
 

   

 

 



 

   

Polska w Praktyce: Czas podsumowania 
 

Agata Wittchen-Barełkowska 

 

Ósmy numer „Polski w Praktyce” podsumowuje realizowany przez 23 miesiące projekt  

„Klub Absolwenta Szkoły Przywództwa – platforma wymiany, tworzenia idei i praktycznych 

rozwiązań między biznesem, polityką i NGO”. 

W projekcie wzięło udział 40 uczestników, reprezentujących różne dziedziny: menadżerowie, 

przedstawiciele administracji państwowej, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych 

(NGO), samorządowcy, reprezentanci prywatnego biznesu – w tym korporacji 

międzynarodowych, twórcy kultury, doktoranci. 

W ramach programu uczestniczyli oni w międzysektorowych, multidyscyplinarnych zajęciach 

łączących doświadczenia biznesu, administracji państwowej, sektora pozarządowego i świata 

nauki. Wzięli udział w 29 warsztatach, z których część prowadzona była przez uczestników 

programu. Zdobywali wiedzę podczas wizyt studyjnych, odwiedzając 4 kraje: Ukrainę (Kijów), 

Niemcy (Berlin), Wielką Brytanię (Londyn) i USA (Waszyngton). 

Dzięki zaangażowaniu uczestników projektu w tworzenie tekstów wydaliśmy 9 numerów 

magazynu “Polska w Praktyce”, a także ponad kilkadziesiąt (133) numerów „ekspresów 

międzynarodowych”, poświęconych Stanom Zjednoczonym, Niemcom, Ukrainie i Wielkiej 

Brytanii. 

Celem projektu było poszerzenie wiedzy i podniesienie kompetencji uczestników projektu, a 

także – przekazanie im dobrych praktyk z zakresu interesujących ich dziedzin. Dzięki temu 

udało się stworzyć eksperckie zaplecze dla Instytutu Wolności, a w mniejszej skali – również 

dla administracji państwowej i biznesu w Polsce. 

Niewątpliwą wartością projektu pozostają również relacje nawiązane przez jego uczestników. 

Można mieć nadzieję, graniczącą z pewnością, że zaowocują one realizacją niejednego 

wspólnego przedsięwzięcia. 



 

   

W podsumowującym numerze „Polski w Praktyce” przeczytać można teksty dotyczące 

tematów wybranych przez autorów – reprezentujące dziedziny, którymi się zajmują, 

poruszające ważne dla nich kwestie społeczne, proponujące wdrożenie dobrych praktyk 

dotyczących współpracy. Zachęcamy do zapoznania się z tematami, które na finiszu programu 

zostały uznane przez jego uczestników za najważniejsze w dzisiejszej Polsce. 

 

 

AGATA WITTCHEN-BAREŁKOWSKA 
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Przemysł lotniczy drogą do bogactwa i bezpieczeństwa 

społeczeństw 
 

Rafał Momot 

 

Przemysł lotniczy – od czasu wyprodukowania przez braci Wright pierwszego samolotu 

w manufakturze rowerów – uległ ogromnej profesjonalizacji. Tysiące firm z całego świata 

uczestniczy w światowym łańcuchu dostaw dla przemysłu lotniczego i – jednocześnie – 

w przepływie różnych technologii. 

 

Branża lotnicza na całym świecie zatrudnia bezpośrednio blisko 10 milionów osób, a pośrednio 

wpływa na 58 milionów miejsc pracy[1]. W skład tego bardzo ważnego dla światowej 

gospodarki sektora wchodzą linie lotnicze, leasingodawcy samolotów, porty lotnicze, agencje 

zarządzające przestrzenią, firmy obsługi naziemnej i technicznej oraz producenci części 

i samolotów – czyli przemysł lotniczy. Wartość całej branży w ciągu najbliższych 20 lat szacuje 

się na 15 180 miliardów dolarów, z czego 6 350 miliardów dolarów przypada na przemysł 

https://instytutwolnosci.pl/przemysl-lotniczy-droga-do-bogactwa-i-bezpieczenstwa-spoleczenstw/#_ftn1


 

   

lotniczy wytwarzający samoloty, a 2 365 miliardów dolarów – na usługi techniczne, 

inżynierskie oraz produkcję części[2]. 

Oznacza to, że przemysłowa część odpowiada za ponad 57% wartości całej branży lotniczej na 

świecie. Jednocześnie jest to najbardziej zyskowny fragment łańcucha wartości w lotnictwie, 

cechujący się przy tym największą stabilnością biznesową[3]. Na drugim końcu 

łańcucha  znajdują się linie lotnicze z kilkukrotnie niższą marżowością, co wpływa na kolejne 

fale bankructw przy każdej okazji – czy to podczas kryzysu, czy też spowolnienia 

gospodarczego na świecie. Nawet wieloletni prezes American Airlines Robert Crandall, będący 

jednocześnie jednym z większych autorytetów w branży lotniczej, określał linie lotnicze jako 

wspaniałe miejsce do pracy, ale jednocześnie bardzo kiepską inwestycję pod względem zwrotu 

zainwestowanych środków. 

 

Przemiany gospodarcze 

 

Firmy przemysłu lotniczego produkujące samoloty cywilne zlokalizowane są w większości 

przypadków w Europie, Ameryce Północnej i Japonii – w 2000 roku skupiały one 94% 

pracowników zatrudnionych w tym sektorze na całym świecie. Prowadzone od lat programy 

rozwojowe w wielu pozostałych krajach wpływają na pojawianie się kolejnych graczy na 

rynku, do których należą m.in. Korea Południowa, Singapur, Turcja, Izrael, Brazylia, Rosja, 

Chiny. Państwa te stopniowo przełamują dominację długoletnich liderów rynku. Dodatkowe 

przyśpieszenie w zmniejszaniu dystansu reszty świata w stosunku do Europy i Ameryki może 

przynieść realizacja założeń strategii „Made in China 2025”. Wskazuje ona na przemysł 

lotniczy w Chinach jako jeden z dziesięciu kluczowych sektorów na drodze transformacji do 

gospodarki opartej na wytwarzaniu produktów z wysoką wartością dodaną. Oznacza to zarazem 

odejście od modelu przewagi konkurencyjnej opartej na niskich kosztach pracy. 

Przemysł lotniczy, oprócz generowania wysokiej wartości dodanej, jest również miejscem 

o średnio dwukrotnie wyższych płacach względem innych sektorów wytwórczych. 

https://instytutwolnosci.pl/przemysl-lotniczy-droga-do-bogactwa-i-bezpieczenstwa-spoleczenstw/#_ftn2
https://instytutwolnosci.pl/przemysl-lotniczy-droga-do-bogactwa-i-bezpieczenstwa-spoleczenstw/#_ftn3


 

   

Generuje on przy tym jedne z najwyższych wydatków na badania i rozwój w stosunku do 

sprzedaży, plasując się prawie na tym samym poziomie co globalni liderzy – firmy 

farmaceutyczne[4]. 

Profesjonalizacja przemysłu lotniczego 

Przemysł lotniczy – od czasu wyprodukowania przez braci Wright pierwszego samolotu w 

manufakturze rowerów – uległ ogromnej profesjonalizacji. Na świecie działa kilkanaście firm 

będących finalnymi integratorami w zakresie produkcji dużych samolotów cywilnych. 

Producenci maszyn wspierani są natomiast przez tysiące firm kooperujących i dostawców 

części czy całych systemów. To te tysiące firm z całego świata uczestniczą w światowym 

łańcuchu dostaw dla przemysłu lotniczego i jednocześnie – w przepływie różnych technologii, 

przetwarzając aluminium, stal i wiele innych surowców w miliony  części i elementów (samolot 

pasażerski składa się zazwyczaj z 1 do 3 milionów części). Wiele z tych firm działa również w 

innych branżach, jednakże to produkcja dla lotnictwa jest dla nich w zdecydowanej większości 

przypadków najbardziej zyskowna i istotna pod względem rozwoju w przyszłości. 

Firmy działające dotychczas w motoryzacji, z dobrymi kompetencjami inżynierskimi i 

optymalnymi procesami produkcji seryjnej, wobec ogromnej konkurencji w ich rodzimej 

branży rozpoczynają wiele projektów dla przemysłu lotniczego, widząc tam źródło dla 

wysokich marż. 

Różnicę między branżą motoryzacyjną i lotniczą oraz zbrojeniową dobrze obrazuje grafika z 

ceną sprzedaży wytworzonego 1 kg produktu. Do ich wytworzenia użyto oczywiście innego 

połączenia surowców, jednakże to nie on odpowiada za istotną różnicę w cenach finalnych 

produktów. 

  

Najwięksi gracze 

 

Po ostatnich procesach konsolidacyjnych – przejęcie części lotnictwa cywilnego Embraera i 

Bombardiera przez Boeinga i Airbusa – rynek finalnych producentów podzielony został w 

zasadzie pomiędzy te dwie wielkie firmy. Od kilkunastu lat próbują też na ten rynek wejść 

firmy z Rosji, Chin i Japonii – na razie bez większych sukcesów. Jednakże nawet firmy z tych 

https://instytutwolnosci.pl/przemysl-lotniczy-droga-do-bogactwa-i-bezpieczenstwa-spoleczenstw/#_ftn4


 

   

trzech krajów,  w projektowanych i produkowanych samolotach bazują w zdecydowanej 

większości na silnikach czy częściach wykorzystywanych w produktach dwóch liderów rynku. 

Specyfika branży lotniczej i troska o bezpieczeństwo sprawiają, że pojawienie się nowych 

graczy jest poprzedzone wieloma latami prac badawczych i testowych nad nowymi produktami 

czy rozwiązaniami. 

Branża przemysłu lotniczego jest jednocześnie bardzo blisko związana z branżą 

zbrojeniową, z której technologii często korzysta. Wspomniani powyżej dwaj najwięksi 

gracze na rynku lotnictwa cywilnego to jednocześnie jedni z większych na świecie 

producentów samolotów wojskowych. 

Bliskie związki pomiędzy dwoma sektorami mają wyraz w nazwie Aerospace&Defense, 

będącej określeniem tego dużego sektora. Mocno rozwinięty przemysł lotniczy w danym kraju 

to równocześnie doskonała możliwość skutecznej absorpcji technologii zbrojeniowych 

pozyskanych z międzynarodowych programów czy zakupów uzbrojenia. Dobrym przykładem 

może być błyskawiczne zwiększenie produkcji samolotów wojskowych przez USA od 

momentu zaangażowania w II wojnę światową – na bazie dobrej bazy przemysłu lotniczego w 

tym kraju. Jednocześnie warto przypomnieć, że ogromne trudności z tym manewrem miały 

Niemcy, nieposiadające przed wojną dobrze rozwiniętego przemysłu lotniczego[5]. 

