gier jest sport elektroniczny.
fenomeny przyciągają dziesiątki milio- Liczba osób zainteresowanych e-spornów graczy, np. Fortnite (8,5 miliona tem znacząco rośnie – można przyjąć, że
dziennie) i biją rekordy sprzedaży, np. Red każde kolejne pokolenie będzie traktować
Dead Redemption 2 (725 milionów dola- zmagania w wirtualnym świecie tak samo
rów w pierwszy weekend). Nie inaczej jest poważnie, jak pokolenie naszych rodziców
w Polsce, gdzie 16 milionów graczy (wlicza- piłkę nożną. Dzieci, zanim poznają i zainjąc wszystkie platformy) generuje prawie teresują się klasycznymi dyscyplinami,
2 miliardy złotych przychodów rocznie.
będą już biegłe w obsłudze smartfonów

akim obszarem jest gaming, a okno
otwarte na możliwość jego zagospodarowania powoli się zamyka. Gry
trafiają do szerokiego grona odbiorców.
Nie oddały jeszcze całkowicie swojej tożsamości na rzecz poprawności politycznej
i ciągle stanowią przystań dla krytycznego
myślenia. Ich zaletą w stosunku do innego
rodzaju treści jest wysoki poziom zaangażowania opartego na aktywności gracza,
interaktywności i – nierzadko – efekcie
immersji. To właśnie czyni je atrakcyjnym
instrumentem soft power.
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i podstawowych gier. Świadomi tego procesu włodarze organizacji sportu szukają
sposobu na sprostanie nowej sytuacji.
MKOL debatował w lipcu br. o tym, jak włączyć e-sport do Igrzysk Olimpijskich. Kluby
piłkarskie i kluby NBA otwierają sekcje
e-sportu, licząc na młodego widza. Zmiany
postaw fanów sportu rezonują w innych
gałęziach gospodarki: firmy bukmacherskie włączyły do oferty zakładów e-sport,
producenci odzieży sportowej mają na oku
gwiazdy gamingu, media otwierają portale
i kanały telewizyjne dotyczące tej branży,
a startupy technologiczne pracują nad
dedykowanymi jej rozwiązaniami. Zjawisko
będące dotychczas na marginesie okazuje
się bardzo złożone i ma poważne skutki,
także społeczne i polityczne.
Wymownym przykładem wpływu gamingowej popkultury na życie społeczne
i polityczne jest niedawne, bezprecedensowe wyróżnienie e-sportu w negocjacjach
koalicyjnych CDU/SPD po wyborach parlamentarnych w Niemczech. Liderzy obu
ugrupowań podpisali umowę, w której
sport elektroniczny zajmuje obszerny
rozdział i zyskał drogę do legislacji oraz
wsparcia ze strony formującego się
rządu koalicyjnego. Trzeba wspomnieć,
że jest to efekt szerokich konsultacji
społecznych, w których udział wzięli przedstawiciele branży gamingu i e-sportu,
instytucji publicznych i ustępującego rządu. To doskonały przykład na to, jak działa
celne antycypowanie przyszłości i rozszyfrowanie postępującej zmiany, które
można wykorzystać na wielu polach.
JAK WSPIERAĆ?
Doskonałą
ilustracją
wykorzystania
e-sportu w soft powers jest dofinansowanie
przez węgierski rząd wydarzenia o nazwie
„V4 Future Sports Festival”. Była to próba
przybliżenia młodym odbiorcom charakteru współpracy państw Wyszehradu
z perspektywy Węgier, stawiającej to
państwo w roli lidera grupy. E-sport był

pretekstem – sprytnie wykorzystano jego
siłę przyciągania do zbudowania zasięgu.
Festiwal osiągnął oglądalność 2 milionów widzów z pięciu państw (V4 + Rosja),
a w hali widowiskowej pojawiło się 16 000
uczestników. Przy tym każdy, kto brał
udział w wydarzeniu offline, wchodząc
do obiektu, musiał przejść przez stoiska
armii węgierskiej, organizacji turystycznej, organizacji branżowych i kulturalnych,
by dopiero po kilku dobrych minutach
dotrzeć do świątyni gier.
Rodzime Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaoferowało ulgę
podatkową dla polskiego przemysłu gier.

Branża udowodniła, że zdolna jest do tworzenia
produktów na poziomie światowym, a ich pozytywny odbiór najlepiej odzwierciedlają wyniki
finansowe poszczególnych przedsiębiorstw.
Co więcej, polscy producenci gier
stali się awangardą światowych trendów gamingowych, oferując nie tylko
wspaniałe produkty, ale też wyjątkową
otwartość i uczciwość wobec klientów, co
zostało docenione i składa się na mocną
markę polskiego game dev. Starania polskiego Ministerstwa Kultury nie są niczym
nowym: w UE ulg od dawna udziela rząd
brytyjski (Video Games Tax Relief), francuski (Crédit d’impôt jeu vidéo). Programy
promocji mają też USA, Kanada czy
Japonia. Dodatkowo polska branża może
liczyć na programy wspierające innowacyjność (Games Inn, NCBiR) lub eksport
(MKiDN).
Polska o udziały w globalnym rynku gier
walczy nie tylko ze względu na strumień
pieniędzy, jaki płynie do gospodarki, ale
przede wszystkim z myślą o zatrzymaniu
licznej grupy utalentowanych i wykwalifikowanych pracowników. Wytwarzanie
gier wymaga współpracy artystów ze specjalistami od najnowszych technologii,
a to unikatowe połączenie wiedzy. Polska
dotuje wytwarzanie i opracowywanie
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gier wykorzystujących innowacyjne rozwiązania cyfrowe i hardware, które mają
szansę rozwinąć się w osobne gałęzie biznesu z nowymi zastosowaniami. Wspiera
też zabezpieczenie wartości intelektualnej twórców na polu relacji z gigantami
globalnego przemysłu. Produkcja gier
o charakterze kulturowym nie jest warunkiem otrzymania wsparcia.
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tronicznym, które w nowoczesny sposób
przekażą wiedzę i nowe umiejętności oczekiwane przez rynek pracy. Warto też podkreślić, że nasz kraj wytworzy w ten sposób
zdolność do wczesnej identyfikacji oraz
wsparcia mikro- i makrotrendów w obszarze cyf rowym, szczególnie w grupie
młodych odbiorców.

MADE IN POLAND
Gry made in Poland są przeznaczone
dla odbiorcy międzynarodowego, wytworzone zgodnie z trendami i oczekiwaniami
rynku. Mogą potencjalnie zaproponować
konsumentom ciekawy produkt, osadzony
mocno w polskiej tożsamości. Wystarczy
jednak, że będą ciekawe i atrakcyjne dla
światowej społeczności – to samo w sobie
czyni je doskonałą promocją Polski.
Podobnie jak zaoferowanie branży producentów gier korzystnych warunków do
lokalizacji biur i zaplecza produkcyjnego
w polskich miastach. Polska musi nadrobić
zaległości legislacyjne regulujące status
sportu elektronicznego jako równorzędnego sportowi tradycyjnemu, co sprzyjać
będzie nie tylko rozwojowi rynku praw do
transmisji i całego sektora finansowanego
przez sponsorów, ale też nietrywialnym
kwestiom uprawnień zawodników do
wiz sportowych czy do reprezentowania
kraju w międzynarodowych zmaganiach.
Status reklamy i dostępu do zakładów
bukmacherskich też powinien zostać
uregulowany, a zasady gier losowych zaimplementowanych w gry video muszą być
przejrzyste. Część dochodów generowanych z tego źródła powinno zasilić fundusz
walki z uzależnieniem od gier.
Polska musi znaleźć się w czołówce
państw UE wykorzystujących wizerunek
gier i gwiazd gamingu w kampaniach
społecznych promujących wychowanie
fizyczne i zdrowy tryb życia wśród dzieci
i młodzieży. Do programów edukacyjnych mogą zostać włączone elementy
inspirowane gamingiem i sportem elek-

Łukasz Turkowski
W branży marketingowej funkcjonuje od 2012
roku. Od początku stawiał na łączenie kreatywności z mediami i technologiami, co zaowocowało
wieloma nagrodami m.in. złotą nagrodą Facebook
Awards – za użycie mediów i danych. Obecnie
rozwija pierwszą w regionie agencję marketingu gamingowego – gdzie gry i kultura gier
jest nośnikiem komunikacji dla marek. Prywatnie
zainteresowany
komunikacyjnymi
aspektami
soft power, marketingiem politycznym i wojną
informacyjną.
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Polska polityka migracyjna
dyskutują:

