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Radosław Dębiec
Redaktor Naczelny

zanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy 

Miesiąc kwiecień - środek kampanii wyborów prezydenckich - plakaty, banery, materiały rekla-
mowe sztabów wyborczych. Na ulicach wolontariusze rozdający ulotki, wśród tłumów kandydaci przeko-
nujący do oddania głosu na nich. Tak wyglądałby początek mojej zapowiedzi i zachęty do czytania najnow-
szego numeru Naszego Czasopisma.

Tymczasem nieznany wróg zaatakował ludzkość. Dotarł do nas z dalekich Chin, zmieniając wszystko 
i wszystkich. Pozamykał galerie handlowe, zakłady fryzjerskie, place zabaw, hotele, restauracje. Pozba-
wił wiele osób możliwości zarabiania. Zmusił ludzi do pozostania w ich domach, które nagle zmieniły się 
w biura, szkoły i uczelnie. Wirus w krótkim czasie unieruchomił znaczącą część firm, które nagle zaczęły 
potrzebować pomocy Państwa. Jak polski rząd reagował na zmieniającą się rzeczywistość i co robił, gdy 
wirus zaczął siać spustoszenie, przeczytacie w swego rodzaju kalendarium przygotowanym przez Janusza 
Piechocińskiego. O pomocy państwa dla przedsiębiorców, a raczej o próbach pomocy, przeczytacie między 
innymi w artykułach Dariusza Grabowskiego, Roberta Okulskiego czy Andrzeja Wierzby. 

Na pohybel wszystkim przeciwnościom, jakie spowodowała epidemia, jako bohaterkę numeru przedsta-
wiam Wam kobietę, która postanowiła złapać byka za rogi i w momencie epidemii wyjść z nową inicjaty-
wą. Joanna Burnos – Kobieta z wielką energią do działania. To musicie koniecznie przeczytać. 

Epidemia, a wraz z nią tematy gospodarcze, wybory prezydenckie bez kampanii, kiedy tylko jeden kandy-
dat może się prezentować przecinając wstęgi przy liniach produkcyjnych firm będących w rękach rządo-
wych, są tematami wiodącymi w Naszym Czasopiśmie. Nie zapomnieliśmy jednak o kulturze, historii czy 
podróżach, które na obecny czas są w sferze marzeń. Jerzy Cichowicz zaprasza Was do świata książek, Ma-
ria Klawe Mazurowa przypomina historię Heleny Więckowskiej, a Anna Lewicka i Jarosław Gwoździkow-
ski zapraszają na wycieczkę do Hiszpani i na Bliski Wschód. Zachęcam również do przeczytania wywiadu 
z przewodniczącym stowarzyszenia KOD Region Mazowsze Jackiem Wiśniewskim, który przeprowadziła 
Ewa Krawczyk-Dębiec.

Numer Naszego Czasopisma, który czytacie również jest inny. Nas też w pewnym sensie dopadł COVID-19. 
Sprzedaż gazety w formie papierowej jest obecnie niemożliwa. Nie chcąc jednak zawieść naszych czytel-
ników postanowiliśmy ukazać się w wersji online dostępnej za darmo dla wszystkich chętnych. Chcemy 
wypełnić Wam czas w trakcie #Zostańwdomu treściami naszego miesięcznika. Liczymy przy tym, że ze-
chcecie nas wesprzeć mikro wpłatami, które umożliwią nam, po okresie epidemii, powrót do możliwości 
dystrybucji Naszego Czasopisma w tradycyjnej formie papierowej.

Miłej lektury!
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Jeśli chcą Państwo zgłosić nam ciekawy temat, zauważoną nieprawidłowość 
lub poruszyć sprawę dotyczącą tego, co jest Państwu bliskie: 

redakcja@naszeczasopismo.com.pl 
Pisząc do nas, mają Państwo prawo do zachowania anonimowości.
Materiały niezamówione przez redakcję nie podlegają zwrotowi.
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SPOŁECZEŃSTWO

MĄDRY CZŁOWIEK W POLITYCE

uż w starożytnym Egipcie kobiety dowiodły, że potrafią 
rządzić armiami, państwami pełnymi zarozumiałych kapła-
nów, bogactwem możnych i biedą poddanych. Pierwszą 
szerzej znaną i opisaną na kartach historii kobietą, która 

wzięła na siebie obowiązek zarządzania systemem miejsko-pań-
stwowym, była Kubaba. Kubaba – warto zapamiętać to imię, jako 
że należało do kobiety silnej, radzącej sobie już w 2500 r. przed 
naszą erą z zarządzaniem mezopotamskim miastem Ur.
 
Potem pojawiały się inne wielkie, dzielne i często groźne kobiety 
spełniające się jako władcy, wojownicy, czasami – najeźdźcy. Zeno-
bia, królowa Palmyry, która pogoniła legiony rzymskie i tym samym 
zyskała miano „żelaznej damy starożytnego wschodu”, Katarzyna 
Wielka w Rosji, Elżbieta I … Jak widać, skaczemy coraz większymi 
susami po historycznych błoniach, ponieważ panie zjawiały się ni-
czym kamienie milowe w męskiej, politycznej przestrzeni.  

Kobiety nie angażowały się przez lata choćby z tego względu, że 
nie miały czynnych, ale przede wszystkim biernych praw wybor-
czych. Choć ich wpływ na decyzje panów był z pewnością w wielu 
środowiskach niebagatelny. 

W krajach islamu, czy w innych krajach o tradycyjnym pojmo-
waniu rzeczywistości, kobiety współczesne rzadko znajdują swo-
je miejsce w polityce państwowej, samorządowej czy choćby 
w biznesie. Jednak kiedy już się pojawią, są wybitne, jak nieza-
pomniana Hinduska Indira Ghandi, Siri Bandaranaike ze Sri Lanki 
czy Sühbaataryn Yanjmaa z Mongolii. Gdyby nie były niezwykłymi 
ludźmi, nigdy nie przebiłyby się przez mur męskich uprzedzeń. Ale 
czy tylko męskich? Czy oskarżając wyłącznie mężczyzn o niechęć 
do ustąpienia miejsca kobietom zawsze mamy rację? Obserwując 
postawy kobiet na przestrzeni wieków, można zaryzykować, że 
większość z nich wcale nie miała ochoty na zajęcie tego miejsca, 
broniąc tego prawa swoim córkom, synowym i siostrom. 

Dzisiaj kobiety niewykształcone, nie mające oparcia w równie 
niewykształconym środowisku, często poddawane jego presji, 
a nierzadko przemocy, ani myślą o karierze. Żadnej. Ani politycz-
nej, ani ekonomicznej, ani artystycznej. Dla nich największym 
osiągnięciem jest niejednokrotnie spokojnie przeżyty dzień. To 
nie jest jednak ich wybór. 

Są takie, które życzą sobie, by dać im święty spokój, pozwolić wy-
chowywać dzieci, zapewnić byt i bezpieczeństwo. Tego szukają 
u boku swoich mężczyzn, których wspierają w dążeniu na szczyty. 
To jest ich wybór i należy go w całej rozciągłości uszanować. 

fot. pixabay.com

Życie społeczne zawsze dawało kobiecie jakiś fragment przestrzeni do zagospodarowania. Rzecz w tym, 
że ta przestrzeń nie zawsze była taka sama – raz ograniczała się do pokoju z kołyską i małżeńskiego 

łoża, raz kładła się do stóp kobiecych całymi krainami i społecznym uwielbieniem.
Dorota Ceran - Ceran.press

J

Są i te, które kosztem rodziny, dzieci, związku, budują swoją po-
zycję w biznesie czy na politycznych salonach. Są trochę szczęśli-
we, a trochę zagubione. Żal im synka czekającego bezskutecznie 
w piżamce na całusa przed snem.

I są te, które pogodziły wszystkie swoje światy. Jak na przykład 
Ursula von der Leyen. Konserwatystka, należąca do protestan-
ckiej wspólnoty religijnej, matka siedmiorga dzieci, kobieta speł-
niona w każdym calu. Swoje doświadczenie jako matka i żona 
przeniosła jako minister na pracę na rzecz szeroko rozumianej 
rodziny. Szeroko, znacznie szerzej niż widzą to niektórzy politycy 
i niektórzy obywatele w Polsce. 

Jednak kobiety przez całe wieki były traktowane po macosze-
mu w przestrzeni publicznej. Do dzisiaj w wielu środowiskach 
nadal są. I to postrzegam nie tyle jako niesprawiedliwość (choć 
to oczywiste jest) ale po prostu jako zwyczajne marnotrawstwo. 
Jednocześnie daleka jestem od gloryfikacji pań obejmujących 
różne kluczowe stanowiska. Bo nie wystarczy być kobietą, by 
być dobrym politykiem, menedżerem, koordynatorem. Przy-
pomnę tylko, że Beata Szydło, Beata Mazurek, Anna Zalewska, 
Jolanta Turczynowicz-Kiryłło, Danuta Holecka, Joanna Lichocka, 
Krystyna Pawłowicz, to też kobiety. Nie przesadzajmy zatem 
z twierdzeniem, że rola kobiet w polityce polega na łagodzeniu 
przekazu czy cywilizowaniu dialogu. Bo tak nie jest. 

Z drugiej strony, nie powtarzajmy jak mantry, że „Polska nie jest 
gotowa na kobietę-prezydenta”, bo to też fałszywa teza. Zwłasz-
cza źle brzmi, kiedy podnoszą ją środowiska liberalne, które 
powinny przyjąć jako oczywistość, że w pałacu prezydenckim, 
w parlamencie, samorządzie, szkole, biurze, szpitalu, sklepie, 
potrzebni są po prostu ludzie mądrzy, uczciwi i przygotowani do 
swoich ról. Kobiety i mężczyźni.
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o miał być bardzo kobiecy 
numer Naszego Czasopis-
ma. Niestety przyszło nam 
rozmawiać w niecodzien-

nych okolicznościach. W tym momen-
cie mamy w Polsce stan epidemii. Dla 
przedsiębiorców to ogromne turbu-
lencje, a Ty właśnie uruchomiłaś swoją 
firmę (LEADERIS Institute).

Rzeczywiście, z pewnością nie jest to 
dogodny moment na podejmowanie 
nowych wyzwań. Po pierwsze dlatego, 
że każdy z nas powinien teraz skupić 
się na zadbaniu o bezpieczeństwo 
i zdrowie swoje i swoich bliskich. Po 
drugie już po zaledwie kilku dniach od 
ogłoszenia społecznej kwarantanny 
zaobserwowaliśmy pierwsze negaty-
wne gospodarcze konsekwencje kryzysu 
wokół koronawirusa. A najgorsze wciąż 
przed nami. 

Mało optymistyczny początek naszej 
rozmowy. Ale rzeczywiście chyba im 
wcześniej zdamy sobie sprawę, w jakim 
znaleźliśmy się położeniu, tym lepiej.

W obecnej sytuacji stosowanie jakichkol-
wiek mechanizmów wyparcia nie ma 
sensu. Trzeba być mentalnie gotowym 
na każdy możliwy scenariusz i mieć plan 
B. Będzie trudno, ale postanowiłam nie 
czekać na tzw. lepszy moment, bo zmi-
any jakie będą niosły działania LEADERIS 
Institute nie mogą być odkładane na 
później, a dziś są być może potrzebne 
bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. 
Swoją aktywność traktuję jak misję, ale 
nie ukrywam, że zadbałam o zabezpiec-
zenie finansowe. 

Czy sądzisz, że wielu naszych rodaków 
jest w tak komfortowej sytuacji?

W Polsce kultura oszczędzania 
i inwestowania wciąż nie rozwinęła się 
w sposób wystarczający. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że nie każdy ma też takie 
możliwości, ale bardzo wiele osób żyło 
do tej pory ponad stan. Młodzi ludzie, 
którzy czasem dość szybko zarabiali 
duże pieniądze niemal natychmiast je 
konsumowali. Dziś będzie musiało się to 
zmienić. Zasada jest zawsze prosta: nie 
wydawaj więcej, niż zarabiasz. 

stały się standardem, w liceum w trakcie 
roku szkolnego uczyłam dzieci języka an-
gielskiego. Wspaniale wspominam pracę 
w rodzinnej kawiarni w Kołobrzegu, 
w norweskim hotelu czy londyńskiej 
restauracji. Te doświadczenia mnie 
zahartowały i sprawiły, że wiem co to 
ciężka praca. 

Mam wrażenie, że idea tzw. summer job 
nieco odeszła w zapomnienie. 

Dziś rodzice zdecydowanie zbyt często 
wyręczają swoje dzieci w zarabianiu na 
studia czy pierwsze mieszkanie, często 
kosztem obniżenia własnego standardu 
życia. Pracę w korporacji – domu makler-
skim w Brukseli zaczęłam od praktyk pod-
czas wymiany studenckiej. Poznałam 

TEMAT MIESIĄCA

T

fot. Anna Powierża

 
 
   

  
 
 

Jesteś osobą, która w swoim CV 
ma doświadczenie zarówno pracy 
w międzynarodowej korporacji, jak 
i przedsiębiorcy. Opowiedz skąd de-
cyzja o zmianie profilu zawodowego 
i jak wyglądały początki budowania 
własnej firmy.

Jeżeli pozwolisz, sięgnę jeszcze głębiej 
(śmiech). Zacznę od tego, że zawsze 
lubiłam pracować i od najmłodszych lat 
była we mnie silna potrzeba poczucia 
niezależności. Swoje pierwsze „wyna-
grodzenie” otrzymałam już w wieku 12 
lat i była to kremowa spódnica zapinana 
na guziczki (śmiech), pomagałam wt-
edy przez kilka dni znajomej w obsłudze 
stoiska z odzieżą nad Bałtykiem. Później 
właściwie coroczne prace wakacyjne 
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fantastycznych ludzi, z którymi do dziś 
jestem w kontakcie. Bardzo odpowiadała 
mi międzynarodowa atmosfera i fakt, 
że szybko stałam się niezależna finan-
sowo. Miałam wtedy tylko 22 lata. Sama 
opłacałam prywatne studia w Akademii 
Leona Koźmińskiego i wynajem miesz-
kania w Brukseli. Po dwóch latach ze 
względów prywatnych zdecydowałam 
się przeprowadzić do Polski, choć ludzie 
słysząc o moich planach pukali się w głowę. 
Tak się jednak ułożyło, że kontynuowałam 
pracę dla Belgów ale z centrali w Warsza-
wie. Zmieniłam stan cywilny, wkrótce 
wspólnie z mężem postawiliśmy na bu-
dowanie własnej firmy. Początki nie były 
łatwe, oboje pracowaliśmy w korporac-
jach, a po godzinach - nad nowym pro-
jektem. W końcu zdecydowaliśmy się na 
porzucenie pewnych etatów i rzuciliśmy 
się na głęboką wodę. 

No właśnie … w takich momentach 
często szukamy potwierdzenia słuszności 
naszej decyzji w najbliższym otoczeniu. 
Jak było w Waszym przypadku?

Oczywiście liczba osób, które pochwalały 
naszą decyzję wcale nie była imponująca. 

nos mnie nie zawiódł. Przyjęte przeze 
mnie osoby są w firmie do dziś. 

Wiem, że jesteś mamą dwójki dzieci. Jak 
udało Ci się pogodzić tę rolę z życiem 
zawodowym? 

Może Cię zaskoczę, ale uważam, że 
nikt nie jest niezastąpiony. W firm-
ie pracowałam do końca 8 miesiąca 
ciąży, później moje obowiązki przejął 
ktoś inny. Jestem mamą dwóch syn-
ów i uważam, że na wszystko w życiu 
przychodzi odpowiedni czas. Dziś roz-
maite „success stories” robią kobietom 
wielką krzywdę, zwłaszcza tym, które 
spodziewają się pierwszego dziecka. 
Dalej karmi się je opowieściami o kobi-
etach na wysokich stanowiskach, które 
robią oszałamiającą karierę, są super 
matkami, o piątej rano pieką chleb, 
później jogging i z uśmiechem na ustach 
pędzą do firmy po kolejne wyzwania 
no i oczywiście regularnie „randkują” 
z partnerem! Ja mówię: bzdura! Wylu-
zujcie. Dajcie sobie na wszystko czas, 
Wasze zdrowie psychiczne i fizyczne 
jest najważniejsze. Dziś już wiem, że 
nie można mieć wszystkiego na raz. 
Zakładając rodzinę trzeba się liczyć 
z tym, że konieczne jest ciągłe balansow-
anie. Umiejętne dociskanie i odpuszcza-
nie jednocześnie. Kobiety, które chcą się 
rozwijać zawodowo, a są partnerkami, 
matkami mają do pokonania cały tor 
przeszkód. Taka jest prawda, a zmiany 
w tym zakresie wciąż są kosmetyczne. 

Rzeczywiście takiego głosu chyba braku-
je. Po urodzeniu dzieci w pełni oddałaś 
się macierzyństwu?

Po urodzeniu pierwszego syna przez rok 
byłam z nim w domu, ale przyznaję, że 
bardzo mnie nosiło. Doradzałam w tym 
czasie w zakresie polityki zagranicznej jed-
nej z partii politycznych. Życie publiczne 
i sprawy międzynarodowe zawsze bardzo 
żywo mnie interesowały. Pociągało mnie 
przywództwo, oparte przede wszystkim 
na wyzwalaniu potencjału u innych osób. 
Odkąd pamiętam zawsze pełniłam funkcję 
przewodniczącej klasy, na studiach byłam 
prezeską największego koła naukowego 
uczelni. Uwielbiam motywować ludzi do 
działania, dostarczać im pozytywnej en-
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Rodzina, znajomi dziwili się, że podejmu-
jemy takie ryzyko, zwłaszcza, że mieliśmy 
świeżutki kredyt hipoteczny (śmiech). 
Firma konsultingowa dostarczająca usług 
w zakresie zarządzania majątkiem tech-
nicznym z czasem okazała się strzałem 
w dziesiątkę, ale w początkowej fazie 
wszystko robiliśmy samodzielnie: od za-
kupu wody dla uczestników szkolenia 
po specjalistyczne usługi projektowe 
w siedzibach klientów w Polsce i innych 
krajach europejskich. 

To rzeczywiście brzmi jak duże 
wyzwanie, zwłaszcza, jeśli mówimy 
tylko o de facto dwuosobowej firmie. 

Tu muszę powiedzieć o jeszcze jednym 
niesłychanie istotnym aspekcie - prow-
adzenia firmy jako małżeństwo. 90% osób 
stanowczo nam to odradzało, straszyli, że 
się sobą znudzimy, że z czasem zacznie 
nas łączyć tylko praca, że będziemy mieli 
siebie dość itd. Jednym słowem spadną 
na nas wszystkie plagi (śmiech). Okazało 
się jednak, że stanowimy komplemen-
tarny team i mamy do siebie ogromne 
zaufanie. Z czasem rekrutowaliśmy kole-
jne osoby. Pochwalę się: mój HR-owski 

Wiedeń, po panelu dyskusyjnym z młodymi liderami z Austrii, Węgier, Słowacji i Hiszpanii, fot. archiwum prywatne
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ją także jako kobietę, która szczerze 
potrafi mówić o godzeniu roli mamy (ma 
troje dzieci) i żony z karierą. Poza tym jest 
w niej jakiś taki magiczny spokój, może 
to zasługa kraju pochodzenia (śmiech) 
- jest Dunką. Jej historia może stać się 
inspiracją dla wielu kobiet, które cza-
sem nie widzą siebie w danej roli, nie 
mają wystarczającej pewności siebie. 
Vestager w młodości nie lubiła publicznie 
przemawiać. Jest córką pastorów, tabuny 
ludzi, które przewijały się przez jej dom 
rodzinny męczyły ją, a dziś proszę … jest 
nazywana gwiazdą Brukseli. I tu kolejny 
element naszej misji w LEADERIS: kobie-
ty, zacznijmy w końcu mówić! Mężczyźni 
znacznie lepiej i częściej korzystają 
z możliwości, jakie daje im ich głos. My 
wciąż się chowamy, czekamy na lepszy 
moment. Koniec z odkładaniem tego na 
później. Nasza kolej. 

Wygląda na to, że tworzysz kuźnię 
przyszłych liderów.

I liderek (uśmiech). Bardzo mi zależy na 
tym, aby z wiedzy i doświadczenia, ja-
kim dzielimy się w LEADERIS skorzystało 
jak najwięcej kobiet. Dotychczas 

TEMAT MIESIĄCA 
ergii i wiary w to, że mogą o wiele więcej 
niż im się wydaje! 

A jak to zamiłowanie do uskrzydlania 
innych przekładało się na prowadzenie 
własnej firmy i Twoją kolejną rolę – 
wykładowcy?

Mój mąż powiedział, że właśnie pewność 
siebie, jakiej mu dodawałam była dla 
niego kluczowa w drodze do realizacji 
celów. Tej wiary we własne możliwości 
uczę wszystkie osoby, z którymi mam 
okazję współpracować, także moich stu-
dentów. Młodym ludziom wciąż brakuje 
zastrzyku energii do działania. Ogromnie 
stresują ich wystąpienia publiczne, ale 
jeśli tylko otrzymają wsparcie, oswajają 
swoje lęki i poskramiają wewnętrzne de-
mony (często niestety powstałe w poprz-
ednich etapach edukacji). Czuję ogromną 
satysfakcję, kiedy otrzymuję wiadomości 
z podziękowaniami i uznaniem, tak dla 
mojej pracy, jak i dla tego pozytywnego 
kopa, jakiego im daję. 

My jako Polacy chyba wciąż mamy 
znaczące deficyty, jeśli chodzi o poczucie 
własnej wartości i pewność siebie.

Faktycznie, Polkom i Polakom wciąż 
brakuje wiary we własne możliwości. 
Mamy co prawda sporą zdolność 
„kombinowania”, ale niestety więcej ma 
ona wspólnego z arogancją niż realną 
pewnością siebie. Ostatnie pół roku 
poświęciłam na wnikliwą obserwację 
i liczne rozmowy z osobami działającymi 
na poziomie menedżerskim, jak i z tymi, 
które dopiero raczkują w świecie biz-
nesu. Analizowałam też to, w jaki 
sposób radzą sobie moi znajomi i rodzi-
na w sytuacjach kryzysowych. Myślę, 
że jestem gotowa zaryzykować stwi-
erdzenie: pewność siebie należy wynieść 
do poziomu kompetencji. Dziś rozpatry-
wanie jej tylko jako cechy osobowości to 
zdecydowanie za mało. Pewność siebie 
w czasach globalnego kryzysu wszelk-
iej maści: finansowego, mentalnego, 
zdrowotnego jest kluczowym elemen-
tem budowania światowego bytu po 
tym całym kataklizmie. Warto budować 
w sobie przekonanie, że jesteśmy 
w stanie ze wszystkim sobie poradzić. 
Chodzi o niezachwiane przekonanie, 

że po każdej porażce, pewni swojej 
wewnętrznej siły, będziemy potra-
fili się podnieść. W LEADERIS Institute 
wspólnie z ekspertami opracowaliśmy 
autorską metodę budowania zdrowej, 
wewnętrznej pewności siebie. Chcemy 
się nią dzielić. To jeden z elementów 
naszej misji.

Na swojej drodze zawodowej spotkałaś 
wiele liderek i liderów - zarówno biz-
nesowych, jak i politycznych. Która 
z tych osób zrobiła na Tobie największe 
wrażenie? 

Do dziś w moim rankingu niezmien-
nie wygrywa Margrethe Vestager, 
wiceprzewodnicząca Komisji Europejsk-
iej. Miałam przyjemność uczestniczyć 
w kilku spotkaniach z jej udziałem, 
kiedy pełniła jeszcze funkcję Komisar-
za ds. Konkurencji. Ujęła mnie swoją 
pozytywną energią, dystansem do sie-
bie i nieustępliwością, kiedy szło o spory 
merytoryczne w kwestiach fundamen-
talnych dla rozwoju Unii Europejskiej. 
Jej determinacja w kontaktach z gigan-
tami rynku w obronie zdrowych zasad 
konkurencji była imponująca. Podziwiam 

Spotkanie w Brukseli z obecną Wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, wówczas Komisarz ds. Konkurencji,  
fot. archiwum prywatne



10
04-05/2020 

mieliśmy do czynienia ze zmianami 
ewolucyjnymi. Myślę, że po światowym 
kryzysie, jaki nas niewątpliwie czeka 
jeszcze więcej kobiet zacznie dążyć do 
pozycji i funkcji liderskich. Mamy w so-
bie ogromną siłę, za kilka miesięcy sta-
nie się to jeszcze bardziej widoczne, ale 
w drodze na szczyt chcę wspierać wszyst-
kich, którzy tego potrzebują. Pamiętajmy, 
że najlepsze teamy, to zespoły mieszane. 
Zależy mi na budowaniu jakościowego 
społeczeństwa. Ludzie świadomi własnej 
wartości, umiejący komunikować swoje 
pomysły w sposób atrakcyjny prędzej czy 
później w naturalny sposób stają się lid-
erami i w biznesie, i w życiu publicznym. 
Zostawmy już w spokoju wszelkie prze-
jawy bylejakości i braku profesjonalizmu 
w naszym kraju. Niech każdy z nas robi 
swoje. LEADERIS mówi: Twoja kolej. 

No właśnie, ale kolej na co? Dziś 
przyszłość to jeden wielki znak zapy-
tania. Dla niektórych przedsiębiorców 
kryzys może oznaczać konieczność 
zamknięcia ich firm. Przyszłość nie 
wygląda różowo.

To prawda, mamy do czynienia z jedną 
z najbardziej dotkliwych lekcji zarządzania 
kryzysowego. Dla poukładania w głowie 
pewnych spraw, każdy przedsiębiorca, 
ale też pracownik powinien nakreślić 3 
scenariusze: optymistyczny, realistyczny 
i pesymistyczny. Pamiętajmy, że ten ka-
taklizm nie ma precedensu. Nikt odpow-
iedzialny nie odważy się dziś mówić o ja-
kichkolwiek szczegółowych prognozach. 
Zmiennych jest po prostu zbyt wiele. 
Należy przyjąć do wiadomości, że szereg 
czynników jest poza naszym wpływem. 
Trzeba działać tu i teraz oraz ratować co 
się da. Walka o zachowanie miejsc pracy 
powinna stać się priorytetem. I niestety 
wygląda na to, że przesłaniem, jakie 
dziś można skierować do ludzi jest stare 
sprawdzone: umiesz liczyć, licz na siebie. 
Wiem, że to gorzkie i bolesne zwłaszcza 
dla osób, które stanowią koło zama-
chowe naszej gospodarki, ale takie mamy 
realia. Ważne jest, aby zadbać o swoją 
kondycję mentalną, na koniec zawsze 
chodzi o człowieka. Pamiętajmy, że czas 
kryzysu powinien być przede wszystkim 
czasem inwestycji w nas samych. Musimy 
wyjść z niego wzmocnieni.