Wdrażane rozwiązania, technologiczne związane ze zbrojeniami, to najczęściej najwyższy 

poziom światowy, gdyż wydatki na badania i rozwój w tym sektorze stanowią akcelerator dla 

wielu innowacji. Podczas odbywającej się ostatnio konferencji „Warsaw Security Summit” 

jeden z panelistów – Andrea Truppo, zarządzający ze strony Włoch międzynarodowym 

programem budowy myśliwca Eurofighter – wyraził swoją opinię o możliwości rozwoju 

innowacji, mówiąc: „Dolina Krzemowa jest w USA dlatego, że jest tam również Pentagon”. 

Potwierdzeniem prawdziwości jego słów może być fakt, że większość otaczających nas 

wynalazków i innowacji ma swoje korzenie właśnie w przemyśle zbrojeniowym. 
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Polskie realia 

 

Polska posiada znakomite tradycje w rozwoju przemysłu lotniczego i zbrojeniowego, sięgające 

dwudziestolecia międzywojennego. W kolejnych dekadach jako kraj uczestniczyliśmy w 

produkcji na bazie pozyskanych z ZSRR technologii lub ich spolonizowanych wersji. Po 1989 

roku przemysł lotniczy w Polsce ulegał jednak stopniowej degradacji i upadkowi. Prywatyzacja 

wielu dawnych polskich czempionów, często z globalnymi sukcesami rynkowymi, i przejęcie 

ich przez globalnych producentów lotniczych pozwoliło utrzymać kompetencje ludzkie i 

organizacyjne w Polsce. Jednocześnie podział pracy przez nowych właścicieli, planujących 

zadania i projekty dla swojego globalnego zespołu zakładów, sprawia, że jako kraj nie jesteśmy 

obecnie w stanie odgrywać istotnej roli na rynku lotniczym jako producent. 

W polskich rękach pozostało jeszcze kilka firm produkcyjnych,  często o niskim poziomie 

technicznym, oraz kilka zakładów zajmujących się obsługą techniczną samolotów cywilnych i 

wojskowych na nierzadko światowym poziomie. Zespoły inżynierów i pracowników w tych 

ostatnich firmach, mających na co dzień praktyczny kontakt z najnowszymi na świecie 

technologiami w lotnictwie, mogą być w przyszłości doskonałą bazą do rozwoju w Polsce 

przemysłu lotniczego. Przemysłu generującego wysokopłatne miejsca pracy oraz wysokie 

nakłady na badania i rozwój. Jednocześnie zaś – przemysłu istotnego pod kątem 

bezpieczeństwa, będącego doskonałym wsparciem dla pozyskania technologii wojskowych i 

rozwoju zdolności militarnych oraz – jednocześnie – dodatkowym narzędziem politycznym, 

dzięki uczestnictwu w światowym łańcuchu dostaw istotnych systemów uzbrojenia. 

 

[1] Por. https://www.iata.org/publications/economics/Reports/ATAG/AviationBenefitsBeyondBorders2014Summ

ary.pdf [dostęp: listopad 2019]. 
[2] Por. https://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/commercial/market/commercial-market-

outlook/assets/downloads/2018-cmo-07-17.pdf [dostęp: listopad 2019]. 
[3] Por. https://www.iata.org/whatwedo/Documents/economics/profitability-and-the-air-transport-

value%20chain.pdf [dostęp: listopad 2019]. 
[4] European Commission, Directorate General Joint Research Centre, Monitoring industrial research – The 

Annual Digest of Industrial R&D, 

2006, https://www.researchgate.net/publication/236610457_Monitoring_Industrial_Research_The_Annual_Dige

st_of_Industrial_RD [dostęp: listopad 2019]. 
[5] Adam Tooze, Cena zniszczenia. Wzrost i załamanie nazistowskiej gospodarki, Wydawnictwo Napoleon V, 

Oświęcim 2017. 
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RAFAŁ MOMOT 

Menadżer z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą oraz finansami w polskich i międzynarodowych 

firmach. W ostatnim miejscu pracy – największej polskiej firmie lotniczej, w ciągu dwóch lat zwiększył sprzedaż 

eksportową o blisko 90%. Umożliwiło to przejście z dużych strat na zyski (wzrost marży o 18 punktów 

procentowych), zatrudnienie ponad 150 nowych pracowników oraz wprowadzenie pierwszych podwyżek od lat. 

Autor wielu raportów wspierających polskie firmy przemysłowe i handlowe. Specjalizuje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Dlaczego w polskim sporcie brakuje wykwalifikowanych 

menedżerów? 
 

Grzegorz Botwina 

 

Najczęściej „działacze”, bo tak określa się osoby zarządzające w środowisku sportowym, 

są trenerami, nauczycielami WF-u czy też byłymi zawodnikami, a ich przygotowanie do 

zarządzania organizacjami sportowymi okazuje się niewystarczające. Inną rzeczą jest 

prowadzenie treningu dla grupy 15 osób, a inną – przewodzenie organizacji zrzeszającej 

kilkaset osób i dysponującej budżetem często sięgającym kilku czy kilkudziesięciu 

milionów złotych. 

 

Sport jest niezwykle ważnym obszarem życia społecznego, zarówno z perspektywy 

pojedynczego obywatela, jak i z perspektywy państwa. Budzi emocje, bardzo często skrajne. 

Gdy nasz ulubiony zawodnik czy drużyna wygra mecz, odczuwamy euforię, gdy przegra – 

jesteśmy bliscy rozpaczy. Ale sport to również aktywność fizyczna – ten aspekt jest nie do 



 

   

przecenienia w czasach, w których coraz powszechniejsza staje się otyłość, a młodzież 

większość czasu spędza przed ekranem. Od wieków był również stosowany jako narzędzie 

polityczne – nie bez powodu do dziś większość ludzi kojarzy powiedzenie wywodzące się ze 

starożytnego Rzymu: „chleba i igrzysk”. Ten aspekt często wykorzystywany jest przez 

polityków do przenoszenia pozytywnych skojarzeń czy emocji związanych ze sportem do 

budowania wizerunku. Biorąc pod uwagę, że – według ostrożnych wyliczeń – sektor sportowy 

jest odpowiedzialny za 2% PKB, nie można oprzeć się wrażeniu, że stanowi on jedną z 

ważniejszych gałęzi gospodarki. Dlaczego więc w polskim sporcie ciągle brakuje 

wykwalifikowanych menedżerów? 

 Problem monopolu 

Nie sposób mówić o sporcie bez wzięcia pod uwagę globalnej perspektywy. Na świecie od 

ponad 100 lat jest on przecież w dużej mierze zarządzany przez różnego rodzaju 

stowarzyszenia. Rozpoczynając od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, przez 

światowe federacje, po narodowe związki sportowe – mamy do czynienia z organizacjami 

należącymi do trzeciego sektora. Idea samostanowienia jest oczywiście niezwykle ważna, a 

dobrze wykorzystana – może przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

Jednocześnie niesie ona ze sobą pewne ograniczenia. Organizacje pozarządowe często nie 

działają w oparciu o zasady rynkowe, tylko o subwencje państwowe lub inne formy 

finansowania, niejednokrotnie nie wymagające wymiernych rezultatów. 

Co więcej, sport – zarówno w perspektywie globalnej, jak i krajowej – w dużej mierze opiera 

się na monopolu. Zawodnicy, którzy chcą uczestniczyć w międzynarodowej rywalizacji, muszą 

być powołani do reprezentacji przez krajowy związek sportowy,  ten zaś musi być członkiem 

międzynarodowej federacji sportowej. W ten sposób system, na czele z polskimi związkami 

sportowymi, przez dziesięciolecia radził sobie z utrzymywaniem swojej pozycji, nie martwiąc 

się o nowe podmioty na rynku. 

W ujęciu globalnym mamy więc do czynienia z monopolem, nie zawsze dostosowującym 

się do zmieniającego się rynku. Natomiast w Polsce możemy mówić o monopolu, który nie 

dostosował się w pełni do zmiany systemowej po 1989 roku. 



 

   

Historycznie sport w Polsce był finansowany przez państwo oraz przez przedsiębiorstwa 

państwowe, co wielu wspomina z nostalgią. Decyzja dotycząca finansowania należała do partii, 

a rozmaite dyscypliny były często oczkiem w głowie lokalnych czy krajowych decydentów, co 

pozwalało na dostatnie funkcjonowanie tych, którzy się w nich specjalizowali. W tym systemie 

sport wyczynowy czy też wyniki na arenie międzynarodowej okazywały się najważniejsze. 

Po transformacji systemowej okazało się, że wiele źródeł finansowania, dostępnych we 

wcześniejszym ustroju, nie ma już racji bytu. Natomiast gospodarka rynkowa zaczęła 

pokazywać, że sport może być również biznesem, kwestionując w ten sposób monopol nadany 

przez państwo. 

Problemy kadrowe 

W dobie postępu technologicznego i upowszechnienia Internetu okazało się, że nie wystarczy 

już raz na jakiś czas pojawić się w „Przeglądzie Sportowym” czy informacjach sportowych po 

„Wiadomościach”, a transmisja w TVP nie jest jedynym sposobem dotarcia do masowej 

publiczności. 

Teraz trzeba być w stałym kontakcie z fanami. Nie tylko budować markę – zarówno 

organizacji sportowej, jak i sportowca, ale również tworzyć wizerunek całego sportu w 

sposób strategiczny, z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacji. 

Niestety, polskich związków sportowych nikt na tę transformację nie przygotował. Najczęściej 

„działacze”, bo tak określa się osoby zarządzające w środowisku sportowym, są trenerami, 

nauczycielami WF-u czy też byłymi zawodnikami, a ich przygotowanie do zarządzania 

organizacjami sportowymi okazuje się niewystarczające. Inną rzeczą jest prowadzenie treningu 

dla grupy 15 osób, a inną – przewodzenie organizacji zrzeszającej kilkaset osób i dysponującej 

budżetem często sięgającym kilku czy kilkudziesięciu milionów złotych. 

Problem finansowania 

Kolejnym problemem sektora sportowego pozostaje wysokość zarobków. Niestety, poziom 

wynagrodzeń, jaki najczęściej można spotkać w tym obszarze gospodarki, okazuje się niższy 

od tego proponowanego przez biznes. Jako że jest to sektor pozarządowy, duża część osób 



 

   

pracujących w nim to wolontariusze. Bazując na tej grupie, można, oczywiście, budować silną 

organizację, ale wolontariusze nie wezmą odpowiedzialności za całość działań organizacji. 

Potrzebna jest wykwalifikowana kadra, posiadająca kompetencje i kwalifikacje do 

prowadzenia działań w zmieniającym się środowisku. Szczególnie istotne wydają się 

kompetencje związane z zarządzaniem zmianą, która jest niezbędna do wprowadzenia polskich 

związków sportowych w XXI wiek. Żeby takich menedżerów zatrudnić, trzeba jednak 

zaproponować im wynagrodzenie adekwatne do kompetencji, co najczęściej w polskim 

sektorze sportowym okazuje się nieosiągalne. Mamy więc do czynienia albo z pasjonatami, 

którzy godzą się na niższe wynagrodzenie za wykonywaną pracę w stosunku do tego, co 

mógłby im zaproponować sektor biznesowy, albo z osobami, które wymaganych kwalifikacji 

nie posiadają, natomiast często świetnie znają się na danej dyscyplinie. 