Przemysław Barański, Anna Ciuła, Marcel
Lesik, Norbert Nowicki, Maciej Piotrowski,
Nicholas Siekierski, Patryk Szostak

Fot: Paweł Kula (CC BY 2.0)

Kwestia migracji w ostatnich latach przeorała właściwie całą
rzeczywistość w Europie. Patrząc na zmiany demograficzne, będzie
to też kluczowy temat dla najbliższej przyszłości Polski.
Warto do niego podejść z wychłodzonymi emocjami.
Zastanówmy się, jaka powinna być polska polityka migracyjna.
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przyjrzeć się też temu, że Ukraińcy zarabiają
Maciej Piotrowski: Kwestia migracji
w ostatnich latach przeorała właściwie
w Polsce, ale wydają swoje zarobki na Ukrainie:
całą rzeczywistość w Europie. Patrząc
dla około 50% Ukraińców w Polsce miesięczna zmiany demograficzne, będzie to
ne koszty utrzymania to ok. 200–500 złotych.
też kluczowy temat dla najbliższej
przyszłości Polski. Warto do niego
Reszta środków wypływa z naszego kraju.
podejść z wychłodzonymi emocjami.
Warto dodać, że w roku 2018 pierwChcemy się wspólnie zastanowić,
jakim problemem dla Polski będzie szy raz od dawna mamy dodatnie saldo
kwestia demografii i migracji, jakie są migracji, choć to w dużej mierze migracja
rozwiązania, jaka powinna być polska czasowa – na maksymalnie 6 miesięcy.
Pozostaje jeszcze kwestia poziomu
polityka migracyjna.
zarobków. Np. na Słowacji w sektorze
Anna Ciuła: Podstawowa sprawa to budowlanym wynagrodzenie za tę samą
wyzwania demograficzne, przed którymi pracę może wynosić ok. 30% więcej niż
stoimy. Po krótkim wzroście liczby urodzeń w Polsce, choć koszty życia nie różnią się
w 2017, w 2018 roku znów notujemy spadek. tak bardzo.
Nasza populacja będzie się kurczyła,
Nicholas Siekierski: Polityka migracyjna
a – biorąc pod uwagę otwartość granic
i nabywanie przez Polaków kompeten- Polski powinna działać na korzyść całego
cji, które uprawniają ich do wykonywania społeczeństwa polskiego, nie tylko przedzawodów wysokokwalifikowanych poza siębiorstw. Przykładem dla Polski mogą
granicami naszego kraju – sytuacja niedo- być ekonomiczne, kulturowe i społeczne
boru pracowników w Polsce będzie coraz skutki masowej imigracji, które okazały się
większym problemem. Natomiast patrząc fatalne dla obywateli USA, Wielkiej Brytanii
na perspektywę rozwojową Polski, już i Niemiec, szczególnie że automatyzacja
teraz widać, że brakuje rąk do pracy. GUS coraz bardziej obniża popyt na tanią siłę
podał właśnie średnią stopę bezrobocia roboczą.
Problem w tym, że w Polsce nie ma
wynoszącą 3%, choć w niektórych rejonach Polski (m.in. w Poznaniu) mamy do rozwiniętej klasy średniej. Myśląc długoterczynienia z tzw. ujemną stopą bezrobocia. minowo - to nie przełoży się na dogonienie
Jeśli więc Polska nie otworzy się bardziej Zachodu. I, jak już zaznaczyła Anna, ludzie,
na migrantów i nie uprości procedur zwią- którzy tutaj pracują, w dużym stopniu
zanych z ich przyjmowaniem, będziemy wysyłają zarobki do swoich krajów. Na razie
mówić o poważnym kryzysie, który wyha- sprowadzamy więc ludzi, którzy widzą
muje tempo rozwoju gospodarczego kraju. pobyt w Polsce jako krótkoterminowy.
Pamiętajmy, że np. Niemcy już w tej
Marcel Lesik: Największym problemem
chwili zmieniły swoje nastawienie do przyjmowania migrantów i w tym momencie III RP jest odpływ Polaków, często bardzo
60% Ukraińców pracujących w Polsce dobrze wykształconych, do krajów UE
deklaruje, że po wejściu w życie nowych i USA.
przepisów w Niemczech wyjedzie do tego
kraju.
Jestem za wprowadzeniem rozwiązań systemowych, które zatrzymają pracowników zza
wschodniej granicy w Polsce. Poza tym warto

W ciągu ostatnich 12–14 lat z Polski wyjechało około 2,5 mln ludzi. W tym samym czasie do
Polski przyjechało około 1,2 mln migrantów.
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Do tego dochodzi postępująca urbanizacja, a także centralizacja procesów
produkcyjnych: każdy region rozwija się,
ale na coraz mniejszej przestrzeni. I tutaj
mamy pierwszy problem: rywalizację na
rynku pracy ludzi, którzy przyjeżdżają
spoza granic Polski, z tymi, którzy przybywają z jej biedniejszych regionów. Tu
szczególnie jesteśmy narażeni na pewne
tarcia społeczne, co widać np. po narastającej niechęci Polaków do Ukraińców.
Druga kwestia to brak spójnej polityki migracyjnej, czego przykładem jest
demonizowanie przyjezdnych z Bliskiego
Wschodu – i generalnie muzułmanów,
a jednocześnie – zachęcanie do przyjazdu ludzi z Filipin, Pakistanu i innych
krajów Dalekiego Wschodu, którzy też są
muzułmanami.

podstawowa rzecz to obniżenie podatków.
Polska polityka nie jest nastawiona na promowanie przedsiębiorczości. Myślę o tym,
kiedy liczę swoje zarobki i odprowadzam
VAT, ZUS, podatek dochodowy. Obecna
polityka fiskalna nie zachęca do budowania kapitału i zatrudniania. Niestety,
obniżenie podatków nie przysparza poparcia elektoratu, w przeciwieństwie do
programów socjalnych.

Jeśli firmy będą mogły sprowadzać ludzi z różnych krajów, zamiast zatrudniać Polaków za
trochę wyższe wynagrodzenie, to będą tak robić.

Tak jest w Stanach – urodziłem się w Dolinie Krzemowej i tam ogromny wzrost ekonomiczny z ostatnich lat w dużym stopniu
opiera się na zatrudnianiu przez duże
firmy ludzi z Chin czy Indii na podstawie
MP: Wspomnieliście o Polakach za gra- specjalnych wiz H1B. Teoretycznie muszą
nicą. Czy jesteśmy w stanie ściągnąć one udowodnić, że nie znalazły wcześniej
ich z powrotem? Jak to robić? Co pracowników wśród Amerykanów, ale tego
w praktyce nie robią. To sposób na znalez osobami do niżej płatnych prac?
zienie pracowników, którzy zgodzą się na
AC: Nisko wykwalifikowanej kadrze nie zatrudnienie za mniejsze wynagrodzenie.
opłaca się powrót do kraju. Budowlańcy
ML: To nie do końca kwestia wysokości
jeżdżą do Niemiec, Norwegii, gdzie Polacy
są bardzo cenieni. Norweskie firmy już podatków, bo – jeżeli chodzi o oprocenteraz zapewniają im opłacenie kosztów towanie danin publicznych – w Polsce
pobytu, dodatkowe benefity, opłacanie utrzymuje się ono na niskim poziomie.
lotów powrotnych do Polski. Tutaj będzie Problemem pozostaje, po pierwsze, skomtrudno konkurować. A ludzie, którzy skoń- plikowanie systemu podatkowego na
czyli studia, znają języki obce, nie będą każdym szczeblu, a po drugie – podejście
pracować przy linii produkcyjnej czy na urzędnika do przedsiębiorcy.
budowie. Mają inne kwalifikacje. Jednym
z rozwiązań może być obniżenie kosztów
Niestety, poprzednie ekipy rządowe systepłacy i tym samym zwiększenie dochodu
matycznie niszczyły polskie branże polityką
z pracy.