TEMAT MIESIĄCA 

fot. Anna Powierża
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ludzi, którzy agresją wzburzeni i w złości 
zjednoczeni potrzebują wodza. 

Potrzebują osoby, która wskaże wroga.
Nieważne, czy to będzie sąsiad, obcokra-
jowiec, adwokat czy sędzia. Nie ma zna-
czenia brak logicznych powodów agresji, 
ważne, że ona jest, żyje i żywi się stra-
chem podsycanym krzykiem i pojonym 
niechęcią. Nienawidźcie się wzajemnie 
a my wami będziemy rządzić. Podzielimy 
was i będziecie nam posłuszni, znajdziemy 
zawsze jakąś mniejszość, innych i skieruje-
my was przeciw nim. Krzykiem, agresją, 

POLITYKA

 tu najczęściej pojawia się wyraz 
zakłopotania na twarzy rozmówcy. 
Nie, nie pamiętam co mówił ten 
polityk. Przypominam sobie, że 

coś o godności, coś o tym, że już się nie 
damy, że to my mieliśmy najtrudniej, ale 
co mówił, nie pamiętam. Pamiętam jed-
nak zaciętość na twarzy, pamiętam oczy 
pełne gniewu, złość dobieranych słów, 
nerwowe ruchy, ale słów nie pamiętam. 
I z pewnością nie tylko ja słów i przesła-
nia nie pamiętam, pozostała tylko złość, 
coś przeciw innym, pragnienie wyrówna-
nia krzywd, choć chyba żadnych nie było. 

fot. pixabay.com

KRZYK ODBIERA ROZSĄDEK

I Kiedy słuchaliśmy go w tłumie, on tak grał 
na naszych emocjach, pokazywał proste 
rozwiązania, nie trzeba było myśleć, nie 
trzeba było zastanawiać się, ani wkładać 
żadnego wysiłku. 

I co z tego pozostaje? Złość i może jeszcze 
potrzeba słuchania dalej, tych co za nas 
myślą, tych którzy dają nam tak proste, 
wykrzyczane rozwiązania. Choć przecież 
w tych wykrzyczanych słowach nie było 
żadnych rozwiązań, jedynie pretensje 
i pusta agresja. Krzyk, złość i agresja to 
najprostsze sposoby, aby pociągnąć tłum, 

Jak on umie porwać tłumy, jak potrafi pięknie przemawiać, jaki to dobry przywódca. Słychać wielokrotnie 
z ust oczarowanych jednym czy drugim politykiem. A czy potrafisz przypomnieć sobie o czym mówił 

ten człowiek, co chciał przekazać, dokąd poprowadzić?
Piotr Stasiuk
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tacja o gorszym sorcie, o nieprawdziwych 
Polakach, o komunistach i złodziejach 
w nas pozostała. Trzeba się jej tak szybko 
jak to możliwe wyzbyć, aby zasiew złych 
niszczących szacunek emocji w nas nie 
pozostał i nie przynosił owoców niena-
wiści. Szacunek w stosunku do osoby jest 
wpisany w naturę ludzką. To prawda, że 
człowiek, który szanuje siebie samego, 
będzie szanować również innych. Sza-
cunek nie pozwala kłamać. Pozwala nie 
zgadzać się z poglądami, z głoszonymi 
tezami, ale nie pozwala na zaprzeczenie 
godności i praw innych osób. 

A z innej strony, emocje są przecież po-
trzebne, więcej, są konieczne, bez nich 
stajemy się cyniczni, nieczuli czy wręcz 
nieludzcy. Z tym, że agresja, to ten ro-
dzaj emocji, który należy wyplenić z na-
szej rzeczywistości. Agresja, kłamstwo, 
brak szacunku dla osoby, są pożywką dla 
nienawiści i ważne, aby dzień po dniu 
było ich mniej, aby miejsce tych złych 
emocji zastępować dobrymi, które też 
porywają tłumy. Potrzebujemy emocji, 
które tworzą, a nie niszczą, uczuć które 
budują szacunek do siebie, z którego ro-
dzi się szacunek do innych.

przemówieniem bez słów będziemy 
was pobudzać aż staniecie się bezwolni 
i będziecie podnosić ręce tak jak wytreso-
wane zwierzęta w szalonym cyrku.

Koszmar demokraty? Nie, to nasza rzeczy-
wistość, zwyczajny czas w naszej Ojczyź-
nie, dla zwyczajnych ludzi wystawionych 
na działanie środków masowego przeka-
zu, zwanych teraz mediami narodowymi, 
czy spotkań z prawdziwymi Polakami jak 
zwykli o sobie czasem mawiać.

Agresja, złość a później bezsilna niena-
wiść potrzebuje bezideowości, nie przyj-
muje do swego słownika współczucia, 
empatii czy miłosierdzia. Nie potrzebuje 
chwil zastanowienia, czy szacunku. Inny 
człowiek, który ośmiela się myśleć ina-
czej jest wrogiem, jest inny czyli zły. Agre-
sja pozbawia nas możliwości czy nawet 
próby zastanowienia się nad tym, że ktoś 
inny też może mieć rację. Agresja niszczy, 
rujnuje wszystko na swej drodze, niszczy 
duszę, niszczy relacje, niszczy społeczeń-
stwo i niszczy cywilizację. 

Krzyk w każdym przypadku jest wyrazem 
braku argumentów. Wiem, że nie jestem 
w stanie was przekonać w logiczny spo-
sób, to muszę wykrzyczeć swoje racje.

POLITYKA
Skoro agresja jest tak pusta to dlaczego 
dajemy się jej tak łatwo uwieść. Dlaczego 
teraz, w przeszłości i pewnie w przyszłości 
agresja będzie zbierać swoje żniwo, nisz-
czyć, nastawiać przeciwko sobie, rodzić 
nienawiść, tworząc szaleńcze pozbawione 
jakiejkolwiek logiki ideologie. Jak można 
nie poddać się agresji, jak się na nią uod-
pornić i nie potęgować jej w sobie i w oto-
czeniu? Z pewnością nie ma prostych roz-
wiązań. Nie ma jednego sposobu wyzbycia 
się postaw niechęci, postaw negowania 
prawa do racji tych z drugiej strony. 

Chyba jak zawsze najtrudniejsze są naj-
prostsze rozwiązania. Czyli po pierwsze, 
trzeba na powrót nauczyć się słuchać. Nie 
tyle słyszeć, że ktoś mówi, ale słuchać tego, 
co mówi i w jakiej intencji. Słuchać, a dalej 
nauczyć się rozmawiać. Krzyk nie jest roz-
mową, krzyk jest przyznaniem się do nie-
umiejętności rozmowy, do trudności w od-
najdywaniu pola szacunku. Po przeciwnej 
stronie od agresji słownej, krzyku, jest roz-
mowa, nawet pełna emocji, ale rozmowa, 
z szacunkiem dla drugiej strony.

I o ten szacunek chyba obecnie najtrud-
niej. Nie można dopuścić, aby argumen-

fot. pixabay.com

fot. pixabay.com
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 co tu w ogóle chodzi? Otóż, 
idea pieniądza suwerennego 
zasadza się na pełnej banko-
wej rezerwie, oznaczającej 

zasadniczo rozdzielenie procesu gene-
rowania nowego pieniądza od procesu 
udzielania pożyczek. Bank komercyjny 
w tym systemie pożycza tylko te środki 
którymi efektywnie dysponuje, przez co 
w procesie pożyczania czyli generowania 
kredytu nie powstawałby nowy pieniądz 
i nie zwiększał w żadnej dziedzinie długu. 
Pieniądz bankowy, generowany przez 

banki komercyjne, zostałby przez to zu-
pełnie wyeliminowany. Kreacja pieniądza 
dokonywana byłaby i kontrolowana wy-
łącznie przez bank centralny.

Pokrycie pieniądza w złocie

Idea pieniądza suwerennego nawiązuje 
do pieniądza fiducjarnego, emitowanego 
przez bank centralny, mającego pełne po-
krycie w złocie i wymienialnego na złoto 
na każde żądanie. Jak wiadomo, system 
waluty złotej przetrwał do I wojny świa-

towej. Próby powrotu do tego systemu, 
szczególnie w Wielkiej Brytanii, zostały 
zastopowane wybuchem kryzysu gospo-
darczego w 1929 r., a następnie II wojną 
światową.

Na konferencji w Bretton Woods w 1944 
r. ustalono, że kursy walut mają być op-
arte na parytecie złota. W rzeczywistości, 
w wyniku dominującej roli dolara w han-
dlu międzynarodowym, zostały one opar-
te na walucie amerykańskiej, która sama 
była wymienialna na złoto. W 1971 r. 

fot. pixabay.com

PIENIĄDZ SUWERENNY 
SZLACHETNA UTOPIA

O

Ostatnio coraz więcej mówi i pisze się w Polsce o wprowadzeniu tzw. pieniądza suwerennego. Idea ta 
dotarła również do polityków – nawet co drugi kandydat na prezydenta RP zawarł w swoim programie 

wyborczym wprowadzenie tej ekonomicznej koncepcji.
Prof. Mirosław Matyja
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USA zawiesiły jednak wymienialność 
dolara na złoto, a w 1973 r. zdewaluo-
wały go definitywnie i wprowadziły kurs 
płynny.

W tym czasie zaczęto już stosować sy-
stem rezerwy cząstkowej, zgodnie z któ-
rym banki przechowują w banku central-
nym tylko część zebranych depozytów 
jako obowiązkową rezerwę, a resztę 
przeznaczają na działalność kredytową. 
To oznacza, że to banki komercyjne, a nie 
bank centralny, kreują pieniądz. Kreują go 
praktycznie z niczego. I tu rodzą się wąt-
pliwości, które generują ideę powrotu do 
koncepcji pieniądza suwerennego.

Odwieczna zasada głosząca, że inwesto-
wanie i rozwój muszą być poprzedzone 
oszczędzaniem, nie sprawdza się we 
współczesnych czasach w ogóle. Kreacja 
pieniądza przez banki komercyjne pro-
wadzi do kryzysów, z których ostatni miał 
miejsce w latach 2007-2008 w wyniku za-
łamania się rynku kredytów hipotecznych 
w USA. Niskie stopy procentowe oraz 
agresywna i nieuczciwa polityka banków 
doprowadziły do sytuacji, w której udzie-
lano kredytów mieszkaniowych osobom, 

które w konsekwencji nie mogły ich spła-
cić. To właśnie ten argument jest wyko-
rzystywany obecnie przez zwolenników 
powrotu do pieniądza suwerennego. 

Inicjatywa i referendum Vollgeld 
w Szwajcarii

W Szwajcarii odbyło się w 2018 r. referen-
dum, w którym głosowano za lub przeciw 
wprowadzeniu pieniądza pełnego, a więc 
suwerennego (niem. Vollgeld).
Obywatele Szwajcarii odrzucili jednak we 
wspomnianym referendum projekt po-
wrotu do sytuacji, w której banki komer-
cyjne mogą udzielać kredytów tylko do 
wysokości posiadanych depozytów (75 
proc. głosujących było przeciw).

Dlaczego inicjatywa Vollgeld, przegłoso-
wana ostatecznie w referendum nega-
tywnie, nie miała w Szwajcarii szans po-
wodzenia? 

Z moralnego punktu widzenia inicjatywa 
była jak najbardziej słuszna. Ale potężne 
banki funkcjonują inaczej. Wiadomo, że 
system tzw. rezerwy cząstkowej przynosi 
bankom niesamowite zyski, a dla pod-

miotów gospodarczych oznacza to tanie 
i dostępne kredyty. Banki miały w swoim 
ręku mocny argument – ich rolę w kra-
jowej i światowej gospodarce, bowiem 
udzielanie pożyczek i finansowanie firm 
jest ważną częścią sprawnie działającego 
systemu ekonomicznego w Szwajcarii.

Koncepcja pieniądza suwerennego 
wraca jak bumerang

Idea pieniądza suwerennego to koncep-
cja słuszna i szlachetna, ale w dzisiejszych 
zglobalizowanych czasach po prostu nie-
wykonalna w praktyce. Sektor finansowy 
nigdy nie zgodzi się na powrót do pienią-
dza suwerennego nie tylko w Szwajcarii 
i w Polsce, ale w żadnym innym kraju. 
Z pewnością polityka kredytowa ban-
ków komercyjnych zasługuje na krytykę 
– ludzie, firmy i całe państwa zadłużają 
się, spirala długów kręci się coraz szerzej. 
Niemniej jednak system bankowej rezer-
wy cząstkowej jest rozpowszechniony na 
całym świecie. Wyobraźmy sobie teore-
tyczną sytuację, że któreś państwo, np. 
Polska wprowadza pieniądz suwerenny. 
I co dalej? Takie państwo przestałoby być 
konkurencyjne ekonomicznie w stosunku 
do innych państw. Czasy gospodarczej au-
tarkii minęły bowiem bezpowrotnie. To 
przecież ilość pieniędzy decyduje o roz-
woju gospodarczym danego państwa – 
bez względu na to, jak ten pieniądz jest 
kreowany. Te zasady nie zmienią się szyb-
ko – a już na pewno nie dojdzie do tak 
radykalnej zmiany w takim kraju jak Pol-
ska – uzależnionym od wielkich banków 
zagranicznych.

Dlatego radziłbym wszystkim politykom, 
kandydatom na prezydenta Polski i in-
nym zwolennikom wprowadzenia suwe-
rennego pieniądza, zastanowić się nad 
możliwościami realizacji tej skądinąd do-
brej koncepcji.

Zaś walkę z bankami zagranicznymi i ich 
dominacją w Polsce skoncentrowałbym 
raczej na efektywności i przejrzystości 
działania Komisji Nadzoru Finansowego, 
która udziela tymże bankom koncesji na 
ich działalność w naszym kraju.

Natomiast pieniądz suwerenny to szla-
chetna utopia, ale tylko utopia.

fot. pixabay.com
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jednocześnie po stronie popytu i podaży. 
Cechą szczególną jest to, że wynika on 
z innych źródeł. 

Strona podażowa i popytowa

Z punktu widzenia podaży przestoje 
z powodu braku części i podzespołów 
dotykają najczęściej przedsiębiorstwa 
produkcyjne. To one ponoszą koszty za-
trudnienia niepracującej załogi i utrzy-
mania firm w stanie gotowości. Żyją 
w obawie co dalej, nie wiedzą kiedy ruszą 
z produkcją, jaka będzie skala nowych za-
mówień – czy na miarę oczekiwań, czy też 
niższa. Ich problem to jak przetrwać mi-
nimalizując straty, skąd czerpać środki na 
płace i finansowanie kosztów stałych. 

EKONOMIA

ie mam złudzeń. Ani rząd ani 
opozycja nie są mentalnie, in-
telektualnie, ani merytorycz-
nie przygotowani do stwo-

rzenia programu przetrwania, obrony, 
naprawy i przywrócenia wysokiej dyna-
miki gospodarczej teraz, jak i po wyjściu 
z kryzysu.

Zastanawia i niepokoi, dlaczego prezy-
dent lub premier nie zwołują narady na 
najwyższym szczeblu teoretyków i prak-
tyków gospodarczych, gotowych przed-
stawić propozycje – co robić. 

W zamian otrzymujemy informację, że 
pierwszą reakcją rządu na epidemię jest…  
obniżenie akcyzy na spirytus pod preteks-

fot. pixabay.com

TERAPIA ANTYWIRUSOWA 
DLA POLSKIEJ GOSPODARKI

N

Polska gospodarka to zbyt poważna sprawa, by dotyczące jej decyzje powierzyć politykom, szczególnie 
podczas kryzysu. Ta myśl jest nawiązaniem do słynnego powiedzenia Georgesa Clemenceau o wojnie 
i wojskowych („Wojna jest zbyt poważną rzeczą, by powierzyć ją wojskowym”). Powinna ona 

wystarczająco uzmysłowić wagę problemu, przed którym stoimy.
dr Dariusz Maciej Grabowski

tem, że potrzebny jest w większej ilości 
do dezynfekcji. Przypomina to początek 
lat 90-tych i import spirytusu „Royal”, na 
którym „wybrani” zarobili krocie. 

To, że na skutek rozerwania więzi koope-
racyjnych wstrzymana lub ograniczona 
została produkcja w szeregu branż prze-
mysłu – to fakt. Można zatem mówić, że 
wina leży po stronie podaży. Jednocześ-
nie w sferze usług transportowych, ho-
telowych, organizacji imprez masowych, 
radykalnie obniżył się popyt. Czy zatem 
przyczyna kryzysu tkwi w braku podaży 
czy w braku popytu?

Według mnie specyfika tego kryzysu 
polega na tym, że problem tkwi niemal 
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Czy w tej sytuacji wszystkie przedsię-

biorstwa mierzyć jedną miarą? Na pew-
no nie. Nasz przemysł to garstka dużych 
firm (czasami monopolistów) oraz wiele 
małych i średnich, często poddostawców 
dla przedsiębiorstw zagranicznych. Niech 
nikt nie ma złudzeń. W sytuacji kryzysu 
więksi, silniejsi, mający oparcie w zagra-
nicznych bankach i funduszach, wykorzy-
stają swoją przewagę, by kosztem mniej-
szych i słabszych łagodniej przejść przez 
kryzys. Nasz pech polega na tym, że to 
właśnie polskie małe i średnie firmy będą 
przedmiotem tej brutalnej rozgrywki. 

Popatrzmy na problem od strony firm, 
głównie usługowych, centrów handlo-
wych, restauracji, kin i innych pamię-
tając, że w usługach zatrudnionych jest 
około połowa pracujących Polaków. 
Mamy tu do czynienia ze spadkiem za-
mówień, spadkiem wydatków ze strony 
klientów. Kwestia kosztów, zwłaszcza 
stałych i zatrudnienia personelu przed-
stawia się podobnie jak w przemyśle. 
Różnica dotyczy skali – firmy są tu mniej-
sze, zatrudniają mniej pracowników, niż-
szy jest fundusz płac, niższe koszty stałe. 
Ale firmy usługowe, z reguły polskie, nie 
dysponują rezerwą finansową na prze-
trwanie. W konsekwencji podatność 
na bankructwo przy braku wpływów fi-
nansowych jest zdecydowanie większa. 
Z pewnością firmy usługowe będą zwal-
niać pracowników bądź umawiać się na 
rozliczenie „z ręki do ręki”, „pod stołem” 
i wyglądać końca kryzysu. 

W tym miejscu wspomnę o spora-
dycznych, ale znaczących przykładach 
przedsiębiorstw – monopolistów, bene-
ficjentów kryzysu bądź rozwoju sytuacji 
międzynarodowej. Przykładem są firmy 
paliwowe Orlen i Lotos. Spadek cen ropy 
naftowej na rynkach światowych sięgnął 
30% i więcej. W efekcie na naszych sta-
cjach benzynowych paliwo staniało do … 
10%, choć powinno kosztować około 3,5 
zł. Taka jest prawda o polityce cenowej 
polskich monopolistów. Tak państwowa 
polska firma żeruje na „suwerenie”. Wy-
pada zapytać, dlaczego nie ma reakcji 
UOKiK-u? Moim zdaniem rząd powinien 
nałożyć karną opłatę na monopolistów 
i odebrane środki przeznaczyć na wspar-
cie małych i średnich przedsiębiorstw.

Dlatego bardziej niż kiedykolwiek po-
trzebna jest całościowa strategia obrony 
i pomocy dla polskiej małej i średniej 
przedsiębiorczości. To ona najbardziej 
ucierpi na kryzysie. 

Obowiązki po stronie rządu i NBP

Rząd powinien wystąpić z bardzo po-
trzebną inicjatywą legislacyjną. Należy na 
nowo zdefiniować i wprowadzić w życie 
klauzulę „siły wyższej”. Chodzi o taką kon-
strukcję prawną, która umożliwi polskim 
firmom obronę przed roszczeniami za-
granicznych firm i instytucji kredytowych. 
Rzecz również w tym, by polskie firmy 
na rodzimym rynku miały narzędzie do 
obrony przed silniejszymi. Z tego względu 
klauzula “siły wyższej” powinna niwelo-
wać przewagę dużych firm, wyrównywać 
szanse średnich i małych. 

Konieczne są rozwiązania dotyczące dwóch 
problemów najważniejszych dla przedsię-
biorców w momencie kryzysu. Pierwszy to 
finansowanie kosztów zatrudnienia, drugi 
– finansowanie opłaty kosztów stałych. 

Składki ZUS powinny zostać prolongo-
wane lub umorzone. Dla firm o „dobrej 
reputacji”, istniejących długo, regularnie 
płacących wszelkie należności, trzeba 
w porozumieniu z ZUS-em utworzyć nie-
oprocentowany fundusz kredytowania 
płac na okres do 6 miesięcy, pod wa-
runkiem przedstawienia wiarygodnych 
zamówień bądź zastawu majątkowego. 
Należy wzorem Niemiec, w przypadku 
skrócenia czasu pracy, zrekompensować 
pracownikowi utracone dochody z fun-
duszy ZUS lub z budżetu państwa, a także 
umożliwić wydłużenie czasu pracy bez 
naliczania wyższych stawek za godziny 
nadliczbowe z chwilą, gdy ruszy produk-
cja, np. przez miesiąc. 

Na 15. marca i 15. maja przypadają ter-
miny opłaty podatku od nieruchomości. 
Dla niektórych firm może to być niewy-
konalne. Należy w porozumieniu z sa-
morządami dokonać opłaty powyższych 
podatków ze specjalnego funduszu, pro-
longując firmom spłatę do końca roku. 

Trzeba utworzyć niskooprocentowany 
fundusz kredytowy, np. w banku BGK, 

umożliwiający firmom spłatę należności 
za zakupione surowce, energię i inne. 
Szczególnie potrzebny jest możliwie długi 
i kompletny preliminarz zamówień rządu 
w polskich, podkreślam polskich firmach. 
Hasłem rządu powinno być dziś – zama-
wiamy i kupujemy w polskich firmach, 
nawet jeśli środki na ten cel będziemy 
musieli pożyczać. Postawmy sprawę jas-
no. Nie czas na postawę Narcyza chwa-
lącego się budżetem bez deficytu, gdy 
gospodarka jest w potrzebie. Niech przy-
kładem będą rząd i bank centralny Wiel-
kiej Brytanii. Zadeklarowali, że na walkę 
z kryzysem w gospodarce przeznaczają 
natychmiast ponad 300 miliardów fun-
tów, a do roku 2024 zainwestują ponad 
600 miliardów funtów.

Rząd w porozumieniu z NBP powinien 
zastosować narzędzia motywujące banki 
komercyjne, by te działając we własnym, 
długookresowym interesie, zaangażo-
wały się w renegocjowanie, powiedzmy 
wprost – wydłużenie i złagodzenie wa-
runków spłaty kredytów zaciągniętych 
przez polskie firmy. Zauważmy, że tylko 
w styczniu 2020 roku rentowność ban-
ków w Polsce wzrosła rok do roku o po-
nad 121% - aż trudno uwierzyć. Pensje 
bankierów idą w grube miliony. Niech 
Związek Banków Polskich, wzorem wło-
skiego odpowiednika, stanie się najważ-
niejszym inicjatorem działań ogranicza-
jących dotkliwość finansowych skutków 
koronawirusa dla kredytobiorców. 

W działaniach antykryzysowych rola NBP 
jest kluczowa. Postawa prezesa banku, jego 
deklaracje (… trochę się pogorszy … nie ma 
mowy o recesji) dowodzą, że nie docenia 
on powagi sytuacji i nie ma zamiaru wziąć 
na siebie odpowiedzialności za ważne de-
cyzje. Tymczasem to NBP powinien przy-
stąpić do działań dyscyplinujących banki 
komercyjne zarówno poprzez stopę rezer-
wy obowiązkowej, jak i opodatkowanie 
nadpłynności banków, ograniczenie trans-
feru zysków i dywidend za granicę, a tak-
że działania ukierunkowujące aktywność 
banków na kredytowanie polskich przed-
siębiorstw i polskich inwestycji. Wysoki 
wskaźnik inflacji, która zarówno dla przed-
siębiorstw, jak i konsumentów powoduje 
wzrost kosztów, powinien za sprawą NBP 
być rekompensowany podwyższoną stopą 
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Należy natychmiast zlikwidować tzw. 
podatek Belki od dochodów z oszczęd-
ności i z giełdy. Hasłem rządu powinno 
stać się – „Oszczędności Polaków wolne 
od opodatkowania”. Trzeba odbudować 
przekonanie obywateli i firm, że oszczę-
dzanie i zarabianie ma sens. Ostatnie 
lata (za sprawą polityki rządu) i ostatnie 
kryzysowe tygodnie sprowadziły war-
szawską giełdę na dno. Co zdumiewa 
to fakt, że nikt z tego powodu nie został 
rozliczony i napiętnowany. Tymczasem 
program rządowy PPK, który z definicji 
związany jest z inwestowaniem na gieł-
dzie, może okazać się katastrofą, jeśli 
siła i zaufanie do warszawskiej giełdy nie 
zostaną odbudowane. 

W walkę z koronawirusem zaangażowa-
liśmy się wszyscy zdając sobie sprawę 
z tego, że to musi być ogólnonarodowy 
wysiłek, bez barw politycznych. Dlatego 
jako Polak, przedsiębiorca, ekonomi-
sta wzywam do publicznej debaty – jak 
walczyć z gospodarczymi i społecznymi 
następstwami kryzysu, które moim zda-
niem będą bardzo dotkliwe. 

oprocentowania oszczędności lokowanych 
na kontach bankowych. Należy także dla 
poprawy konkurencyjności eksporterów 
uzależnić kurs walutowy od tempa inflacji 
tak, by był trwale korzystny dla polskich 
firm. Tymczasem do chwili obecnej NBP 
uchyla się od podjęcia stosownych dzia-
łań. Obowiązkiem NBP i KNF jest również 
powstrzymanie legalnego i nielegalnego 
transferu pieniędzy za granicę. Skala tego 
zjawiska idzie w setki miliardów złotych 
rocznie. Te fundusze powinny służyć prze-
de wszystkim polskiej gospodarce. Tym-
czasem na oczach funkcjonariuszy NBP 
tylko jedna z firm kantorowych w ciągu 
ostatnich trzech lat wytransferowała go-
tówkę na ponad 8 miliardów złotych. I co? 
I nic, NBP milczy.