Ponadto w Polsce edukacja kadry menedżerskiej dla sektora sportowego praktycznie nie 

istnieje. Uczelnie ekonomiczne nie podejmują tematu poza pojedynczymi programami studiów 

podyplomowych, a większość edukacji menedżerów sportu odbywa się na Akademiach 

Wychowania Fizycznego, które najczęściej nie posiadają kompetencji do nauczania w tym 

obszarze. Stąd też, nawet jeżeli działacz chciałby się wyedukować w dziedzinie zarządzania 

organizacją sportową, zazwyczaj nie ma gdzie tego zrobić. 

Polskie związki sportowe w dużej mierze nadal finansowane są przez budżet państwa lub 

samorządu w postaci różnego rodzaju dotacji. Uzależnienie od jednego źródła 

pozyskiwania funduszy jest spore – może stanowić nawet ponad 90% budżetu organizacji. 

Najczęściej wysokość finansowania jest w miarę stała w perspektywie wieloletniej, ulega 

fluktuacjom tylko w odniesieniu do cyklu olimpijskiego – im bliżej igrzysk, tym więcej 

pieniędzy. Przy tym nawet małe dotacje okazują się wystarczające do utrzymania działacza 

zajmującego się daną organizacją. Biorąc pod uwagę, że nakłady naszego państwa na sport 

rosną, nie można tu liczyć na zbyt dużą motywację do poszukiwania alternatywnych źródeł 

utrzymania. 

Wskazania do transformacji 



 

   

Podsumowując, sport na świecie przechodzi od czasu wprowadzenia Internetu olbrzymią 

zmianę. Dostępność nowych kanałów przekazu sprawia, że organizacje sportowe mają 

praktycznie nieograniczoną możliwość interakcji z fanami, co z kolei umożliwia budowanie 

rozpoznawalności sportu na wielu płaszczyznach i  rozwijanie go w ten sposób. 

Nasz krajowy system, bazujący na dominacji polskich związków sportowych i dający tym 

organizacjom ustawowy monopol, nie jest optymalnym środowiskiem do wprowadzania zmian 

czy modernizacji, które obserwujemy w innych sektorach gospodarki. Finansowanie z budżetu 

państwa nie motywuje do wprowadzania reform. Występują również dodatkowe ograniczenia 

w postaci braku dostępności wykwalifikowanej kadry, co wpływa na utrzymanie  status quo. 

Reforma polskiego systemu sportowego musiałaby obejmować wiele aspektów, jak 

chociażby edukacja kompetentnych kadr zarządczych, posiadających wiedzę i 

umiejętności niezbędne do zarządzania dużymi organizacjami. 

Co więcej, stopniowa reforma finansowania polskich związków sportowych powinna zmierzać 

do zwiększenia ich niezależności od budżetu państwa, faworyzując wielostronne pozyskiwanie 

funduszy. Organizacje sportowe w Polsce muszą też rozpoznać siłę, jaka wiąże się z Internetem, 

i potencjał, jaki dla rozwoju poszczególnych sportów w naszym kraju niesie wykorzystanie 

bezpośredniej komunikacji z fanami. 
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Jak podróżują Polacy? Trendy i tendencje w branży turystycznej 
 

Aleksandra Fabin 

Polacy wydają na podróże coraz więcej i  coraz częściej wybierają aktywne formy 

wypoczynku. Jakie rodzaje wakacji preferujemy i dokąd najchętniej wyjeżdżamy? Co o 

polskiej turystyce mówią dane z raportów?  

 

Dzięki bogatej ofercie przedsiębiorstw turystycznych i tanich linii lotniczych, rewolucji 

cyfrowej w turystyce, braku konieczności posiadania paszportu oraz ruchu bezwizowego do 

wielu krajów świata Polacy podróżują coraz chętniej i coraz dalej. Na wakacje w 2019 roku 

wybiera się ponad połowa Polaków – 54%. 

Chociaż zagraniczne wakacje zyskują wśród Polaków na popularności, najchętniej wybieramy 

jednak wariant krajowy. Według raportu Diners Club Polska[1] w 2019 roku na wakacje 

wyjechało prawie 54% Polaków. 35,5% badanych zadeklarowało, że wybierze podróże po 

https://instytutwolnosci.pl/jak-podrozuja-polacy-trendy-i-tendencje-w-branzy-turystycznej/#_ftn1


 

   

Polsce. Na urlop za granicą zdecydowało się natomiast wyjechać 18,3% uczestników badania, 

przy czym ponad połowa z nich wybrała odpoczynek na terenie Unii Europejskiej. 

Jak wynika z badania Wakacje Polaków 2019 – Barometr Providenta[2], 

najpopularniejszym kierunkiem podróży krajowych jest Bałtyk, nad którym urlop 

spędziło 37% respondentów. 

Niewiele mniejszy odsetek, bo 32% ankietowanych, wybrało wyjazd zagranicę. Polskie góry 

odwiedziło zaledwie 15% badanych. 

Zagraniczne kierunki, które cieszą się największą popularnością wśród Polaków, to przede 

wszystkim Grecja, Turcja, Chorwacja i Hiszpania. Jak podaje Polska Izba Turystyczna[3], w 

2019 roku zaobserwowano powrót kierunków przez kilka lat nieobecnych na rynku: Turcji, 

Egiptu i Tunezji. Według tej instytucji wśród polskich turystów popularnością cieszą się też 

Bułgaria, Albania czy Włochy. 

 

Ile Polacy wydają na wakacje? 

 

Cytowane badanie firmy Provident wskazuje, iż na letni wypoczynek Polacy wydali w 2019 

roku średnio ok. 3396 zł na osobę. To prawie o 670 zł więcej niż w ubiegłym roku. Średnia 

deklarowana kwota znacząco wzrosła. Jeszcze w 2017 roku było to nieco ponad 2800 zł, a rok 

później – ok. 2700 zł. 

Większość badanych finansuje wakacyjny wyjazd z oszczędności. 

Najwięcej, bo ponad 4000 zł, wydadzą osoby w wieku 40-59 lat. Natomiast najmniejszym 

budżetem dysponują młodzi ludzie w wieku 15-24 lat, którzy na wakacyjne podróże zamierzają 

przeznaczyć średnio 2050 zł. 

Jak odpoczywają Polacy? 

Według raportu Diners Club Polska większość Polaków deklaruje, że nie spędza urlopu na 

leżaku – ten sposób odpoczynku wybiera tylko co czwarty turysta. Zdecydowana większość  – 

https://instytutwolnosci.pl/jak-podrozuja-polacy-trendy-i-tendencje-w-branzy-turystycznej/#_ftn2
https://instytutwolnosci.pl/jak-podrozuja-polacy-trendy-i-tendencje-w-branzy-turystycznej/#_ftn3


 

   

2/3 badanych – stawia na aktywny wypoczynek. 40% badanych deklaruje, że w czasie wakacji 

najchętniej wybiera zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc. 

Coraz więcej polskich turystów decyduje się na uprawianie sportu w czasie podróży. 

W 2017 roku w ten sposób urlop chciało spędzić zaledwie 3% badanych, w 2018 roku odsetek 

wzrósł do 16,4%, a w tym roku blisko 21% deklaruje zainteresowanie tą formą spędzania czasu. 

Wakacje na własną rękę czy z biurem podróży? 

Jak pokazują badania przeprowadzone przez SW Research – Agencję Badań Rynku i Opinii 

w 2018[4] roku, prawie 70% ankietowanych samodzielnie planuje swój wyjazd. Blisko 20% 

organizuje wypoczynek w kraju. 

Z usług biur podróży korzysta nieco ponad 12% Polaków. Najczęściej sięgają oni po ofertę 

sprawdzonych tour-operatorów, wśród których najpopularniejszymi pozostają TUI 

Poland, Itaka oraz Rainbow Tours. 

Ponadto 60% badanych szuka w Internecie informacji na temat miejsca planowanych wakacji, 

a 50% rezerwuje noclegi online, korzystając bezpośrednio ze stron internetowych obiektów 

noclegowych. Rośnie również popularność serwisów rezerwacyjnych. Za pośrednictwem 

Internetu Polacy kupują też dodatkowe ubezpieczenie, bilety na samolot i inne środki transportu 

oraz sprawdzają oferty biur podróży. 

Polacy coraz chętniej wybierają uczestnictwo w turystyce jako formę spędzania czasu wolnego. 

Z roku na rok wzrasta liczba osób, które podróżują zarówno w kraju, jak i zagranicą – 

najczęściej jednak wybierając wciąż Polskę. Polacy to świadomi konsumenci, preferujący 

aktywny wypoczynek, lubiący ciepłe kraje, samodzielnie planujący wyjazdy oraz 

wykorzystujący technologię i Internet do organizacji i realizacji podróży. Badania wskazują, że 

popularność turystyki w naszym kraju stale rośnie i z dużym prawdopodobieństwem ta 

tendencja już się nie zmieni. 

 

[1] https://www.money.pl/gielda/diners-club-polska-odsetek-polakow-ktorzy-wyjada-na-wakacje-w-br-spadl-do-

54-6385771825023105a.html, https://www.dinersclub.pl/ [dostęp: listopad 2019] 

https://instytutwolnosci.pl/jak-podrozuja-polacy-trendy-i-tendencje-w-branzy-turystycznej/#_ftn4
https://instytutwolnosci.pl/jak-podrozuja-polacy-trendy-i-tendencje-w-branzy-turystycznej/#_ftnref1
https://www.money.pl/gielda/diners-club-polska-odsetek-polakow-ktorzy-wyjada-na-wakacje-w-br-spadl-do-54-6385771825023105a.html
https://www.money.pl/gielda/diners-club-polska-odsetek-polakow-ktorzy-wyjada-na-wakacje-w-br-spadl-do-54-6385771825023105a.html
https://www.dinersclub.pl/


 

   

[2] https://media-provident.pl/pr/446603/barometr-providenta-polacy-wydaja-coraz-wiecej-na-wakacje [dostęp: 

listopad 2019] 
[3] https://www.forbes.pl/biznes/kierunki-wyjazdow-turystycznych-polakow-2019-grecja-i-turcja-najbardziej-

popularne/2s8byfs [dostęp: listopad 2019] 
[4] https://swresearch.pl/news/czytaj/id/152/jak-podr-uj-polacy-raport-z-badania [dostęp: listopad 2019] 
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Wzrost płacy minimalnej – szansa czy zagrożenie dla polskiej 

gospodarki? 
 

