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Sprawdzone recepty na trudne czasy

Biorąc pod uwagę wielkość
polskiej gospodarki, pragnę  
wyrazić nadzieję, że jeszcze  
wielu kolejnych liderów biznesu  
dostrzeże wartość aktywniejszego 
zaangażowania. Niewątpliwie  
nadszedł czas, aby przedsiębior-
stwa bardziej się zaangażowały  
w to, by pomóc światu sprostać 
naglącym wyzwaniom w zakresie 
zrównoważonego rozwoju.

Lider to osoba, która potrafi  
szerzej spojrzeć na sytuację  
i zauważyć istniejące powiązania.  
Tylko tak jest w stanie dostrzec 
wszystkie wyzwania, a następnie  
odpowiednio zareagować.  
Łącząc ze sobą ludzi, firmy i pomysły, 
możemy tworzyć nowe szanse  
rozwoju. Liderzy powinni mieć 
zdolność oceny ryzyka, aby dostrzec  
zarówno zagrożenia, szanse, jak  
i powiązania pomiędzy konsekwencjami 
podejmowanych działań.

Garri Kasparow 

Zmiany klimatu hamują  
rozwój, uniemożliwiają dostęp  
do jedzenia, wody, ochrony  
zdrowia i życia, do mieszkalnictwa 
– właściwie wpływają na każdy 
aspekt życia. Odciskają piętno 
również na prawach człowieka. 
Zachęcam każdego  
do zaangażowania się i żądania 
podjęcia odpowiednich działań. 
Nie możemy już dłużej czekać.

Mary Robinson

Dobroczyńca może przyjąć bardziej 
aktywną rolę – nie tylko oddać  
pieniądze, ale też podjąć działania,  
które mogą zmienić system.  
Dobroczyńcy mogą wywierać 
wpływ na liderów biznesowych, 
przywódców państwowych – słowem, 
na osoby, które mają władzę umoż-
liwiającą przeprowadzanie zmian. 
Faktyczna, trwała zmiana społeczna 
wymaga ruchu na szeroką skalę 
i współpracy wielu różnych graczy 
realizujących ten sam cel.

Mark Kramer

Dopóki żyjemy na tym świecie,  
będziemy napotykać trudności.  
Jeśli w takich sytuacjach będziemy
tracić nadzieję i motywację do  
działania, osłabimy swoją zdolność 
do stawienia czoła problemom.  
Jeśli natomiast będziemy pamiętać, 
że nie chodzi tylko o nas, ale  
o każdego, kto doświadcza
cierpienia, to ta bardziej realistyczna 
perspektywa zwiększy naszą  
determinację i umiejętność  
pokonywania problemów.

Problemy współczesnego świata nie narodziły się wraz z pandemią koronawirusa.  
Od kilkunastu lat na łamach Kompendium największe umysły naszych czasów biły na alarm,  
proponując skuteczne odpowiedzi na wyzwania współczesności.

Dalajlama 

Ban Ki-moon 

Zaufanie społeczne można  
budować tylko wtedy, gdy ma 
się empatię. Możemy sobie ufać 
tylko wtedy, gdy będziemy się  
wzajemnie rozumieć. Empatia  
pozwala nam postrzegać  
różnorodność jako wyjątkową  
i ciekawą, a nie zjawisko budzące 
strach. Przez ksenofobię ludzie  
się wycofują, zakładają zbroje  
i przestają być otwarci na różnice 
– wręcz zaczynają się ich bać.

Mary Gordon
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Biznes polega 
na rozwiązywaniu 
problemów, nie 
musi prowadzić do 
maksymalizacji zysku. 
Każdy z nas może  
mieć inne potrzeby 
i cele społeczne. 
Nie ma sprzeczności 
między odpowiedzialnym 
dążeniem do zysku 
i służeniem celom 
społecznym.

Do szczęścia
potrzebujemy  
miłości i pokoju.  
Nic nie jest
ważniejsze, 
niż kochać
i być kochanym.
Zdrowie i pokój
są najważniejszymi
wartościami, które
są nam niezbędne
do szczęścia.

Podstawą sukcesu  
w biznesie jest  
trafienie we właściwy 
moment. Niektóre 
firmy zwlekają  
z przekształceniami  
– a potem jest  
za późno. Największe 
ryzyko podejmowane 
przez każdą firmę  
to ryzyko bezczynności. 
Rynek jest w ciągłym 
ruchu. 