Potrzebne prowizorium 
budżetowe 2020

Każdy dzień epidemii będzie miał poważ-
ne reperkusje dla budżetu państwa. Spad-
ną wpływy podatkowe, zarówno z po-
datków bezpośrednich, jak i pośrednich. 
Należy odważnie uznać fakty i przystąpić 
do ratowania polskiej przedsiębiorczości 

zwiększając deficyt budżetowy. Problemy 
budżetowe już dotykają samorządów te-
rytorialnych, a stan ten będzie się zaost-
rzał. Samorząd ma udział we wpływach 
z podatku dochodowego. Musi się liczyć 
z ich uszczupleniem. Z drugiej strony ob-
ciążony zostanie dodatkowymi koszta-
mi trwania epidemii i działania w stanie 
podwyższonej gotowości. Dlatego należy 
utworzyć fundusz dofinansowania samo-
rządów z budżetu państwa. Sądzę, że i to 
nie wystarczy. Potrzebne jest nowe prowi-
zorium budżetowe na rok 2020 uwzględ-
niające zmniejszone wpływy i zwiększone 
wydatki jako efekt kryzysu. 

W nowym prowizorium budżetowym po 
stronie wydatków powinny być wyodręb-
nione następujące priorytety:

• wydatki związane z likwidacją epide-
mii i działania profilaktyczne,
• wydatki na wsparcie polskich przed-
siębiorstw dotkniętych kryzysem,
• wydatki na wsparcie i dofinansowanie 
samorządów terytorialnych,
• lista zamówień rządowych adresowa-
nych do polskich firm.

EKONOMIA

fot. pixabay.com
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Pod koniec stycznia wiadomo już było, że 
w Chinach rozszerza się epidemia wywo-
łana koronawirusem SARS-CoV-2. Jaro-
sław Pinkas - Główny Inspektor Sanitarny, 
pytany w radiu RMF FM o ewentualne za-
grożenie koronawirusem w Polsce, odpo-
wiedział: “W Polsce nie ma tego wirusa. 
W związku z tym zagrożenie jest zbliżone 
do zera”.

31. “Nie jest to dramatyczna ekspansja 
w tempie błyskawicznym”.

Komentując dochodzące z Chin informa-
cje o rozprzestrzenianiu się koronawiru-
sa, minister zdrowia Łukasz Szumowski 

ały świat walczy z pandemią 
koronawirusa. Epidemia ude-
rzyła w ludzi, więzi społeczne, 
gospodarkę. Uderzyła także 

w Państwo, jego struktury, w politykę i po-
lityków. Obnażyła przywództwo, zdolno-
ści sprawcze, umiejętność analizowania 
i skuteczność działania, zdolność do ucze-
nia się nie tylko na cudzych błędach. Pol-
ska i Polacy zderzyliśmy się z zagrożeniem 
z dużym opóźnieniem. Był czas na lepsze 
przygotowanie, analizy, zwiększenie za-
pasów, wyciąganie wniosków i nie popeł-
nianie błędów. Był czas … W znacznym 
stopniu ten czas zmarnowano bo celem 
samym w sobie i kluczowym dla polskiej 

fot. archiwum własne autora

MÓWILI:  
JESTEŚMY PRZYGOTOWANI

C

Od początku pojawienia się koronawirusa w Polsce władze zapewniały, że wszystko jest pod kontrolą, 
a zagrożenie jest zbliżone do zera. Uspokajały obywateli, że wirus nie jest bardziej niebezpieczny niż 
zwykła grypa. Mieliśmy mieć materiały medyczne do zapobiegania epidemii. Mieliśmy być bezpieczni.

Janusz Piechociński

polityki , dla obozu rządzącego Polską od 
2015 roku była reelekcja Andrzeja Dudy. 
Wybory wygrywały z nadchodzącym nie-
bezpieczeństwem. Za wcześnie, bo szczyt 
epidemii w Polsce dopiero przed nami, 
ale warto uważnie prześledzić zestawie-
nie tych wypowiedzi.

Styczeń

30. WHO ogłasza stan światowego 
zagrożenia epidemią.

Pierwsza konferencja o zagrożeniu epide-
micznym w polskim Ministerstwie Zdro-
wia - “Zagrożenie jest zbliżone do zera”.
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15. W kraju temat koronawirusa jest już 
obecny w mediach, ale daleko mu do do-
minacji. Choć w Europie są już pierwsze 
przypadki zgonów, Polska żyje zupełnie 
innymi tematami: środkowym palcem 
posłanki Lichockiej, tajemniczą wielbi-
cielką Andrzeja Dudy i listami poparcia 
do KRS.

23. W naszych mediach informacje 
o koronawirusie zaczynają pojawiać się 
na jedynkach portali informacyjnych, na 
pierwszych stronach gazet, w serwisach 
radiowych i telewizyjnych. Wśród naj-
chętniej czytanych na Onecie materiałów 
z ostatniego tygodnia lutego znajdują się 
pierwsze relacje na żywo z rozwoju epi-
demii.

24. “Wszelkie materiały medyczne są 
w dyspozycji w Agencji Rezerw Materia-
łowych”.

“Chcemy być przygotowani nadmiarowo. 
Można powiedzieć na wszelki wypadek, 
gdyby wirus pojawił się w Polsce u więk-
szej liczby osób” - mówił Mateusz Mora-
wiecki na wspólnej konferencji prasowej 
z Ministrami Zdrowia oraz Spraw We-
wnętrznych i Administracji, która odbyła 
się po odprawie w Rządowym Centrum 
Bezpieczeństwa z wojewodami i z woje-
wódzkimi inspektorami sanitarnymi.

Zapewniał wtedy, że “wszelkie materiały 
medyczne, które służą do zapobiegania, 
są w odpowiedniej dyspozycji w Agencji 
Rezerw Materiałowych”.

25. „Jesteśmy przygotowani niezależnie 
od skali”.

Michał Dworczyk, pytany o zagrożenie 
epidemią w Polsce, zapewniał w radiowej 
Trójce: “Jesteśmy przygotowani niezależ-
nie od tego, jak szeroka będzie potencjal-
na skala tych zachorowań. W Polsce jest 
przygotowanych 239 stanowisk całkowi-
tej izolacji w szpitalach w całym kraju, 
ponad 600 łóżek izolacji na oddziałach 
zakaźnych. W każdym województwie są 
dostępne takie miejsca”.

27. Emilewicz: „Polska gospodarka może 
skorzystać na kryzysie wywołanym koro-
nawirusem”.

EKONOMIA
w TVN24 powiedział, że w 10-miliono-
wym mieście, jakim jest Wuhan, choruje 
10 tys. osób.

“To jest jeden promil, czyli to nie jest tak, 
że nagle całe miasto uległo zakażeniu. 
Z tych 9-10 tysięcy zmarło w tej chwili, jak 
szacujemy, około dwustu osób, więc zno-
wu około dwóch procent. Tak naprawdę 
w porównaniu z tym, jak mieliśmy epide-
mię świńskiej grypy, w samej Polsce mie-
liśmy około stu tysięcy osób chorych. To 
pokazuje różnicę i skalę zjawiska. (...) Na 
razie mamy 10 tysięcy w Chinach i poje-
dyncze przypadki w Europie”.

“Nie wydaje się, że koronawirus jest tak 
zakaźny jak grypa, przynajmniej na dzień 
dzisiejszy. Wydaje się, że jest mniej zakaź-
ny. Nie mamy potwierdzonego w Europie 
przechodzenia z człowieka na człowieka. 
Może się to zaraz zmieni” - przekonywał. 
“Jeżeli się potwierdzi, że się przenosi, to 
też dane na razie są takie, że nie jest to 
dramatyczna ekspansja w tempie błyska-
wicznym”.

Luty

2. “Państwo polskie osiągnęło stan 
pełnej gotowości”.

Na konferencji prasowej minister Szu-
mowski podkreślał, że “państwo polskie 
osiągnęło stan pełnej gotowości”.

“Czy ten wirus pojawi się w Polsce, czy 
nie, to niczego to nie zmieni w trybie na-
szego postępowania. Moim zdaniem ten 
wirus w końcu się pojawi. Państwo pol-
skie jest gotowe na ewentualne pojawie-
nie się wirusa. To nic nie zmieni w tych 
trybach”.

2. “Wszystkie działania, które należało 
podjąć, zostały podjęte”.

“Wielu Polaków zadaje sobie dzisiaj pyta-
nie, czy są w obliczu tej panującej w Chi-
nach epidemii bezpieczni. Tak, są bez-
pieczni” - mówił na konferencji premier 
Mateusz Morawiecki.

“Trzymamy rękę na pulsie i monitoru-
jemy rozwój sytuacji. Wszystkie służby 
i wszystkie ministerstwa, które mogły 

działać i mogą dopomóc, są ze mną 
w stałym kontakcie (...). Jesteśmy przeko-
nani, że wszystkie działania, które należa-
ło podjąć, zostały podjęte”.

3. “Mamy poczucie bezpieczeństwa”.

Jarosław Pinkas - Główny Inspektor Sani-
tarny, w TVN24 zapewniał, że Polska po-
radzi sobie, gdy zostanie wykryty pierw-
szy przypadek koronawirusa.

“Pewnie nie rozprzestrzenimy wirusa, 
dlatego że mamy dobry nadzór epide-
miologiczny” - mówił. - “Jesteśmy kra-
jem, który ma doświadczenia. Inspekcja 
sanitarna ma 101 lat doświadczeń w wal-
ce z chorobami zakaźnymi. Zaręczam, 
że damy radę”. Jeśli nikt z utworzonego 
w Chinach kordonu się nie wydostanie 
i nie przyjedzie do Polski, to “zagrożenie 
jest minimalne”. “My tego nie bagatelizu-
jemy. Analizujemy każdą sytuację. Mamy 
poczucie bezpieczeństwa”.

Na pytanie prowadzącego, czy ten wirus 
jest bardziej niebezpieczny niż zwykła 
grypa, Pinkas odpowiedział: “Moim zda-
niem nie”. 

3. “Jesteśmy przygotowani 
od kilkunastu dni”.

“Jesteśmy przygotowani na to od kilku-
nastu dni tak naprawdę. Kolejne służ-
by włączają się do tego całego procesu 
zabezpieczenia i przygotowania kraju 
na ewentualne pojawienie się korona-
wirusa” - zapewniał w Radiu Zet Michał 
Dworczyk. “Pan minister Szumowski mó-
wił, że najprawdopodobniej prędzej czy 
później ten wirus do Polski dotrze. Są-
dząc po tym, jak się rozprzestrzenia, jest 
to bardzo prawdopodobne. Nie można 
tej sprawy lekceważyć, bardzo poważnie 
podchodzimy do tego, ale też nie można 
wpadać w panikę, dlatego że dotychcza-
sowe dane i badania nad tym wirusem 
i nad sposobami jego leczenia są bardzo 
zaawansowane”.

14. Pierwsza ofiara koronawirusa 
w Europie.

Na COVID-19 umiera pierwsza osoba 
w Europie. To 80-letnia chińska turystka.
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2. “Jesteśmy przygotowani”.

“Chcę jeszcze raz podkreślić, że polskie 
państwo – polskie władze – realizują dzia-
łania w wielu przypadkach. Nawet wy-
przedzające to, co robi WHO i działania, 
które podejmują władze innych państw” 
- zapewniał prezydent Andrzej Duda na 
briefingu po nadzwyczajnym posiedzeniu 
Sejmu, na którym rząd przedstawił infor-
mację dotyczącą nowego koronawirusa 
oraz podjęte działania i stan przygotowań 
państwa związanych z zagrożeniami epi-
demicznymi w Polsce i Europie.

„Jesteśmy przygotowani”. Wierzę, że 
unikniemy poważnego zagrożenia, choć 
– jak minister zdrowia cały czas pod-
kreślał – prawdopodobieństwo tego, że 
przypadki zachorowania spowodowane-
go wirusem będą w Polsce, jest bardzo 
wysokie” 

Do 3. marca w laboratoriach w całej Pol-
sce wykonano 559 testów na obecność 
koronawirusa, wszystkie z wynikiem ne-
gatywnym.

4. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski 
poinformował, że w Polsce odnotowano 
pierwszy przypadek zakażenia koronawi-
rusem. 

6. Od północy obowiązuje wydany przez 
ministra zdrowia zakaz wywozu z kraju le-
ków przeciwbólowych, przeciwgorączko-
wych i przeciwwirusowych. Zakaz obej-
muje też maseczki, czepki, termometry 
i inny sprzęt, który może być pomocny 
w walce z epidemią.

8. Została przekazana transza pieniędzy do 
wojewodów z rezerwy 100 mln zł, którą 
na walkę z koronawirusem zadeklarował 
przekazać premier Mateusz Morawiecki. 

8. Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna pra-
ce nad wspierającym m.in. leczenie on-
kologiczne Funduszem Medycznym, któ-
ry ma powstać z inicjatywy prezydenta 
Andrzeja Dudy. Jak tłumaczył prezydent, 
zdecydował się na ten krok ze względu na 
chorobę koleżanki i rady pierwszej damy 
Agaty Dudy.

11. WHO ogłosiła, że powodowana przez 
koronawirusa SARS-CoV-2 choroba CO-
VID-19 została uznana za pandemię.

Od 12. odwołane zostały wszystkie za-
jęcia szkolne. Zamknięto wszystkie kina 
oraz muzea.

12. Największy spadek na giełdach świa-
towych, liczony dzień do dnia, od 1987 r.

12. Pierwsza ofiara śmiertelna koronawi-
rusa w Polsce. 

13. Wprowadzono w Polsce stan zagroże-
nia epidemicznego. 

W nocy z 15. na 16. wszystkie granice Pol-
ski zostały zamknięte. Ich przekroczenie 
możliwe jest tylko w wyznaczonych miej-
scach i na określonych zasadach. Wprowa-
dzono ścisłe kontrole graniczne i sanitarne, 
a każdy obywatel Polski musi poddać się 
obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. 
Na 10 dni wprowadzono zakaz wjazdu do 
Polski dla cudzoziemców.

15. Zaczyna się akcja #LOTdoDomu. 

16. Koronawirus w polskim rządzie. Zara-
ził się minister środowiska Michał Woś. 

16. Rząd podejmuje decyzję o zawieszeniu 
wewnątrzkrajowych lotów samolotowych.

20. Ogłoszono w kraju stan epidemii.

20. MEN ogłasza, że od 25 marca szkoły 
przechodzą na nauczanie zdalne. Cała 
odpowiedzialność za zorganizowanie 
w kilka dni tego przedsięwzięcia zostaje 
zrzucona na dyrektorów szkół.

20. “Pacjent zero” leczony w szpitalu 
w Zielonej Górze, został wypuszczony ze 
szpitala. Wyzdrowiał.

23. “Nie doceniono skali zagrożenia”.

Michał Dworczyk, pytany w TVN24 o zgła-
szane przez szpitale braki wyposażenia 
ochronnego dla lekarzy, personelu me-
dycznego i ratowników, odpowiedział: “To 
nie jest żadna tajemnica, że mamy bardzo 
poważne problemy, jeśli chodzi o me-
dyczny sprzęt ochronny, zresztą jak cała 

Europa i świat. W tej chwili wszyscy robią 
zakupy, bo niestety w tej przestrzeni nie 
doceniono zagrożenia, trzeba to sobie jas-
no powiedzieć. Jeśli chodzi o testy, o pły-
ny ochronne, nie mamy z tym większych 
problemów. Jeśli chodzi o sprzęt ochron-
ny, to nie doceniono skali zagrożenia”.

23. Minister zdrowia Łukasz Szumowski 
ostrzega, że “najgorsze jeszcze przed nami”. 

24. Polska wprowadza daleko idące re-
strykcje w poruszaniu się. Zabronione 
jest gromadzenie się w parkach i na bul-
warach, w mszach może uczestniczyć naj-
wyżej pięć osób. Dozwolone są wyjścia do 
pracy, do sklepu, w celu pomocy innym.

25. Pierwszy dzień zdalnego nauczania.

26. Sejm uchwala zmiany w regulaminie 
umożliwiające posiedzenia i głosowania 
zdalne. 

28. O godz. 4.25 Sejm przegłosowuje 
zmiany w kodeksie wyborczym. 

29. Sejm przyjmuje projekt tarczy anty-
kryzysowej. Ustawa przejdzie następne-
go dnia przez Senat, a prezydent błyska-
wicznie ją podpisze. W ciągu tygodnia 
wpływa do niej rządowa autopoprawka 
150 stron, kilka dni później Sejm uchwala 
Tarczę Finansową 

Kwiecień

Od 1. obowiązuje zakaz wywożenia okre-
ślonych produktów żywieniowych i lecz-
niczych oraz artykułów medycznych

6. Portal TVN24.pl podał, że Agencja Re-
zerw Materiałowych wyprzedała ze swo-
ich magazynów zapas profesjonalnych 
pełnotwarzowych masek tuż przed wy-
buchem epidemii.

9. Resort zdrowia ogłosił zmiany w sposo-
bie hospitalizowania chorych zakażonych 
koronawirusem. 

Od 16. w Polsce będzie obowiązywać na-
kaz zakrywania twarzy 

19. kwietnia - zarażeni 9287, wyzdrowia-
ło 1040, zmarło 360.
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padku zakażenia, rząd potrzebował do-
datkowego miesiąca do zaproponowania 
tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Ta, napisa-
na tradycyjnie „na kolanie”, regulacja jest 
w pierwszej kolejności marketingowym 
przekazem o wysokości wsparcia. W dru-
giej – zagmatwaniem przepisów po to, 
aby jak najmniej osób je zrozumiało, a jak 
najwięcej bało się skorzystać. Bałagan 
podsycają niezgodne z zapisami ustaw 
objaśnienia urzędników, w tym prezes 
ZUS. 

Ulgi podatkowe, których nie ma

Wbrew oczekiwaniom, firmy nie otrzyma-
ły prostych w realizacji ulg podatkowych, 
a pracownicy bezpośrednich dofinan-

gólnoświatowa pandemia 
COVID-19 spowodowała 
ogromne problemy natury 
medycznej, sparaliżowała 

życie społeczeństw i zatrzymała gospo-
darki. Przedsiębiorcy znaleźli się w kry-
tycznym położeniu, zarówno na skutek 
spadku popytu na poszczególne dobra 
i usługi, jak i ustawowego braku możliwo-
ści prowadzenia biznesu. Sytuacja przed-
siębiorców polskich, szczególnie małych 
i średnich, przekłada się w bezpośredni 
sposób na zatrudnione przez nich osoby. 
To ponad 2 miliony firm, dających utrzy-
manie swoim właścicielom i pracę dla 
prawie 75 proc. pracowników. Upadając, 
pokryją kraj zalewem bezrobocia i biedy. 
To zagrożenie spowodowało pierwsze, 

fot. archiwum własne autora

Z TARCZĄ CZY NA TARCZY?

O

Zarządzanie kryzysowe, tak krajem jak i firmą, jest jedną z najciekawszych i najlepiej sprawdzających 
kompetencje przywódcze form zarządzania. Mimo przygotowywanych różnych procedur i planów ciągłości 
działania, kryzysy „skupiają” się głównie na obnażaniu luk i robieniu szkód nie tam, gdzie były spodziewane. 

Robert Adam Okulski

a później powszechne już wołanie do rzą-
du o wsparcie. 

Gospodarki o wiele bardziej liberalne, nie 
podejrzewane o skłonności do interwen-
cjonizmu, jak Wielka Brytania, USA, czy 
trochę bardziej protekcjonistyczne Niem-
cy, zareagowały w tym samym przypadku 
niezwykle sprawnie. Najbardziej potrze-
bujący, drobni przedsiębiorcy otrzymali 
już na rachunki bankowe pomoc finan-
sową, bez jakiejkolwiek biurokracji, ba-
łaganu prawnego i niepewności czy ją 
dostaną.

Tymczasem w Polsce cztery miesiące po 
wybuchu pandemii w Chinach, mimo po-
jawienia się pierwszego oficjalnego przy-
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sowań postojowych. Zaproponowano 

rozwiązania, które moim zdaniem nieko-
niecznie współdziałają z obowiązującymi 
przepisami prawa:

• Dla części mikroprzedsiębiorców (do 
9 ubezpieczonych, zgłoszonych w ZUS) 
kuriozalne „zwolnienie z zaległości ZUS” 
oznacza konstrukcję zmuszającą przed-
siębiorcę do niezapłacenia składek, po-
wstania długu wobec ZUS, a następnie 
jego umorzenie „w drodze łaski”. Przy 
takim przepisie kto uczciwie już zapła-
cił składki ZUS nie dostanie ani grosza 
wsparcia w tym zakresie. O wiele czytel-
niej byłoby po prostu „zlikwidować” obo-
wiązek składkowy ZUS na te 3 miesiące. 
Warto dodać, że w kolejnym wariancie 
ustawy, rozszerzono uprawnienia do tej 
dziwnej ulgi dodając podobną ochronę 
dla średnich firm, zatrudniających 10-49 
ubezpieczonych, ale tylko w zakresie 50 
proc. wartości niezapłaconych składek.

• Obietnicę niekarania w przypadku zło-
żenia po terminie deklaracji PIT zamiast 
„zwykłego” przesunięcia terminu o mie-
siąc. „Niekaranie” nie oznacza jednak bra-
ku konieczności zapłaty karnych odsetek.

• Uznaniowe i w ramach ograniczonego 
budżetu dofinansowanie do wynagro-
dzeń pracowniczych, wymagające jednak 
dobrej kondycji finansowej przedsiębior-
stwa. Rozwiązanie polega na tym, że sko-
rzysta z niego ten, kto będzie pierwszy, 
lub ten kto ma odpowiednich znajomych. 
Przedsiębiorca wykazujący przesłanki do 
upadłości, czyli taki, któremu wsparcie 
najbardziej jest potrzebne, wykluczony 
jest z możliwości dofinansowania. Co gor-
sza, składając uznaniowy wniosek musi 
dalej płacić wynagrodzenie pracowni-
kom, nie wiedząc, czy dostanie wsparcie, 
czy nie. Jednym z ciekawych zabiegów 
marketingowych „Tarczy antykryzyso-
wej” jest takie żonglowanie podstawami 
świadczeń i procentami wsparcia, aby 
wyglądały na gigantyczne. Tymczasem 
przedsiębiorca, który stracił 80 proc. ob-
rotu może dostać wsparcie aż do 90 proc. 
wynagrodzeń, ale często, po licznych za-
strzeżeniach i ograniczeniach będzie to 
około 200 zł więcej, niż dla tego ze spad-
kiem obrotu o 15 proc., dostającego „tyl-
ko” 40 proc., ale od innej podstawy.

• Przyznano jednorazowe postojowe 
przedsiębiorcom, którym obroty spadły 
o 15 proc. i wykonawcom umów cywil-
nych. Nowa ustawa rozszerzy je na kolej-
ne dwa miesiące. Całkowitym skandalem 
i brakiem pojęcia o regułach ekonomii 
jest jednak limitowanie części wsparcia 
obrotem przedsiębiorcy (ok. 15,6 tys. zł). 
Przedsiębiorcy żyją przecież z marży. Dla 
sklepikarza obrót, który spadł z 20 na 16 
tys. zł, po opłaceniu towaru, pozostawia 
maksymalnie ok. 5 tys. zł z których nie da 
się opłacić czynszu, pracownika, księgo-
wości i innych kosztów tak, aby cokolwiek 
zostało na rachunku. Temu przedsiębiorcy 
dofinansowanie nie przysługuje. „Samo-
zatrudnionemu” - po ograniczeniu przy-
chodów do 15 tys. zł, zwolnieniu z ZUS 
i zapłaceniu podatku - zostaje miesięcz-
nie ok. 12 tys. zł. Takiego przedsiębiorcę 
nasz rząd zdecydował się wspierać.

• Przedsiębiorcy mogą liczyć na jednora-
zową pożyczkę 5 tys. zł, która „łaskawie” 
będzie umorzona dla kontynuujących za-
trudnienie, a w nowej ustawie – dla każ-
dej firmy, która nie zamknie działalności. 
W krajach zachodnich tego typu „podsta-
wowe” wsparcie to, co najmniej kilkana-
ście tysięcy EURO.

Wszystkie formy pomocy okraszone są 
oczywiście rozbudowaną biurokracją 
w postaci licznych wniosków i oświad-
czeń, wraz z obowiązkiem podawania 
danych, którymi i tak urzędy w znacz-
nej mierze dysponują, lub takich, które 
w danej sprawie nie powinny ich intere-
sować. 

Utrudnienia, czyli codzienność 
przedsiębiorcy

Oprócz innych, drobnych i niewiele zna-
czących zapisów, poza ochroną najemców 
głównie w centrach handlowych, ustawa 
„wspierająca przedsiębiorczość” przemy-
ciła przy okazji kilka skandalicznych roz-
wiązań. Znajdziemy zarówno komplet-
nie nie związaną z tematem pomocy dla 
przedsiębiorców, próbę zmiany prawa 
wyborczego, jak i ewidentne utrudnienia 
w prowadzeniu działalności gospodar-
czej. Dotyczy to przede wszystkim wy-
dłużenia okresu wydawania interpretacji 
podatkowych czy wstrzymanie terminów 

przedawnienia. Owszem – wstrzymano 
także kontrole – co nie dotyczy w żadnym 
wypadku tzw. „czynności sprawdzają-
cych”. Urzędnicy grzebią, tak jak grzebali, 
w dokumentacji firm, śmiejąc się w głos 
z uchwalanych przepisów.