Stabilność i pewność zatrudnienia to cecha,
którą Polacy cenią wysoko, w przeciwieństwie do
nieprzewidywalności legislacyjnej, która z pewnością nie sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości.
NS: Przyciągnięcie emigrantów z powrotem do Polski wymaga znaczących zmian:

fiskalną i kontrolną. Dzisiejsza władza też niespecjalnie chce im ulżyć. Kreowanie klasy
średniej jest niemożliwe, kiedy państwo skupia
się na drenowaniu bogacących się obywateli.
W tej sytuacji nikt nie jest w stanie przebić się
wyżej.
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Część Polaków z chęcią wróciłaby do
kraju mimo niższych pensji. Wyrównanie
polskich
wynagrodzeń
do
poziomu
zachodniego nie jest kluczowe dla realizacji tego celu, nie mówiąc o tym, że
w krótkim okresie jest to zwyczajnie niemożliwe. Wszelkie badania pokazują, że
satysfakcja z wysokości wynagrodzenia to
nie wszystko, bo liczą się też inne kwestie:
między innymi bliskość rodziny, szanse na
awans i perspektywy rozwoju.
Patryk Szostak: Jeśli chodzi o Wielką
Brytanię, szanse powrotu są dość małe.
Możemy najwyżej zawalczyć o pracowników średniego szczebla. W wypadku
nisko wykwalifikowanej siły roboczej standardy życia np. pracownika McDonalda
w Wielkiej Brytanii i w Polsce wciąż dzieli
przepaść, podobnie jak najlepiej płatne
stanowiska w finansach czy w IT.
Natomiast w średnim sektorze – menedżerów czy też konsultantów niższego
szczebla – jeśli podliczy się ceny za wynajem
mieszkań itd., Warszawa może już całkiem
nieźle konkurować np. z Madrytem.

Sytuację utrudniają jednak nie tylko czynniki
ekonomiczne, ale też koszt psychologiczny powrotu: wiąże się on z pośrednim przyznaniem,
że – być może – decyzja o wyjeździe nie była
dobra (albo już nie jest dobra) i dotychczasowe
„dywidendy społeczno-statusowe” tracą nieco
na mocy.
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MP: To kwestie ekonomiczne, ale
emocje Polaków wiążą się głównie
z kwestiami kulturowo-religijnymi.
W 2017 roku 38% Polaków deklarowało,
że boi się fali uchodźczej. Czy widzicie
ryzyko, związane z sytuacją, w której
w naszym kraju pojawia się kilka
milionów pracowników z innych
krajów?
ML: W ekonomii behawioralnej jest
takie pojęcie, jak efekt kotwicy: oceniamy
pewne zjawiska w oparciu o ostatnie
doświadczenia z nimi związane. Jeżeli
co kilka miesięcy widzimy w mediach
atak terrorystyczny spowodowany przez
śniadych mężczyzn pochodzenia bliskowschodniego, to automatycznie zaczynamy
czuć niepokój za każdym razem, gdy pada
pytanie o migrantów. To oczywiście nie
oznacza w żadnym razie, iż Arabowie to
terroryści, ale jako ludzie zwyczajnie boimy
się obcych, którzy w dodatku mają złą
prasę w ganiających za sensacją i tragedią
mediach. Innym przykładem tego efektu
są katastrofy lotnicze – wszyscy wiemy,
że samolot to najbezpieczniejszy środek
transportu, jednak po kolejnej informacji
o katastrofie ludzie przeszacowują zagrożenie związane z lataniem.

Jak z tym walczyć? Trzeba poświęcić dużo pieniędzy, energii i czasu, aby imigrację umiejętnie
zasymilować.

Pytanie brzmi: czy jesteśmy w stanie
w sposób odpowiedzialny przyjąć większą
Przemysław Barański: Warto dodać, że liczbę osób, zagwarantować im jakikolczęsto ludzie, którzy wyjechali na Zachód wiek start i jeszcze otrzymać z tego jakiś
np. z małych miejscowości, dziś często zwrot inwestycji w postaci zakładania firm,
muszą wrócić do większych miast. Nie zatrudniania w nich także Polaków itd. Nie
znają ich, nie mają kontaktów, ale to tam ma na nie odpowiedzi. Polska ignoruje tę
część procesu imigracyjnego, nasze pronastępuje koncentracja miejsc pracy.
cesy asymilacji przyjezdnych są bardzo
Norbert Nowicki: Jeśli chodzi o ofertę chaotyczne.
dla ludzi wracających, często to propozycje
dla jednej osoby. A tak naprawdę powinniśmy przedstawiać ofertę dla całych rodzin.
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MP: Nicholas, jak oceniasz kulturowe
ryzyko migracji?
NS: Przybywający do Polski migranci
są aktualnie dość mobilni. Natrafiłem
na takie określenie: „lokalna mobilność”,
oznaczające, że łatwo jest ludziom wracać,
nawiązywać kontakt z rodziną, wysyłać jej
pieniądze, podróżować na święta. Problem
zaczyna się, kiedy tych ludzi robi się więcej,
tworzy się masa krytyczna i procesy asymilacji czy integracji przestają działać.

Warto też zdefiniować pojęcia „asymilacji”
i „integracji”. Moim zdaniem asymilacja jest
wielopokoleniowym procesem zakorzeniania się w danej kulturze, a integracja to jest
bardziej powierzchowne zjawisko, np. nauka danego języka.
W Stanach dużym problemem jest właśnie ogromna ilość migrantów z mniej
odległych krajów, jak np. Meksyk, którzy
tworzą własne enklawy z hiszpańskimi
kościołami, sklepami, szkołami. Ci ludzie po
prostu przenoszą swoją kulturę do Stanów,
nie myślą o tym, żeby się integrować czy
asymilować. Dlatego trzeba przemyśleć,
skąd sprowadzamy ludzi, jakie oni mają
wartości i czym zaowocuje połączenie ich
kultury z polską kulturą.

np. o różnice językowe, to po kilku miesiącach Ukrainiec jest w stanie komunikować
się w języku polskim.

W kontekście biznesowym coraz głośniej
mówi się jednak o sprowadzaniu pracowników
z Nepalu, Indii i jeszcze bardziej egzotycznych
krajów. Często osoby te przyjeżdżają do Polski
również ze względu na niskie, w porównaniu
z Zachodem, koszty edukacji.
I tutaj właśnie widzę problem, ponieważ nawet w dość międzynarodowej
Warszawie obserwowana jest duża niechęć do nacji różniących się od Polaków
wyglądem i wyznaniem.
Miejsca pracy też muszą być przystosowywane do tego, żeby np. zapewnić
takiemu pracownikowi możliwość modlenia się o odpowiedniej porze czy też dzień
wolny w obchodzone przezeń święto.
Z taką elastycznością pracy wciąż mamy
problem, a przecież to tylko wierzchołek
góry lodowej.

PB: Na pewno mądrze jest uczyć się
na błędach, które popełniły państwa
Europy Zachodniej. Przede wszystkim nie
możemy akceptować migrantów, pragnących żyć na koszt programów socjalnych.
To problem, który w chwili obecnej nas nie
MP: Anno, biznes potrzebuje nie tylko dotyczy, ale może okazać się w przyszłości
rąk do pracy, które zapewnią rozwój pewnym zagrożeniem w miarę rozbudowy
gospodarczy, ale też stabilności, programów socjalnych np. 500+.
bezpieczeństwa. Jak połączyć te
Ważne są też kwestie prawne: mniejszości
kwestie?

w Polsce nie mogą cieszyć się większymi

AC: Polska to hermetyczny kraj, nie
przywilejami (np. socjalnymi) niż polskie spojesteśmy tolerancyjni, szczególnie w mniejłeczeństwo, ponieważ może to prowadzić do
szych miejscowościach jesteśmy zamknięci na inność, zwłaszcza tę w egzotyczpolaryzacji i konfliktów.
nym wydaniu. Tutaj musimy wrócić do
Wspomnieliśmy w tracie rozmow o tapodstaw, które powinna zapewnić edukacja. Natomiast Ukraińców tak bardzo bym kich słowach, jak „integracja” i „asysię nie obawiała, bo to jeden z narodów milacja”. W dokumentach dot. unijnej
z którym jest nam „po drodze”: jeśli chodzi polityki migracyjnej słowo „asymilacja”
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miało pejoratywne znaczenie, jako niszczące kulturę – zastąpiono je słowem
„integracja”. Pomijając kwestie prawne,
wydaje mi się, że powinny jednak zostać
wyznaczone minimalne standardy kulturowe, które migranci muszą zaakceptować,
przyjeżdżając do naszego kraju.
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MP: Istnieje kilka modeli polityki
migracyjnej na świecie. Czy projektując swój, powinniśmy oprzeć się
jedynie na istniejących wzorcach, czy
wyznaczyć nowe trendy?