 

Marcin Żuber 

Warto się zastanowić, jakie skutki może przynieść aktywna rola państwa w odwróceniu 

trendów związanych z polityką płacową panującą w Polsce. Czy rzeczywiście będą one 

opłakane dla gospodarki, jak głoszą liberałowie? 

 W związku z wyborczą propozycją PiS, dotyczącą zwiększenia płacy minimalnej z 2250 zł 

brutto obecnie do 4000 zł brutto w 2023 roku, przetoczyła się przez nasz kraj fala dyskusji na 

temat skutków takiej operacji dla polskiej gospodarki. Chciałbym w niniejszym artykule 

spojrzeć szerzej na kwestie dotyczące polityki płacowej w Polsce po 1989 roku, a wyborcza 

obietnica, która odbiła się tak szerokim echem, jest do tego dobrym przyczynkiem. 

https://instytutwolnosci.pl/jak-podrozuja-polacy-trendy-i-tendencje-w-branzy-turystycznej/#_ftnref2
https://media-provident.pl/pr/446603/barometr-providenta-polacy-wydaja-coraz-wiecej-na-wakacje
https://instytutwolnosci.pl/jak-podrozuja-polacy-trendy-i-tendencje-w-branzy-turystycznej/#_ftnref3
https://www.forbes.pl/biznes/kierunki-wyjazdow-turystycznych-polakow-2019-grecja-i-turcja-najbardziej-popularne/2s8byfs
https://www.forbes.pl/biznes/kierunki-wyjazdow-turystycznych-polakow-2019-grecja-i-turcja-najbardziej-popularne/2s8byfs
https://instytutwolnosci.pl/jak-podrozuja-polacy-trendy-i-tendencje-w-branzy-turystycznej/#_ftnref4
https://swresearch.pl/news/czytaj/id/152/jak-podr-uj-polacy-raport-z-badania


 

   

 

Braki w edukacji 

Trzydzieści lat temu w erę gospodarki rynkowej weszliśmy bardzo kiepsko wyedukowani w 

dziedzinie ekonomii, czemu trudno się dziwić po niemal półwieczu realnego socjalizmu; i nie 

chodzi tu o ogół społeczeństwa, ale przede wszystkim o elity polityczne. W naszej polityce 

gospodarczej pojawił się wtedy Leszek Balcerowicz ze swoim dogmatyzmem liberalnym w 

stylu polityki Thatcher czy Reagana. Ćwierć wieku temu przyjęliśmy jego hasła jako prawdy 

objawione i, o ironio, bezrefleksyjnie powtarzali je później politycy z każdej strony sceny 

politycznej, także oponenci Balcerowicza (ale niemający żadnych konkretnych poglądów na 

gospodarkę i nie potrafiący spojrzeć krytycznie na propozycje liberalne). 

Dla przypomnienia w telegraficznym skrócie: podatki miały być jak najniższe, a ich progresja 

– spłaszczona. Optimum stanowiłby liniowy podatek dochodowy. Firmy, w tym wielkie 

koncerny, powinny również płacić jak najniższy podatek od swoich zysków.  Państwo powinno 

redystrybuować jak najmniejszy odsetek PKB i nie ingerować w gospodarkę narodową, bo 

rynek sam najlepiej zadba o rozwój, a że wygrywają na nim wyłącznie najsilniejsi, to jest akurat 

według liberałów objaw pozytywny. Kosztami nierówności społecznych ekonomiści liberalni 

nigdy się nie martwili. 

Doktryna ta nie bierze jednak pod uwagę szeregu wypaczeń gospodarczych i społecznych, jakie 

ze sobą niesie. Żeby było jasne, autor artykułu jest zwolennikiem wolnego rynku i swobody 

gospodarowania. 

Należy jednak docenić rolę państwa jako czynnika, który – po pierwsze – stoi na straży 

uczciwych zasad funkcjonowania rynku, aby mali przedsiębiorcy mieli szansę startu i 

podjęcia konkurencji, po drugie – strzeże gospodarczych interesów narodowych, po 

trzecie zaś – dba o zrównoważony i sprawiedliwy rozwój społeczny oraz solidarność 

społeczną. 

Elementy te wcale nie stoją w sprzeczności z wolnym gospodarowaniem, rozwijaniem 

talentów, pomysłów i innowacyjności jednostek. W tymże aspekcie społeczno-gospodarczym 

objawia się również rola państwa w kreowaniu polityki płacowej. 

  



 

   

Kraj na dorobku 

Dogmaty liberalne stanowią, że płace w Polsce powinny być względnie niskie, aby nie obciążać 

zanadto pracodawców ich kosztami. Polska, jako kraj na tzw. dorobku, powinna konkurować 

głównie niższymi kosztami pracy i tym przyciągać kapitał zachodni, ewentualnie – oferować 

tańsze wyroby i usługi. Warto zauważyć, że, prowadząc politykę ekonomiczną opartą na tym 

dogmacie, przez 25 lat pozostawaliśmy krajem na dorobku i końca tego stanu opcja 

Balcerowiczowska wskazać nie potrafiła, nie biorąc przy okazji w ogóle pod uwagę kosztów 

społecznych. 

Przez niemal cały okres postkomunizmu wzrost płac był niewspółmierny 

(tzn.  niedoszacowany) do wzrostu PKB i wzrostu wydajności pracy. W efekcie 

następowało w Polsce pogłębianie nierówności społecznych i rozwarstwienia 

dochodowego oraz majątkowego między najbogatszymi a biedniejszą częścią 

społeczeństwa. 

Istotny problem stanowił również transfer kapitału za granicę i nieakumulowanie kapitału 

będącego efektem wzrostu, a stanowiącego trampolinę do dalszego rozwoju i fundament dla 

rzeczywistego bogactwa kraju w perspektywie długoterminowej. Rozwarstwienie dodatkowo 

pogłębiane było niewielką bądź faktycznie nieistniejącą progresją podatkową. W efekcie 

również udział kosztów płac w PKB należy w Polsce do najniższych w Unii Europejskiej. I 

oczywistym jest, że – jeżeli państwo nie zacznie w aktywny sposób stymulować polityki 

płacowej – silniejsza strona stosunku pracy, czyli pracodawcy, nie będą kwapić się do 

pomniejszania swoich dochodów, poprzez zwiększanie płac. 

Spróbujmy zatem zastanowić się, jakie skutki może przynieść aktywna rola państwa w 

odwróceniu tego trendu i czy rzeczywiście będą one opłakane dla gospodarki, jak głoszą 

liberałowie.  

Konsekwencje wzrostu płac 

Po pierwsze – wyższe płace wrócą przecież do gospodarki. Lepiej opłaceni ludzie wydadzą te 

środki na konsumpcję, a zwiększony popyt nakręci rynek, przy okazji otwierając nierzadko pole 

do startu lub rozwoju przedsiębiorcom. Oczywiście, wzrost popytu przyczynia się po części do 

wzrostu inflacji, ale raczej nikłe wydaje się zagrożenie, że w jej wyniku płace realnie nie 

wzrosną. 



 

   

Jak kiedyś ktoś trafnie i obrazowo stwierdził, bogata garstka społeczeństwa, kupująca 

jachty i drogie limuzyny, gospodarki nie rozkręci, ale może to uczynić kilkanaście 

milionów ludzi, którzy co miesiąc będą otrzymywać, powiedzmy, 1000 zł więcej i wydadzą 

tę kwotę na lepszą żywność, weekendowy wypoczynek, wyjście do restauracji, nowy 

samochód, poprawę kondycji fizycznej, lekarza, kino, książkę itd.  

Z pewnością pojawi się jakaś, prawdopodobnie niewielka, grupa najmniejszych firm, których 

nie będzie stać na dalsze zatrudnienie pracowników i które w efekcie upadną. Ale państwo, 

niestety, musi  brać pod uwagę efekt globalny. 

Na początku lat 90. koszty transformacji poniosło kilka milionów osób bezrobotnych i ich 

rodzin. Wzrostu bezrobocia w efekcie wzrostu płac raczej obawiać się nie musimy, bo akurat 

moment na aktywną politykę w tym zakresie, bez ryzyka wzrostu bezrobocia, jest teraz 

najlepszy od 1989 roku. Poza tym zwiększony popyt spowoduje rozwój wielu małych firm i 

wręcz generowanie nowych miejsc pracy.  

Lekcja historii 

Warto zauważyć, że wzrost płac jest również czynnikiem, który generuje zwiększoną 

innowacyjność. To właśnie wzrost kosztów zatrudnienia wymusza na przedsiębiorcach 

wdrażanie mniej pracochłonnych, nowatorskich rozwiązań. Zobrazujmy to, sięgając do naszej 

historii.  

W krajach Europy Zachodniej, w wiekach XVI-XVIII, gospodarka ruszyła z miejsca, 

wkraczając w erę kapitalizmu, manufaktur, rozwoju przedsiębiorczości, aktywizując przede 

wszystkim mieszczaństwo, które awans społeczny zawdzięczało swojej pracy i talentom, a nie 

wyłącznie pochodzeniu. Następnie, począwszy od Wielkiej Brytanii, zachodnia Europa 

wkroczyła w erę rewolucji przemysłowej. W tym czasie na terenach Rzeczypospolitej 

nieustannie ograniczaliśmy się do eksportu zboża. Jaki był tego powód? Kilkaset najbogatszych 

rodów magnackich nie miało żadnej motywacji do zmian, szukania nowych pomysłów. 

Mieszczaństwo, czyli najbardziej postępowy element społeczny na Zachodzie, potencjalnie 

konkurencyjne dla oligarchów, zostało w Polsce pozbawione praw politycznych, a w 

konsekwencji – również szerszych możliwości gospodarczych. Oligarchowie z kolei mieli 

praktycznie darmową, nieograniczoną siłę roboczą w postaci zniewolonego chłopstwa. Owa 



 

   

„komfortowa” sytuacja i niemal zupełny brak kosztów pracy przy produkcji zboża nie 

wymuszały innowacyjności. Pytanie tylko, czy jako kraj osiągnęliśmy satysfakcjonujący efekt 

długofalowy? Tej dygresji nie należy oczywiście przenosić 1 do 1 do czasów współczesnych, 

ale mechanizm wydaje się jednak podobny i w dużym stopniu zachowany. 

Można oczywiście snuć obawy, że mechanizacja, komputeryzacja i większa 

innowacyjność ograniczają ostatecznie miejsca pracy – i pewnie rzeczywiście tak jest na 

poziomie przedsiębiorstwa. Ale jednocześnie generują one nowe możliwości i nowe 

inwestycje, które tworzą miejsca pracy w innych sektorach i dziedzinach. 

W ten sposób windują kraj w światowym łańcuchu powiązań gospodarczych, wyrywając go z 

pułapki średniego rozwoju, z której nie uciekniemy,  konkurując wyłącznie niskimi kosztami 

pracy. 