O jakości prawa świadczyć może fakt, że 
już w piątym dniu po jego przegłosowa-
niu złożony został nowy projekt, mający 
za zadanie załatać legislacyjne luki. Został 
uchwalony w połowie kwietnia ale jego 
wartość obrazuje fakt szykowania już 
projektu „Tarczy 3”.

Niespłacony dług opozycji 
parlamentarnej

Narzekając na działania obecnego rzą-
du, warto przyjrzeć się także aktywności 
opozycji parlamentarnej. Przedsiębiorcy 
nie będąc zaskoczeni wrogim nastawie-
niem do nich „przewodniej siły narodu”, 
chcieliby przynajmniej oczekiwać wizji 
wsparcia ze strony opozycyjnych par-
tii politycznych. Niestety wydaje się, że 
poza oczekiwaniem części opozycji, aby 
to przedsiębiorcy wsparli ją w wyborach, 
nie wydaje się ona być zainteresowana 
posiadaniem skierowanego w ich stronę 
programu. Posłowie i senatorowie opo-
zycyjni, wprowadzali liczne, z góry wiado-
mo, że skazane na odrzucenie popraw-
ki, ale z ust „liderów” nie padła choćby 
próba zdefiniowana własnego programu 
wsparcia przedsiębiorczości. Walka pro-
gramowa o wyborcę nie jest pożądaną 
częścią gry partyjnej większości opozycji. 
Być może wynika to z miałkości poglą-
dów, niechęci do zajmowania własnego 
stanowiska, albo ze zwykłego uprawiania 
polityki ograniczonej do dbania o to, aby 
„przede wszystkim nie podpaść” lub „nie 
budzić kontrowersji”. To jednak jest brak 
wizji, co stanowi najgorszą z możliwych 
cech przywódcy. 

Oczekiwane wsparcie w dobie 
koronawirusa

Już na początku kryzysu spróbowałem 
zdefiniować, jakiego wsparcia potrzebują 
polscy przedsiębiorcy. Ta grupa społecz-
na, jak nikt inny rozumie słowa Marga-
ret Thatcher: „Nie ma czegoś takiego jak 
publiczne pieniądze. Jeśli rząd mówi, że 
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komuś coś da, to znaczy, że zabierze to-
bie, bo rząd nie ma żadnych własnych 
pieniędzy”. Nie jest więc w żadnym stop-
niu zainteresowana chaotycznym roz-
dawnictwem własnych, bo pobranych 
przedtem w licznych daninach, pieniędzy. 
Przedsiębiorcy powinni domagać się od 
rządu i opozycji parlamentarnej wprowa-
dzania rozwiązań korzystnych dla swojej 
grupy zawodowej, tworzącej do tej pory 
60 proc. PKB naszego kraju. Plan mini-
mum to cztery obszary:

• Pozostawienie kapitału w firmach tak, 
żeby posiadały środki na przetrwanie 
i odbudowę. To działanie dotyczy obcią-
żenia składkami ZUS i podatkami. 

Składki ZUS w głównej mierze miały być 
naszym zabezpieczeniem na przyszłość. 
Abstrahując od realności tej obietnicy, 
najważniejsza dzisiaj dla firm jest teraź-
niejszość zagrożona brakiem płynności 
finansowej. Podobnie z poborem podat-
ku dochodowego. Jaki jest cel zbierania 
daniny, która później ma być rozdana 
przez biurokratów na pokrycie socjalnych 
obietnic partii rządzącej, a nie jest prze-
znaczana dla faktycznie potrzebujących 
wsparcia? Dla dokapitalizowania firm 
wystarczające byłoby pozostawienie do 
ich dyspozycji  podatku VAT, czyli wstrzy-
manie jego poboru. To rozwiązanie zosta-
ło przyjęte np. przez najbliższy w Europie 
idei leseferyzmu rząd Wielkiej Brytanii. 

Należy bezwarunkowo zwolnić przed-
siębiorców z ZUS i podatków, przyznać 
im choćby chwilowe prawo do dyspo-
nowania własnymi pieniędzmi. Podatki 
i „składkopodatki” własne (nie wliczając 
pracowniczych) to często znaczący od-
setek dochodów drobnych przedsiębior-
ców. Dokapitalizowane w taki sposób 
przedsiębiorstwa znakomicie poradzą 
sobie same. 

• Wyrównanie (rekompensata) ciężarów 
walki z epidemią, nałożonych w imię in-
teresu publicznego. Rekompensaty nale-
żą się już wąskiej grupie przedsiębiorstw 
najbardziej poszkodowanych sytuacją 
kryzysową. To w większości firmy, które 
zostały zmuszone do całkowitego zaprze-
stania prowadzenia działalności, a decy-
zję o zakazie ich funkcjonowania pod-

jęto ustawowo, dla dobra wspólnego. 
Zamknięto branże turystyczną i hotelar-
ską, kulturalno-rozrywkową i eventową, 
gastronomiczną, współpracującą z nimi 
część transportu i podobne. Przyznano 
im rekompensaty, które będą wypłacone 
z zasobu wspólnego, czyli budżetu pań-
stwa. To nie jest kwestia interwencjoni-
zmu, tylko przepisów kodeksu cywilnego 
i zwykłej przyzwoitości. 

• Wsparcie w działaniach osłonowych, 
podejmowanych na rzecz pracobiorców. 
Są to wszelkie działania pozostające 
w interesie pracodawców, ale w sposób 
podstawowy dotyczące pracobiorców, 
dotyczące wsparcia przedsiębiorców 
w utrzymaniu zatrudnienia. W pierwszej 
kolejności firmę w chwili przestoju może 
uratować zwolnienie pracowników. Ci, nie 
mogąc znaleźć zatrudnienia w kurczącej 
się gospodarce, przechodzą na „zasiłek”, 
obciążając dodatkowo budżet państwa, 
czyli nas wszystkich. Dochodzi do tego 
frustracja związana z pauperyzacją wie-
lu środowisk. Zwolnienia będą stanowiły 
hamulec w procesie odradzania się go-
spodarki po kryzysie. Proces ponownego 
zatrudnienia i wdrożenia do nowych obo-
wiązków, zabierze czas niezbędny do od-
budowy potencjału gospodarczego. Aby 
tego uniknąć, jednym z najprostszych roz-
wiązań w czasie kryzysu, jest wsparcie za-
trudnienia. To bardziej cywilizowana, niż 
zasiłki dla bezrobotnych, forma wsparcia 
pracowników, w zamian za zobowiązanie 
firm do utrzymania ich na stanowiskach. 
Samo zwolnienie wynagrodzeń z podat-
ku dochodowego i ZUS i pozostawienie 
tych kwot do dyspozycji przedsiębiorcy 
to oszczędność 50 proc. kosztu umowy 
o pracę. Dodatkowa możliwość obniżenia 
wynagrodzenia, np. o kolejne 40 proc., za 
dopłatą połowy tej kwoty z budżetu (pra-
cownik otrzyma wówczas „kryzysowe” 
80 proc. wynagrodzenia) lub zmniejsze-
nia godzin pracy, zredukuje obciążenia 
przedsiębiorców do takich, które z punk-
tu widzenia biznesowego warto będzie 
ponieść. 

• Zdjęcie obciążeń biurokratycznych, czy-
li czasowe odciążenie zarządzających fir-
mami z obowiązków administracyjnych. 
Pozwoliłoby to przedsiębiorcom na zy-
skanie odpowiedniego czasu potrzebne-

go na rzetelne analizy sytuacji i podjęcie 
optymalnych działań. Obok szybkiej i czy-
telnej informacji od państwa, dotyczącej 
możliwości uzyskania wsparcia, oszczęd-
ność czasu byłaby realną korzyścią. To 
odciążenie mogłoby dotyczyć m.in. ak-
tualnie prowadzonej sprawozdawczości 
skarbowej czy statystycznej, w praktyce 
neutralnej dla gospodarki. Przesunięcie 
czasowe takich obciążeń biurokratycz-
nych pozwoliłoby na bardziej efektywne 
zarządzanie kryzysowe przez firmy. 

Proponowane przeze mnie formy wspar-
cia, w odróżnieniu od rządowej opcji 
„Tarczy antykryzysowej” w większości 
przypadków - poza rekompensatą dla 
przedsiębiorców i wyrównaniem dla pra-
cowników - zadziałałoby automatycznie 
i nie wiązałoby się z generowaniem jakich-
kolwiek wniosków czy dokumentów. 

Robert Adam Okulski. Licencjonowany 
doradca podatkowy (nr 1030). Prezes 
zarządu Okulscy Księgowość Sp. z o.o. 
i Grupy Księgowej skupiającej 7 spółek 
księgowych i audytorskich. Propagator 
przedsiębiorczości. Wieloletni wykła-
dowca Uczelni ASBIRO, wykładał także 
na Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona 
Koźmińskiego, Politechnice Warszawskiej 
i.in. W latach 2013-2014 Ekspert podat-
kowy ZPP. Współtwórca grupy „Nowo-
czesna Przedsiębiorczość” nawołującej 
do prowadzenia liberalnej polityki pro-
przedsiębiorczej w Polsce.

fot. archiwum własne autora
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 stycznia 1989 roku weszła w ży-
cie ustawa o działalności gospo-
darczej, przestawiająca polską 
gospodarkę na wolnorynkowe 

tory. Jej autorem był Mieczysław Wil-
czek, minister w rządzie Mieczysława 
Rakowskiego. Ta ustawa po raz pierwszy 
od 50 lat pozwalała działać normalnie 
prywatnym firmom. Wszystko, co nie 
było zabronione, było dozwolone. Ponie-
waż nie było polskiego kapitału, władza 
pozwalała przedsiębiorstwom zarabiać, 
aby mogły inwestować i płacić większe 
podatki. W kolejnych latach i przy kolej-

ZAWIRUSOWANA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I MOTYWACJA

W ostatnich latach rządów PZPR sytuacja gospodarcza Polski była katastrofalna.
Andrzej Wierzba

fot. Anna Lewicka

1 nych rządach pomimo powtarzających 
się zapewnień marketingowych o wol-
norynkowości, z roku na rok zwiększały 
się obciążenia fiskalne i ubezpieczenio-
we. Przedsiębiorcy byli obligowani do 
coraz większej ilości deklaracji i sprawo-
zdań w wersji papierowej i elektronicz-
nej. Niejasne i źle sformułowane prawo 
wpływa na brak efektywności sądów, 
co uniemożliwia racjonalne dochodze-
nie praw przedsiębiorców. Najczęściej 
przedsiębiorca wygrywa, po wielu latach, 
sprawę z urzędem, gdy jego firma jest już 
totalnym bankrutem a odszkodowanie 

jest niewspółmierne do poniesionych 
strat. Takim ekstremalnym przypadkiem 
jest doprowadzenie do upadku firmy 
Optimus. Ironia losu polegała na tym, 
że w dawnej siedzibie Optimusa został 
umiejscowiony Urząd Pracy – instytucja, 
która powinna dbać o miejsca pracy.

Rozrost urzędów i konieczność zbliże-
nia się do standardów europejskich wy-
magała kolejnej fali wzrostu obciążeń 
podatkowych i wymuszenia na polskich 
przedsiębiorcach stosowania się do kra-
jowych i unijnych, kosztownych prze-
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niego betonowymi butami, a nie kołem 
ratunkowym.

Prawo pracy, które świetnie działało 
w czasach prosperity, uniemożliwia szyb-
ką restrukturyzację i praktycznie jedyną 
opcją jest zamykanie firm. Rozdęty „so-
cjal” trafiający do osób niepracujących 
w żadnym stopniu nie jest skorelowany 
z wynikami finansowymi osiąganymi 
w gospodarce. Ręczne sterowanie suma-
mi płacy minimalnej, podatkami, dotacja-
mi nie sprawdza się w bardzo dynamicz-
nej globalnej gospodarce. Niestety tuba 
propagandowa zna gusta słuchaczy i po-
wtarza jak zdarta płyta 500, 500, 500. 

W trakcie epidemii przedsiębiorcy i zwy-
kli ludzie próbują przeżyć, a rząd próbuje 
utrzymać się u władzy. Mało kto dzisiaj 
zadaje sobie w Polsce pytanie: „jak wrócić 
do gospodarczej normalności”. Dobrym 
przykładem są reguły zastosowane przez 
Niemcy po II wojnie światowej. Ten plan 
polegał na 3-ch fundamentach-regułach: 
minimalnej, prostej biurokracji, braku 
kontroli cen i niskich podatkach. Niestety 
obecne władze robią wszystko odwrotnie. 
Właśnie zapowiedziały wzrost podatków, 
żeby sfinansować skutki epidemii. Prze-
widywana jest kontrola cen wymierzona 
w „spekulantów”. Na proste i tanie w uży-
ciu prawo przedsiębiorcy nie mają co li-
czyć. Ostatnie 4 lata wprowadziły znacz-
ne utrudnienia i wzrost biurokratycznych 
kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa.

Miałem futurystyczny sen. Proste prawo, 
które pozwala skupić się przedsiębiorcom 
na zdobyciu przewagi konkurencyjnej na 
globalnym rynku. Uczciwe wypłacanie 
pracownikom należnego uposażenia i po-
zostawienie im decyzji o płaconych podat-
kach, ulgach, funduszach emerytalnych, 
dobrym ubezpieczeniu zdrowotnym. 
Rozliczenie podatkowe małych i średnich 
firm wyłącznie na podstawie przepływów 
finansowych, automatycznie robione na 
kontach bankowych. Do tego potrzebuje-
my rządu złożonego z wykształconych po-
lityków nowego pokolenia, którzy będą 
potrafili nasz kraj wyciągnąć z obecnego 
chaosu a zamiast populistycznych haseł 
o sprawiedliwości czy „równym rozdaw-
nictwie” będą używali najważniejszego 
słowa „Motywacja”.

EKONOMIA
pisów. Po PRL przejęliśmy ZUS i żadna 
władza nie wiedziała, co zrobić z olbrzy-
mim długiem w stosunku do obecnych 
i przyszłych emerytów. Ze względu na 
spadek populacji i zmniejszenie się liczby 
pracujących co roku podnoszone są obo-
wiązkowe składki na ubezpieczenie. Aby 
tego nie było za mało, został zwiększony 
podatek VAT. Niby jest on płacony przez 
kupującego, ale wpłacany do budżetu 
państwa przez przedsiębiorcę. Jeśli cena 
z podatkiem VAT będzie za duża to kon-
sument nie kupi towaru, a firma ponie-
sie stratę i będzie miała problem z jego 
magazynowaniem, a potem utylizacją. 
Zgodnie z szatańską podatkową zasadą 
jedzenia małą łyżeczką, doszły kolejne 
m.in. akcyza i opłaty paliwowe. Cały ten 
aparat ma na celu drenaż kapitału z rąk 
prywatnych na tzw. cele społeczne, a tak 
naprawdę na kolejną kiełbasę wyborczą. 
Ciągle większość obywateli sądzi, że pie-
niądze się po prostu drukuje, a potem za 
te wydrukowane pieniądze rząd kupuje 
ludziom mieszkania czy tani prąd. 

Do rozwoju i innowacji potrzebna jest 
motywacja. Dla wynalazców to chęć po-
kazania światu, że potrafią. Dla przed-
siębiorców istotna jest kwestia wzrostu 
i siły ich firmy. Dla zwykłych ludzi jest to 
inwestycja, która pozwoli im godnie żyć 
na emeryturze. W naszej rzeczywistości, 
obracającej się wraz z kalendarzem wy-
borczym, wynalazcy nie są grupą społecz-
ną ani lubianą, ani docenianą. Wygodniej 
wydać pieniądze rządowe na zakupy np. 
sprzętu wojskowego, zamiast dać polskim 
innowatorom zarobić i dać im szansę na 
późniejszy eksport. 

Przedsiębiorcy są co miesiąc zaskakiwa-
ni nowymi pomysłami rządzących, które 
mają jeden mianownik: jak najwięcej 
zabrać przedsiębiorcom. Takim ostatnim 
pomysłem są Pracownicze Plany Kapita-
łowe. Rządowy pomysł na urwanie ko-
lejnego procenta z marży przedsiębiorcy 
i zmniejszenia jego konkurencyjności. 
W tej burzy przepisów i lesie wyciągnię-
tych rąk przedsiębiorca na pewno nie ma 
natchnienia do innowacji.

Do nowych, ryzykownych przedsięwzięć 
potrzebny jest kapitał. I to nie taki, który 
chce zysków na poziomie 10% rocznie, ale 

taki, który chce zainwestować w swoją 
szczęśliwą emeryturę. Ale nasi obywatele 
nie mają pieniędzy na inwestycje, bo co 
miesiąc muszą spłacać zobowiązania pod-
jęte przez urzędników jeszcze z czasów 
PRL. Bez pieniędzy nie ma innowacji. 

Kolejną przeszkodą dla przedsiębiorców 
jest tzw. Sprawiedliwość. System praw-
ny, tworzony pod dyktando ministerstw, 
ma na celu postawienie przedsiębiorcy 
w roli petenta otoczonego dziesiątkami 
urzędów. W poszczególnych urzędach 
firmy mogą prosić, ale w sytuacjach 
wątpliwych, racja jest po stronie władzy. 
W sprawach sądowych poszczególne roz-
prawy odbywają się po wielomiesięcz-
nych przerwach, interes „społeczny” czyli 
łupieżczy góruje najczęściej nad prawem 
własności. Wielość instytucji, które mu-
szą wyrazić opinie i przewlekłość termi-
nów sprawiają, że przedsiębiorca zostaje 
pozostawiony sam sobie w oczekiwaniu 
na bankructwo. 

Czy jest jakaś granica, po której ten sy-
stem ulegnie dezintegracji? Sądziłem, że 
tak jak to się dzieje w krajach Europy za-
chodniej, firmy będą popadały w tarapa-
ty wraz ze zmianą pokoleniową. Młodzi 
bardziej pragmatycznie patrzą na rze-
czywistość i dla etosu pracy nie chcą po-
święcać swojego życia. Jednak rzeczywi-
stość jak zawsze zaskakuje. Przywieziony 
z azjatyckich krajów koronawirus powie-
dział jak w pokerze: „Sprawdzam”. Oka-
zało się, że system „socjalny” stworzony 
przez polityków okazał się wydmuszką. 
W momencie utraty pracy, spowodo-
wanym epidemią i kwarantanną, nie 
ma pieniędzy na pomoc dla tych, którzy 
przez całe swoje życie utrzymywali ten 
system. Pomysły rządu ograniczyły się 
do marketingu politycznego dla swoich 
wyborców, nie mających elementarnej 
wiedzy ekonomicznej. Proponowane 
sumy i biurokrację potrzebną do ich uzy-
skania przedsiębiorcy traktują jak plucie 
w twarz. Premier z bankowym rodowo-
dem rozpływa się nad możliwościami 
kredytowymi dla przedsiębiorców. Tyl-
ko nie rozumie, że to nie są kredyty za-
ciągnięte przez obecny rząd, które będą 
spłacać nasze dzieci i wnuki. To są realne 
pieniądze do zwrotu z odsetkami i każdy 
przedsiębiorca wie, że mogą one być dla 
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a proces motywacji składa się kilka elementów, które 
w połączeniu ze sobą dają efekt w postaci motywacji. 
Jednym z elementów tego procesu jest chęć do dzia-
łania. Niestety wielu osobom właśnie tego czynnika 

teraz brakuje. Nie jest to jednak powód do tego, aby rezygnować 
z realizowania celów. W momencie, gdy nie masz na nic chęci, mo-
żesz użyć technik motywacyjnych, które pomogą odzyskać energię. 
Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka najskuteczniejszych.

1. Ustalanie sobie celów 
Pierwszą i jedną z prostszych technik motywacji jest ustalanie so-
bie celów, do których chcesz dążyć. Mogą to być różne rzeczy i nie 
należy się ograniczać jedynie do planów krótkoterminowych. Po-
myśl o tym, co chcesz osiągnąć w najbliższych dniach, tygodniach, 
miesiącach. Pozwoli to nakierować swoje działania na konkretny 
cel, co jest jednym z podstawowych elementów procesu moty-
wacji. W chwilach zwątpienia i bezsilności będziesz przypominał 
sobie, po co właściwie coś robisz i jakie cele możesz osiągnąć. Ła-
twiej będzie wtedy znaleźć chęci do działania, gdy będziesz wie-
dzieć, że zrobienie niektórych rzeczy, nawet “gdy bardzo się nie 
chce”, jest elementem drogi do wyznaczonego celu.

2. Skoncentrowanie się na działaniu 
Jedne ze skuteczniejszych technik motywacyjnych mówią o tym, 
że skoncentrowanie się na rzeczy, którą robisz w danym mo-
mencie, jest najlepszym rozwiązaniem. Nie myśl o tym, co było 
i co będzie, staraj się żyć tu i teraz i skupiaj się maksymalnie na 
wykonywanej czynności. Musisz dać z siebie wszystko w danym 
momencie. Dzięki temu nie będziesz martwić się niepotrzebnymi 
rzeczami i uzyskasz lepsze efekty swoich działań. Taka postawa 
pomaga też szybciej przebrnąć przez trudny czas. Jeśli będziesz 
myśleć tylko i wyłącznie o rzeczach, które aktualnie musisz zrobić, 
to nawet się nie obejrzysz, a nadejdzie koniec zmiany.

SIŁA MOTYWACJI
Każdy z nas doskonale wie, czym jest motywacja, ale jak znaleźć motywację do działania w czasie pandemii.

Katarzyna Braś - HR manager, Trener Biznesu

N

3. Zmiana planu 
Monotonia może sprawiać, że szybciej stracisz motywację w dą-
żeniu do celu. Kiedy wykonujesz codziennie te same czynności, 
stają się one automatyczne i przestają cieszyć tak bardzo, jak na 
początku. Staraj się robić coś spontanicznego każdego dnia. Ma-
jąc ograniczone możliwości wystarczy posłuchać innej muzyki niż 
zawsze. Nie musisz wprowadzać spektakularnych zmian, wystar-
czy mała zmiana planu, a dostarczysz swojemu mózgowi nowych, 
ciekawych bodźców, które przymusi go do pracy. Doświadczanie 
nowych emocji i robienie nowych rzeczy pobudzi Cię do działa-
nia i odzyskasz radość z robienia tych samych rzeczy, ale w trochę 
inny sposób.

4. Wizualizacja osiągniętego celu 
Techniki motywacyjne przybierają różne formy i naszym zdaniem 
ta jest jedną ze skuteczniejszych. W wolnej chwili wyobraź sobie 
moment, w którym osiągasz upragniony cel. Pomyśl, jak będziesz 
się wtedy czuł i co się dzięki temu stanie. Muszą to być pozytywne 
obrazy, które napędzą Cię do działania i sprawią, że poczujesz się 
zmotywowany. Dzięki wizualizacji osiągniętego celu docenisz to, 
ile już zrobiłeś w jego kierunku i poczujesz radość z tego, że już 
niedługo może się to udać. Im dokładniejsza będzie Twoja wizu-
alizacja i im bardziej się na niej skupisz, tym bardziej poczujesz 
przyjemność, która z tego płynie. Z takim pozytywnym nastawie-
niem łatwiej będziesz pokonywać kolejne etapy drogi do celu. Wi-
zualizowanie postaraj się wykonywać jak najczęściej.

5. Wypisanie korzyści 
Zanim przystąpisz do robienia czegokolwiek, pomyśl jakie ko-
rzyści może to przynieść w przyszłości. Wystarczy zwykła kartka 
i długopis. Wypisz na kartce wszystkie korzyści, które mogą Cię 
spotkać w momencie, gdy osiągniesz dany cel. Gdy zabraknie 
motywacji, wyciągniesz tą kartkę z szuflady i przypomnisz sobie, 
po co właściwie to robisz. Możesz wypisać wszystko, co tylko 
przyjdzie Ci do głowy.

6. Wizualizacja siebie zmotywowanego 
To technika motywacji podobna do tej, w której musiałeś wyob-
razić sobie moment, w którym osiągasz cel. W tym przypadku 
musisz jednak wyobrazić sobie siebie w pełni zmotywowanego. 
Dzięki temu możesz poczuć zapał do działania i przypomnisz so-
bie, jak fajne jest uczucie bycia zmotywowanym. Wyobraź sobie 
wszystkie szczegóły i emocje, które towarzyszą w momencie sil-
nej motywacji. Jeśli zrobisz to dokładnie, możesz wręcz poczuć 
ten stan, nawet jeśli przed chwilą zupełnie nie miałeś energii. 

Biorąc powyższe pod uwagę, życzę wszystkim realizacji nawet 
tych najmniejszych celów, bo one motywują do realizacji zarówno 
celów osobistych jak i biznesowych.

fot. Katarzyna Braś
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na jego zakończenie, licząc na ostatecz-
ne wyjaśnienie sprawy i jej zamknięcie. 
W momencie wybuchu afery przejął wła-
dzę w stowarzyszeniu Krzysztof Łoziński 
z ludźmi, którzy współpracowali wcześ-
niej z Mateuszem Kijowskim. Oni tak na-
prawdę, w mojej ocenie, wzięli na siebie 
wówczas odpowiedzialność za najwięk-
szą klęskę KOD, jaka nastąpiła, czyli brak 
programu i niewykorzystanie „twarzy”, 
która byłaby też strategią KOD-u i definio-
wałaby, czym ten KOD jest. Każdy członek 
KOD-u ma inne wyobrażenie o tym, czym 
jesteśmy. Mamy różne poglądy politycz-
ne, od konserwatystów, aż po skrajnych 
lewicowców. Zabrakło tego wspólnego 
czynnika, który by obrazował, czym KOD 
kiedyś był i czym jest. KOD przestał 

SPOŁECZEŃSTWO

aka jest obecnie struktura KOD 
i kto nią zarządza?

Struktura KOD nie zmieniła się od 
samego początku, czyli od momentu zało-
żenia Stowarzyszenia KOD w 2017 roku. Są 
regiony, zarząd główny. Większość decyzji 
jest w kompetencjach zarządu głównego, 
poza imprezami lokalnymi i organizacją 
działań struktur lokalnych. Tak jak było do 
tej pory, jest szesnaście regionów – tyle ile 
województw. Zmalała jedynie liczebność 
członków w poszczególnych regionach.