ML: Polityka migracyjna nie powinna
istnieć w próżni, powinna być wpisana
PS: Powinniśmy bardzo chłodno i ana- w nasz program rozwoju gospodarczego.
litycznie podejść do problemu. Wiadomo,
Celem nadrzędnym Polski muszą być starania
czym innym jest krótkofalowa logika bizo zwiększenie przyrostu naturalnego w najbliżnesowa, a czym innym – migracja i jej
skutki długofalowe. Tu mogę podać przyszych 2–3 dekadach.
kład migracji tureckiej w Niemczech,
Cezary Kaźmierczak z ZPP wskazuje, że –
która miała jak najbardziej przemysłowe
uzasadnienie w latach sześćdziesiątych. jeżeli chcemy pozostać znaczącym krajem
Potem zmienił się jednak charakter prze- Europy – powinniśmy mieć populację na
mysłu, miejsca pracy dla ludzi nisko poziomie ok. 50 milionów mieszkańców.
wykwalifikowanych poznikały, natomiast Widać więc, że polityka migracyjna jest
socjalne zachęty były na tyle silne, że dzisiaj i będzie potrzebna. Trzeba jednak mieć
w Niemczech około 50% Turków w wieku pomysł na to, jak przyjąć migrantów i co
mieliby tu robić.
produkcyjnym nie pracuje.
Osobiście cenię model australijski czy
Powinniśmy też wysłuchiwać różnych środo- ten lansowany przez Brytyjczyków po
wisk. Biznes zawsze chce świeżej siły roboczej. brexicie, czyli tzw. system punktowy, elastyczny ze względu na ustalaną co roku
Warto jednak pamiętać, że działa on w logice maksymalną liczbę przyjętych migrantów.
krótkofalowej i jest skierowany na zysk.
Oba wspomniane kraje są też zdecydowanie bardziej otwarte na imigrantów wysoko
Na początku w XX wieku w Stanach wykwalifikowanych niż na tzw. tanią siłę
Zjednoczonych, po niekontrolowanej fali roboczą. Jestem zwolennikiem dostosomigracji, zaczęto dokumentować to, jak wania systemu punktowego do naszych
dane grupy imigrantów się integrują, jakie realiów i celów rozwoju gospodarczego.
jest bezrobocie, jak to wygląda z przeNS: Moja bardzo ogólna uwaga:
stępczością, i zgodnie z płynącymi z tych
badań wnioskami udzielano zezwoleń w ostatnich stuleciach historia Polski była
na pobyt. Jak mawiał Max Frisch, „chcie- w dużym stopniu kształtowana przez czynliśmy pracowników, a dostaliśmy ludzi”. niki zewnętrzne. Również dziś ewentualne
Migranci to nie tylko abstrakcyjna wartość konflikty czy kryzysy gospodarcze, na
na rynku pracy, ale też poglądy, zwyczaje, które nie mamy wielkiego wpływu, mogą
przyzwyczajenia i trwały wkład w kształt w bardzo szybkim tempie zmienić polwspólnoty. Dopiero w 1965 r. nastąpiło skie podwórko. W związku z tym byłbym
szersze otwarcie granic. Uważam, że też ostrożny w podejmowaniu decyzji o przyjpowinniśmy praktykować coś takiego, jak mowaniu dużych ilości migrantów, którzy
Stany na początku XX wieku – może to nie- w niestabilnej sytuacji mogą być dodatkowygodne, niepoprawne, ale jest po prostu wym czynnikiem destabilizującym. Polska
w pierwszej kolejności powinna zadbać
racjonalne.
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o rozbudowę infrastruktury, szkolenie ludzi
i zachęcanie ich do pozostania w kraju.
AC: Zgadzam się z tym, że model musi
być dostosowany do naszych potrzeb
w perspektywie średnio- i długoterminowej. Pamiętajmy jednak, że w dalszym
ciągu mamy do czynienia z wyjazdami
Polaków z kraju. Musimy odpowiedzieć
na pytanie, kogo będziemy potrzebowali
na rynku pracy w perspektywie 10, 15 czy
20 lat.

Nie można zapomnieć też o kwestii składek na
ubezpieczenie społeczne. Obecnie pracownicy
zza granicy, głównie z krajów UE, w przeważającej większości nie odprowadzają w Polsce
składek na ubezpieczenie społeczne, w dodatku
jest to zgodne z dyrektywą unijną.

potem zapraszać pracowników spoza
kraju. Należy więc zachęcać ludzi do
większej mobilności na terenie Polski np.
poprzez
zapewnienie
odpowiedniego
wsparcia i infrastruktury.

Pamiętajmy nie tylko o wzroście PKB, ale
też o kosztach społecznych sprowadzania
nisko wykwalifikowanych pracowników zagranicznych. Jeśli przyczynią się oni do wzrostu
bezrobocia wśród Polaków, to koszty tego zjawiska ponosić będzie nasze państwo.
AC: Dodałabym, że np. ukraińscy pracownicy w Polsce na stanowiskach nisko
wykwalifikowanych zarabiają często więcej
niż Polacy – związane jest to z niższymi
kosztami życia. Często mają oni zapewnione przez pracodawcę zakwaterowanie,
transport, nierzadko też wyżywienie.

PS: Warto czerpać z różnych rozwiązań. Ciekawym rozwiązaniem jest model
azjatycki, gdzie wpuszcza się pracowników zwykle na parę lat, a potem decyzja
o ich dalszym pobycie zależy od zapotrzebowania gospodarki na ich umiejętności
i kwalifikacje. Ostrożność powinna być tym
większa, im większa jest grupa ryzyka, tzn.
ML: Dodałbym, że kwestia płacenia zdolność danej grupy do integracji i asymiskładek ZUS dotyczy też Polaków wyjeż- lacji w Polsce.
dżających z kraju, którzy tuż po wyjeździe
z Polski przestają je odprowadzać. Problem
dotyczy jednak reformy ZUS, a nie zmuszania ludzi do opłacania składek.
UCZESTNICY DYSKUSJI:
Polska podpisała też wiele umów w kwestii uznawania i przepływu środków na
ubezpieczenia społeczne, m.in. z Ukrainą.
Narazi to nasz system emerytalny na
dodatkowe obciążenia w nieodległej perspektywie. Polityka migracyjna powinna
uwzględnić również kwestie podatkowe.

PB: Migracja jako proces i polityka
migracyjna, która ją reguluje, powinny być
odpowiedzią na zapotrzebowanie naszego
państwa i jego interesy. Urzędy, które zajmują się obsługą migrantów, muszą być
przygotowane na obsługę rosnącej liczby
obcokrajowców. Jeśli chodzi o potrzeby
rynku pracy, w pierwszej kolejności należy
aktywizować Polaków pozostających bez
pracy, pamiętając, że nadal są w Polsce
regiony z dużym bezrobociem, a dopiero

Przemysław Barański – wiceprezes Instytutu
Wolności
Anna Ciuła – dyrektor HR obszaru CEE w Aldesa
Polska, ekspertka Instytutu Wolności ds. rynku
pracy
Marcel Lesik – ekonomista, dziennikarz analityczny energetyka24.com
Norbert Nowicki – ekspert Instytutu Wolności ds.
samorządów i administracji
Nicholas Siekierski – ekspert Instytutu Wolności
ds. USA
Patryk Szostak – ekspert Instytutu Wolności ds.
Niemiec
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Małgorzata Polińska

Fot. Mariusz Michalik

Jak budować zaangażowanie
pracowników?

To, co motywuje Ciebie, niekonieczne będzie tak samo wpływało
na innych członków Twojego zespołu. Coś, co Ty postrzegasz
jako wyzwanie lub okazję do rozwoju, dla pozostałych może być
zagrożeniem lub stanowić barierę trudną do przejścia. Jesteśmy
przecież różni, inaczej postrzegamy świat.
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M

otywowanie pracowników i budowanie ich zaangażowania to temat
rzeka – można mówić o nim godzinami. Wydawać by się mogło, że wszystko
zostało już napisane i nie pozostało nic
do dodania. W teorii zagadnienie wydaje
się łatwe, jednak sprawa komplikuje się,
gdy przechodzimy do praktyki: wszystko
przez to, że nie ma dwóch takich samych
osób: o identycznych potrzebach, celach
i cechach charakteru. Co zatem można
zrobić w takiej sytuacji? Od czego zacząć?
NAJPROŚCIEJ – ZAPYTAĆ!
Dlaczego? Bo to, co motywuje Ciebie,
niekonieczne będzie tak samo wpływało
na innych członków Twojego zespołu. Coś,
co Ty postrzegasz jako wyzwanie lub okazję
do rozwoju, dla pozostałych może być
zagrożeniem lub stanowić barierę trudną
do przejścia. Jesteśmy przecież różni, inaczej postrzegamy świat.
Właśnie dlatego warto, a nawet należy,
pytać.