Kierunek zmian 

 

W mojej opinii kierunek polityki płacowej wskazany przez rząd jest jak najbardziej pożądany. 

Sprawiedliwy pod względem społecznym (po dekadach, w których większość z nas musiała 

godzić się z polityką „zaciskania pasa”) i korzystny dla dalszego rozwoju gospodarki, zarówno 

w kontekście wzrostu kreowanego przez rosnący popyt, jak i pozytywnego wymuszenia w 

obszarze wdrażania innowacyjności. Potencjalne zyski zdecydowanie przewyższają 

ewentualne koszty. Wzrost realnych dochodów społeczeństwa jest jednym z czynników 

niezbędnych dla wyprowadzenia Polski z pułapki średniego rozwoju. 

 

MARCIN ŻUBER 

Ekspert Instytutu Wolności ds. przedsiębiorczości Zastępca Dyrektora Departamentu Doradztwa dla Biznesu i 

Sektora Publicznego w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (ŁARR S.A.), zajmującego się m.in. 

finansowaniem przedsiębiorstw, projektami termomodernizacyjnymi, analizą efektywności inwestycji oraz 

organizacją misji gospodarczych do krajów Europy Wschodniej. Członek Rady Funduszu Pożyczkowego ŁARR 



 

   

S.A., wspierającego inwestycje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Członek 

grupy roboczej koordynującej współpracę pomiędzy województwem łódzkim i obwodem winnickim na Ukrainie. 

Samorządowiec. Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Łódź-Ruda. Współorganizator i pomysłodawca wielu 

inicjatyw i inwestycji lokalnych (m.in. rewitalizacji i rekultywacji Parku 1. Maja i Stawów Stefańskiego w Łodzi, 

imprezy biegowej „Bieg dla Rudy”, organizowanie wydarzeń dla dzieci z domu dziecka, akcji charytatywnych dla 

dzieci i osób starszych). 

 

 

Jak wyjść zwycięsko z Rewolucji 4.0? 
 

Janusz Gorol 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dużo łatwiej wprowadzić do firmy nową technologię, 

niż zmienić mentalność ludzi. Podjęta we właściwym czasie refleksja na temat 

zbliżających się zmian i przygotowanie strategii HR stają się coraz bardziej palącą 

potrzebą firm we wszystkich branżach. 

 

„Trzeba było zostać spawaczem” – taka refleksja naszła mnie niedawno, gdy obserwowałem 

trudności, z jakimi boryka się wiele firm produkcyjnych, próbujących zatrudnić różnych 

specjalistów przemysłowych. Nie da się ukryć, że rynek pracownika, otwarte granice 



 

   

i zaniedbania w sferze szkolnictwa zawodowego zrobiły swoje. Wydawać by się mogło, że 

osoby mające tzw. „twardy fach w ręku” powinny być spokojne o swoją przyszłość. Ale czy na 

pewno? 

 Działy HR wielu firm sporo czasu poświęcają na analizy rynku czy przewidywania, jak będzie 

wyglądał nadchodzący kryzys. Rzadko jednak w swoich strategiach próbują przewidzieć, jak 

bardzo zmieni się – i to już za chwilę – nasze zapotrzebowanie na pracę ludzi. Tymczasem 

efektywne planowanie może przygotować na nadchodzące zmiany zarówno szefów, jak 

i pracowników. 

W zeszłym miesiącu miałem okazję odwiedzić jeden z zakładów produkcyjnych firmy 

FAMUR, w której pracuję jako HR biznes partner. Kolega z dumą prezentował mi niedawno 

zakupione roboty. Są wydajne, nie potrzebują przerwy na papierosa czy na śniadanie. Mimo że 

polska gospodarka znajduje się w pierwszej trzydziestce globalnego rankingu publikowanego 

przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wciąż opiera się na taniej sile roboczej. Tak zwana 

„gęstość robotyzacji” nadal jest w naszym kraju stosunkowo niska. Średnia na świecie to 74 

roboty na 10 tysięcy pracowników – w Polsce ten wskaźnik wynosi zaledwie 32. Dla 

porównania w Czechach jest on trzykrotnie wyższy i wynosi 101 robotów, a na Słowacji – aż 

132[1]. Mamy więc wiele do nadrobienia. Rosnące koszty pracy i duży niedobór pracowników 

pozwalają jednak sądzić, iż wskaźnik ten będzie się systematycznie zwiększał. 

Wydawać się może, że więcej robotów będzie oznaczało mniej miejsc pracy dla ludzi, a co za 

tym idzie – dziś tak poszukiwani i wysoko cenieni spawacze  nagle przestaną być potrzebni. 

Nie jest to jednak do końca prawda. 

Eksperci wskazują, że postępująca robotyzacja nie zagrozi większości miejsc pracy. 

Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ryzyko to dotyczy co 

dziesiątego zawodu[2]. Znacząco zmieni się natomiast sposób wykonywania pracy. 

Roboty spawające wciąż będą potrzebować osób, które są w stanie je obsłużyć. Trzeba przecież 

wprowadzić dane do maszyny, zaplanować, jakie spawy mają być wykorzystane, 

i skontrolować, czy robot właściwie wykonał swoją pracę. Kto będzie tutaj lepszym ekspertem 
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niż spawacz, który sam wykonywał te czynności przez kilka ostatnich lat? Będzie on musiał 

jednak poszerzyć swoje kompetencje. 

  

Kompetencje przyszłości 

Zgodnie z raportem, jaki wydał niedawno Polski Fundusz Rozwoju wraz z firmą Google 

i Uniwersytetem Warszawskim, szczególnie ważne są te umiejętności, które odróżniają pracę 

człowieka od systemów informatycznych, robotów czy sztucznej inteligencji. 

„Kompetencje przyszłości to konkretne umiejętności umożliwiające podejmowanie 

i realizowanie zadań w środowisku pracy, które jest z gruntu elastyczne, rozproszone 

geograficznie, podatne na częste i szybkie zmiany, zakłada konieczność operowania 

technologiami cyfrowymi i współpracę ze zautomatyzowanymi systemami i maszynami 

wykorzystującymi sztuczną inteligencję”[3]. Zdaniem autorów raportu można je podzielić na: 

1. Kompetencje techniczne i cyfrowe. 

2. Kompetencje społeczne. 

3. Wyższe kompetencje poznawcze. 

Ciekawe jest, że w dużej mierze pokrywają się one z ośmioma kompetencjami kluczowymi w 

procesie uczenia się przez całe życie, określonymi przez Radę Europejską[4]. 

  

Pomagając innym, pomagamy sobie 

Doskonałym narzędziem do uczenia kompetencji społecznych mogą być projekty społeczne. 

Zarówno te organizowane przez różnego rodzaju instytucje pozarządowe, jak i przez firmy 

komercyjne. Polski Fundusz Rozwoju wraz z Google realizuje już drugą edycję projektu 

„Projektanci innowacji PFR”. To cykl warsztatów uczących coraz bardziej popularnej na 

świecie metody design thinking, która pomaga planować usługi i produkty. Pierwsza edycja, 

zorganizowana w zeszłym roku, zgromadziła prawie 1300 osób w 7 miastach w Polsce, 

w tegorocznej udział weźmie jeszcze więcej uczestników[5]. 

https://instytutwolnosci.pl/jak-wyjsc-zwyciesko-z-rewolucji-4-0/#_ftn3
https://instytutwolnosci.pl/jak-wyjsc-zwyciesko-z-rewolucji-4-0/#_ftn4
https://instytutwolnosci.pl/jak-wyjsc-zwyciesko-z-rewolucji-4-0/#_ftn5


 

   

Poprzez działania na rzecz społeczności lokalnej uczymy się współpracy, umiejętności 

negocjacji czy zarządzania budżetem. 

Zrozumieli to już jakiś czas temu twórcy olimpiady „Zwolnieni z teorii” z Fundacji Social 

Wolves. Jest ona świetnym narzędziem, dzięki któremu uczestnicy, realizując praktyczne 

zadania, często pomagają innym zderzyć teorię z praktyką. I tak na przykład grupa młodych 

ludzi z Katowic i Chorzowa wymyśliła „Grażynę Biznesu”, która tłumaczy ich rówieśnikom, 

czym jest ekonomia. Swoją kampanię prowadzą w mediach społecznościowych. Młodzi 

publikują w prostej, ciekawej formie informacje dotyczące oszczędzania i działania rynku. 

Dodatkowo promują pomysł własnym miniserialem, w którym prezentują doskonałą grę 

aktorską. Każdy z odcinków opowiada o losach Grażyny i Janusza[6]. Bez środków 

finansowych, sami pozyskując sponsorów i poświęcając  własny czas, realizują działania, 

których nie powstydziłaby się niejedna z dużych agencji kreatywnych. Dla samej olimpiady nie 

bez znaczenia jest to, że uczestnicy mogą w ten sposób zdobyć uznawane na całym świecie 

certyfikaty Project Manager International[7]. Certyfikat ten pokazuje jak, korzystając 

z nieformalnej edukacji, można nabyć konkretne kompetencje. Najlepsze firmy coraz częściej 

starają się dotrzeć do absolwentów takich właśnie programów bądź realizują podobne we 

własnym zakresie[8], ponieważ zdają sobie sprawę, jak wiele przydatnych dla pracodawców 

umiejętności mają ich absolwenci. 

Przykładem innego projektu kształtującego kompetencje społeczne może być realizowany 

przez Fundację „Stajnia” z Siemianowic Śląskich projekt Akademii Liderów Społecznych. 

Sama Fundacja jest mocno związana z rodzinną firmą, właścicielem spółki Inspiration Point, 

która postanowiła przywrócić świetność pałacowi, będącemu kiedyś siedzibą rodu 

Donnersmarcków, a od lat popadającemu w coraz większą ruinę. Ten kilkumodułowy program 

ma za zadanie wzmocnić osoby chcące działać społecznie. 

Głównym celem jest wspieranie obszarów, które pozwolą uczestnikom pełnić rolę lidera 

lokalnej społeczności i przeprowadzić ją przez adaptację do coraz dynamiczniej 

zmieniającego się otoczenia. 

Podczas zajęć uczestnicy uczą się metod takich, jak wspomniany już wcześniej design thinking, 

a także zarządzania projektami, ale przede wszystkim rozwijają swoje umiejętności społeczne. 
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Trening interpersonalny, który otwiera cykl warsztatów, pozwala ich uczestnikom lepiej 

poznać siebie i ułatwia komunikację z innymi w kolejnych etapach projektu. Największym 

sprawdzianem dla uczestników jest realizacja własnego mini projektu. Grupy same wybierają 

tematykę i organizują się w zespoły. Punktem wspólnym pozostaje jednak rewitalizacja i 

angażowanie społeczności w przestrzeń odradzającego się z ruin siemianowickiego pałacu. 