KOD miał patrzeć władzy na ręce, bez 
względu na to, kto u tej władzy jest. 
Wspierał też opozycję parlamentarną. 
W jaki sposób zmieniały się cele KOD od 

NAS SIĘ NIE KUPUJE
O tym, co stanowi siłę napędową Stowarzyszenia Komitet Odnowy Demokracji, jego związkach z partiami 

politycznymi i budowie społeczeństwa obywatelskiego
z Jackiem Grzegorzem Wiśniewskim – przedsiębiorcą, samorządowcem, społecznikiem, nowym  

przewodniczącym KOD Region Mazowsze, rozmawia Ewa Krawczyk-Dębiec

momentu powstania ruchu aż do założe-
nia stowarzyszenia, do chwili obecnej?

Cele od 2017 roku nie zmieniły się i okre-
śla je statut stowarzyszenia. Nigdy jed-
nak nie został stworzony szczegółowy 
program dla KOD-u, czy strategia. To 
jest właśnie coś, co nie podobało mi się 
w działalności poprzedniego zarządu sto-
warzyszenia.

Przed 2017 rokiem, KOD działał krótko 
jako niesformalizowany, spontaniczny 
ruch społeczny, na którego czele stał 
Mateusz Kijowski. Wybuchła wówczas 
tzw. afera fakturowa, której efektem jest 
toczący się proces, w którym oskarżony 
jest Mateusz Kijowski. Wszyscy czekają 

fot. Katarzyna Pierzchała
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być ruchem, przestał być stowarzysze-
niem, które miało dziesięć tysięcy człon-
ków. Dzisiaj jest stowarzyszeniem, które 
ma około pięciu tysięcy członków, z czego 
większość to są ludzie płacący jedynie 
składki. Na przykład w Regionie Mazow-
sze jest około siedmiuset członków płacą-
cych składki, ale na ulicy działa około sto 
do stu dwudziestu osób.

KOD zbudowali obywatele czy obywa-
telki? Ile jest kobiet w organizacji i w jaki 
sposób działają?

Kobiet jest zdecydowana większość, choć 
jak na ironię poprzedni zarząd stowa-
rzyszenia był bardziej sfeminizowany niż 
obecny. W nowym zarządzie, wybranym 
w styczniu 2020 roku, na pięciu członków 
jest tylko jedna kobieta. Nie zmienia to 
faktu, że KOD to kobiety. Są one bardziej 
aktywne, zdecydowane, mają więcej cza-
su i empatii od swoich partnerów życio-
wych. Drugim czynnikiem wpływającym 
na liczebność kobiet w KOD jest to, że 
średnia wieku życia kobiet jest dłuższa 
niż mężczyzn. KOD jest stowarzyszeniem 
ludzi powyżej czterdziestego roku życia, 
co z jednej strony jest mankamentem, 

SPOŁECZEŃSTWO

a z drugiej dużym plusem. To pokolenie 
ma bardziej trzeźwy i retrospektywny spo-
sób patrzenia na historię i to, co się dzieje 
obecnie w Polsce.

KOD jest kojarzony z różnymi manife-
stacjami, ale jest w końcu stowarzysze-
niem. Co oferuje swoim członkom lokal-
nie i w skali ogólnopolskiej, a co może 
u was znaleźć zwykły obywatel, taki na 
przykład jak ja?

Właśnie niestety nic. Są pewne zalążki akcji 
prowadzonych już wcześniej, na przykład 
Cafe Demokracja. To jest jeden z tych faj-
nych projektów uruchomionych za czasów 
poprzedniego zarządu stowarzyszenia. Te 
projekty, które udało się wcześniej stwo-
rzyć i wnoszą jakąś wartość długookreso-
wą będą kontynuowane. Cafe Demokracja 
ma w Regionie Mazowsze bardzo dobry 
odbiór i nie zakończymy spotkań realizo-
wanych pod tym szyldem. Jestem zwo-
lennikiem, żeby KOD otwierał się lokalnie. 
Jeżeli nie będziemy w mniejszych społecz-
nościach postrzegani jako partner, to nie 
ma szans na to, żebyśmy funkcjonowali 
w tej przestrzeni obywatelskiej. Obywatel-
skość to jest jednak lokalność. Samorządy 

są najbardziej obywatelską władzą w Pol-
sce i musimy z tego korzystać.

Czyli KOD będzie preferował wychodze-
nie do ludzi?

Zdecydowanie tak. Szukamy takich akcji, 
w które będziemy się też włączali. Teraz 
jest taka akcja dotycząca sprzeciwu spo-
łecznego w sprawie budowy autostrado-
wej obwodnicy Warszawy. Skandaliczny 
rządowy projekt niszczący resztki przyrody 
wokół Warszawy, gwarantujący Warszawie 
zwiększoną dawkę smogu, smrodu i prob-
lemów w funkcjonowaniu miasta. Do tego 
jest prowadzony bez przygotowania, bez 
współpracy z samorządami, włącznie z sa-
morządem województwa mazowieckie-
go. Ta władza słynie z akcji typu „przekop 
Mierzei Wiślanej”, podczas której wycięto 
drzewa, a teraz nie wiadomo, co zrobić.

Porozmawiajmy o pozytywnych i nega-
tywnych stronach zaangażowania oby-
watelskiego. Czego można oczekiwać po 
działaniu w ramach KOD?

Pozytywne jest to, że człowiek samoreali-
zuje się. W latach osiemdziesiątych ubie-

fot. Radosław Dębiec
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rające różnych kandydatów w wyborach 
w efekcie dają im pracę w parlamencie, 
w strukturach państwowych i samorzą-
dowych. Może to dla Was, jako człon-
ków stowarzyszenia być też początkiem 
różnych karier politycznych.

Bycie politykiem bardzo utrudnia bycie 
członkiem organizacji obywatelskiej. 
Partie polityczne mają swoje hierarchie, 
obowiązki, strukturę bardziej żołnierską. 
Członkowie partii politycznej mogą nie 
rozumieć, mogą nie być do końca prze-
konani co do jakiegoś działania, ale jeżeli 
jest jakaś odgórna decyzja partyjna, to 
trzeba tę decyzję realizować. U nas tak 
nie ma i to jest bardzo dobre. Natomiast 
aspiracje ludzi są bardzo różne. Są tacy 
– co było widać od samego początku, 
którzy funkcjonowali w KOD, ale nie było 
to dla nich przedsięwzięcie docelowe, 
lecz miejsce, z którego można się lepiej 
odbić i wylądować gdzie indziej. Szkoda, 
że sporo ludzi potraktowało KOD, jako 
taką właśnie trampolinę. To jest ta druga 
rzecz, która ma bardzo negatywny wpływ 
na obecną sytuację KOD-u.

Jaka jest obecnie siła KOD-u po tzw. afe-
rze fakturowej?

Siłą KOD-u są członkowie. To jest bardzo 
dziwna rzecz, jeżeli chodzi o członków. 

SPOŁECZEŃSTWO
głego już wieku bardzo aktywnie działałem 
w przestrzeni publicznej. Potem zająłem 
się własnymi sprawami, prowadzeniem 
firmy, sprawami rodzinnymi. Teraz znowu 
wróciłem do aktywności obywatelskiej, 
na której niestety traci się życie prywatne. 
Każda godzina protestu na ulicy jest cza-
sem zabranym rodzinie. Każdy, kto podej-
muje się jakiejkolwiek funkcji lub działań 
w KOD albo w innych organizacjach oby-
watelskich musi mieć taką świadomość, 
że jest to jakaś samorealizacja, ale odbywa 
się ona kosztem własnej rodziny. Zawsze, 
gdy moja żona ma chwile słabości mówię, 
że jak nie ja, to kto?

Czy działając w KOD można narazić się 
obecnej władzy?

Nigdy o tym nie myślałem. Za komuny 
nie uczestniczyłem w żadnym pochodzie 
pierwszomajowym, nawet, gdy próbo-
wano mi grozić jakimiś sankcjami. Nie pa-
trzyłem też na swoje działania analizując 
czy mogę się aktualnej władzy narazić. 
Nie działają na mnie czynniki powodują-
ce strach. Mój Tata i Dziadek przez całe 
swoje życie za czasów komuny nie byli ani 
razu na wyborach. Z takiej rodziny pocho-
dzę. Jeżeli pokazuje się słabość i waha się, 
to obecna władza, tak jak kiedyś komuna, 
wykorzystuje to. Mam wiele przykładów 
naszych kolegów z czasów komuny, któ-

rzy ulegli tamtej władzy, bo mieli chwilę 
słabości i ponosili bardzo długo konse-
kwencje z tym związane. Jeżeli ktoś jest 
taki „zakapior” jak ja, to ta obecna wła-
dza nie ma możliwości wykorzystania 
swoich nacisków.

KOD współpracuje z różnymi organiza-
cjami pozarządowymi, ale ma też stycz-
ność z partiami politycznymi. Jakie są re-
lacje między Waszym stowarzyszeniem 
a różnymi partiami działającymi po stro-
nie opozycji parlamentarnej?

Partie mają swoje cele i KOD, jako organi-
zacja obywatelska, też ma swoje cele. My 
nie potrafimy niestety jasno i wyraźnie 
mówić partiom, że nasze cele nie są toż-
same z ich celami. My nie chcemy przej-
mować władzy, rządzić, nie chcemy mieć 
etatów w KPRM czy w jakiejś innej insty-
tucji państwowej. Natomiast mamy swo-
je postulaty i jeżeli partie polityczne chcą 
z nami współpracować i chcą, żebyśmy 
roznosili ich ulotki wyborcze, to muszą 
zrozumieć to, że nas się nie kupuje, ale co 
najwyżej można nas przekonać do siebie 
tym, że się szanuje nasze poglądy i to, co 
uważamy za ważne.

Czy zaangażowany działacz KOD powi-
nien zaczynać samorządową lub poli-
tyczną karierę? Wasze działania wspie-

fot. Peter Beym
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Na Mazowszu składki płaci około sie-
demset osób (kiedyś tysiąc pięćset), czyli 
teoretycznie mamy siedmiuset członków. 
Dobrze by jednak było, aby tych ludzi pła-
cących składki było też gdzieś widać, a nie 
jest. To jest też nasza wina i dlatego szu-
kamy takich rozwiązań, aby ci ludzie znaj-
dowali swoje miejsce do funkcjonowania 
w obywatelskiej przestrzeni publicznej. 
Mam nadzieję, że po wyborach na urząd 
Prezydenta RP usiądziemy i zaczniemy zaj-
mować się takimi rzeczami, jak na przykład 
propagowaniem demokracji w społeczeń-
stwie. Po 1989 roku zostało zaniechane 
wychowanie obywatelskie. Skutkiem tego 
jest obecna sytuacja, że partia PiS przejęła 
władze i robi z naszego kraju faszystow-
skie państwo. Powoli, ale to tak niestety 
wygląda. Gdybyśmy po 1989 roku mieli na 
sztandarze budowę społeczeństwa oby-
watelskiego, to myślę, że nie doszłoby do 
tego, co jest obecnie. Zaniechaliśmy to i to 
jest też powód, dlaczego protestuję teraz 
na ulicy. W sposób niedoskonały i niewłaś-
ciwy zostawiliśmy naszą rewolucję z 1989 
roku, zamiast ją skutecznie zakończyć.

Czy wierzysz, że dzięki działaniom KOD 
będzie można zbudować społeczeństwo 
obywatelskie, skoro partie polityczne 
nie potrafiły?

To jest inaczej. Myślę, że jeżeli KOD poka-
że te dobre praktyki i będzie pozytywnym 
przykładem, to tak. Jednak zależy to też od 
ludzi, którzy są wewnątrz naszego stowa-

miała większości parlamentarnej. Dlacze-
go? Bo funkcjonowała tam pewna niepi-
sana zasada. Inne partie umówiły się, że 
za to, iż partia komunistyczna wspierała 
terroryzm we Włoszech nikt nie będzie 
z nimi tworzył rządu. To podejście bardzo 
utrudniało polityczne funkcjonowanie 
Włoch, ale dobrze oddziaływało na po-
dejście obywatelskie. Włosi są bardziej 
obywatelsko wychowani niż my. Kiedyś 
taka infamia polityczna powinna się u nas 
należeć PiS-owi. Nawet, gdyby mieli dużą 
liczbę posłów, żadna partia nie powinna 
zawierać z nimi żadnych sojuszy.

Wierzę, że będzie nasz Prezydent, bo wi-
dać to z naszych rozmów z ludźmi, z na-
szego zaangażowania, z tego co robimy, 
z tej dużej energii, jaka nam towarzyszy 
i jest wykorzystywana do wygrania tych 
wyborów.

Jakie są Twoje plany jako przewodniczą-
cego KOD Region Mazowsze na działanie 
organizacji? Czy warto będzie przyjść do 
stowarzyszenia, zapłacić składkę i dzia-
łać w nim?

Myślę, że za dużo wartościowych lu-
dzi straciliśmy przez wewnętrzne afery 
i awantury. Ci, którzy odeszli od nas, ale 
nie zeszli z ulicy, pokazali, że są takimi sa-
mymi wrażliwymi obywatelami, jak ci no-
szący legitymację KOD-u. Jeżeli nawet nie 
uda się namówić wszystkich, żeby formu-
łę KOD-u poszerzyć, to myślę że ta współ-
praca będzie. Jestem jej dużym zwolen-
nikiem. Zresztą przez ostatnie dwa lata, 
pomimo woli poprzedniego zarządu sto-
warzyszenia, współpracowałem z ludźmi 
z innych organizacji, którzy w większości 
wywodzili się z KOD-u. Pokazywałem, że 
można inaczej. Nie można przecież uda-
wać, że na Mazowszu nie ma takich or-
ganizacji jak OdNowa, WRD czy Światełko 
dla Sądów. Ludzie nie zeszli z ulicy i nadal 
działają. Od kilku lat niezmiennie odby-
wa się też Literiada. Dla tych wszystkich 
ludzi, którzy przychodzą co niedzielę na 
dwie godziny pod pałac Prezydenta RP 
i ustawiają się z literkami tworzącymi na-
pis „KONSTYTUCJA” trzeba mieć ogromny 
szacunek. Za ich wytrwałość w pokazy-
waniu społeczeństwu w taki symboliczny 
sposób, że Polska obecnie nie dla wszyst-
kim jest krajem marzeń.

SPOŁECZEŃSTWO

rzyszenia. My również musimy poświęcić 
dużo czasu na nauczenie się demokracji. 
Parę miesięcy nie było mnie w grupie 
KOD w mediach społecznościowych, a jak 
już zostałem do tej grupy przywrócony, 
zobaczyłem, jak duże szkody robią niepo-
trzebne awantury między członkami KOD. 
Ta komunikacja wewnętrzna pokazuje, że 
jesteśmy zaprzeczeniem demokracji. Za-
wsze tłumaczę każdemu w KOD, że musi-
my nauczyć się demokracji jako obywatele 
i dopiero wtedy będziemy gotowi na ode-
branie władzy PiS, bo będziemy w stanie 
zrobić coś pozytywnego. Tak więc uwa-
żam, że obywatelskości, bycia odpowie-
dzialnym członkiem wspólnoty europej-
skiej, musimy się nauczyć też sami.

Co, jeżeli PiS straci władzę i przejdzie do 
opozycji?

Jeżeli wygra kandydat na Prezydenta 
z opozycji, nie oznacza to jeszcze, że zmie-
ni się władza w Polsce. Władza w Polsce 
jest zależna od układu sił w Parlamencie. 
Nawet rozbicie się PiS na jakieś frakcje, nic 
nie zmieni. Te frakcje nigdy nie oddadzą 
władzy w takim zakresie, w jakim ją prze-
jęli. Tak naprawdę musimy wygrać wybory 
parlamentarne, dzięki którym odsuniemy 
PiS od władzy uniemożliwiając im nie tyl-
ko rządzenie, ale też współrządzenie. Do-
brym przykładem tego, co powinno być 
w Polsce są Włochy. Przez czterdzieści lat 
wygrywała wybory partia komunistyczna, 
ale nigdy nie mogła zrobić rządu, bo nie 

fot. Ewa Krawczyk-Dębiec 
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ielka Koalicja za Równością i Wyborem opub-
likowała raport Ordo Iuris Kontrrewolucja 
kulturowo-religijna. Czy Polsce grozi prawo 
podporządkowane ideologii chrześcijańskich 

fundamentalistów? Opracowany na podstawie publikacji Eu-
ropejskiego Forum Parlamentarnego ds. Ludności i Rozwoju 
w Brukseli „Przywracanie naturalnego porządku – wizja ekstre-
mistów religijnych nakłaniająca społeczeństwa europejskie do 
odrzucenia praw człowieka w zakresie seksualności i reproduk-
cji”. Według raportu, Ordo Iuris jest częścią nieformalnego po-
rozumienia zawartego w 2013 roku wśród prawicowo-chrześ-
cijańskich fundamentalistów. Celem tej grupy jest odwrócenie 
„zdobyczy kulturowej rewolucji”, co oznacza cofnięcie eman-
cypacji i równości wszystkich niezależnie od płci, wyznawanej 
religii, koloru skóry czy preferencji seksualnych, jednym słowem 
likwidacja wszystkich osiągnięć w dziedzinie praw człowieka. 
W zamian proponowane jest życie według „uniwersalnej moral-
ności” opartej o specyficznie pojmowane boskie prawo, którego 
zasady miałyby być egzekwowana przez państwo. Organizacje 
będące częścią porozumienia działają w oparciu o schemat, któ-
ry został zaprezentowany w raporcie. 

Pierwszą sprawą są grupy tematyczne, wokół których koncen-
truje się walka z liberalizacją praw i obyczajów. Są to: eutanazja, 
wolność wyznania, małżeństwo i rodzina, ustawodawstwo na 
rzecz przeciwdziałania dyskryminacji oraz zastępcze macierzyń-
stwo. Drugą sprawą są prowadzone wokół tych tematów strate-
gie. Organizacje pokroju Ordo Iuris mają zadbać o wykreowanie 
sytuacji zagrożenia cywilizacyjnego, któremu można zapobiec 
jedynie przez wprowadzenie dodatkowych zakazów lub naka-
zów opartych oczywiście o naturalne boskie prawa. 

Pomaga im w tym strategia odwrócenia, w której dążą do zdys-
kredytowania faktycznych ofiar dyskryminacji i postawienia się 
na ich miejscu. Efektem ma być ukazanie obrońców wiary jako 
ofiar prześladowania, walczących mimo represji. 

Stosują również strategię przejęcia, czyli tak zwaną „kolonizację 
praw człowieka”, poprzez którą w miejsce praw człowieka po-
jawiają się inne „prawa” oparte o religijne opinie na temat sek-
sualności człowieka czy wychowywania dzieci, takie jak „prawo 
ojców do zapobiegania aborcji swoich dzieci”, „prawo rodziców 
do bycia pierwszymi wychowawcami swoich dzieci”, „prawo 

ORDO IURIS, 
ZAGROŻENIE DLA CYWILIZACJI
Instytut Ordo Iuris ma bardzo konkretny plan i konsekwentnie go realizuje. Koniec z rozwodami, zabiegami 
in vitro, edukacją seksualną, antykoncepcją, badaniami prenatalnymi i oczywiście całkowity zakaz aborcji. 

Brzmi nieprawdopodobnie? Niestety nie tak bardzo.
Liliana Kozielska

SPOŁECZEŃSTWO
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W
dzieci do otrzymywania prawidłowych informacji, a nie infor-
macji propagandowych na temat sodomii”. Brzmi znajomo? 

A co powiecie na strategię oczerniania? Nagle w debacie pub-
licznej przeciwnicy „praw naturalnych” są oskarżani o agresję 
i brak merytoryczności, o zagrażanie dzieciom i niemoralność, 
przy czym fakty nie mają znaczenia. Znaczenie ma jedynie włas-
ny, do znudzenia powtarzany przekaz. 

No i ostatnia strategia legitymizująca osoby i organizacje wystę-
pujące w danym kraju w obronie „praw naturalnych”. W tym 
celu organizacje te starają się o akredytację jako strona sporu 
w dyskusjach uznanych organizacji międzynarodowych. Przykła-
dem może być uzyskanie przez Ordo Iuris statusu konsultacyjne-
go przy Radzie Ekonomiczno-Społecznej ONZ, gdzie przedstawili 
się jako organizacja o charakterze eksperckim pracująca w celu 
ochrony praw człowieka, np. praw kobiet oraz równości płcio-
wej. Do tego dochodzi manipulacja słowna. Zamiast „płód” mó-
wią „nienarodzone dziecko”, zamiast „aborcja” – „morderstwo”, 
zamiast „in vitro” - „eugenika”. Dochodzi do tego ton nieznoszą-
cy sprzeciwu i ustawianie osi sporu na linii walki dobra ze złem. 

Ordo Iuris pod skrzydłami obecnej władzy ma się całkiem nieźle. 
Ludzie organizacji są już w Sądzie Najwyższym, Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, Narodowej Radzie Rozwoju działającej 
przy Prezydencie. Językiem Ordo Iuris mówi Krajowy Konsultant 
ds. genetyki - Andrzej Kochański który twierdzi, że „in vitro jest 
zagrożeniem dla człowieka”. Warto zapoznać się zatem w całości 
z raportem Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem dostępnym 
na stronie www.wielkakoalicja.pl, bo Instytut Ordo Iuris w towa-
rzystwie innych podobnych organizacji dąży ewidentnie do tego, 
by urządzić znany nam świat na nowo. Jak pokazuje raport są zde-
terminowani i świetnie do tego przygotowani. 
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eden z kandydatów ubiegających 
się o urząd prezydenta RP zwraca 
w swojej kampanii uwagę na ko-
nieczność rozmowy. Spotykając 

się z wyborcami nie unika dialogu i od-
powiedzi na trudne pytania. Prowadząc 
dialog chce nawiązywać kontakt z innymi 
osobami. Wie, że słowa ujawniają uczu-
cia, myśli, nastawienie do innych. W sło-
wach pojawia się miłość, życzliwość, sza-
cunek albo obojętność, lekceważenie czy 
niechęć.  Kandydatka nie tylko mówi, ale 
także słucha. 

Słuchanie jest ważną częścią dialogu, 
rozmowy. Słuchając drugiej osoby podą-

CZY UMIEMY JESZCZE 
ROZMAWIAĆ?

Rozmowa jest ważną umiejętnością społeczną pozwalająca na poznanie drugiego człowieka, na nawiązanie z 
nim relacji. Czy jednak umiemy i czy tak naprawdę chcemy ze sobą rozmawiać?

Agnieszka Wyczółkowska

fot. pixabay.com

J żamy za jej myślą i doświadczeniem, co 
pozwala nam lepiej ją zrozumieć. Jeśli 
rozmówca nie będzie czuł się słuchany 
nie będzie chciał z nami rozmawiać. Nikt 
nie ma ochoty mówić do „ściany” lub, jak 
ten dziad z piosenki „do obrazu, obraz na 
to ani słowa, taka była ich rozmowa”. Tyl-
ko słuchając się wzajemnie zbliżamy się 
do siebie. Rozmawiamy z OSOBĄ będącą 
nie tylko ciałem fizycznym i psychiką, ale 
jak my mającą swoje troski, zmartwienia 
i radości, tak jak my mówiącą o sobie „Ja” 
i „Jestem”. 

Jeśli słowa wyrażają życzliwość, szacunek 
i miłość, jeśli czujemy się zrozumiani i wy-

słuchani to zbliżamy się do siebie. Jeżeli 
w rozmowie padają słowa lekceważenia, 
szyderstwa, niechęci, nienawiści, złośli-
wej krytyki a my czujemy się zlekceważe-
ni i niesłuchani to taki dialog oddala nas 
od siebie. Unikajmy zatem słów wywołu-
jących nieprzyjemne uczucia, pokazujmy, 
że rozmówca jest dla nas ważny. Spoty-
kając się z kimś na pogawędkę chcemy 
nie tylko wymienić poglądy, opinie czy 
myśli, ale także i może przede wszyst-
kim podzielić się radościami i smutkami, 
tym np., że koleżanka czy kolega z pracy 
nas zirytowali, że odnieśliśmy sukces, że 
mamy kłopoty z dorastającymi dziećmi 
itp. Chcemy zostać wysłuchani i zrozu-
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Coraz częściej nastolatki, np. w autobu-
sie, nie rozmawiają ze sobą, a koniecznie 
muszą korzystać z telefonu. Czy z koryta-
rzy szkolnych i uczelnianych zniknie szum 
rozmów, bo wszyscy będą tkwić z nosami 
w urządzeniach elektronicznych? A może 
przestaniemy zwracać się do siebie ze sło-
wem „przepraszam” gdy chcemy przejść, 
minąć kogoś kto stoi przy półce i zagradza 
nam drogę? Czy będziemy czekać cierpli-
wie, czy może postukamy taką osobę w 
ramię i wzrokiem, bez słów nakażemy sto-
sowne zachowanie? To nie są kpiny, tak już 
się zachowujemy. Nie chce nam się już ot-
wierać ust by powiedzieć „przepraszam”. 
I, niestety, nie bulwersuje nas to. Czy bę-
dziemy szukać rozwiązania problemów 
we wspólnej dyskusji, gdzie będą ścierać 
się argumenty, czy raczej zamkniemy się w 
naszych gabinetach i tam sami będziemy 
pracować, a to jak efekt naszej pracy zo-
stanie przyjęty nie zainteresuje nas? 

A może zdarzyć się i tak, że obecne star-
sze pokolenie, dla którego to czy z kimś 
się miło i dobrze rozmawia jest ważnym 
czynnikiem przy wyborze kolegów, przy-
jaciół czy sympatii, będzie ostatnią gene-
racją, która umie i chce rozmawiać? Na te 
pytania trudno odpowiedzieć, nie można 
do końca przewidzieć przyszłości. Jednak, 
mimo że rozmowa jest trudną sztuką, nie 
bójmy się jej i rozmawiajmy. Bo trzeba i 
warto rozmawiać. 

SPOŁECZEŃSTWO
miani. Nie mogąc zajrzeć do wnętrza 
drugiej osoby, musimy zastanowić się co 
chce nam ona przekazać, czy będą to jej 
myśli, czy chce opowiedzieć nam o swo-
ich uczuciach. 