Pamiętaj jednak, żeby podczas rozmowy wyjaśnić, dlaczego zadajesz konkretne pytania i do
czego chciałbyś później wykorzystać uzyskane
informacje. Ludzie lubią i potrzebują wiedzieć,
co się dzieje, chcą też mieć w tym swój udział
i móc na to wpływać.
Jeśli wcześniej nie byli pytani o opinię
lub mają złe doświadczenia, a Ty nie wyjaśnisz dostatecznie swoich intencji, możesz
spotkać się z oporem lub podejrzliwością.
Musisz się wtedy liczyć z tym, że informacje, jakie uzyskasz w odpowiedzi, będą
nieprawdziwe. Dlatego bądź szczery
i otwarty, pamiętaj też o zapewnieniu
swoim ludziom bezpieczeństwa – nigdy nie
wykorzystuj uzyskanych informacji w celu wyciągnięcia konsekwencji, nawet
jeśli to, co usłyszysz, nie będzie dla ciebie
komfortowe. Może się to bowiem odbić
rykoszetem.

Spotkałam się kiedyś z sytuacją, gdy pracownik został „ukarany” za to, że – zapytany
o opinię – odważył się skrytykować działania swojego szefa. Konsekwencje dla szefa
okazały się znacznie większe niż dla wspomnianego pracownika – zespół całkowicie
stracił zaufanie do przełożonego, zaczął
wręcz sabotować jego działania i decyzje. Cała historia urosła do poziomu urban
legend, a proces odbudowania zaufania
trwał bardzo długo i pochłonął wiele ofiar
– łącznie z szefem. Pamiętaj, Twój sukces
jako lidera zależy od Twojego zespołu,
dlatego stwarzaj mu dobre warunki do
współpracy i rozwoju. Takie, które będą
najlepiej odpowiadały na jego potrzeby.
O CO ZATEM PYTAĆ?
Na początek warto dowiedzieć się,
w czym dany pracownik jest dobry, co
lubi w swojej pracy, a co by w niej zmienił,
w którym kierunku chciałby się rozwijać.
Jeśli zespół jest zgrany i otwarty, możesz
zapytać również, jakie pracownik ma zainteresowania i w co angażuje się poza pracą.
Takie podejście przyniesie Ci dwie korzyści: po pierwsze, będziesz mógł poznać
wartości, jakimi kierują się członkowie
Twojego zespołu, poznać ich potrzeby, cele
oraz plany.

Dowiesz się, jakie zadania będą wykonywać
chętnie i bez oporów, a jakich będą unikać lub
realizować z niechęcią i ociąganiem. Być może
odkryjesz umiejętności i wiedzę swoich pracowników, które będziesz mógł wykorzystać
w pracy zespołu, a o których wcześniej nie miałeś pojęcia.
Zrozumiesz, w jakim kierunku chcą iść
Twoi ludzie i jak wpisuje się on w strategię
zespołu i organizacji. Być może otworzy się
przed Wami nowy obszar rozwoju.
Po drugie, dasz swoim pracownikom
sygnał, że ich opinia na temat pracy jest dla
Ciebie ważna i będzie brana pod uwagę.
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Pokażesz, że jesteś otwarty na ich sugestie
i wskazówki, aby stworzyć im możliwie najlepsze środowisko pracy. Zachęci to Twoich
ludzi także do tego, aby przychodzili do
Ciebie ze swoimi pomysłami. Oczywiście
tylko wtedy, gdy będziesz konsekwentny
w swoich działaniach.
DOŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW
Steve Jobs powiedział kiedyś, że zatrudnia mądrych ludzi nie po to, aby mówić
im, co mają robić, ale po to, aby oni mówili
to jemu. Twoi pracownicy wnoszą do
organizacji i zespołu swoje unikatowe
doświadczenie, umiejętności i wiedzę,
z których warto skorzystać. Mają własne
przemyślenia i spostrzeżenia, niejednokrotnie widzą problemy z bardzo bliskiej
odległości i najlepiej rozumieją ich przyczyny oraz wyzwania, z jakimi mierzą się
w codziennej pracy. Kto bowiem, jeśli nie
członkowie Twojego zespołu, wie lepiej, jak
wykonywać swoją pracę, co pomaga, a co
przeszkadza, gdzie warto wdrażać zmiany
i ulepszenia. Wręcz zbrodnią byłoby z tej
wiedzy nie skorzystać.

Zachęcaj więc swoich ludzi do dzielenia się
z Tobą i organizacją pomysłami i ideami.
Będziesz mógł z nich skorzystać nie tylko w obszarze usprawnień pracy czy procesów, ale
również w kwestiach związanych na przykład
z rozwojem oferowanych produktów.
Człowiek jest istotą kreatywną z natury,
dlatego podczas swoich działań poszukuje – nawet nieświadomie – możliwości
usprawnień i uproszczeń. Co więcej, jeśli
ludzie widzą, że ich poszukiwania przynoszą rezultaty i mogą pomóc innym
zoptymalizować ich działania, przeważnie chętnie dzielą się swoimi pomysłami.
Docenienie zaangażowania, uznanie lub
podziękowanie od innych staje się wtedy
czynnikiem motywującym.
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PRZESTRZEŃ DO ROZMOWY
Tym, co możesz zrobić jako lider, jest
stworzenie zespołowi przestrzeni, w której
jego członkowie będą mogli dzielić się
z Tobą i organizacją swoimi propozycjami
i rozwiązaniami. Danie pracownikom
możliwości do przedstawienia swoich
przemyśleń, uwag i idei, może przynieść
niesamowite korzyści dla zespołu. Może
Cię bardzo zaskoczyć to, z jak adekwatnymi do faktycznych potrzeb pomysłami
i rozwiązaniami przyjdą do ciebie Twoi
ludzie. Pracownicy chętniej angażują się
w działania, których współautorami się
czują. Reguła zaangażowania brzmi: skoro
coś współtworzę i mam na to wpływ, to
biorę za to odpowiedzialność, wspieram
tę inicjatywę i aktywnie w niej uczestniczę.
Wzrost zaangażowania jest naturalną konsekwencją faktu, że pomysł pracownika
(czyli także – on sam) został doceniony
i wdrożony do zespołu czy organizacji.
Pojawia się satysfakcja, poczucie realnego
wpływu i uczucie, że potrzeby pracownika
zostały uwzględnione. Członek zespołu
zmienia się z wykonawcy-odtwórcy we
współautora i współdecydenta, a to prowadzi do wzrostu jego motywacji.

Pamiętaj jednak o konsekwencji w swoim działaniu. Jeśli pytasz swoich pracowników o opinię
lub otwierasz się na ich pomysły i informację
zwrotną, znajdź czas, aby ich wysłuchać, poznać potrzeby i spostrzeżenia.
Jednym z rozwiązań może być wprowadzenie do swojego planu dnia lub tygodnia
„godzin otwartych drzwi”, kiedy każdy
z członków zespołu będzie mógł przyjść
do Ciebie ze swoimi propozycjami, a Ty
będziesz dla niego całkowicie dostępny.
Jeśli wprowadzisz takie rozwiązanie, to
zawsze sam stosuj się do ustalonych
zasad. Spójność Twojego wizerunku lidera
stanowi fundament dla wspierania zaangażowania zespołu.
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SIŁA INFORMACJI ZWROTNEJ