Warto przypomnieć, że Siemianowice to położone na Górnym Śląsku miasto, w którym kiedyś 

istniały prężna huta stali, huta szkła, a także kopalnie. Trudny okres przemian i odchodzenia od 

przemysłu ciężkiego poskutkował wzrostem bezrobocia do poziomu 27,9% w 2002 roku[9]. 

Dziś stopa bezrobocia wynosi 4,3%[10]. Tak duża przemiana wymagała ogromnej pracy, przede 

wszystkim polegającej na umożliwianiu zwalnianym osobom nabywania nowych umiejętności 

i dostosowania się do ewoluującego rynku pracy. 

Odpowiedzią na potrzebę ciągłego uczenia się i podnoszenia kompetencji jest też projekt 

realizowany przez firmę FAMUR – Wytwórnia Kompetencji Społecznych i Obywatelskich[11]. 

W jego ramach zachęca się pracowników do udziału w cyklu warsztatów, dzięki którym 

nabywają kompetencje trenerskie. Tak wykształceni edukatorzy realizują swoje własne 

zajęcia na tematy społeczne w szkołach i organizacjach. 

Dzięki takiemu wolontariatowi pracowniczemu mogą także rozwijać umiejętności, które 

przydadzą się przy wykonywaniu codziennych, służbowych obowiązków. Dla przykładu, 

uczestnicy projektu mogli: 

– nauczyć się, jak prowadzić szkolenia i warsztaty, 

– zdobyć wiedzę, czym jest proces uczenia się, a także – jak najlepiej się uczyć, 

– poznać różne interaktywne metody angażowania uczestników, 

– stworzyć  własny konspekt szkolenia. 

Oprócz tego równie ważna była integracja uczestników i możliwość wymiany doświadczeń, co 

skutkuje lepszą komunikacją w samej firmie. Wspólny cel, pozabiznesowy, zwiększa 

jednocześnie zaufanie między ludźmi i buduje trwałe relacje. Nie bez znaczenia pozostaje też 
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to, że kompetencje trenerskie uczestników są wykorzystywane także wewnątrz firmy. 

Prowadzą oni szkolenia wewnętrzne dla swoich działów i wdrażają nowych pracowników. 

Zdaniem Jeffreya A. Joerresa, byłego prezesa i przewodniczącego ManpowerGroup, wzrost 

produktywności jest korzystny dla rynku pracy. Zmiany związane z kolejnymi rewolucjami 

technologicznymi powodują „przejściową rozbieżność potrzeb przedsiębiorstw i możliwości 

pracowników. W tym okresie ludzie z mozołem nabywają nowe umiejętności, aby wykonywać 

nowe zadania i dość szybko nadrabiają zaległości”[12]. Joerres przyznaje jednak, że zmiany 

następują dzisiaj dużo szybciej niż w przeszłości. 

  

Przewaga biznesowa dzięki strategii zatrudnienia 

Dziś w Polsce mamy rynek pracownika. Chyba każdy, kto ma styczność z rekrutacją, przyzna, 

że trudno jest nie tylko pozyskać dobrego specjalistę, ale i go utrzymać. Firmy niejednokrotnie 

prześcigają się w oferowaniu kolejnych benefitów. W 2018 roku różnego rodzaju dodatkowe 

świadczenia otrzymywało w naszym kraju aż 87% pracowników. Warto jednak pomyśleć, jakie 

faktycznie potrzeby mają pracownicy i jakie konkretne świadczenia pozapłacowe mogą 

przyczynić się do ich rozwoju w firmie[13]. Zdaniem Jeanne C. Meister i Karie Willyerd, autorek 

bestseleru The 2020 workplace: How innovative companies attract, develop, and keep 

tommorow’s emploees today i założycielek firmy Future Workplace, pokolenie millenialsów 

oczekuje od swoich szefów pomocy w kierowaniu ścieżką zawodową i tego, że będą oni pełnili 

rolę mentora i trenera. W swoim artykule dla „Harvard Bussines Review” piszą, że pracownicy 

coraz częściej od swojej pracy oczekują, iż pomoże im ona rozwijać kompetencje, które 

przydadzą się w przyszłości[14]. 

Jednak jak twierdzi Jeffrey A. Joerres, przedsiębiorstwa zaniedbują tworzenie strategii 

zatrudnienia. „Większość dobrze sobie radzi z planowaniem na trzy, może pięć lat naprzód, ale 

nie łączą planów z umiejętnościami, jakich będą potrzebować. Nie myślą o tym, że ich nowe 

strategie będą wymagały zmian w składzie firmowej ekipy […]. Po części dzieje się tak, 

ponieważ inwestorzy nie pytają firm o strategię zatrudnienia; interesuje ich tylko strategia 

biznesowa”[15]. 
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Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dużo łatwiej wprowadzić do firmy nową technologię, niż 

zmienić mentalność ludzi. Warto jednak zrozumieć – jak podkreśla psycholog i coach biznesu 

Paweł Miąsek – że firmy, które dzisiaj zainwestują w szkolenie pracowników i pomogą im 

nabywać i poszerzać „kompetencje przyszłości”, będą miały przewagę nie tylko 

technologiczną, ale i ludzką[16]. 

Moim zdaniem odpowiednio wczesna refleksja na temat zbliżających się zmian 

i przygotowanie strategii HR stają się coraz bardziej palącą potrzebą firm we wszystkich 

branżach. 

Projekty społeczne realizowane w ramach CSR mogą lepiej przygotować pracowników 

do nadchodzących zmian, a tym samym – przynieść nie tylko wizerunkowe i etyczne, ale 

również wymierne, biznesowe korzyści samej firmie. 

Przemyślane działania w tym obszarze pomogą zarówno młodym ludziom, jak i tym 

z  większym doświadczeniem na rynku, nauczyć się nowych kompetencji, które będą niezbędne 

w dobie Rewolucji 4.0. 

 

[1] Więcej na ten temat:  „Czas na cztery zero. Raport specjalny 

2018”, https://automatykaonline.pl/Artykuly/Przemysl-4.0/Czas-na-cztery-zero.-Raport-specjalny-2018 [dostęp: 

październik 2019]. 
[2] Renata Włoch, Katarzyna Śledziewska, Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym 

ekosystemie edukacyjnym, Warszawa 2019, s. 14. 
[3] Tamże, s. 16. 
[4] Por. Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2019, nr 2018/C 189/01, Dziennik Ustaw Unii 

Europejskiej z dnia 4.6.2018 PL. 
[5] Por. https://events.withgoogle.com/projektanci-innowacji/ [dostęp: listopad 2019]. 
[6] Por. https://www.youtube.com/channel/UCYSJil1sC0iEkENvTZhT_Hg [dostęp: listopad 2019]. 
[7] www.zwolnienizteorii.pl [dostęp: listopad 2019]. 
[8] Por. Na jakich absolwentów czekają pracodawcy, S. Zakrzewska, „Personel Plus”, nr 2(123)/2018, s. 56. 
[9] Por. kwartalnik Urzędu Statystycznego w Katowicach, Bezrobocie w województwie śląskim w 2004 r., Rok 

XV, Katowice, 2005. 
[10] Por. Wojewódzki Urząd Pracy, Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim według stanu 

na 30 września 2019 

r., https://wupkatowice.praca.gov.pl/documents/162604/893121/Informacja%20miesi%C4%99czna/099307f2-

84da-4632-a30a-e62dec3c0160 [dostęp: listopad 2019]. 
[11] Por. http://wytwornia.fundacjatdj.pl/ [dostęp: listopad 2019]. 
[12] Amy Bernstein W poszukiwaniu  talentów przyszłości. Wywiad z Jeffreyem A. Joerresem, „Harvard Business 

Review Polska”, nr 12/2017- nr 1/2018, s. 90. 
[13] Por. Aleksander Sławiński, Czyńcie korzyść, „My Company Polska”, nr 10(49), październik 2019, s. 116. 
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[14] Por. Jeanne C. Meister, Karie Willyerd, Jak być mentorem dla pokolenia Milenium, w: Sztuka rekrutowania i 

zatrzymywania najlepszych ludzi, oprac. zbiorowe, Harvard Business Review Polska, Warszawa 2011. 
[15] Amy Bernstein, dz. cyt.,  s. 90. 
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przemysłowej?, https://famurpro.com/podrecznik-pracodawcy-4-0-jak-efektywnie-zarzadzac-firma-w-dobie-
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Lider 2.0 czyli jaki? 
 

Łukasz Baran 

Geniusz z głową w chmurach, przywódca bojówki czy uwodziciel budujący relacje 

z innymi na emocjach? Kogo w dzisiejszych czasach należy uznać za lidera? Jakimi 

cechami powinien się wyróżniać? A przede wszystkim – jakie wyzwania stawia przed 

dzisiejszym liderem otaczająca go rzeczywistość i co musi on zrobić, by stawić im czoła? 

 

Odpowiedź nie jest oczywista. Bycie liderem to nie tylko posiadanie twardych umiejętności. 

To przede wszystkim to, kim się jest jako człowiek i jaką ma się zdolność do wywierania 

wpływu na otoczenie, nieustannego samorozwoju oraz wyzwalania potencjału u innych. Lider 

– poza zmysłem przywódczym – powinien bez wątpienia wyróżniać się wyjątkową charyzmą. 

Żyjemy w czasach błyskawicznych zmian i transformacji społecznej w różnych wymiarach; 

rewolucja cyfrowa oraz postęp technologiczny to tylko część  składowych tych zmian. To 

wszystko wpływa jednak radykalnie na naszą pracę, nawiązywanie relacji, a także spędzanie 

wolnego czasu. 



 

   

Wraz z globalnymi zmianami oraz przemianami społecznymi i pokoleniowymi 

modyfikacji uległy również dotychczasowe biznesowe paradygmaty. Z tego względu dużo 

bardziej potrzebujemy przywództwa transformacyjnego, w którym lider, wiedząc, że 

celem jest stały rozwój, zmianę zaczyna od siebie. 

Transformacji uległ także portret samego lidera. Rynek potrzebuje dziś nowego modelu 

kompetencji przywódczych, i to właśnie stanowi dla niego największe wyzwanie. Nie 

wystarczy, by współczesny lider jedynie bacznie obserwował, kluczem do jego sukcesu jest 

podjęcie próby wyprzedzenia zmian oraz nieustanne przewidywanie najlepszego kierunku 

rozwoju. Powinien przy tym zadbać o spójność i być konsekwentny, powinien pytać 

o oczekiwania oraz aktywnie poszukiwać informacji zwrotnych. 

  

Przywódca czy lider? 

Nie każdego przywódcę można uznać za lidera.  Ten pierwszy jest osobą koncentrującą się na 

działaniu we „właściwy sposób” – w obrębie paradygmatów. Ten drugi paradygmaty rozbija, a 

skuteczność przedkłada nad utarte konwencje. 