Umiejętność prowadzenia rozmowy to 
bardzo ważna umiejętność, którą naby-
wamy w dzieciństwie i rozwijamy całe ży-
cie. To umiejętność, która może przynieść 
nam sukces, ale i, niestety, doprowadzić 
do porażki.  Sposób jej prowadzenia po-
kazuje, czy jesteśmy osobami kulturalny-
mi (damą lub dżentelmenem) czy mamy 
z tym kłopoty. Szefowie firm zdają sobie 
sprawę z wagi tej umiejętności i są w sta-
nie zapłacić duże pieniądze firmom szko-
leniowym by nauczyły ich pracowników 
sztuki skutecznego porozumiewania się, 
czyli sztuki rozmowy.  

W dawniejszych czasach umiejętność 
prowadzenia konwersacji nabywano w 
domu a doskonaliło np. w czasie spot-
kań towarzyskich czy rodzinnych. Okazją 
do rozmów były i są nadal, bo to się nie 
zmieniło, wspólne posiłki, w czasie któ-
rych opowiadamy sobie co się wydarzyło 
w pracy, w szkole, co nas zaciekawiło, czy 
dzielimy się np. pomysłami na wspólne 
spędzenie niedzieli czy wakacji. Pamię-
tam rozmowy toczone w czasie spotkań 
towarzyskich w domu moich rodziców i 
innych domach rodzinnych. Spotykali się 
tam ludzie o różnych poglądach, zarówno 
osoby będące przeciwnikami PRL-u jak i 
członkowie PZPR. Spierano się, dyskuto-
wano, omawiano aktualne wydarzenia 
lub np. listy pasterskie Episkopatu czy 
kardynała Józefa Glempa. To było ważne. 
Pamiętam, jak rozmowa zaczynała się 
od jakiegoś banalnego stwierdzenia, a 
kończyła na tematach trudnych, wysubli-
mowanych czy wręcz abstrakcyjnych. Od 
młodych ludzi oczekiwano aktywnego 
udziału w rozmowie. Nie do pomyśle-
nia było zachowanie opisane w średnio-
wiecznym wierszu „O zachowaniu przy 
stole” – „…siędzie za nim  jako woł, jako-
by w ziemię wetknął koł”.

Tak było jeszcze do niedawna. Dziś coraz 
mniej chętnie ze sobą rozmawiamy. Za-
miast rozmowy w czasie obiadu czy ko-
lacji patrzymy w telewizor (także wtedy, 
gdy przyjdą do nas goście) i jak najszyb-

ciej uciekamy od stołu by zagłębić się w 
Internet czy smartfon (moja Mama tego 
nie znosiła) izolując się od siebie. Można 
zaobserwować, że gdy spotykają się na 
zebraniu czy spotkaniu mniej formalnym 
osoby z różnych pokoleń, to starszaki za-
czynają ze sobą rozmawiać, dyskutować, 
młodsi zaś zagłębiają się w smartfon, tab-
let czy laptopa. Pamiętam moje i moich 
sióstr ciotecznych spotkania z naszą Bab-
cią w „Cocktail Barze” na Marszałkowskiej, 
pełne ciekawych, poważnych rozmów, 
śmiechu i żartów. Dzisiejsza babcia nie roz-
mawia przy lodach z wnuczką, która siedzi 
z nosem utkwionym w smartfonie. 

Po wielu latach, będąc dorosłą, dowie-
działam się, że moim koleżankom ze szko-
ły podstawowej bardzo podobało się to, 
że mój Tato, odprowadzając je do domu 
po zajęciach popołudniowych (jako że 
było po drodze) rozmawiał z nami i opo-
wiadał różne ciekawe rzeczy. To było dla 
nich ważne. Dziś rodzice raczej wyposażą 
dzieci w telefon lub tablet by np. w czasie 
podróży pociągiem zająć je oglądaniem 
kreskówek lub graniem w gry niż zaczną 
z nimi rozmawiać.  Może czas, żeby wzo-
rem Nowej Zelandii wprowadzić np. w 
restauracjach i kawiarniach klatki blo-
kujące telefony i zacząć rozmawiać? Bo 
smutkiem napawa obrazek, gdy młodzi 
ludzie na randce patrzą nie sobie w oczy 
a w ekran laptopa. 

fot. pixabay.com
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Według Wikipedii piękno to pozytywna właściwość estetyczna bytu 
wynikająca z zachowania proporcji, harmonii barw, dźwięków, sto-
sowności, umiaru i użyteczności, odbierana przez zmysły.

Symetria w naturze

rofesor Frank Wilczek w książce „Piękne pytanie” stwier-
dza, że zjawiska fizyczne, świat w którym żyjemy, jest po 
prostu piękny. Dlaczego? Gdyż „styl artystyczny natury 
cechuje obsesyjne stosowanie dwóch środków: syme-

trii, co przejawia się w upodobaniu do harmonii, równowagi i pro-
porcji oraz oszczędności, która widoczna jest w dążeniu do uzy-
skiwania olbrzymiego bogactwa efektów z bardzo ograniczonych 
środków”. Według autora, fizycy tworząc nowe teorie naukowe, 
mogą niejako z góry przewidzieć, czy teoria znajdzie potwierdze-
nie w rzeczywistości, czy nie. Jeżeli teoria jest brzydka, sprzeczna 
z powyższymi zasadami, można przyjąć, że będzie fałszywa. Kla-
sycznym przykładem pięknej teorii jest podana przez Alberta Ein-
steina w roku 1905 zależność między masą i energią E = mc2.  

Symetria w prawie

Jak to jest w przypadku prawa? Dobre prawo powinno zacho-
wać zasady symetrii. Jak stwierdza Frank Wilczek „na podstawie 
wyglądu fragmentu symetrycznego obiektu możemy poprawnie 
przewidzieć, jak wygląda reszta.” Określone rozwiązanie prawne 
powinno być tak skonstruowane, aby na jego podstawie można 
było przewidzieć konstrukcje innych rozwiązań prawnych, ich 
działania oraz skutki dla nas i całego systemu. Przestrzeganie 
zasady symetrii przy tworzeniu prawa jest niezbędne, aby cały 
system prawny był wewnętrznie spójny i kompatybilny, a rozwią-
zania prawne obowiązujące w poszczególnych dziedzinach prawa 
były zgodne ze sobą. Wówczas system będzie zbudowany z tych 
samych pojęć o jednakowym znaczeniu bez względu na to, jaką 
dziedzinę prawa regulują. W takiej sytuacji, jeżeli ustawodawca w 

DOBRE PRAWO, TO PIĘKNE PRAWO 
Każdy z nas chciałby żyć w kraju w którym obowiązuje dobre prawo. Czy prawo jest dobre, czy złe, o tym 
decyduje wiele różnych czynników. Ale jedno jest pewne. Dobre prawo jest wówczas dobrym prawem, gdy 

jest piękne. Prawo brzydkie nigdy nie stanie się prawem dobrym.
Andrzej Zaleski

P

definicjach ustawy stwierdził, że rak jest rybą, to w całej ustawie 
rak był traktowany jak ryba. Nie będzie sytuacji, że w prawie ad-
ministracyjnym rak będzie rybą, w prawie podatkowym płazem, 
a w prawie karnym gadem.

Zasada oszczędności

Równe ważną dla prawa jest zasada dotycząca oszczędności. Przy-
roda jest tak skonstruowana, aby minimalnym kosztem uzyskać 
maksymalne efekty. Przykładem zasady oszczędności jest Model 
Standardowy, nazywany przez Franka Wilczka Teorią Rdzenia. 
Sprowadza się ona do tego, aby źródła prawa były pisane przy 
użyciu wspólnych dla całego systemu prawnego możliwie ogól-
nych i zrozumiałych pojęć, bez kazuistyki i nadmiaru szczegóło-
wych uregulowań. Przykładem może być tutaj kodeks handlowy 
Maurycego Allerhanda, kodeks karny z 1932 roku autorstwa Ju-
liusza Makarewicza czy prawo o działalności gospodarczej znane 
jako „ustawa Wilczka” *. 

Z punktu widzenia zasady oszczędności, to ustawodawca już daw-
no odszedł od tego, że źródła prawa powinny być tworzone przez 
osoby znane z imienia i nazwiska. Ustawy są tworzone według 
doraźnej potrzeby, wielokrotnie nowelizowane bez ładu i składu 
oraz przesiąknięte są kazuistyką. Modelowym przykładem brzy-
doty prawa są zagmatwane i niezrozumiałe dla przedsiębiorców i 
obywateli ustawy podatkowe.  

Styl artystyczny

Jeżeli na obecnie obowiązujący polski system prawny spojrzymy 
przez kryteria stylu artystycznego, jakim Natura obdarzyła świat 
przyrody, to możemy stwierdzić, że jest on brzydki. System prawa 
jest niespójny, pojęcia nie są kompatybilne i nie jest zachowana 
nawet minimalna zasada symetrii. Ustawodawca chcąc ratować 
się przed totalnym chaosem, a w konsekwencji anarchią, wpro-
wadza do ustaw tak zwany słowniczek, czyli definicje, co dane 
pojęcie znaczy w rozumieniu przyjmowanej ustawy. Tym samym 
pogarsza sytuację, bo poszczególne dziedziny prawa żyją niejako 
własnym życiem, posługując się swoistymi pojęciami mającymi 
inne znaczenie w różnych dziedzinach. W tej sytuacji wywodze-
nie norm prawnych z tak niespójnych źródeł prawa jest rzeczą 
niezwykle trudną, co wynika, zwłaszcza z bieżącego, orzecznictwa 
Sądu Najwyższego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Co zrobić aby polskie prawo było piękne? Należy je tworzyć zgod-
nie z zasadami obowiązującymi w świecie przyrody, ale trzeba mieć 
na uwadze, że piękne prawo nie musi być dobrym prawem. 

fot. pixabay.com

* Mieczysława Wilczka – Ministra Przemysłu w latach 1988 - 1989
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Pierwsza faza ma charakter inicjujący, 
w której pojawia się propozycja uchwa-
lenia ustawy. Kto wychodzi z taką propo-
zycją? Z reguły są to społeczno-polityczni 
działacze, którym doskwiera jakaś luka 
w obowiązującym systemie prawnym. 
Zwykle są to partie polityczne, grupy inte-
resów, stowarzyszenia, rząd (Rada Federal-
na), kantony, administracja federalna,  

 skali mocy prawnej usta-
wa jest najważniejszym 
aktem prawnym po kon-
stytucji. Dlatego proces 

ustawodawczy, prowadzący do uchwa-
lenia ustawy i wdrożenia jej w życie, jest 
bardzo ważny i powinien być szeroko 
konsultowany w zainteresowanych krę-
gach społecznych. Wszelkie działania ad-

USTAWA TO NIE KARTKA  
NA ZAKUPY

W każdym systemie politycznym ustawa jest aktem normatywnym o charakterze ogólnym i abstrakcyjnym, 
powszechnie obowiązującym, uchwalanym przez najwyższe państwowe organy władzy ustawodawczej.

Prof. Mirosław Matyja

Curia Confoederationis Helveticae – siedziba parlamentu i rządu szwajcarskiego w Bernie. Źrdło: wikipedia.org, fot. Paranoid

W
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hoc albo spec-ustawy nie mają w nagłych 
sytuacjach najmniejszego sensu, bowiem 
od tego są rozporządzenia.

Przyjrzyjmy się, jak przebiega proces 
uchwalenia ustawy w szwajcarskim syste-
mie politycznym, opartym na demokracji 
bezpośredniej. Jest to proces długotrwa-
ły, składający się z kilku faz.
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referendum zwanemu również wetem 
ludowym. 

Do referendum opcjonalnego dochodzi 
na żądanie 50 000 obywateli lub ośmiu 
kantonów w ciągu 100 dni od opubliko-
wania informacji o wejściu w życie danej 
ustawy. W przeciwieństwie do obowiąz-
kowego referendum, w głosowaniu op-
cjonalnym wymagana jest jedynie więk-
szość głosów elektoratu. Ewentualne 
referendum jest ostatnią fazą procesu 
ustawodawczego w Szwajcarii.

Wnioski

Proces ustawodawczy w Szwajcarii jest 
skomplikowany i długi. Potwierdza on 
jednak tezę, że szwajcarski model demo-
kracji jest najlepszy na świecie. Ustawy 
są aktami prawnymi, które definiują naj-
różniejsze dziedziny życia społecznego, 
politycznego i gospodarczego. Dlatego 
ustawy nie mogą być podejmowane ani 
odgórnie ani pochopnie, a już na pewno 
nie mogą być narzucane społeczeństwu 
przez organy państwowe.

Niestety, istnieją państwa, w których 
ustawy produkuje się wręcz odgórnie i to 
tylko w jednej izbie parlamentu. Są też 
państwa, w których można nawet kupić 
ustawę – wystarczy mieć tylko dobry lob-
bing w parlamencie. Są też parlamenty na 
świecie, które są dumne z liczby uchwa-
lonych ustaw, nie pojmując, że uprawiają 
w ten sposób zbiorowa dyktaturę.

W dobrze funkcjonującej demokracji cho-
dzi jednak o to, aby prawo kształtowane 
było oddolnie i służyło na równi całemu 
społeczeństwu. Tylko wówczas można 
mówić o rozwiniętym społeczeństwie 
obywatelskim i o państwie prawa.

Istnieją sytuacje, jak np. aktualny kryzys 
związany z koronawirusem, w których na-
leży legalizować szybkie decyzje na szczeb-
lu państwowym, jak zakaz zgromadzeń 
czy zamknięcie granic państwowych. Ale 
od tego są rozporządzenia prawne, a nie 
spec-ustawy czy też ustawy rodzące się 
dosłownie w ciągu parunastu godzin.

Ustawa to nie kartka na zakupy, ustawa-
mi się nie szafuje.

ugrupowania społeczne, związki za-
wodowe lub nawet poszczególni parla-
mentarzyści. Inicjatywa nowej ustawy 
może więc wyjść zarówno “z góry”, jak  
i “z dołu”, co na tym etapie przedlegisla-
cyjnym nie ma najmniejszego znaczenia. 

W drugiej fazie ma miejsce opracowanie 
pierwszego projektu ustawy. Nadal jest 
to proces przedlegislacyjny. Rada Federal-
na (szwajcarski rząd) zleca na tym etapie 
utworzenie specjalnej komisji, składającej 
się z 10 do 20 członków w celu opracowa-
nia pierwszego projektu ustawy. W skład 
komisji wchodzą przede wszystkim inicjato-
rzy ustawy oraz przedstawiciele środowisk, 
których przyszła ustawa może dotyczyć. 
Komisja opracowuje pierwszy projekt usta-
wy, który następnie przesłany zostaje do  
kantonów, partii politycznych i stowarzy-
szeń oraz innych grup interesów w celu 
konsultacji. Środowiska te analizują i ko-
mentują projekt ustawy oraz proponują 
poprawki. Jest to więc klasyczny proces 
konsultacji, który jest potrzebny, aby uzy-
skać powszechne poparcie dla przyszłego 
nowego aktu prawnego.

Przekonsultowany projekt ustawy fede-
ralnej trafia następnie do odpowiedniego 
departamentu, gdzie zostaje odpowied-
nio – na podstawie wyżej wymienio-
nych konsultacji – dopasowany i przed-
łożony Radzie Federalnej do przeglądu 
i akceptacji. Jeśli Rada Federalna zgadza 
się z brzmieniem uaktualnionej wer-
sji projektu ustawy, przekazuje go wraz 
z własną opinią i uwagami do obydwu 
izb parlamentu (Rada Narodowa i Rada 
Kantonów). Jeśli jednak rząd Szwajcarii 
nie zgadza się z tekstem projektu ustawy, 
wówczas wraca on do odpowiedniego 
departamentu w celu weryfikacji.

Trzecia faza to etap analizy i weryfika-
cji projektu ustawy w parlamencie. Jest 
to klasyczna procedura parlamentarna, 
która rozpoczyna się porozumieniem 
między przewodniczącym Rady Naro-
dowej i Rady Kantonów, którzy decydu-
ją, w której radzie nowy tekst prawny 
powinien zostać omówiony jako pierw-
szy. Następnie odpowiednia komisja 
przygotowawcza właściwej rady anali-
zuje tekst ustawy i przedstawia go wraz 
z uwagami na posiedzeniu całej rady. 

PRAWO
Rada/odpowiednia izba parlamentu ma 
teraz trzy opcje i może podejmować na-
stępujące decyzje:

• uważa projekt ustawy za niepotrzeb-
ny, wobec czego proces legislacyjny zo-
staje uznany za zakończony,
• uważa, że konieczne są zmiany pro-
jektu, zwraca się więc do Rady Federal-
nej o nowy zmodyfikowany projekt,
• zatwierdza projekt ustawy i w razie 
potrzeby, wprowadza poprawki, aby 
nowy projekt ustawy mógł zostać prze-
kazany drugiej radzie w celu podjęcia 
dalszych działań.

Następnie dochodzi do skomplikowa-
nych rokowań między komisjami oby-
dwu izb parlamentarnych dopóty, dopóki 
obie izby nie zgodzą się na wspólny tekst 
ustawy. Jeśli po trzech kolejnych nara-
dach nadal nie dojdzie do porozumienia, 
zgromadzenie parlamentarne (obie izby) 
próbuje znaleźć ugodowe rozwiązanie. 
Kompromisowe rozwiązanie jest następ-
nie poddawane pod głosowanie osobno 
Radzie Narodowej i Radzie Kantonów. 
Jeśli jedna z izb parlamentu odrzuci pro-
pozycję zgromadzenia parlamentarnego, 
uchwalenie ustawy nie dochodzi do skut-
ku. Natomiast jeżeli wniosek zostanie 
zatwierdzony przez obie izby, odbywa się 
głosowanie końcowe, które kończy proce-
durę parlamentarną. Jeśli projekt ustawy 
zostanie definitywnie przyjęty w głoso-
waniu końcowym, ustawa zostanie opub-
likowana w dzienniku federalnym.

Czwarta faza dotyczy wdrożenia w życie 
uchwalonej ustawy. Nowy akt prawny 
może wejść w życie tylko pod następują-
cymi warunkami:

• Ustawa nie może dotyczyć zmiany 
konstytucji federalnej lub przystą-
pienia do organizacji bezpieczeństwa 
zbiorowego lub społeczności ponadna-
rodowych. Te akty prawne podlegają 
obowiązkowemu referendum i mogą 
wejść w życie dopiero po ich przyjęciu 
przez obywateli i kantony w drodze po-
wszechnego głosowania.
• Ustawa nie może dotyczyć już istnie-
jącego prawa federalnego lub niektó-
rych traktatów międzynarodowych. 
Takie ustawy podlegają opcjonalnemu 
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PRAWO

lem z odstąpieniem, reklamacją, a nawet kontaktem. Zawsze 
uczulamy konsumentów: czytajcie regulamin sklepu, sprawdź-
cie dane firmy, nie ulegajcie pokusie okazji. 

Otrzymujemy również skargi od konsumentów odnoszące się do 
wielu nakazów i złego ich stosowania. Tu również podejmujemy 
stosowne interwencje. Dotyczą one między innymi  wpuszczania 
do sklepów konsumentów wyłącznie ze sklepowymi wózkami, 
a nie wpuszczaniu osób które chcą dokonać zakupów wyłącznie 
z własną torbą lub siatką zakupową. Klienci często przejmują 
wózek bez właściwej dezynfekcji po innym kliencie, gdzie znaj-
dują np. zużytą rękawiczkę po dokonanych zakupach. 

Należy wskazać, że takie praktyki są bardzo rażącym narusze-
niem przepisów w dobie panującej epidemii Covid 19, jak rów-
nież ograniczają prawa konsumenta.  Należy podkreślić, że zgod-
nie z publikowanymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w celu 
przeciwdziałania epidemii, wskazane jest by unikać korzystania 
ze sklepowego wózka i zaleca się używanie własnego kosza lub 
torby. Podobne zalecenia wydaje Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna.

Takie postępowanie może wypełniać przesłanki art. 160 KK, a  
odmowa wpuszczenia do sklepu z własną torbą, jest odmową 
sprzedaży i narusza prawa konsumenta zawarte w art. 135 Ko-
deksu Wykroczeń.

W dobie epidemii koronawirusa profil spraw na pewno się zmie-
nił, ale my Rzecznicy Konsumentów jesteśmy cały czas dostępni, 
pracujemy i interweniujemy.

ZDALNY URZĄD
Należy wskazać, że praca Rzeczników Konsumentów nie ogranicza się tylko i wyłącznie do standardowego 
udzielania porad i na kierowaniu wystąpień do przedsiębiorców. Obecnie praca Rzeczników wykracza poza 
zakres standardowych działań, Rzecznicy na terenie całego kraju wykazują się inicjatywą i podejmują liczne 

działania w obronie praw konsumentów, ale również w dziedzinie edukacji.
Tomasz Strojek - Miejski i Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Legnicy

dukacja jest jednym z podstawowych działań i nakie-
rowana jest zarówno na tych najmłodszych (przyjmu-
jąc często formę zabawy i eventów), ale również na 
grupy senioralne, które nie zawsze radzą sobie ze sto-

sowaniem prawa, a co najgorsze narażone są na liczne nieuczci-
we praktyki ze strony pseudo przedsiębiorców (inaczej tego na-
zwać nie można). Miasto Legnica może pochwalić się sporym 
sukcesem. W ubiegłym roku, po wielomiesięcznych staraniach 
i działaniach w które udało się zaangażować zarówno mieszkań-
ców, media, władze, jak i przedsiębiorców którzy otrzymywali 
wyróżnienia „miejsce bezpieczne i przyjazne dla konsumenta” 
udało się zniwelować praktycznie do zera rynek nieuczciwych 
pokazów. W tym Legnica jest na pewno liderem. 

Rok 2020 przyniósł jednak niespodziewane zmiany związane 
z epidemią COVID 19 - urzędy zostały zamknięte. Nie oznacza to 
jednak, że Rzecznicy Konsumentów nie pracują. Pracują i to ze 
zdwojoną siłą, bo okazuje się, że i pojawiły się nowe problemy, 
i ich liczba jest ogromna. Pracujemy przy zamkniętych drzwiach, 
ale przyjmujemy wnioski, udzielamy porad telefonicznych oraz 
w formie elektronicznej. Jedynie kontakt osobisty został z przy-
czyn oczywistych ograniczony. 

W obecnej sytuacji pojawiło się wiele zupełnie nowych proble-
mów, a wśród nich te związane z zakupami w sieci. 

Oczywiście branża turystyczna jest jedną z pierwszych, któ-
re odczuły skutek pandemii wirusa. Wystąpiły wręcz masowe 
bezkosztowe odstąpienia od zawartych już umów na podstawie 
art. 47 ust. 4 Ustawy z dnia 24. listopada 2017 r. o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Jednakże 
mimo wskazanych przepisów biura turystyczne niestety w wielu 
przypadkach odmawiają uznania takiego oświadczenia i nakła-
niają do „odstąpienia kosztowego” na podstawie umowy. 

Zupełnie zmienił się również rynek zakupów, który w dużej mie-
rze przeszedł do sieci, a co za tym idzie również w tym zakresie 
konsumenci mają określone prawa i obowiązki. Niestety, poja-
wia się wiele atrakcyjnych ofert, konsumenci są kuszeni okazyj-
nym sprzętem AGD, RTV, ubraniami, ale nie zwracają uwagi na 
to od kogo ten towar kupują. W wielu przypadkach okazuje się, 
że ten świetny, okazyjny towar w rewelacyjnej cenie jest wysy-
łany np. z Chin i do ceny trzeba doliczyć później wszystkie opłaty 
celne, albo że sprzedawca ma siedzibę zarejestrowaną w innym 
kraju Unii Europejskiej, lub co gorsza poza nią, i pojawi się prob-

E

fot. Tomasz Strojek
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Rola producentów

Producenci rolni wytwarzają produkty oraz odpady roślinne cał-
kowicie biodegradowalne, stanowiące źródło energii. Problemy 
z odpadami pojawiają przy produkcji towarów przemysłowych, 
w tym produktów chemicznych i opakowań. Wydaje się zasad-
ne częściowe obarczenie producentów odpowiedzialnością za 
tworzenie odpadów i gospodarkę nimi w formie „opłaty śro-
dowiskowej”, wliczanej w cenę produktu i zasilającej fundusz 
ochrony środowiska. Taki system skłaniałby producentów i im-
porterów do stosowania opakowań z materiałów nie obciążają-
cych środowiska (papier, drewno, szkło czy tworzywa biodegra-
dowalne) i wielokrotnego użytku.  

System opłat

Rada gminy określa górne stawki opłat za gospodarowanie od-
padami, przy czym może uzależniać opłaty od liczby mieszkań-
ców w danej nieruchomości,  ilości zużytej wody, powierzchni 
lokalu mieszkalnego. Może też uchwalić jedną stawkę od gospo-
darstwa domowego.

Stosowany do niedawna system uzależnienia opłaty od liczby 
mieszkańców określonej w deklaracji użytkownika lokalu, oka-
zał się niedoskonały, gdyż liczba zadeklarowanych osób była 
mniejsza od faktycznej. Korzystny wydaje się system uzależnie-
nia opłat od ilości zużytej wody, bo jest proporcjonalna do liczby 
mieszkańców, ale w dużej mierze zależy też od ich dbałości o hi-
gienę. Ma jednak zaletę, bo skłaniania do oszczędnego gospo-
darowania wodą.    

Określanie wysokości opłat na podstawie powierzchni lokalu 
mieszkalnego oraz jednolita stawka od gospodarstwa domowe-
go, są korzystne wyłącznie dla władz gmin z powodu łatwości 
ich zastosowania. Takie opłaty są całkowicie oderwane od ilości 
wytwarzanych i odbieranych odpadów.

Niezależnie od sposobu ustalania opłat, powin-
ny one równoważyć wpływy i ponoszone kosz-
ty. W Warszawie w 2019 roku występował 
niedobór około 20 proc. i dla jego zbilanso-
wania potrzebna byłaby podwyżka opłat o 25 
proc. Zwiększenie o 75 proc. dla gospodarstw 
czteroosobowych i większych i 550 proc. dla 
gospodarstw jednoosobowych nie znajduje 
żadnego uzasadnienia. 