Fot. Maciej Roszkowski

o tym zapomni. Wręcz przeciwnie, być
może przestanie pytać, ale będzie pamięOczywiście nie wszystkie pomysły, tał i już nigdy nie przyjdzie do Ciebie, aby
z jakimi Twoi ludzie do ciebie przyjdą, będą podzielić się swoimi pomysłami. To będzie
mogły zostać zrealizowane. Nie oszukujmy również jednoznaczny sygnał dla pozostasię, budżety nie są z gumy, nie do wszyst- łych: po co się wysilać, skoro szef nie ma
kiego będą warunki techniczne, a część nawet czasu na to spojrzeć.
Jak widać zachęcanie ludzi do dzielepomysłów może być po prostu kiepska,
nierealna lub niezgodna ze strategią orga- nia się pomysłami może stać się bronią
nizacji. Co robić w takiej sytuacji? Przede obosieczną. Z jednej strony umiejętnie
wszystkim nie zostawiać pracownika bez poprowadzony proces może przynieść
informacji zwrotnej. Najgorsze, co możesz ogromne korzyści w postaci usprawnień
zrobić, jeśli chcesz utrzymać zaangażo- działań i procedur, wzrostu zaangażowawanie pracowników i zachęcać ich do nia pracowników, zmian wewnętrznych
dzielenia się z Tobą pomysłami, to pozo- w zespole, a nawet opracowania nowych
stawić ich bez odpowiedzi. Wspominałam produktów i rozwiązań. Z drugiej strony
już, że ludzie lubią i potrzebują wiedzieć, – brak konsekwencji w działaniu i brak
co się dzieje. Ta zasada ma zastosowa- zaangażowania lidera może doprowanie również tutaj. Ludzi bardzo frustruje dzić do spadku motywacji pracowników,
poczucie, że są lekceważeni, zwłaszcza „zabicia” ich kreatywności, a także do
Twojego
autorytetu.
wtedy, gdy przychodzą z pomysłem lub nadszarpnięcia
wręcz gotowym rozwiązaniem w temacie, Zdecydowanie polecam jednak pytać
który jest dla nich istotny. Dlatego działaj i angażować ludzi. Jeśli będziesz pamiętać
konsekwentnie i zawsze szczerze informuj o własnym zaangażowaniu i odpowiedniej
autora rozwiązania, czy jego pomysł ma komunikacji, jestem pewna, że to się uda.
szansę na realizację, czy też nie, i dlaczego.
Warto jednocześnie docenić zaangażowanie i zapewnić, że każda kolejna propozycja
zostanie rozważona.
Inne działanie, które jest najszybszą
i jednocześnie najkrótszą drogą do zabicia
pomysłowości i kreatywności Twoich ludzi,
to zachęcenie ich do pracy nad swoimi
pomysłami, zaangażowania się, podjęcia
wysiłku i poświęcenia czasu, a później –
odstawienie ich pracy na półkę bez cienia
komentarza.

Jeśli prosisz ludzi o zaangażowanie, zawsze
odpowiadaj im tym samym, przecież jesteście
partnerami, których łączy wspólny cel. Dlatego,
nawet jeśli jesteś bardzo zajęty, znajdź czas na
zapoznanie się z propozycją, jaką otrzymałeś,
i przekazanie informacji zwrotnej.
Nie zakładaj, że unikanie tematu i odkładanie go w czasie sprawi, że pracownik

Małgorzata Polińska
Menedżer z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Z wykształcenia specjalistka HR
(absolwentka Wydziału Cybernetyki na Wojskowej
Akademii Technicznej) oraz project manager
(Akademia Leona Koźmińskiego). Z pasji miłośniczka ludzi i ich historii, specjalistka w zakresie
harmonizacji i rozwoju zespołów, konsultant oraz
trener. Doświadczenie zawodowe zdobywała
realizując projekty w firmach z branży doradczej,
infrastrukturalnej, IT, szkoleniowej oraz współpracując ze startupami. Moderator Design Thinking
i trener Metody Biegun.
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artur sójka

Jak Cię widzą i słyszą…

Przyglądając się i przysłuchując polskim elitom politycznym,
ekonomicznym, kulturalnym i naukowym, często zastanawiam
się, jak niektórzy reprezentanci zdołali zasłużyć na dumne miano
„posiadacza matury”. Jeśli oceniać umiejętności komunikacyjne
naszych primi inter pares, wielu z nich zasługuje zaledwie na
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
Poniższy tekst jest więc owocem wielkiej frustracji piszącego.
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FORMA MA ZNACZENIE

K

nagłówki. Ci bardziej ambitni dotrwają do
końca pierwszego akapitu. (Po co więc
jeszcze piszę? Liczę na ponadprzeciętnego
Czytelnika.) W związku z tym najbardziej
sprzyjającą nam strukturą wypowiedzi
będzie tzw. „odwrócona piramida”.

ażdy komunikat ma swojego nadawcę, odbiorcę i otoczenie (a w nim
pojawiać się mogą szumy komunikacyjne). I, niestety, najczęściej nadawcy
nie mają zielonego pojęcia o tej prostej
To, co jest w komunikacie najważniejsze, poruprawdzie. Zachowują się, jakby liczył się
tylko komunikat. Nie dbają o formę i w ten
szamy na początku, następnie ujmujemy mniej
sposób – kolokwialnie mówiąc – strzelają
istotne kwestie, potem te jeszcze mniej ważsobie w kolano. Jeśli bowiem komunikat
ne i tak dalej. Taki układ daje nam gwarancję,
nie zostanie podany z odpowiednią starannością, nie dotrze do odbiorcy. Finalnie
że najważniejsza część przekazu dotrze do
więc – w najlepszym przypadku – nie
wszystkich odbiorców.
będzie żadnej różnicy między tym, czy
Dlatego wypowiadając się, czy to na
został nadany, czy nie. Gorsza wersja
wydarzeń zakłada, że informacja dotrze piśmie, czy przed kamerą lub do mikrodo odbiorcy zdeformowana i osiągniemy fonu, zadbajmy, aby to, co jest w naszej
wypowiedzi najważniejsze, znalazło się na
skutek przeciwny do zamierzonego.
jej początku.
STRUKTURA TO PODSTAWA
POLACY NIE GĘSI I SWÓJ JĘZYK MAJĄ
Każdy komunikat, zwłaszcza taki, na
Czy aby na pewno? Mam nadzieję, że
którego przekazanie mamy mało czasu,
powinien być przemyślany i przygotowany. Czytelnik rozumie, iż od „przeciętnego zja„Gdybym miał przemawiać dwie godziny, dacza chleba” nie ma co wymagać języka
na przygotowanie potrzebuję 5 minut, literackiego. Ale od polityka, publicysty,
jeżeli będę przemawiał 5 minut, na przygo- przedstawiciela świata kultury – jak najtowanie potrzebuję dwóch godzin” – miał bardziej wymagać należy. Tymczasem
powiedzieć Winston Churchill. Dlaczego zwłaszcza język polityki przesiąkł wulgaryto pozornie paradoksalne zdanie jest zmami, rusycyzmami, anglicyzmami… Te
ostatnie jeszcze bym wybaczył, ale błędy
prawdziwe?
typu „włanczać”, „przyszłem”, „wziąść”, „po
Jeśli masz do przekazania treść i tylko tyle najmniejszej linii oporu” itp. powinny być
czasu, ile potrzeba na jej wypowiedzenie, nie karane przynajmniej chłostą. Natomiast
ilekroć słyszę z ust polityka lub – o zgrozo
możesz popadać w dygresje.
– profesora którąś z popularnych tautoloTwoje wystąpienie musi być „skrojone gii czy pleonazmów („ta reforma cofa nas
do tyłu”, „bezrobocie spada w dół”) chce mi
na miarę” – a to trudna sztuka.
się krzyczeć: „Oddaj maturę, nieuku!”.
Wszystkim, którzy chcieliby posługiwać
NAJSKUTECZNIEJSZY SCHEMAT
się pięknym językiem polskim, polecam
Codziennie bombardowani jesteśmy czytanie książek, najlepiej tych ambitnych.
takimi ilościami komunikatów, których I, oczywiście, sprawdzanie w słowniku każjeszcze kilkadziesiąt lat temu przeciętny dego niezrozumiałego słowa. Bardzo dobrą
człowiek nie odbierał przez cały swój żywot. okazją do szlifowania języka są też spotkaDlatego konsumowane przez nas treści są nia organizacji Toastmasters International.
coraz krótsze. Czytamy tytuły i ewentualnie Nazwa nie jest polska, bo i organizacja
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gazowanych, unikaj też zimnych płynów.
W ten sposób zadbasz o sprawność swoich
strun głosowych. Jeśli drżą Ci dłonie, kilka
minut przed wejściem na scenę zjedz coś
słodkiego. Drżenie rąk bierze się z obniżenia poziomu cukru we krwi, generowanego
KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
przez stres. Jeśli wcześniej podbijesz
Aby nasz komunikat odniósł zamierzony poziom cukru, stres obniży go do normalskutek, musimy być wiarygodni. A nic nie nego poziomu i unikniesz tego objawu.
odbiera wiarygodności tak skutecznie, jak Przed wyjściem na scenę czy wejściem do
sprzeczność między komunikatem zwer- studia telewizyjnego lub radiowego przyjmij na 2–3 minuty postawę siły (stanie
balizowanym i sygnałami niewerbalnymi.
w tzw. postawie Supermana: na szeroko
Nasz wygląd, postawa, zarządzenie sobą na rozstawionych nogach, wyprostowany,
scenie czy na wizji, gestykulacja, mimika łopatki do tyłu, biodra lekko do przodu;
Internecie znajdziesz również informa– wszystko to może stać się naszym przyjacie- w
cje, jak taka postawa wygląda w wersji dla
lem lub wrogiem.
siedzących). To doda Ci pewności siebie.
pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ale
w każdym większym mieście w naszym
kraju znajdzie się przynajmniej kilka jej
klubów (sam należę do niej od 11 lat).