Erik Rasmussen

Musimy zapobiegać 
wszelkim przejawom 
dyskryminacji,  
po to by móc  
faktycznie zapewnić 
takie same  
możliwości każdemu 
obywatelowi,  
a odpowiednie  
regulacje prawne  
to pierwszy warunek 
do osiągnięcia  
tego celu.

Shirin EbadiMuhammad Yunus 

Mimo iż atakujący 
system liberalny
mają wiele pomysłów 
na zarządzanie
własnymi krajami,  
nikt nie oferuje
realistycznego  
modelu zarządzania
całym światem.  
W rezultacie świat
stopniowo przybiera 
postać sieci  
wrogich fortec.

Yuval Noah Harari

Richard Branson

Podejście oparte  
na dotychczasowych 
sposobach działania 
stanowi największą 
przeszkodę na drodze 
postępu i zmian.  
Kilka ostatnich lat  
dało wielu z nas  
do zrozumienia, że  
tradycyjny sposób 
prowadzenia biznesu 
już się nie sprawdza.

Problemy współczesnego świata nie narodziły się wraz z pandemią koronawirusa.  
Od kilkunastu lat na łamach Kompendium największe umysły naszych czasów biły na alarm,  
proponując skuteczne odpowiedzi na wyzwania współczesności.
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Natrafiłem na takie określenie: „polska Matka  
Teresa”...

	● Albo: „Matka Boska od Downów”, „Apostoł 
dymny” i jeszcze: „Aktorka gra, że jest dobra”… 
mówione z różnymi minami, żartem, z agresją, 
z miłością, z zazdrością, z ironią, z nienawiścią,  
z uwielbieniem… Powtarzam sobie wtedy słowa, 
które od początku są drogowskazem dla mnie  
i mojej fundacji: „Kochaj ich mimo wszystko!”. I nie 
chowam w sobie żadnej złości ani rozczarowania. 
Sprawdziłam kiedyś na jednym z portali społecz-
nościowych, jakie słowa i działania najbardziej lu-
dzi drażnią, by wiedzieć, co może mnie spotkać, 
i… jestem spokojna. Widać tak musi czasem być. 
Niektórzy, gdy słyszą, że ktoś komuś pomaga, 
to opluwają, obrażają, doszukują się oszustwa. 

Z czego to wynika?
	● Widocznie są samotni, potrzebują pomo-

cy drugiego człowieka, miłości. Może ktoś ich 
skrzywdził, może cierpią. Oskorupiają się więc, 
najeżają i z bólu i rozpaczy zioną jadem. Mam 
kontakt z wieloma ludźmi i widzę, że samotność 
dotyka coraz więcej osób.

Autorytetów też chyba brakuje.
	● Bardzo. Gdy rozmawiam z młodymi ludźmi  

i pytam o ich autorytety, często mają kłopot z od-
powiedzią. Ja miałam łatwiej: przede wszystkim 
rodzice byli dla mnie największymi autorytetami. 
Oni mi pokazywali, co jest dobre, co złe, uczyli 
szanować ludzi, kochać przyrodę. Bez zbędnych 
słów, nakazów i zakazów pomagali mi odnaleźć 
pasje i jasną drogę. Dziś jest trudniej. Młodzi lu-
dzie czasem naprawdę nie wiedzą, co jest do-
bre, co złe, nikt im tego nie powiedział, a gdy 
widzą pełne agresji, dopuszczone w publicznej 
przestrzeni zachowania, to są całkowicie zagu-
bieni. Czy można mieć do nich o to pretensje?  
Co czwarty Polak, w tym co piąte dziecko, ma 
dzisiaj kłopoty psychiczne. 

Stąd to poszukiwanie „polskiej Matki Teresy”?  
Zarówno jako autorytetu, jak i w ironicznym, 
przewrotnym sensie?

	● Pewnie tak. By zrozumieć ludzi, nie dać się 
sprowokować ani zniechęcić, często „wychodzę 
z siebie” i patrzę na siebie „z zewnątrz”, wczuwam 
się w sytuację tych atakujących i na chwilę staję 

po ich stronie. Tego mnie nauczył mój zawód.  
I wiem jedno, trzeba spokojnie i uczciwie robić 
swoje. Tak więc dziękuję za tę „Matkę Teresę”  
z ironią czy bez… Postaram się na porównanie 
do tej Osoby lepiej zasłużyć. 