PRAWO

fot. pixabay.com

ŚMIECIOWY GALIMATIAS 
Od marca 2020 roku radykalnie wzrosły opłaty za wywóz odpadów. Podwyżki dotkną szczególnie osoby 
samotne, które w Warszawie zamiast dotychczasowych dziesięciu złotych miesięcznie, za wywóz odpadów 

zapłacą sześćdziesiąt pięć złotych, zaś w Krakowie czterdzieści dziewięć złotych.
Włodzimierz Witakowski

edług szacunków Głównego Urzędu Statystycz-
nego w Polsce w 2019 roku zebrano 12,6 mln 
ton odpadów komunalnych, czyli 329 kg/miesz-
kańca. Taka ilość śmieci uniemożliwia ich ciągłe 

składowanie na wysypiskach i wymusza ich powtórne wykorzy-
stanie. Do tego niezbędna jest segregacja w miejscu powstawa-
nia odpadów (miejsca zamieszkania lub prowadzenia działal-
ności gospodarczej). Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, to gminy dbają o system gospodarowania 
odpadami komunalnymi, obejmujący przede wszystkim segre-
gowanie śmieci, tworzenie punktów ich zbierania i recykling. 

Zasady selektywnej zbiórki odpadów

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wieloma-
teriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady 
„zmieszane” i wielkogabarytowe, zbierane są w pobliżu miejsca 
ich powstawania. W praktyce selektywnie odbierane są jedy-
nie papier i szkło opakowaniowe (butelki i słoiki), a pozostałe 
materiały szklane trafiają do odpadów „zmieszanych”. Brakuje 
segregacji metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomate-
riałowych (obecnie to jedyna frakcja). Większe ilości złomu od-
bierane są w dalszym ciągu przez składnice, ale punkty skupu 
makulatury stanowią już rzadkość. Odpady budowlane i roz-
biórkowe w dużych ilościach odbierane są na indywidualne zle-
cenie, a małe zwykle wyrzucane są do odpadów zmieszanych. 

Apteki przyjmują przeterminowane leki, ale bez produktów 
leczniczych (opatrunki, igły, strzykawki, termometry rtęciowe). 
Te powinny przyjmować, tak jak i odpady niebezpieczne i che-
mikalia, Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Jednak odległe lokalizacje Punktów powodują, że nie są one ła-
two dostępne dla wszystkich mieszkańców. 

Zużyte akumulatory i opony można zostawić w warsztacie doko-
nującym wymiany. Baterie i lampy (szczególnie zawierające rtęć) 
mogą być wrzucane do pojemników ustawionych w niektórych 
sklepach. Drobny sprzęt odbierają niektóre sklepy przy sprzeda-
ży nowego, ciężki – specjalistyczne firmy. Pozostały można od-
dawać w mobilnych punktach odbioru, działających przez kilka 
godzin raz w tygodniu.

Używane, ale niezniszczone tekstylia i odzież odbierane są przez 
instytucje charytatywne w formie zbiórek lub możliwości wrzu-
cenia ich do specjalnych kontenerów. Dla tych zniszczonych 
przeznaczone są pojemniki na odpady zmieszane.

W
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HISTORIA

HELENA WIĘCKOWSKA, 
KOBIETA WSPANIAŁA

10 kwietnia minęła kolejna rocznica śmierci profesor Heleny Więckowskiej (1897-1984), wybitnej 
bibliotekoznawczyni, zasłużonej bibliotekarki, historyczki i kobiety, która walczyła piórem o rzeczywiste 

równouprawnienie kobiet i to nie tylko tych z wyższym wykształceniem.
Maria Klawe-Mazurowa

fot. ze zbiorów rodziny Więckowskich

elena weszła do grona osób 
zasłużonych dla kraju jako 
czynna uczestniczka jego 
dziejów. W dniu 19 marca 

1919 roku Naczelny Dowódca Wojsk 
Polskich w Galicji wschodniej, generał 
Tadeusz Rozwadowski przyznał jej odzna-
kę „Orlęta” o numerze 18187. Odznaka 
ta została ustanowiona i przyznawana 
„za dzielność i wierną służbę ojczyźnie, 
ku pamięci przebytych bojów w obronie 
Lwowa i Kresów Wschodnich w l. 1918-
1919”. Helena pochodziła z Warszawy, 
we Lwowie znalazła się przypadkiem, ale 
wpojony w domu rodzinnym patriotyzm 
nie pozwolił jej na bierność wobec ów-
czesnych wydarzeń. Zgodnie z wewnętrz-
nym nakazem wzięła więc czynny udział 

H w toczących się walkach o Lwów. Taki był 
początek jej chlubnego życiorysu. 

Nie wiemy kiedy i jak wróciła do Warsza-
wy i kiedy dokładnie rozpoczęła studia na 
Warszawskim Uniwersytecie. Jej marze-
niem od dawna było zdobycie wyższego 
wykształcenia, które przed wybuchem 
pierwszej wojny światowej było dla ko-
biet w ogóle, a dla Polek z zaboru rosyj-
skiego w szczególności, trudno osiągalne. 
Studiowała w Seminarium Historycznym 
Wydziału Filozoficznego, w pełni już pol-
skiego Uniwersytetu Warszawskiego, 
otwartego 7 listopada 1917 roku. Semi-
narium (przekształconym później w Wy-
dział) kierował wybitny historyk i wy-
chowawca młodzieży, profesor Marceli 

Handelsman. Naukę zakończyła w roku 
1922 z tytułem doktora.

Mimo, że kobietom nie zabraniano już 
studiować, a także otrzymały w 1918 
roku prawa wyborcze i pełne konsty-
tucyjne równouprawnienie, to ze zna-
lezieniem pracy odpowiadającej wy-
kształceniu i kompetencjom ciągle były 
kłopoty. Zwłaszcza dla mężatki i przyszłej 
matki, której syn Jan urodził się w 1923 
roku, a córka Maria w roku 1925. Mąż 
Heleny, warszawski architekt Aleksan-
der Więckowski popierał ambicje żony 
i nie stawał na drodze do jej kariery za-
wodowej, ale pracodawcy nie chcieli za-
trudniać młodej pani doktor, w dodatku 
obarczonej dziećmi i działającej czynnie 
w stowarzyszeniu kobiet z wyższym wy-
kształceniem. Tak więc skutków faktu, że 
równouprawnienie kobiet w Polsce było 
tylko figurą retoryczną, Helena Więckow-
ska doświadczyła osobiście. Na temat 
braku równouprawnienia w życiu zawo-
dowym kobiet pisała często na łamach 
organu stowarzyszenia, wychodzącej od 
1927 roku „Kobiety Współczesnej”.

Pracowała w latach 1922-1927 tylko do-
rywczo, jako nauczycielka historii w naj-
starszych klasach Gimnazjum Królowej Ja-
dwigi, w prywatnym gimnazjum p. Stieche 
i jako pomoc prof. Stanisława Arnolda przy 
zbieraniu materiałów do Polskiego Atlasu 
Historycznego przygotowywanego przez 
Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Nie 
zaniedbywała jednak działalności nauko-
wej, publikując stale artykuły historyczne 
w naukowych czasopismach. Prawdopo-
dobnie dzięki temu w 1927 roku otrzy-
mała propozycję pracy w organizowanej 
wówczas Bibliotece Narodowej, przy 



�0
04-05/2020 

opracowywaniu odzyskanych i przywie-
zionych z zagranicy polskich archiwaliów 
z Rapperswil (Muzeum Polskie założone 
w 1870 roku przez Władysława Platera) 
i z Batignolles (zbiory Szkoły Polskiej zało-
żonej w 1841 roku). W czasie opracowywa-
nia tych, zebranych w czasie zaborów, poza 
granicami państwa, zbiorów rękopiśmien-
niczych, Helena Więckowska publikowała 
w czasopismach fachowych artykuły na te-
mat polskiej emigracji politycznej. Jednym 
z największych jej dokonań tego okresu 
było opracowanie pamiątek, pism i listów 
Joachima Lelewela. Jego listy emigracyjne 
znamy obecnie wyłącznie dzięki skopiowa-
niu ich do druku przez Helenę Więckowską, 
oryginały zostały spalone przez najeźdźcę 
po powstaniu warszawskim.

Doceniając pracę Więckowskiej dyrek-
cja Biblioteki Narodowej awansowała ją 
z dniem 1 stycznia 1936 roku na stano-
wisko kierownika działu Druków Nowych. 
Pełniła tę funkcję aż do 1948 roku, z prze-
rwą w okresie wojennym. 

Helena, w ówczesnych warunkach zmo-
nopolizowania niektórych dziedzin życia 
przez mężczyzn, nie tylko nie ustępowała 
im ani wykształceniem ani pracą. Rów-
nież jej sposób spędzania wolnego czasu 
nie był, jak to wówczas oceniano, „typo-
wo kobiecy”. Jej ulubioną rozrywką była 
jazda szybkimi samochodami. Prowadziła 
zawsze sama, nie korzystając z usług kie-
rowcy, ani z pomocy męża. Nie były jej 
również obce bardziej tradycyjne środki 
transportu - konno jeździła równie do-
brze jak samochodem.

Wybuch wojny pozbawił ją pracy, ponie-
waż Niemcy zamknęli Bibliotekę Narodo-
wą, ale szybko znalazła sobie nowe zaję-
cie. Wobec zlikwidowania przez Niemców, 
założonego w okresie międzywojennym 
przez Melchiora Wańkowicza Towarzy-
stwa Wydawniczego „Rój”, wzięła od  
p. Wańkowiczowej w dzierżawę część 
znajdujących się w magazynie „Roju” 
książek, którym groził przemiał i założyła 
we własnym mieszkaniu wypożyczalnię. 
Oficjalnie w wypożyczalni można było 
za drobną opłatą wypożyczać popular-
ne „czytadła” i poradniki. Nieoficjalnie, 
zakazane dzieła polskiej literatury oraz 
zakazane podręczniki gimnazjalne i uni-

HISTORIA
wersyteckie. Rozbite na poszczególne 
rozdziały i oprawione w okładki od po-
radników ogrodniczych, wędrowały do 
rąk zaufanych czytelników. Wypożyczal-
nia funkcjonowała do 1943 roku, kiedy 
Niemcy powiększyli dzielnicę „nur für 
Deutsche” i Helena Więckowska musiała 
opuścić swoje mieszkanie przy Belweder-
skiej i przenieść się na Powiśle. 

Mąż Heleny, Aleksander Więckowski, od 
powołania do wojska w sierpniu 1939 
roku, aż do zakończenia wojny walczył 
w polskich siłach zbrojnych na zacho-
dzie. Sama Helena i jej dzieci działały 
w różnych strukturach Polski podziemnej 
– Helena uczestniczyła w pracach orga-
nizacyjno sztabowych Delegatury Rządu 
na Kraj, natomiast syn Jan, ps. Drogo-
sław, był szefem 2 kompanii „Rudy” ba-
talionu „Zośka”. Brał udział w powstaniu 
na Starym Mieście, gdzie zginęła jego 
siostra Maria, łączniczka batalionu. Jan 
walczył później w Śródmieściu i na Czer-
niakowie. Końca wojny doczekał w nie-
mieckim obozie jenieckim. 

Helena Więckowska oprócz prac w taj-
nej administracji podziemnego państwa, 
brała również udział w tajnym nauczaniu 
warszawskiej młodzieży. Po powstaniu 
znalazła się w Pruszkowie. Po wyzwole-
niu, już 19 stycznia powróciła do War-
szawy i do pracy w Bibliotece Narodowej 
przy porządkowaniu i katalogowaniu ura-
towanych części zbiorów oraz do pracy 
naukowej. Nasilające się restrykcje nowe-
go ustroju wobec warszawiaków pracują-
cych od czasów przedwojennych w pań-
stwowych instytucjach warszawskich, 
wzmożone w przypadku Więckowskich 
z powodu udziału Aleksandra w polskich 
siłach zbrojnych na zachodzie i pracy na 
rzecz rządu londyńskiego (powrócił po 
wojnie z Londynu do Warszawy)  oraz 
pozostaniem ich syna Jana na Zachodzie 
sprawiły, że Helena postanowiła usunąć 
się z Warszawy, z oczu nowych władz. 
W roku 1947 przystąpiła do konkursu na 
kierownika będącej w budowie biblio-
teki uniwersyteckiej przy uniwersytecie 
łódzkim. Od 1 października 1948 roku 
rozpoczęła od podstaw tworzenie biblio-
teki, w której pracowała aż do emerytury 
w 1969 roku. Po śmierci męża w 1948 
roku, przeniosła się w ogóle do Łodzi 

i przez 21 lat mieszkała w mieszkanku na 
terenie biblioteki. Z małej, podręcznej, 
liczącej 60 tys. tomów biblioteki stwo-
rzyła, przy pomocy wykształconych przez 
siebie pracowników, wielką, nowoczesną, 
nie odbiegającą od zachodnich wzorców, 
bibliotekę uniwersytecką, liczącą 660 
tys. woluminów ulokowanych w budyn-
ku biblioteki, plus 290 tys. woluminów, 
znajdujących się w podlegających jej bi-
bliotekach zakładowych. Oprócz pracy 
bibliotekarskiej, Helena Więckowska od 
1949 roku prowadziła wykłady z bibliote-
koznawstwa i rękopisoznawstwa na Uni-
wersytecie w Łodzi i w Warszawie, a po 
śmierci profesora Muszkowskiego objęła 
osieroconą katedrę bibliotekoznawstwa 
UŁ, którą prowadziła przez następne kil-
kanaście lat. W 1955 roku Centralna Ko-
misja Kwalifikacyjna nadała jej tytuł pro-
fesora nadzwyczajnego. 

Przez wielu bibliotekoznawców Hele-
na Więckowska jest często określana 
mianem współtwórcy polskiego biblio-
tekarstwa i bibliotekoznawstwa, albo 
wręcz nazywana pierwszą damą polskie-
go bibliotekarstwa. Miała duży wpływ 
na ukształtowanie systemu kształcenia 
akademickiego polskich bibliotekarzy. 
Wychowała bardzo wielu uczniów, wy-
promowała kilkudziesięciu doktorów 
i kilkunastu doktorów habilitowanych. 
Jako członek wielu gremiów i komisji 
przyjmowała egzaminy na bibliotekarzy 
dyplomowanych, uczestniczyła aktywnie 
w planowaniu rozwoju różnych placó-
wek bibliotecznych. W latach 1922-1979 
opublikowała 221 tytułów naukowych: 
książek, artykułów, recenzji i haseł 
w słownikach encyklopedycznych pol-
skich i zagranicznych. Znajomość kilku ję-
zyków obcych pozwalała jej na swobodne 
kontakty naukowe z całym światem. Za-
równo przed wojną, jak i po niej współ-
pracowała z Międzynarodową Federacją 
Stowarzyszeń Bibliotekarskich (IFLA), na 
którego sesjach wygłaszała referaty. Od 
1959 roku była wiceprzewodniczącą IFLA 
i członkiem wielu jej komisji roboczych. 

Do końca życia, mimo nawału innych 
zajęć, pamiętała o swoich pierwotnych 
zainteresowaniach. Ostatnią jej książką, 
wydaną przez Czytelnika w 1980 roku 
były szkice pt. Joachim Lelewel.
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nieprzeczytanych, które działają na nas 
jak wyrzut sumienia. Są one także bardzo 
inspirującym otoczeniem, które definiując 
obszar naszej niewiedzy, stanowi nieprze-
brane źródło asocjacji. Jakże często tytuł 
wydrukowany na grzbiecie książki, wyrwa-
ny z kontekstu akapit znaleziony w książ-
ce wziętej z półki na chybił trafił, stawały 
się inspiracją do kolejnych poszukiwań. 
Zachęcały do kolejnych lektur, a także 
były źródłem nowych pomysłów. Liczne 
przykłady możemy odnaleźć we własnych 
wspomnieniach, ale także w autobio-
grafiach znanych postaci. Oddziaływanie 
zgromadzonego księgozbioru na jego właś-
ciciela ma także skutki negatywne. Nie za-
wsze łatwo jest poskromić ciekawość oraz 
przyjemność czerpaną z samego obcowa-
nia z pięknie wydaną książką. Jakże często 
ulegamy pokusie swobodnego podążania 
za pojawiającymi się historiami. Prowadzi 
to do całonocnego czytania przypadkowo 
wybranych lektur, co nie zawsze łatwo po-
godzić z obowiązkami zawodowymi i ro-
dzinnymi. 

Wielokrotnie podejmowano próby uno-
wocześnienia relacji z tradycyjną książ-
ką. Nowe odkrycia prowadziły jednak 

A

1. Książka w ozdobnym pudełku. William Shakespeare, Jak wam się podoba - As You Like It, edycja polsko-angielska,  
2. Widok książki po częściowym uchyleniu drzwi pudełka. fot. Archiwum Wydawnictwa Art. Kurtiak i Ley.

POLISA NA NIEŚMIERTELNOŚĆ
Zdaniem Umberto Eco „książka to ubezpieczenie na życie, maleńka antycypacja nieśmiertelności.” 

Przynajmniej jedną książkę w ciągu ubiegłego roku przeczytało w naszym kraju zaledwie 37% badanych. 
Dla pozostałych nie ma już nadziei…

Jerzy Cichowicz

KULTURA

Nie będę ronić łez nad staty-
stykami Biblioteki Narodowej 
dotyczącymi czytelnictwa 
w Polsce i dokonywanych na 

ich podstawie międzynarodowych po-
równań. Badania jednoznacznie wskazu-
ją, że pomiędzy aktywnymi czytelnikami, 
a osobami, które przez lata nie dotknęły 
książki nie ma praktycznie żadnych in-
terakcji. To dwa odrębne światy i żadne 
projekty zmierzające do promocji czytel-
nictwa nic nie zmienią. Rośnie nam po-
tężna grupa wtórnych analfabetów. Co 
gorsza, wraz z wiekiem spada zaintereso-
wanie lekturą i wśród seniorów statystyki 
są jeszcze gorsze. Dlatego swoje rozwa-
żania kieruję do elity intelektualnej, dla 
której wizyty w tradycyjnych bibliotekach 
i księgarniach, a także repozytoriach ksią-
żek i artykułów w wersji elektronicznej 
są składową ich warsztatu pracy, a także 
rozrywki.

Czarodziejska moc biblioteki domowej

Dla mnie i wielu moich znajomych czymś 
normalnym jest posiadanie biblioteki 

N domowej. Posiadanie w domu kilkuset, 
a nawet kilku tysięcy książek jest zazwyczaj 
pochodną wykształcenia, wykonywanego 
zawodu oraz wieku. Z wiekiem przybywa 
nam wiedzy oraz książek. Wg Nassima 
Nicholasa Taleba: „Książki przeczytane są 
znacznie mniej wartościowe od książek 
nieprzeczytanych”. Tłumaczy on przed-
stawioną dychotomię rolą książek jeszcze 

Widok książki po otwarciu drzwi pudełka. William Shakespeare, Jak wam się podoba - As You Like It, edycja polsko-angielska, 
fot. Archiwum Wydawnictwa Art. Kurtiak i Ley.
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tylko do powstania nowych nośników 
treści oraz sposobów ich dystrybucji. 
Książki elektroniczne rozprowadzane 
w formatach dostosowanych do różnego 
typu urządzeń ułatwiających ich czytanie, 
a także audiobooki, czyli książki do słucha-
nia, czytane przez profesjonalnych lekto-
rów lub aktorów, to dzisiaj urozmaicenie 
oferty wydawniczej. W żadnym momen-
cie nie zagroziły one pozycji tradycyjnej 
książki, a jedynie umożliwiły czytanie lub 
odsłuchanie w warunkach mniej dogod-
nych. Możemy słuchać książki audio w sa-
mochodzie, a nieprzebraną ilość książek 
elektronicznych mieć pod ręką podczas 
urlopu. Dzięki temu nasz bagaż jest lżej-
szy, a książki nie ulegną zniszczeniu. Po 
powrocie możemy powrócić do ich tra-
dycyjnej formy, szeleszczącej i pachną-
cej farbą drukarską i klejem. Dlatego też 
wielu czytelników posiada te same tytuły 
w różnej postaci wydawniczej.

„(…) sięgnij teraz po dowolną książkę 
z półki. Znajdź największe, najszacow-
niejsze twarde wydanie, jakie masz. Weź 
książkę w dłonie. Otwórz ją, wsłuchaj się 
w szelest papieru i chrzęst kleju. Pową-
chaj ją! Przewertuj, czując powiew na 
twarzy. W porównaniu z książką, uwię-
ziony za szkłem tabletu czy komputera 
e-book, jest pozbawiony życia.” To naj-
bardziej poetycki i przekonywujący opis 

fizycznych właściwości książki, jaki znam.

Niezwykła żywotność książki

Próby unowocześnienia książki i samego 
czytelnictwa zaowocowały umocnieniem 
się jej tradycyjnej postaci. Zjawisko to tłu-
maczy się jej niezwykłą żywotnością, dzięki 
której przetrwała wiele wyroków śmierci. 
Książki z całą pewnością nie są martwe. 
Prof. Leah Price dowodzi w swojej zabaw-
nej książce, że zamiłowanie do tradycyjnie 
drukowanych książek nie musi być rodza-
jem nostalgii. Badania przeprowadzone 
w bibliotekach na całym świecie i skoncen-
trowane na analizie częstotliwości wypoży-
czeń oraz stopnia zużycia znajdujących się 
w nich książek wskazują na początek złote-
go wieku czytelnictwa.

Ta nowa fala cieszy nie tylko bibliofili 
i miłośników literatury. Przyczyniła się ona 
również do rozwoju i popularności self-
publishingu. Pojawiły się specjalne po-
radniki oraz firmy wydawnicze, które do-
radzają jak samodzielnie napisać książkę, 
jak ją wydać, promować i ile to kosztuje. 
Kilka tygodni temu odbyły się w Warsza-
wie warsztaty dla potencjalnych autorów 
pt.: PUBLISH A BOOK & GROW RICH. Po-
prowadził je Robert Gerry, właściciel firmy 
Black Card Books. Przekonywał on kilkuset 
uczestników zajęć do podjęcia wyzwania, 

jakim jest napisanie własnej książki oraz 
jej wydanie. Tak wydana książka, a raczej 
książeczka (sto stroniczek w miękkiej opra-
wie i minimalistycznym formacie) ma sta-
nowić wehikuł promocji autora i jego go-
spodarczej działalności, która poprowadzi 
go wprost do bogactwa. Spłycam zapewne 
przesłanie tego amerykańskiego przedsię-
biorcy, ponieważ trzydniowym zajęciom 
towarzyszył prawie 100-stronicowy skrypt 
prowadzący uczestników warsztatów krok 
po kroku od decyzji do certyfikatu. Ponad-
to Gerry udostępnił za pośrednictwem 
strony internetowej swoje dwie książki. Ich 
lektura przekonała mnie, że za tym bardzo 
amerykańskim i przesiąkniętym technika-
mi motywacyjnymi programem stoi spój-
na i przemyślana metodologia. Niestety 
nie zauważyłem w niej mechanizmów 
przeciwdziałających megalomanii oraz za-
pewniających jakość „dzieła”. Dlatego pro-
pozycje polskich wydawnictw oferujących 
współpracę w zakresie self-publishingu 
wydają mi się lepsze. Koncentrują się one 
na wsparciu redakcyjnym autorów, traktu-
jąc ich projekty indywidualnie.

Książka jako inwestycja

Wspomniana żywotność książki doprowa-
dziła także do jej współczesnej i wyrafino-
wanej formy. Artystycznie wydane książki 
nowożytnych autorów łączą w sobie wiele 
funkcji oraz wartości. Są piękne i w pełni 
funkcjonalne. Po prostu nadają się do nor-
malnego czytania i przeglądania. Ponadto 
mogą stanowić ciekawy sposób inwesto-
wania. Książki tak zaprojektowane i wydane 
(np. przez Kurtiak i Ley Wydawnictwo Arty-
styczne) mają wysoką cenę, ale ze względu 
na bardzo małe nakłady, ich wartość będzie 
z czasem rosła. Ich przewaga nad tzw. bia-
łymi krukami dostępnymi na rynku anty-
kwarycznym polega przede wszystkim na 
doborze wydawanych autorów i tytułów, 
a także na współczesnym wzornictwie do-
stosowanym do oczekiwań odbiorców. To 
połączenie ciekawej i poszukiwanej zawar-
tości literackiej, najlepszych technik druku 
i oprawy oraz doskonałego papieru i ma-
teriałów introligatorskich zaskakuje najbar-
dziej wymagających bibliofilów. To książki, 
które cieszyć będą także następne pokole-
nia. Wykorzystywane do ich druku papiery 
(np. ręcznie wykonywany chiński papier 
Xuan), mają nawet tysiąc lat gwarancji.

KULTURA

Ogólny widok książki otwartej w miejscu jednej z litografii Andrzeja Czeczota. William Shakespeare, Jak wam się podoba - As You Like It, 
edycja polsko-angielska, fot. Archiwum Wydawnictwa Art. Kurtiak i Ley.
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wczesne wykrycie i wdrożenie leczenia. 
Dotyczy to również chorych na raka pier-
si. Dopuszczenie konkurencji w organizo-
waniu skriningu populacyjnego (finanso-
wanego ze środków publicznych) obok 
skriningu oportunistycznego powoduje 
nie tylko straty ekonomiczne, ale również 
przyczynia się do braku kontroli i koor-
dynacji działań profilaktycznych. Zgła-
szalność kobiet na zaproszenia wysłane 
w latach 2006 - 2015 w programie profi-

fot. pixabay.com

 Polsce skuteczność le-
czenia raka piersi jest 
zróżnicowania między 
województwami. Najlep-

sze wyniki leczenia są w województwie 
mazowieckim, a najgorsze w podkar-
packim. W ocenie autorów raportu za 
tę sytuację odpowiada zła organizacja 
w zakresie zwalczania chorób nowotwo-
rowych, w odniesieniu do których od lat 
prowadzone są działania mające na celu 

SKUTECZNA PROFILAKTYKA  
I DIAGNOSTYKA W LECZENIU  

RAKA PIERSI
Z  ostatniego raportu  Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny 
(NIZP-PZH) dotyczącego wyleczalności chorych na nowotwory w Polsce wynika, że sytuacja kobiet 
chorych na raka piersi jest niekorzystna. Niewielkiej poprawie wskaźnika 5-letnich przeżyć (o 5 pkt. %) 

towarzyszy rosnący trend umieralności.
dr n. biol. Anna Zielińska

W

ZDROWIE

laktyki raka piersi w ramach Narodowego 
Programu Zwalczania Chorób Nowotwo-
rowych wynosiła 42-44 %, nie wiadomo 
jednak ile kobiet skorzystało z badań wy-
konanych prywatnie. 