Mówi się często, że ludzie najbardziej
boją się wystąpień publicznych, pająków
i – na trzecim miejscu – śmierci. Oznacza
to, że podczas pogrzebu wolelibyśmy być
„głównym bohaterem”, składanym właśnie do grobu, niż mówcą, który ma nad
trumną powiedzieć o zmarłym kilka zdań.
(Absurdalność tej konstatacji przekonuje mnie, że sondażowe deklaracje nie
mają wiele wspólnego z prawdą.) Moim
zdaniem to właśnie mowa ciała jest kluczowym czynnikiem sukcesu lub porażki. Jeśli
ją opanujemy, będziemy mieli większość
pracy za sobą. To dobra wiadomość, bo
poprawnej mowy ciała można się nauczyć.

Na scenie stój w miejscu z ciężarem ciała rozłożonym równomiernie na obu nogach. Nie
chodź niepotrzebnie po scenie, to rozprasza
słuchaczy.
Niczym
latarnia
morska
omiataj
wzrokiem publiczność. Gestów używaj
w sposób przemyślany i widoczny dla słuchaczy. Tutaj znów w sukurs przychodzą
spotkania Toastmasters.
ŚMIERĆ PRZEZ POWERPOINT

Jeśli tylko masz taką możliwość, nie
używaj prezentacji PowerPoint, Prezi itp.
Większość błędów, które popełniamy, bierze Mało kto potrafi je przygotować poprawsię ze stresu. Nie polecam walczenia z nim, bo nie. Zazwyczaj na slajdach prezentowana
treść wygłaszana przez występująjest potrzebny. Natomiast można zwalczać jego jest
cego. W takiej sytuacji jedno okazuje się
objawy – to sprawi, że poczujemy się pewniejsi niepotrzebne – prezentacja lub prezenter. Co gorsze, czasami zawodzi technika.
siebie.
Zabraknie prądu, przepali się żarówka
Jeśli więc podczas wystąpień publicz- projektora, zepsuje się nośnik, na którym
nych zasycha Ci w ustach, zadbaj o dostęp zapisałeś slajdy.
do wody, a przed wejściem na scenę lekko
ugryź się w koniuszek języka – to sprawi,
że ślinianki zaczną pracować. Przed wystąpieniem nie pij kawy, herbaty ani napojów

50

NARZĘDZIA LIDERA

Zamiast prezentacji przygotuj lepiej rekwizyty.
Pamiętaj, żeby były odpowiedniej wielkości –
tak, aby publiczność zasiadająca w ostatnich
rzędach miała szanse je dostrzec.
Możesz mieć ich sporo, ale nie przesadź. Jeśli po wystąpieniu otrzymasz
miano „Inspektora Gadżeta”, oznacza to, że
przeholowałeś.
PODPIERAJ SIĘ AUTORYTETAMI
Twoja prezentacja zyska na wiarygodności, jeśli będziesz cytował autorytety (np.
Winstona Churchilla). Pomogą jej badania
naukowe, ale przedstawione w przystępny
sposób. Ludzie nie są w stanie zrozumieć wielkich liczb i zawiłych zagadnień.
Upraszczaj więc i porównuj. 384 400 km to
niewyobrażalnie dużo. Chyba, że powiesz:
to odległość z Ziemi do Księżyca. Takie
postawienie sprawy buduje w głowie
odbiorcy odpowiedni obraz.

Jeśli chcesz skorzystać z wykresów, również
uprość je do absolutnego minimum. I porównuj
do zrozumiałych spraw.

ną całość, masz szansę na wywarcie wpływu. Jeśli nie, cóż… Co wybory politycy stękają, jakąż to niską mamy frekwencję.
A kto jest temu winien? Zawsze nadawca
komunikatu.
CO DALEJ?
Przemawianie publiczne nie musi być
trudne. Nie musi być stresujące. Nie musi
być męczarnią (á propos, słyszałeś, że triady
pomagają w przyswojeniu komunikatu?).
Nie musi, ale najczęściej jest. Bo w Polsce
się tego nie uczy, jak zresztą wielu innych
przydatnych rzeczy. Dlatego – jeśli chcesz
wywierać wpływ, zmieniać otaczający Cię
świat, choćby w skali mikro – wykonaj ten
dodatkowy wysiłek i zainwestuj w swoje
umiejętności prezentacyjne. Czytaj o tym,
słuchaj o tym, zwracaj uwagę na to, jak
mówią inni, przygotowuj swoje wystąpienia, ćwicz, proś słuchaczy i widzów
o informacje zwrotne. I koniecznie znajdź
w swojej okolicy klub Toastmasters.

Podatki to skomplikowana materia, jest ich wiele, są różnej wysokości.
Chcesz przedstawić na wykresie, jak ta
sprawa wygląda w Polsce? Świetnie.
Polecam wykres kołowy, na którym różnymi kolorami pokażesz wycinki zabierane
nam przez państwo. Żeby było to jeszcze bardziej zrozumiałe, pokaż też pizzę
i uświadom odbiorcom, jaką jej część
zabierze Urząd Skarbowy. Plastyczne opisy
przemawiają do wyobraźni lepiej niż abstrakcyjne liczby.
MOTYWACJA I PERSWAZJA
Najtrudniejszą sprawą pozostaje zainspirowanie publiczności, zmotywowanie
jej do jakiegoś działania (lub jego zaniechania). To kwestia emocji. Jeśli wszystkie
wcześniejsze elementy poskładasz w spój-

Artur Sójka
Mówca publiczny i trener. W ostatnich latach przygotował wielu polskich menedżerów i właścicieli
firm do wystąpień podczas konferencji biznesowych oraz w mediach.
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rafał zaniewski

Fot. Rafał Zambrzycki, (CC BY 2.0)

System obronny państwa nowego wzoru

Dzisiaj, w obliczu nowych rodzajów zagrożeń i dynamicznych zmian
w środowisku bezpieczeństwa, warto postawić sobie pytanie,
czy robimy wszystko, aby uchronić nasze państwo od sytuacji, które
w przeszłości doprowadziły do upadku naszej podmiotowości?
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egoroczne obchody Święta Niepodległości mają wyjątkowy charakter
– to już sto lat, odkąd Polska, odzyskując wolność i niepodległość, powróciła
na mapę Europy. Niestety, niezbyt długo
mogliśmy się radować zrzuceniem kajdan
po 123 latach niewoli. Dwie dekady później
przeżywaliśmy upadek II Rzeczpospolitej
i hekatombę II wojny światowej. Jej
zakończenie wcale nie przyniosło ulgi
i wyzwolenia, ponieważ niemal półwieczne
istnienie Polski Ludowej w żaden sposób
nie łączyło się z wolnością i niezależnością
dla naszego narodu.
Dlaczego rozpocząłem swój felieton
w tak mało optymistyczny sposób? Ponieważ uważam, że jest to doskonały moment
do refleksji nad stanem państwa i jego
odpowiedzialności za obronność, która
z założenia ma nas chronić przed utratą
tych najcenniejszych wartości.

jednym z najbardziej interdyscyplinarnych
obszarów działalności. Dlatego trudno
jest mówić o obronie, nie angażując w nią
wysiłku całego państwa.
W ostatnim czasie dyskusja o obronności w Polsce skupiona jest wokół trzech
aspektów, które dotyczą: naszego członkostwa w NATO, zwiększenia obecności
wojsk USA oraz modernizacji technicznej
armii. Zapomina się przy tym o innych
ważnych elementach systemu obronnego,
jak chociażby o obronie cywilnej czy pozamilitarnych przygotowaniach obronnych.
Pomijana jest również kwestia całościowej nowelizacji prawa obronnego, które
powinno zostać skodyfikowane i dostosowane do współczesnych wymagań. Ustawa
o powszechnym obowiązku obrony RP,
mimo wielu nowelizacji, swoimi korzeniami sięga jeszcze lat 60. XX wieku, czyli
zamierzchłych czasów obronności PRL.