Jako aktywny sportowiec, a także baczny obserwator, śledząc niedawne dokonania polskiej 

drużyny siatkarskiej i mając na uwadze specyfikę wskazanej dyscypliny oraz temat rozważań, 

pragnę tu zwrócić uwagę na postać trenera – Vitala Heynena, którego działania, mimo iż są 

niekonwencjonalne, okazują się nad wyraz skuteczne. Sposób, w jaki prowadzi zespół, stanowi 

przykład na to, że sukcesu nie gwarantuje szereg standardowych zagrań – sztuką jest wykonanie 

jednego znakomitego ruchu decydującego o zwycięstwie. Współczesny lider powinien być tym 

rodzajem „gracza”, który zawsze będzie szukał tego właśnie wygrywającego ruchu. 

Skuteczny lider doskonale zdaje sobie sprawę, że nie może być ekspertem w każdej 

dziedzinie. Z tego względu ważną rolę odgrywać będzie działanie na rzecz różnorodności 

rozumianej jako budowanie zespołów ludzi o odmiennych kompetencjach, poglądach, 

a także sposobach działania. 

Bycie liderem często wiąże się z podejmowaniem niełatwych decyzji, których omówienie w 

gronie zaufanych specjalistów w danym obszarze stanie się niezbędne. Bardzo dostrzegalne 



 

   

odejście od hierarchiczności, a w konsekwencji – zastąpienie jej innowacyjnością – stanowić 

będzie dla współczesnego lidera nie lada wyzwanie. 

Kwestia zaufania 

Najważniejszym zadaniem stojącym przez współczesnym liderem pozostaje jednak 

umiejętność zdobycia zaufania. Bez porywających i szlachetnych idei trudno będzie mu zdobyć 

zwolenników. Złożoność współczesnego świata oraz dynamika procesów w nim zachodzących 

powodują, że niezwykle trudno jest zbudować wiarygodność. Społeczeństwo, wskutek natłoku 

informacji i wszechogarniającego szumu, przepełnione jest bowiem wątpliwościami – ludzie 

są często nieufni i zachowawczy. Współczesny lider powinien znaleźć sposób dotarcia do nich 

tak, aby zdecydowali się przyjąć i zaadoptować jego wizję. Paradoksalnie są oni bowiem 

otwarci na tych, którzy lepiej niż oni rozumieją stojące przed nimi problemy i wyzwania. Co 

więcej, częściej ufają tym, którzy wiedzą, jak skutecznie problemy te rozwiązać i tym samym 

– pomóc im. Umiejętność ta wydaje się wręcz niezbędna u współczesnego lidera. 

W tym miejscu dochodzimy do wyzwania, z którym powinna się zmierzyć opisywana „super 

jednostka”. Mowa o pozyskaniu zwolenników i naśladowców. 

Ludzie  pozostają liderami tak długo, jak długo są w stanie przyciągać zwolenników. 

Zadaniem współczesnego lidera jest zatem – po osiągnięciu zamierzonego celu – 

zaproponowanie kolejnego wyzwania.  

Nie jest to łatwe, bo znudzeni osiągniętym już sukcesem zwolennicy zaczynają się rozglądać 

za czymś nowym lub popadają w apatię. „Yes, we can!” – wiele razy widzieliśmy zwycięską 

drużynę, która w kolejnym sezonie nie osiągała już spektakularnych sukcesów. Czyżby jej 

zawodnicy nagle zatracili swoje umiejętności? W żadnym wypadku, po prostu trener nie 

potrafił wskazać im równie ambitnego celu na nowy sezon… Zatem inspirowanie i skuteczne 

motywowanie powinno być dla współczesnego lidera chlebem powszednim. 

Kolejnym istotnym celem i współczesnego lidera jest umiejętność łączenia różnych modeli 

kierowania ludźmi. Są sytuacje, w których powinien on być charyzmatycznym mówcą, są 

i takie, w których cenniejsza okaże się postawa skrupulatnego egzekutora procedur 

i harmonogramów. Wielokrotnie również będzie musiał znajdować konsensus 



 

   

oraz  podejmować błyskawicznie decyzje, a co za tym idzie – brać za nie pełną 

odpowiedzialność. 

Największe wyzwanie 

Powyższe refleksje stanowią jedynie asumpt do pochylenia się nad złożonością problemu. 

Wydaje się, że prawdziwym liderem może być tylko osoba o ogromnej otwartości na zmianę 

i doskonałym zrozumieniu swojego otoczenia – zarówno w skali mikro, jak i makro. Ktoś taki 

musi zawsze być na bieżąco z trendami, zachowywać szacunek dla innych oraz promować 

różnorodność. Swoją postawą powinien uwiarygodniać wartości, na których oparty jest jego 

autorytet. 

Bardzo ważnym aspektem, o którym współczesny lider nie może zapomnieć, pozostaje 

także prowadzenie wielostronnej, otwartej komunikacji. 

Niewątpliwie największe wyzwanie dla nowoczesnego lidera stanowić będą osoby wkraczające 

na rynek pracy. Osoba, która wykorzysta potencjał w tej pokoleniowej zmianie, ma szanse 

wyróżnić się na rynku i stać się niekwestionowanym liderem. Młodzi ludzie potrafią bowiem 

docenić charyzmatycznych przywódców, a dzięki wytworzonemu zaufaniu – wcielać w życie 

wielkie idee. 

 

ŁUKASZ BARAN 

Absolwent prawa oraz zarządzania w sektorze publicznym i pozarządowym na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Aplikant adwokacki II-roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. W latach 2015-16 obył staże w 

międzynarodowych placówkach dyplomatycznych m.in. Polskiej Ambasadzie w Berlinie oraz Ministerstwie 

Sprawiedliwości Saksonii. 

 



 

   

Tajniki coachingu menadżerskiego jako narzędzia wspierającego 

liderów i ich zespoły 
 

Agnieszka Kurzawska 

Coaching, zarówno na świecie, jak i w Polsce, podlega nieustannej ewolucji, a jako 

metoda wspierająca pracę menedżerów należy do najprężniej rozwijających się usług. 

 

Coaching w biznesie miał swoje początki w Stanach Zjednoczonych, pod koniec lat 30. 

ubiegłego stulecia. W Polsce natomiast pojawił się stosunkowo niedawno, przede wszystkim 

za sprawą otwarcia się naszego rynku na początku lat 90. XX wieku na firmy międzynarodowe, 

które „przywiozły” ze sobą dobre praktyki związane z zarządzaniem pracownikami. 

W ostatnich latach coaching zyskuje coraz większą popularność, choć wciąż wydawać się może 

tematem enigmatycznym. Osobom niezainteresowanym zupełnie naturalne wydaje się wręcz 

porównanie coachingu do terapii, szkolenia czy mentoringu. Nic bardziej mylnego. Coaching 

jest procesem wspierającym rozwój człowieka na wielu poziomach, pomaga szybciej 

i skuteczniej osiągać założone przez Klienta (Coachee) cele, a przede wszystkim ma sprawić, 

że dokonana zmiana będzie względnie stała. 



 

   

Coaching, zarówno na świecie, jak i w Polsce, podlega nieustannej ewolucji, a jako metoda 

wspierająca pracę menedżerów należy do najprężniej rozwijających się usług. 

Swoich coachów mają dzisiaj nie tylko prezesi czy menadżerowie. Współpracują z nimi 

pracownicy firm, ale także „zwykli” ludzie szukający drogowskazów, co mają dalej zrobić ze 

swoim życiem. 

Jak piszą Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell i Liz Wilson w swojej książce Coaching 

inteligencji emocjonalnej, „celem coachingu jest rozwój i pomaganie ludziom w zwiększaniu 

wydajności ich działań, co bezpośrednio przenosi się na wydajność całych zespołów 

i organizacji”[1]. 

Im szybciej firmy uświadamiają sobie potrzebę i korzyści wynikające z zatrudnienia lidera, 

który będzie umiał zastosować narzędzia coachingowe w swojej pracy, by wspomóc w rozwoju 

pracowników, tym prędzej taka organizacja osiągnie lepsze wskaźniki. Proste, prawda? 

A jednak… By być dobry liderem czy menadżerem, należy mieć odpowiednie kompetencje 

i umiejętności. Jakie są najważniejsze z nich? 

Pytaj otwarcie 

Jako społeczeństwo jesteśmy niejako przyzwyczajeni do zadawania pytań sugerujących dwie 

odpowiedzi: tak lub nie. W coachingu menadżerskim chodzi o to, by dać pracownikom 

przestrzeń do wypowiedzenia swoich myśli i emocji w sposób otwarty. Liderzy zespołów zbyt 

często podchodzą do tematu z nastawieniem na przeszłość: „Jak to się stało, że mamy 

problem?!”. 

Warto więc zadawać takie pytania, które sprawią, że poszukamy rozwiązania na 

przyszłość: „Co można zrobić lepiej następnym razem?”. 

Niby niewielka różnica, a jednak w odbiorze zmienia bardzo wiele. Przede wszystkim „ściąga” 

z pracownika poczucie, że to on był odpowiedzialny za całe zło, które się wydarzyło, 

a menadżerowi dodaje autorytetu  – pracownik wie, iż może na niego liczyć. 

 

https://instytutwolnosci.pl/tajniki-coachingu-menadzerskiego-jako-narzedzia-wspierajacego-liderow-i-ich-zespoly/#_ftn1


 

   

Zarządzaj talentami 

Rozpoznanie potencjału drzemiącego w członkach zespołu jest jednym z podstawowych zadań 

dobrego menadżera. Profesjonalny lider potrafi zdiagnozować i wykorzystać unikatowe talenty 

i mocne strony każdego z członków swojego zespołu. Pomaga on dobrać odpowiednie role w 

obrębie grupy, a co za tym idzie – sprawić, że pracownicy będą szczęśliwsi i bardziej wydajni, 

robiąc to, co potrafią najlepiej. 

Bądź empatycznym partnerem 

Inteligencja emocjonalna to bez wątpienia kompetencja przyszłości. Bez empatii i umiejętności 

rozpoznania tego, co dzieje się z drugim człowiekiem, nie ma dobrego zarządzania. Niezdolna 

do empatii osoba, pełniąca rolę lidera, nigdy nie będzie dobrym przywódcą. 

Mądrzy liderzy nie kierują ludźmi, lecz współpracują na rzecz sukcesu całego zespołu – 

są partnerami w realizacji wspólnego celu. 

Kluczowe jest, by pamiętali o stworzeniu środowiska, w którym pracownicy mogą na równi 

dzielić się swoimi pomysłami, zostają wysłuchani i docenieni, nawet w sytuacji, gdy 

proponowane działania będą niemożliwe do zrealizowania. Ważne, by nawiązywać 

transparentny kontakt z drugim człowiekiem bez osądzania i ukrytych zamiarów. 

Udzielaj i słuchaj informacji zwrotnej 

Słuchanie to TYLKO, a może AŻ połowa komunikacji? Może nawet więcej niż połowa? To, 

jak słucha lider, wpływa na wydajność pracy całego zespołu, a co najważniejsze – sprawia, że 

ludzie chcą przyjść do niego, by podzielić się swoimi spostrzeżeniami. 