Zresztą jestem tylko iskrą zapalną. W mojej 
fundacji pracuje kilkadziesiąt osób. Zajmuje-
my się poważnymi sprawami, operujemy spo-
łecznymi „świętymi” pieniędzmi – musimy mieć 
najlepszych fachowców: terapeutów, psycholo-
gów, prawników, księgowych. Jestem prezesem 
wolontariuszem, jestem „matką” całej grupy wo-
lontariuszy, którzy wnoszą do naszych działań 
radość. Dzięki temu udaje się nam działać kon-
kretnie i przejrzyście od 2003 r. Choć rzeczywi-
stość wciąż się zmienia – poza życzliwością ludzi,  
którzy są wokół i chcą pomagać.

Powiedziała pani niedawno, że każdy czas 
trzeba dobrze wykorzystać. Jak wykorzystała 
pani okres pandemii?

	● Gdy zaczęła się samoizolacja, właśnie wra-
całam z Gdyni, ze zdjęć. Zdążyłam do domu 
i… byłam wręcz szczęśliwa: od lat przecież mó-
wię, że chcę choćby tydzień wolnego. Ileż mam  
w domu do zrobienia, papierów do uporząd-
kowania, bałaganu w szufladach... Zabrałam się 
spokojnie do roboty, wszystko powyciągałam  
i zaraz okazało się, że nie mam na nic czasu – cią-
gle siedzę w komputerze, na Skypie, Zoomie, Ti-
mesie, przy telefonie. Brałam udział w trzech te-
atralnych projektach, co tydzień organizuję Sa-
lony Poezji, pracuję ze studentami – oczywiście 
wszystko online. Jest wspaniale, bo czujemy się 
wciąż potrzebni, ale nadal brak mi czasu. Mam 
przecież jeszcze fundację.

Aktywna wyszła ta samoizolacja.
	● Bardzo. Ale ogromnie brakuje jednak zwy-

czajnych prób, spektakli, kontaktu z człowie-
kiem, patrzenia mu w oczy. Jestem aktorką. 
Aktor pracuje wśród ludzi i dla ludzi. Ten żywy 
kontakt jest dla nas najważniejszy. Dlatego tak 
bardzo teraz cierpimy. Nie tylko z powodu bra-
ku zarobków. Powoli startują instytucje kultury, 
ale przecież ostatnio liczba zachorowań nie ma-
leje. Dla osób w moim wieku powrót do zwy-
czajnych prób, do grania spektakli jest bardzo 
trudną decyzją. Jeżeli się zakażę, to mój orga-
nizm już sobie nie poradzi. Gdy przywlekę wi-
rusa do domu, to narażę bliskich, którzy też są  
w grupie podwyższonego ryzyka. Te wymuszo-
ne decyzje są bolesne. 

	● Nie spodziewaliśmy się, że ta edycja 
„Kompendium CSR” będzie miała tak nie-
standardową formę. Konieczność całko-
witego przeprojektowania nie tylko spo-
sobu wykonywania pracy, ale też wielu 
innych aspektów naszego codzienne-
go życia spadła na nas wszystkich nagle  
i nieodwołalnie. I to właśnie trudne czasy 
i wymagania, które przed nami stawiają, 
w sposób naturalny stały się tematem tej 
edycji Kompendium. 

Jak przekonują na naszych łamach ks. 
Boniecki i Jurek Owsiak, ludzkość doświad-
czała trudnych czasów przez całą swoją 
historię, we wszystkich miejscach globu. 
Teraz jednak sytuacja jest zupełnie wyjąt-
kowa. Dla wielu osób konieczność pozo-
stania w domu i przebywania w izolacji, 
nierzadko z dala od rodziny, nie jest spra-
wą prostą i wiąże się z kryzysem zaufania.

Co z klimatem?
	● Wszystko wskazuje jednak na to, że  

z prawdziwymi przeciwnościami przyjdzie 
nam się mierzyć za kilka-, kilkadziesiąt lat, 
gdy z całą mocą spadną na nas konsekwen-
cje dzisiejszego beztroskiego podejścia 
do zmian klimatu. Ksiądz Adam Boniecki  
pisze: „Oszałamiające osiągnięcia nauki 
doprowadziły nas do rozszyfrowania me-
chanizmów funkcjonowania globu i nagle 
człowiek dość dokładnie się dowiedział, 
co właściwie zrobił i nadal robi z Ziemią”.  
Wtóruje mu noblista Muhammad Yunus: 
„Jeśli po zakończeniu pandemii nie zaan-
gażujemy się w realizację programu opar-
tego na świadomości i odpowiedzialności 
społecznej oraz środowiskowej, to zacznie-
my zmierzać w kierunku katastrofy znacz-
nie gorszej niż ta, którą przyniósł nam ko-
ronawirus”. Podpisuję się pod tym!