Wobec licznych problemów związanych 
z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem 
nowotworów Ministerstwo Zdrowia 
(MZ) wdrożyło kolejne działania mające 
na celu poprawę sytuacji. Po pierwsze 
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ZDROWIE

w wybranych województwach wpro-
wadzono pilotaż Krajowej Sieci Onko-
logicznej (KSO) obejmujący chorych na 
raka piersi, płuc, gruczołu krokowego, jaj-
nika i raka jelita grubego. Celem KSO ma 
być „zaopiekowanie się pacjentem”, tak 
aby „nie zagubił się w systemie”, czyli ko-
ordynacja „ścieżki pacjenta” oraz zapew-
nienie równego dostępu do szybkiej diag-
nostyki i leczenia bez względu na miejsce 
zamieszkania. Po drugie opracowano 
Narodową Strategię Onkologiczną (NSO). 
W strategii tej duży nacisk kładziony jest 
na szeroko pojętą profilaktykę, gdyż zda-
niem decydentów wielu zachorowań 
można uniknąć stosując w codziennym 
życiu zdrową dietę i aktywność fizyczną. 
Mimo, że działania profilaktyczne są waż-
ne, to należy wziąć pod uwagę aktualną 
sytuację chorych na raka.

Z danych epidemiologicznych wynika jas-
no, że trendy zachorowalności są rosną-
ce, a zachorowalność będzie rosła głów-
nie wskutek zwiększonej wykrywalności 
raka we wczesnym stopniu zaawanso-
wania (dzięki prowadzeniu badań prze-
siewowych), co ma miejsce w wielu kra-
jach wysokorozwiniętych, w tym Polsce. 
Jednakże tylko w naszym kraju umieral-
ność na nowotwory na które najczęściej 
chorują Polacy nie obniża się znacząco. 
W przypadku kobiet chorych na raka 

piersi, pomimo wykrywania nowotworu 
we wczesnym stopniu zaawansowania, 
umieralność rośnie. Czy można zatem 
mówić o skutecznej walce z nowotwora-
mi w Polsce? 

Profilaktyka nowotworów

Podczas konferencji „Cancer Preven-
tion 2020”, zorganizowanej we wrześ-
niu ubiegłego roku przez Agencję Badań 
Medycznych, dyskutowano m.in. o Naro-
dowej Strategii Onkologicznej. Minister 
Zdrowia Łukasz Szumowski wskazał, że 
tworzony „Cancer Plan” jest narzędziem 
do zrównoważonych działań w zakre-
sie walki z nowotworami, czyli równego 
dostępu do wiedzy, profilaktyki pierwot-
nej i wtórnej oraz terapii. W lutym br. 
przyjęto uchwałę w sprawie stworzenia 
NSO, jednocześnie uchylając wcześniej 
funkcjonujący Narodowy Program Zwal-
czania Chorób Nowotworowych. W Na-
rodowej Strategii Onkologicznej działa-
nia prewencyjne w zakresie profilaktyki 
pierwotnej będą skupiać się na redukcji 
czynników ryzyka (alkohol, palenie tyto-
niu, narażenie na promienie UV, otyłość) 
oraz edukacji zdrowotnej na wszystkich 
poziomach kształcenia (wprowadzenie 
do szkół obowiązkowego przedmiotu 
„wiedza o zdrowiu”), prowadzonej rów-
nież przez organizacje pozarządowe. Na-

tomiast w ramach profilaktyki wtórnej 
planuje się podniesie zgłaszalności na 
badania przesiewowe oraz podniesienie 
jakości tych badań. 

Profilaktyka jest zawsze dobra, ale nawet 
najlepiej zaplanowane działania zachę-
cające do zmiany stylu życia i zgłaszania 
się na badania niewiele dadzą, jeśli nie 
będzie temu towarzyszyło wsparcie orga-
nizacyjne i finansowe. Chyba nikogo nie 
trzeba przekonywać, że polska onkologia 
jest obecnie głęboko niedofinansowana, 
co ostatnio stało się przedmiotem kam-
panii wyborczej, ale przede wszystkim 
uderza w pacjentów. Wieloletniemu nie-
dofinansowaniu towarzyszą braki kadro-
we personelu medycznego, zamykanie 
kolejnych oddziałów i szpitali, wydłużanie 
kolejek do lekarzy specjalistów. 

Krajowa Sieć Onkologiczna

Właśnie mija rok od wprowadzenia pilo-
tażu Krajowej Sieć Onkologicznej, którą 
początkowo objęto dwa województwa 
(dolnośląskie i świętokrzyskie), w grud-
niu dołączyły kolejne dwa (podlaskie 
i pomorskie), a następnie planowane jest 
jej stopniowe rozszerzanie na całą Polskę. 
Jak podaje Ministerstwo Zdrowia w wy-
niku wprowadzenia KSO skrócił się czas 
oczekiwania na diagnostykę, poprawiła 

fot. pixabay.com
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kryją rozczarowania zaistniałą sytuacją. 
Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało 
nowelizację rozporządzenia, jednak nie 
zmienia to faktu, że każde opóźnienie we 
wprowadzeniu Breast Cancer Unit w ca-
łej Polsce przyczynia się do pogłębiania 
niekorzystnej sytuacji chorych na raka 
piersi.

Powyższe problemy ukazują rzecz bardzo 
istotną i oczywistą, ale często mało dostrze-
ganą. Mianowicie, wszelkie działania mu-
szą uwzględniać perspektywę pacjenta,  
a więc potrzeby chorych na raka, zwłaszcza 
w zakresie poprawy jakości diagnostyki  
i zapewnienia dostępności nowoczesnych 
technologii lekowych (zwiększenie refun-
dacji leków). Oznacza to, że konieczne 
jest istotne i pilne zwiększenie nakładów 
na onkologię. Ponadto, należy wprowa-
dzić systematyczne monitorowanie sku-
teczności prowadzonych działań w po-
staci wymiernych wskaźników, a także 
przejrzystą sprawozdawczość w powyż-
szym zakresie. Jedynie zbieranie i analiza 
danych dotyczących diagnostyki i lecze-
nia pacjentów onkologicznych umożliwi 
wyciąganie wniosków i modyfikowanie 
postępowania. W chwili obecnej brakuje 
informacji o efektach zarówno KSO jak 
i innych działań prowadzonych w zakresie 
walki z chorobami nowotworowymi.

ZDROWIE
się jakość wykonywanych badań pato-
morfologicznych, a także wprowadzono 
standardy postępowania diagnostyczno-
terapeutycznego (standaryzacja „ścieżki 
pacjenta”), konsylia, infolinię dla pacjen-
tów oraz przeanalizowano ich satysfak-
cję z leczenia. Trudno jednak wiarygod-
nie ocenić efekty pilotażu, gdyż nie ma 
z czym porównać obecnych danych (w ra-
mach NSO zbieranych było aż 35 różno-
rakich wskaźników). Sytuacja ta stawia 
więc pod znakiem zapytania zasadność 
prowadzenia działań, których efektów 
nie można w żaden sposób obiektywnie 
ocenić. Tym bardziej, że w chwili podda-
wania konsultacjom społecznym uwagi 
dotyczące braku punktu odniesienia do 
oceny wskaźników efektywności KSO 
były zgłaszane przez organizacje pacjen-
ckie i nie zostały wzięte pod uwagę. Kry-
tyczna ocena wyników pilotażu znalazła 
wyraz w stanowisku Fundacji Onkologicz-
nej Alivia. Według fundacji cele pilotażu 
nie zostały zrealizowane, w szczególności 
przedstawione przez MZ wyniki są je-
dynie miernikami funkcjonowania sieci 
jako procesu, nie zbadane zostały nato-
miast mierniki efektu. Pojawiły się też 
inne problemy z funkcjonowaniem sieci 
m.in.: problemy z rekrutacją ośrodków, 
brak informacji o udziale procentowym 
pacjentów objętych pilotażem, czy prob-
lem z wiarygodnością zbieranych danych 
przez różne ośrodki oraz z dostępem do 
danych.

Pilotaż KSO, pomimo krytyki większości 
przedstawicieli pacjentów i ośrodków 
akademickich został wdrożony. Po ponad 
roku funkcjonowania potwierdzają się 
obawy z nim związane – brak odpowied-
nio dobranych wskaźników efektywności 
i dobrze skonstruowanej metody pomia-
ru, przerost biurokracji w stosunku do 
czasu poświęconego na leczenie pacjen-
ta i niedobór personelu medycznego. Ko-
nieczne jest wprowadzenie zmian.

Sieć Cancer Breast Unit

Skuteczność leczenia kobiet chorych na 
raka piersi znacząco odbiega od poziomu  
w większości krajów europejskich. W Pol-
sce w latach 2010-2014 wskaźnik 5-let-
nich przeżyć chorych wynosił 77%, pod-
czas gdy w Islandii sięgał 89%, we Francji 

87%, a w Wielkiej Brytanii 86%. Wynikać 
to może z faktu, że w wielu krajach Unii 
Europejskiej od wielu lat funkcjonuje sieć 
specjalnych ośrodków dedykowanych le-
czeniu raka piersi w sposób komplekso-
wy – tzw. Cancer Breast Unit (CBU), na-
tomiast w Polsce wciąż są problemy z jej 
utworzeniem (obecnie istnieje tylko kilka 
pojedyczych ośrodków). 

W październiku 2019 roku weszły w życie 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
w sprawie uruchomienia sieci Cancer Bre-
ast Unit. Ujęte w nich zostały wymagania 
dotyczące organizacji i jakości komplek-
sowych świadczeń dla pacjentek z rakiem 
piersi, które powinny spełniać placówki 
chcące przystąpić do sieci. Sieć miała za-
dbać o to, aby kobiety w jednym miejscu 
otrzymywały diagnozę, terapię, rehabili-
tację i wsparcie psychologiczne. Wymogi 
te dla wielu placówek opieki zdrowotnej 
okazały się jednak zbyt wygórowane, 
a zapisy chaotyczne i niespójne. W efek-
cie zamiast 50, tylko kilkanaście z nich 
przystąpiło do programu. Problemem 
jest także finansowanie sieci, gdyż zgro-
madzenie w jednym miejscu jednocześ-
nie wielu specjalistów uczestniczących  
w konsylium wymaga stosownego wy-
nagrodzenia. Organizacje pacjenckie nie 
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labirynt wąskich uliczek tworzą unikalny 
klimat. To tam znajdują się modne restau-
racje i bary. W pobliżu katedry św. Eulalii, 
która jest znana jako jedna z najpiękniej-
szych budowli gotyckich. Znajduje się Pla 
de la Seu, na której rzemieślnicy sprze-
dają wyroby skórzane i biżuterię. Nato-
miast w soboty i niedzielę przy odrobinie 
szczęścia możemy zobaczyć Sardanę, tra-
dycyjny kołowy taniec Katalończyków. Na 
Placa del Pi w weekend odbywa się targ 
sztuki.  Obiekty, które możemy zwiedzać 
i podziwiać zachowały się dzięki pracom 
renowacyjnym przeprowadzonym w XIX 
i częściowo XX wieku. Jeśli podczas wę-
drówki postanowicie odpocząć i posie-
dzieć przy kawie, to wybierzcie się ko-
niecznie na Placa Reial.  

Świętej Rodziny uważana jest za jedno 
z największych osiągnięć Antoniego Gau-
diego, który przejął projekt budowy od 
innego architekta i całkowicie go zmienił, 
nadając mu niepowtarzalny styl. Z roku 
na rok możemy dostrzec zmiany w kon-
strukcji, tempo budowy uzależnione jest 
od dotacji wiernych i sprzedaży biletów. 
W świątyni zobaczymy pełno odnie-
sień do przyrody: form roślinnych i pta-
ków. Ukończenie bazyliki zaplanowano 
na 2026 r., w którym przypada stulecie 
śmierci Gaudiego. 

Dla mnie najbardziej urokliwą dzielnicą 
znajdującą się w centrum Barcelony jest 
Barri Gottic. Średniowieczna zabudowa, 
pozostałości po czasach rzymskich oraz 

tolica Katalonii to dla wielu 
osób, pierwsze miejsce, jakie 
odwiedzają w Hiszpanii. War-
to wspomnieć, że od wielu lat 

mamy do czynienia z konfliktem na linii 
Katalonia - Hiszpania ponieważ znacz-
na część mieszkańców tego regionu nie 
uznaje hiszpańskiego zwierzchnictwa, 
a za swój kraj uznaje Katalonię. Do Bar-
celony mamy bardzo dobre połączenia 
lotnicze. Najlepiej zamieszkać blisko La 
Rambla lub metra. Bilety do najwięk-
szych atrakcji miasta możemy kupić przez 
internet do czego zachęcam. 

Największą atrakcją miasta jest Sagrada 
Familia, której budowa trwa nieprze-
rwanie od 1882 roku. Świątynia Pokutna 

BARCELONA  
MIASTO ANTONIEGO GAUDIEGO

S

Placa Reial, fot. Włodzimierz Witakowski

TURYSTYKA

Barcelona to jedno z najbardziej znanych miejsc na świecie. Zachwyca architekturą, parkami, 
klimatycznymi uliczkami i restauracjami, które serwują hiszpańskie przysmaki.

Anna Lewicka



dla siebie w galeriach sztuki, antykwaria-
tach lub na pchlich targach. 

Kuchnia katalońska to różne rodzaje grzy-
bów, wędliny, oliwa, czosnek, pomidory, 
mięso,  świeże zioła, ryby i owoce morza.  
Jakich dań warto spróbować? Escudella 
– zupa z kilku rodzajów mięs i warzyw, 
jest uważana za narodowe danie Katalo-
nii. Mamy do wyboru sałatkę escalivada 
przygotowaną z grillowanych lub upieczo-
nych w popiele warzyw oraz esqueixada 
z suszonego dorsza i warzyw. Zarzuela de 
mariscos to gulasz z różnych gatunków ryb 
i owoców morza. Na deser crema catalana 
wykonana na bazie mleka, cytryny, żółtek, 
cynamonu i mąki kukurydzianej. 

Barcelona to miejsce w którym każdy 
znajdzie coś dla siebie jeśli chodzi o kuch-
nię, sztukę czy formę spędzania czasu.

TURYSTYKA

Smakoszy lokalnych specjałów zapraszam 
na Targ La Boqueria usytuowany przy ulicy 
La Rambla. Paleta barw, smaków i zapa-
chów, skusi każdego do zakupów. Kupimy 
tu owoce, warzywa, przyprawy, owoce 
morza, wędliny czy smakowite wina. 

Na spacer warto wybrać się do Parku 
Güell, który powstał jako prywatne mia-
sto-ogród dla Eusebio Güella, przyjaciela 
Gaudiego. W parku znajduje się najsłyn-
niejsza ławka na świecie, a z tarasu wi-
dokowego zobaczymy piękną panoramę 
Barcelony. Jeśli chodzi o mieszkańców to 
najczęściej odwiedzanym przez nich par-
kiem jest Parc de la Ciutadella. 

W dzielnicy Eixample bez wysiłku od-
najdziemy kamienice stworzone przez 
Antoniego Gaudiego. Słynne kamienice 
Casa Batlló czy Casa Milà trudno pomylić 

z innymi budynkami, a koniecznie trzeba 
je zobaczyć. 

Fani piłki nożnej koniecznie muszą od-
wiedzić Camp Nou. To największy sta-
dion w Europie – może pomieścić prawie 
100.000 kibiców, gdzie gospodarzem 
tego miejsca jest słynny na cały świat 
klub piłkarski FC Barcelona. W cenie bile-
tu mamy wizytę na stadionie, w muzeum 
oraz centrum multimedialnym. Dzięki 
temu kibice Barcy mogą zobaczyć liczne 
puchary zdobyte przez drużynę, odwie-
dzić szatnię piłkarzy i przejść się tunelem 
prowadzącym na murawę. 

Barcelona to również raj dla osób, które 
kochają zakupy i nie mówię tu tylko o tych 
na Passeig De Gracia, gdzie znajdziemy 
butiki luksusowych marek z całego świa-
ta. Miłośnicy sztuki również znajdą coś 

Park Güell, fot. Anna Lewicka
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pięćdziesięciu złotych, ale warto ją kupić, 
bo wartych zobaczenia zabytków jest tu-
taj wiele.

Noclegi i transport

Noclegi znajdziemy w znanych serwisach 
internetowych. Ceny są umiarkowane: za 
sto kilka złotych mamy nocleg dla całej 
rodziny, czasami ze śniadaniem. 

Do podróżowania po Jordanii najprościej 
wynająć samochód, co pozwoli nam na 
swobodę podróżowania. Można znaleźć 
przyzwoity już za osiemdziesiąt lub dzie-
więćdziesiąt złotych za dobę. Wsiadamy 
do środka, przekręcamy kluczyk, ruszamy 

wynosi około dwustu złotych. Wizę kupić 
można na lotnisku, po przylocie z Polski. 
Jeżeli jednak wybierzecie inną trasę do-
tarcia do Jordanii, możecie tej wizy nie 
potrzebować.

Taką trasą jest lot do Eilatu w Izraelu. Dla 
tych, którzy chcą poopalać się na plażach 
Morza Czerwonego, jest to chyba lepsza 
opcja. Leżąca po drugiej stronie granicy 
Aqaba jest specjalną strefą ekonomiczną 
i w tym miejscu nie potrzebujemy wizy, 
aby przekroczyć granicę Jordanii. Można 
też rozważyć wykup karty Jordan Pass, 
który jest połączeniem wizy i biletu wstę-
pu do większości atrakcji na terenie kra-
ju. Najtańsza karta kosztuje około trzystu 

 porze naszej kalendarzo-
wej zimy, nie będącej zimą, 
jest ciekawa możliwość. 
Można wybrać się na Bliski 

Wschód. Tanimi liniami dolecimy już do 
Izraela i Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich. Ja wybrałem królestwo Jordanii, do 
której z Modlina doleciałem samolotem 
Ryanair. Jeżeli uważnie poobserwujecie 
ceny, to uda wam się kupić niedrogie bi-
lety lotnicze, nawet za dwieście złotych 
w obie strony za jedną osobę. 

Wiza

Obywatele polscy, aby wjechać na teren 
Jordanii, potrzebują wizy, której koszt 

BLISKI WCHÓD  
NA WŁASNĄ RĘKĘ

W

Petra, fot. Jarosław Gwoździowski

TURYSTYKA

Dzięki polskiemu rządowi, i paru innym, zimy mamy takie, jakie mamy. Ani to zima, ani jesień czy wiosna. 
Jaka to przyjemność iść na lodowisko bez śniegu? Nawet grzane wino na jarmarku bożonarodzeniowym 

nie smakuje, gdy wokół taka aura.
Jarosław Gwoździowski
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ny kraj, w którym jednak istnieją znośne 
warunki życiowe. Pierwszą rzeczą, która 
przykuwa uwagę Europejczyka po przy-
byciu na miejsce, jest pewnego rodzaju 
beztroska, luz i po trosze chaos. Widać 
to po sposobie, w jaki Jordańczycy par-
kują swoje samochody, przechodzą przez 
jezdnię czy traktują przepisy drogowe. 

W czasie naszej wyprawy zdarzyło się, że 
zabraliśmy autostopowiczki. Na chodniku 
stały dwie kobiety ubrane w tradycyjne 
muzułmańskie stroje, z dziećmi. Zatrzy-
maliśmy się i pokazaliśmy na palcach, że 
mamy trzy miejsca. Kobiet i dzieci było za 
dużo, ale mimo naszych znaków wsiadły 
do środka.  Po przejechaniu około kilo-
metra zatrzymał nas patrol policji. Była 
to rutynowa kontrola, ale w pierwszej 
chwili pomyśleliśmy, że albo jesteśmy 
w ukrytej kamerze, albo jest to jakaś 
„ustawka”. Policjant poprosił nas o pasz-
porty i powiedział uprzejmie „Welcome 
to Jordan”. Gdy chciał już dawać znak do 
odjazdu, zauważył na tylnym siedzeniu 
kobiety z dziećmi i zapytał czy to rodzina. 
Odpowiedzieliśmy, że nie, że to autosto-
powiczki. Policjant zamienił z nimi kilka 
słów po arabsku. Dało się zauważyć, że 
bardzo ucieszył się, że pomogliśmy kobie-
tom i pominął fakt nadmiaru pasażerów. 
Mandatu nie było, a przy okazji, dzięki 
tłumaczowi w osobie policjanta, dowie-
dzieliśmy się, gdzie kobiety chcą wysiąść 
i w jaki sposób nam to zakomunikują.

TURYSTYKA

   
  

w drogę i przeżywamy dwa zaskocze-
nia. W Jordanii, jak i chyba w większości 
państw arabskich podejście do przepi-
sów ruchu drogowego jest specyficzne. 
Traktowane są one raczej jako sugestie, 
wskazówki lub cel do którego należy 
dążyć, ale którego nigdy się nie osiąga. 
Druga niespodzianka, tym razem miła, to 
przyzwoity stan dróg. 

Zwiedzanie

Najbardziej znanym zabytkiem Jorda-
nii jest Petra, którą zwiedzimy w jeden 

dzień. Są to ruiny miasta stworzonego 
przez Nabatejczyków. Był to lud, który nie 
miał tradycji budowniczych, ani też nie 
posiadał know-how z zakresu sztuki bu-
dowlanej.  Wykuł więc miasto w skałach, 
korzystając z istniejących wzorców  egip-
skich, rzymskich, hellenistycznych i in-
nych. Petra jest znana oczywiście z tego, 
że jeden z jej zabytków – Skarbiec Farao-
na, został wykorzystany w filmie „Indiana 
Jones i ostatnia krucjata”, gdzie „zagrał” 
wyimaginowaną świątynię chroniącą 
Świętego Graala.

Choć Petra jest najbardziej znanym za-
bytkiem Jordanii, dla mnie ciekawszy jest 
Jerash. Są to doskonale zachowane ruiny 
rzymskiego miasta, gwarantujące kilka-
naście kilometrów wędrówek przez czte-
ry teatry, hipodrom i świątynie. Dzięki 
doskonale zachowanemu układowi mia-
sta, w Jerash można przez chwilę poczuć 
się Rzymianinem. 

Jordania okiem turysty

Jak wygląda życie w Jordanii i jacy są lu-
dzie widziani oczyma turysty? Jordanię 
można scharakteryzować jako dość bied-

Petra, fot. Jarosław Gwoździowski

fot. Jarosław Gwoździowski fot. Jarosław Gwoździowski
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Wprawdzie zostało wypracowane narzędzie, na mocy którego 
organizator turystyki może zastąpić zwrot kosztów poniesionych 
przez klienta poprzez wydanie Vouchera lub zwrócić te koszty 
po 194 dniach (180 plus 14), niemniej jednak branża liczy na 
weryfikację tych zapisów i wprowadzenie zmian jeszcze bardziej 
chroniących segment Touroperatorów. 

Znakomitej części branży aktualnie zaproponowana pomoc nie 
obejmuje. Możliwość uzyskania zwolnienia z ZUS w przypadku 
jednoosobowych działalności gospodarczych jest uzależniona 
od wysokości uzyskanego PRZYCHODU, gdzie w turystyce PRZY-
CHÓD może być bardzo wysoki, ale realny DOCHÓD – niski. 

Z problemem borykają się również działający sezonowo piloci 
i przewodnicy. Znaczna część z nich zasiliła lub wkrótce zasilili 
szeregi bezrobotnych. Istnieje realna obawa o życie i zdrowie, 
ponieważ ludzie nie wytrzymują napięcia – tracą wszystko na 
co pracowali całe życie. Dodatkowo nie pomaga pokazujący się 
wszędzie slogan „zostań w Polsce na wakacje” – przecież organi-
zatorzy turystyki zagranicznej (w większości firmy polskie) rów-
nież zatrudniają rzesze pracowników oraz odprowadzają podat-
ki w Polsce. Wszystko powinno być wyważone, trzeba pomóc 
zarówno turystyce lokalnej jak i wyjazdowej. W chwili obecnej 
wiele z firm się „mrozi” – czyli maksymalnie obcina koszty i cze-
ka. Pytanie ilu uda się przeczekać najgorszy okres, którego koń-
ca nikt na dziś nie jest w stanie określić.

TURYSTYKA

 skład szeroko pojętej branży wchodzą: orga-
nizatorzy turystyki (Touroperatorzy); agenci 
turystyczni; firmy transportowe lądowe, po-
wietrzne i morskie, organizatorzy turystyki 

szkolnej i młodzieżowej, piloci i przewodnicy. Dodatkowo rów-
nież branża MICE – eventy, branża HoReCa – hotele, restauracje, 
catering, kwatery prywatne. Każda z wyżej wymienionych gałęzi 
jest obecnie wyłączona z normalnego funkcjonowania.

Turystyka w rozumieniu touroperatorów i agentów jest oparta na 
stricte relacyjnej działalności, zatem te dwie gałęzie mogą pokładać 
nadzieję w klientach, którzy przekładają swoje wakacje na później-
sze terminy. Pandemia dobiegnie końca i trzeba się do tego już dziś 
przygotowywać. W chwili obecnej cała branża nie zarabia. Cała ga-
łąź transportowa w dużej mierze oparta na leasingach boryka się 
z koniecznością spłaty gigantycznych rat. Dla hoteli i gastronomii, 
największym obciążeniem są koszty w postaci czynszów oraz szero-
ko rozumianego utrzymania obiektów i pracowników. 

Największym problemem dotykającym branżę MICE jest ko-
nieczność utrzymania w gotowości środków zarówno finanso-
wych jak i trwałych w celu przygotowywania produktu – w tej 
gałęzi za usługę płaci się w znakomitej mierze po jej wykonaniu. 
Mimo zapewnień strony rządzącej o łatwości w otrzymywaniu 
kredytów, branża jest wpisana na czarną listę banków. Rozpo-
częła się również weryfikacja umów na terminale płatnicze. 

TURYSTYKA A COVID-19
Turystyka jest jedną z branż najbardziej dotkniętych przez epidemię COVID-19. To co widać od strony 

osoby korzystającej z usług tej branży, to tylko czubek góry lodowej. 
Alina Dybaś
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