Nasza historia to doskonały przykład tego,
że niepodległość i suwerenność, jeśli się o nie
właściwie nie zadba, bardzo łatwo stracić.
Doskonale wiemy, że wolność nie jest wartością daną nam raz na zawsze, walczyliśmy o nią
i nieraz jej broniliśmy.

Chcąc z nadzieją spoglądać w przyszłość
Polski, musimy zbudować system obronny według nowego wzoru. Jego podstawami powinny
być: silne państwo, nowoczesna armia, innowacyjna gospodarka, świadomi zagrożeń oraz
obowiązków obronnych obywatele, a także
– system rozwiązań prawnych umożliwiający
szybkie i skuteczne reagowanie na wszelkiego
rodzaju niebezpieczeństwa.

Dzisiaj, w obliczu nowych rodzajów
zagrożeń i dynamicznych zmian w środowisku bezpieczeństwa, warto postawić
sobie pytanie, czy robimy wszystko, aby
Jednocześnie nie należy zapominać
uchronić nasze państwo od sytuacji, które o wartości naszego członkostwa w NATO,
w przeszłości doprowadziły do upadku które powinno być uzupełnieniem i wsparnaszej podmiotowości?
ciem działań narodowych.
ZROZUMIEĆ OBRONNOŚĆ
Większości
obywateli,
dziennikarzy czy polityków obronność kojarzy
się przede wszystkim z wojskiem i jego
uzbrojeniem. Powiązanie tego pojęcia niemal wyłącznie ze sferą militarną
spłyca i zaciera jego prawdziwe znaczenie. Dlaczego? Ponieważ obronność jest

NOWE SPOJRZENIE
Budowa nowoczesnego systemu obronnego to długotrwały i skomplikowany
proces, który warto zainicjować. Być może
impulsem do zmian w tym zakresie będą
wyniki kontroli przygotowań obronnych
państwa, jaką w 2018 roku przeprowadziła
Najwyższa Izba Kontroli. Co ciekawe, jest
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to dopiero pierwsza, w dodatku tak duża
i kompleksowa, kontrola zasad funkcjonowania istniejącego systemu obronnego.
Czy do tej pory żyliśmy w przekonaniu, że
dotychczasowe rozwiązania gwarantują
nam pełnię bezpieczeństwa? Czy może
kolejne rządy nie traktowały obronności
w sposób poważny poza aspektami dotyczącymi sił zbrojnych?
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FUNKCJE SYSTEMU OBRONNEGO

Jakie zatem funkcje powinien spełniać
system? Oczywiście jego naczelnym zadaniem pozostaje obrona wartości, o których
wspominałem we wstępie. Wszystkie jego
elementy (wraz z powiązaniami między
nimi oraz odpowiednio skonstruowanym
prawem obronnym) powinny tworzyć
osłonę strategiczną państwa, którą będzie
W mojej opinii kluczem do stworzenia cechować wysoki stopień odporności
nowego systemu obronnego odpowiadają- na zagrożenia (zarówno te znane, jak
cego wyzwaniom XXI w. jest zmiana sposo- i te wychodzące poza wymiar klasycznej
wojny). Pożądaną cechą systemu będą
bu myślenia o obronności i dostrzeżenie jej także jego zdolności adaptacyjne. Można
je rozumieć dwojako: po pierwsze, jako
wielowymiarowości.
umiejętność elastycznego dostosowania
Od lat spotykamy się z pojęciem rewo- systemu do zmian zachodzących w środolucji w sprawach wojskowych (z ang. RMA wisku bezpieczeństwa, a po drugie – jako
– Revolution in Military Affairs), której zdolność państwa do efektywnego funkefektem ma być powstanie armii nowego cjonowania w warunkach, kiedy dane
wzoru zdolnej do podejmowania wyzwań zagrożenie już wystąpiło.
na nowoczesnym polu walki. W Polsce
Odporność, adaptacja, szybkość reakcji na
również staramy się zmieniać naszą armię
(zarówno w wymiarze strukturalnym, jak
zagrożenia są niezwykle ważne, ponieważ noi technicznym), tak aby w jak najszerszym
woczesny konflikt wcale nie musi oznaczać
zakresie mogła spełniać współczesne
konfrontacji na polu walki z wykorzystaniem
wymagania. Musimy jednocześnie pamiętać, że działania w dziedzinie obronności
ultranowoczesnych technologii i techniki
nie mogą dotyczyć jedynie modernizacji sił
wojskowej.
zbrojnych bez jednoczesnej transformacji
Może to być także wielowymiarowe dziacałego systemu obronnego. Istnieją przecież jego dziedziny, które wymagają pilnej łanie (np. w sferze politycznej, społecznej
naprawy, jak chociażby aspekty dotyczące i propagandowej) wymierzone w państwo,
zapewnienia ciągłości funkcjonowania poprzedzone odpowiednio przygotowaną
państwa w warunkach zagrożenia czy też strategią, wykorzystującą jego największe
ochrona ludności cywilnej w czasie kon- słabości.
Najlepiej świadczą o tym wnioski
fliktu zbrojnego. Dlatego tak ważne jest,
aby system miał charakter zrównoważony, i doświadczenia z konfliktu na Ukrainie.
tzn. każda z jego części rozwijana była Dostrzegamy tam całą gamę zachow odpowiedni sposób oraz do każdej przy- wań rosyjskiego agresora, nazywanych
wiązywano odpowiednią wagę. Rozwój popularnie wojną hybrydową lub też podi unowocześnianie tylko wybranych płasz- progową, dyfuzyjną i nieliniową. Cechą
czyzn systemu (np. wymiaru militarnego) charakterystyczną takiego konfliktu pozokosztem pozostałych elementów może stają działania prowadzone w sposób
niekonwencjonalny i nieregularny, przy
prowadzić do jego dysfunkcjonalności.
jednoczesnym
zastosowaniu
takich
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środków, które mogą ograniczać reakcje
obronne państwa. Zakres działań wykorzystywanych przez przeciwnika w tego typu
konflikcie jest bardzo szeroki i nie musi się
łączyć z użyciem klasycznych sił zbrojnych
(m.in. mogą to być działania o charterze
terrorystycznym, aktywność obcych służb
specjalnych, akty sabotażu i dywersji,
wzniecanie niepokojów społecznych, działania w cyberprzestrzeni, celowy wpływ na
system finansowy i ekonomiczne interesy
państwa).
Rafał Zaniewski

Jak widzimy, katalog nowoczesnych zagrożeń jest wciąż otwarty i dotyka bardzo wielu
dziedzin. Dlatego skuteczny system obronny
integruje w sobie wielopłaszczyznowe działanie struktur państwowych, nawet tych, których
z pozoru możemy nie łączyć z obronnością, takich jak dyplomacja czy samorząd terytorialny.
Spierając się o kształt polityki obronnej
naszego państwa, dyskutując na temat
zdolności NATO do niesienia nam pomocy
czy też prowadząc negocjacje z USA
dotyczące powstania „Fort Trump”, nie
powinniśmy zapominać o rozwoju zdolności obronnych, które są w pełni zależne
od nas. Dlatego zacznijmy spoglądać na
nasze bezpieczeństwo w sposób kompleksowy i zastanówmy się, jak zbudować
system obronny państwa, który będzie
odporny na współczesne zagrożenia oraz
sprosta niezmiennym wyzwaniom, jakie
niesie ze sobą nasze geopolityczne położenie na mapie Europy. Myślę, że to będzie
najlepszy prezent, jaki możemy zrobić
sobie i przyszłym pokoleniom na stulecie
odzyskania naszej wolności.

Główny specjalista ds. obronnych w jednym
z urzędów administracji publicznej. W przeszłości
funkcjonariusz Służby Celnej. Absolwent studiów
magisterskich na kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz studiów licencjackich na kierunku
politologia. Autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa.