Dobry lider cieszy się zaufaniem i potrafi stworzyć więź, która pozwoli na udzielanie 

informacji zwrotnej, nie zawsze pozytywnej dla pracownika. 

Z drugiej strony powinien on również posiadać zdolność wysłuchania informacji zwrotnej od 

członków swojego zespołu, nawet w sytuacji, gdy sprawia mu to wewnętrzny dyskomfort. Aby 

rozwijać siebie i swoich pracowników, warto wprowadzić prostą zasadę, opartą na faktach: 

mówimy, co nam się podobało oraz co następnym razem można by zrobić inaczej. 



 

   

Stwórz wizję, angażuj i podążaj za ludźmi 

Dużo łatwiej jest dążyć do celu, gdy wiadomo, dokąd zmierzamy. Opracowany wspólnie 

z członkami zespołu pomysł będzie  znacznie łatwiej zaimplementować niż ten opracowany za 

pomocą narzuconych im z góry metod, z którymi nie będą związani emocjonalnie. 

Dobry lider angażuje swoich pracowników, zadając pytania i słuchając opracowanych 

rozwiązań. 

Ważne, by posiadał umiejętność budowania zaangażowania oraz podążania za pomysłami 

swoich pracowników. Jak mawiał Steve Jobs: „To bez sensu zatrudniać mądrych ludzi, by 

potem mówić im, co mają robić. My zatrudniamy mądrych ludzi po to, aby to oni mówili nam, 

co mamy robić”.[2] 

Bez względu na to, w jakim stopniu lider potrafi używać narzędzi coachingowych, jedną 

z najważniejszych rzeczy pozostaje to, by były one dobrane w sposób odpowiadający 

osobowości lidera. 

Nie ma bowiem niczego gorszego i niczego bardziej irytującego niż niespójność osoby, 

która ma „prowadzić” innych ludzi. 

Jako dobry lider inspiruj i  pomagaj ludziom w dokonywaniu transformacji, nie tylko dla dobra 

organizacji, ale przede wszystkim po to, aby osiągali więcej dla samych siebie. 

 

[1] S. Law, L. Spencer-Arnell, L. Wilson, Coaching inteligencji emocjonalnej, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 

Warszawa 2010, s. 51. 
[2] Steve Jobs: His Own Words and Wisdom (Steve Jobs Biography Book 1) Kindle Edition, Cupertino Silicon 

Valley P  
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Polityka obronna rządu Zjednoczonej Prawicy – cztery lata 

dobrej zmiany czy rozczarowanie? 
 

Rafał Zaniewski 

W jakiej kondycji jest obronność naszego kraju po czterech latach rządów Prawa 

i Sprawiedliwości? Czy możemy powiedzieć, że staliśmy się bezpieczniejszym państwem? 

 

Koniec kadencji parlamentu to dobry moment na podsumowanie działalności państwa 

w różnych obszarach – w tym również w sferze obronności. Istnieje wiele powodów, aby bliżej 

przyjrzeć się tej dziedzinie. W końcu tematy związane z bezpieczeństwem państwa, 

a szczególnie – te dotyczące sił zbrojnych – zawsze cieszą się dużą popularnością. 

Recenzowanie polityki obronnej nie stanowi łatwego zadania, chociażby ze względu na jej 

wielowymiarowy charakter. Modernizacja armii, działania w ramach NATO czy pozamilitarne 

zadania obronne – to tylko część dziedzin, które składają się na szeroko pojętą obronność. 

Dlatego w celu uproszczenia tej oceny wyodrębnijmy trzy domeny działań, które zostaną tu 

scharakteryzowane. Zaliczymy do nich politykę międzynarodową i sojuszniczą, reorganizację 



 

   

i modernizację armii oraz rozwiązania systemowe gwarantujące sprawność działania państwa 

w czasie zagrożenia. 

Sojusze i umowy ratunkiem na brak zdolności 

W pierwszym wymiarze działania, jakie podejmował polski rząd, były wypadkową zmian w 

obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego. Początek rządów Zjednoczonej Prawicy 

przypadł na okres rosyjskiej agresji na wschodzie Ukrainy. Był to symboliczny koniec 

dotychczasowego paradygmatu bezpieczeństwa, panującego w Europie od zakończenia zimnej 

wojny. 

Nowy wymiar niebezpieczeństw sprawił, że polskie władze zaczęły poszukiwać rozwiązań, 

które w realny sposób wzmocniłby nasz potencjał obronny. Trudno się temu dziwić, 

ponieważ Polska obecnie nie ma zdolności, które pozwoliłby jej na samodzielne 

przeciwstawienie się agresji. 

Realizacja tego celu skupiła się na dwóch aspektach. Pierwszym było przekonanie Sojuszu 

Północnoatlantyckiego do realnego potraktowania zagrożeń płynących ze Wschodu, a w 

konsekwencji – do zwiększenia zaangażowania w państwach tworzących tzw. wschodnią 

flankę Paktu. Drugim aspektem było wzmocnienie więzi euroatlantyckich, poprzez dążenie do 

rozszerzenia obecności wojskowej USA w naszym kraju. 

Do sukcesów na tym polu warto zaliczyć postanowienia szczytu NATO w Warszawie z 2016 

roku. Jednym z jego rezultatów było utworzenie w Polsce i państwach bałtyckich 

batalionowych grup bojowych, które – nie licząc dość skromnego zaangażowania militarnego 

– mają za zadanie wyraźnie sygnalizować jedność wszystkich członków Sojuszu oraz zdolność 

do obrony każdego z nich. 

Efektem bilateralnych porozumień ze Stanami Zjednoczonymi pozostaje umowa o pogłębianiu 

współpracy militarnej obu państw. W rezultacie na terytorium Polski będzie trwale przebywać 

około 5500 żołnierzy amerykańskich, rozlokowanych przede wszystkim w zachodniej części 

kraju. Dużo kontrowersji budzą jednak koszty rozbudowy infrastruktury oraz utrzymania wojsk 

amerykańskich, do których pokrycia zobowiązała się strona polska. Nie bez znaczenia dla 

relacji obu państw pozostają również planowane przez Polskę zakupy amerykańskiego 



 

   

uzbrojenia. Jeśli wielomiliardowe transakcje odbędą się bez transferu nowoczesnych 

technologii do polskiego przemysłu oraz bez zaangażowania w rodzimą naukę, to mogą one 

przynieść zdecydowanie więcej korzyści stronie amerykańskiej. 

  

Wyboista droga ku nowoczesności 

 

Żaden sojusz ani umowa nie zagwarantują nam nigdy stuprocentowego bezpieczeństwa. 

Dlatego tak istotny jest rozwój własnych zdolności obronnych oraz unowocześnianie armii. 

Ostatnie cztery lata to czas licznych zmian w siłach zbrojnych, zarówno w zakresie ich 

struktury, jak i wyposażenia. Przede wszystkim utworzony został nowy rodzaj sił zbrojnych – 

Wojska Obrony Terytorialnej, które – zgodnie z planami – mają uzupełniać wojska operacyjne 

oraz wspierać działania w sytuacjach kryzysowych. Prowadzone są również prace nad 

powołaniem wojsk wyspecjalizowanych w obronie cyberprzestrzeni. Zaczęto rozbudowywać i 

tworzyć nowe jednostki zlokalizowane na wschód od Wisły. Dzięki temu rozpoczął się proces 

formowania 18 Dywizji Zmechanizowanej, której rejonem odpowiedzialności są wschodnie 

rubieże naszego kraju. Jest to przejaw zupełnie innej wizji funkcjonowania sił zbrojnych i ich 

dyslokacji na terytorium państwa. Wizji, z którą można zgadzać się lub nie, ale która jest 

niewątpliwie próbą reakcji na zmiany w środowisku bezpieczeństwa, jakie nastąpiły w naszej 

części Europy. 

Zmiany strukturalne to zbyt mało, aby dostosować armię do realiów współczesnego pola 

walki. Mimo dwudziestoletniej obecności w NATO nasycenie naszych jednostek sprzętem 

postsowieckim wciąż pozostaje bardzo duże. 

Niestety na polu modernizacji technicznej wciąż nie osiągnięto zadowalających efektów. 

Pomimo chęci rządu do realizowania zakupów nowoczesnego uzbrojenia, ilość zamawianej 

broni często okazuje się za mała. 

Niestety wciąż nie powstała agencja uzbrojenia, która miała zintensyfikować oraz przyśpieszyć 

zakupy uzbrojenia. Obecny proces nabywania broni jest niewydolny, a jego cechą 

charakterystyczną są liczne opóźnienia oraz przeciągające się fazy analityczno-koncepcyjne. 



 

   

Bez przełamania impasu i przyśpieszenia zamówień szybko nie doczekamy się nowoczesnej 

armii. 

Strategia też ma znaczenie 

Nie wszystkie zmiany w obronności muszą pociągać za sobą ogromne koszty. Cztery lata to 

wystarczający czas na przeprowadzenie reform konstrukcji systemu obronnego i 

przygotowanie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Niestety w tej dziedzinie nie 

podjęto żadnych istotnych inicjatyw. Nie doczekaliśmy się kodyfikacji prawa obronnego, nie 

powstała również ustawa o bezpieczeństwie narodowym. Nie udało się dotrzymać obietnicy 

wprowadzenia systemowych zmian w funkcjonowaniu obrony cywilnej. Pomimo krytyki 

strategii bezpieczeństwa narodowego z 2014 roku wciąż nie opracowano nowej. Natomiast 

reforma systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi została przeprowadzona tylko 

częściowo. 

Powyższa analiza nie wystawia zbyt dobrej oceny rządzącym, tym bardziej że kwestie 

związane z bezpieczeństwem i obronnością były prezentowane, jako priorytety rządów 

Prawa i Sprawiedliwości. 

Czy Polska jest bezpieczniejszym krajem niż w 2015 roku? Na pewno podjęto wiele prób i 

działań, aby tak było. Nie wszystkie jeszcze dobiegły końca. Jest to dopiero początek drogi, 

która może, choć wcale nie musi, zakończyć się stworzeniem nowego systemu obronnego, 

odpowiadającego współczesnym wyzwaniom. Aby tego dokonać, przede wszystkim potrzebna 

jest nowa strategia oraz intensyfikacja działań. Pozytywne inicjatywy w wymiarze 

międzynarodowym, dzięki którym udało się zwrócić uwagę naszych sojuszników na zagrożenia 

ze Wschodu, nie mogą hamować rozwoju własnych zdolności obronnych.  

 

 

Niestety rozbudowa własnego potencjału w dalszym ciągu odbywa się w zbyt wolnym tempie 

i jest daleka od oczekiwań, nie tylko w wymiarze militarnym. 
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