Więcej i szybciej
	● Dla niektórych wreszcie ewidentnym 

znakiem trudnych czasów jest zatrważają-
cy wprost poziom wszechobecnego kon-
sumpcjonizmu oraz związane z tym bez-
refleksyjne życie i owczy pęd dyktowany 
chęcią osiągnięcia jeszcze większego zysku 
firmy lub osobistej korzyści materialnej.

Jak dowodzi nazywany ojcem przed-
siębiorczości społecznej Bill Drayton, wy-
jątkowy czas, w którym się wbrew sobie 
znaleźliśmy, może stać się dla wszystkich 
szansą, aby zmienić swoje podejście do 
życia. Najwyższa pora, byśmy stali się ini-
cjatorami i twórcami zmian.

Puste krzesło lidera
	● Istotna pozostaje natomiast kwestia, 

kto – pojedyncza osoba, zespół, instytu-
cja – miałby się odnaleźć w roli przywódcy 
w walce z trapiącymi nas problemami, od 
pandemii począwszy. Temu zagadnieniu 
przygląda się Yuval Noah Harari, sugeru-
jąc, że jedynie odrzucenie podziałów i wza-
jemnego braku zaufania oraz dążenie do 
zacieśnienia światowej współpracy może 
być dla nas korzystne.

Im trudniejsze czasy, z tym większą roz-
wagą powinniśmy podchodzić do nasze-
go codziennego życia. W trakcie pandemii 
jeszcze wyraźniej widać, jak ważna jest od-
powiedzialność na tym zupełnie podsta-
wowym poziomie – rozwaga w zachowy-
waniu dystansu społecznego, zrozumienie 
dla konieczności noszenia maseczek czy 
też dbałość o higienę naszego najbliż-
szego otoczenia. Dla naszej (samo)świa-
domości inspirujące są też takie wartości, 
jak codzienna troska o małe, przyziemne 
sprawy, uważne dostrzeganie innych ludzi 
i ich indywidualnych problemów, odejście 
od lekceważącego nastawienia do global-
nych zagrożeń środowiskowych. Bez tych 
wartości nasza przyszłość może rysować 
się w jeszcze czarniejszych barwach, niż 
nam się to nawet teraz wydaje. 

 
MAREK KŁOPOTOWSKI

O edycji

Trzeba ratować całe nasze społeczeństwo

Gonimy materialistyczne marzenia, a one pryskają jak bańka mydlana.
Zostajemy bez przyjaźni i miłości. Nie potrafimy cieszyć się tym, co mamy.

Mam wrażenie, że z powodu pandemii za-
pomnieliśmy o problemach, które wcale 
nie zniknęły. Choćby zmiany klimatyczne...

	● Tak. Co chwilę słyszę, że z tym i tamtym trzeba 
poczekać, bo jest koronawirus. A przecież ludzie 
niepełnoprawni, chorzy, samotni są i potrzebu-
ją pomocy, opieki – jak zawsze… Teraz jeszcze 
bardziej. Jest coraz trudniej, bo załamuje się go-
spodarka, wykruszają się sponsorzy. Ludzie nie-
pełnosprawni potrzebują rehabilitacji, niektórzy 
codziennie, a państwo im tego nie zapewnia, 
muszą na to zdobyć gdzieś pieniądze. Tu nie 
da się po prostu przeczekać. Moi podopieczni  
– tak jak zawsze – potrzebują całodobowej opieki,  
w dodatku są izolowani i przerażeni całą sytuacją. 
Musimy teraz działać czujniej i wspierać ludzi, 
stowarzyszenia, które sobie nie radzą. Oczywi-
ście, że w cieniu zagrożenia koronawirusowe-
go mniej się mówi o zmianach klimatycznych, 
oszczędzaniu wody, ochronie przyrody.

Ale my akurat będziemy robić z moimi pod-
opiecznymi filmy komórkami w ramach progra-
mu „Czyste Tatry”. W tym roku sprzątania gór 
nie będzie, ale ludzie – również niepełnospraw-
ni intelektualnie – doskonale rozumieją, że ład-
niej jest, gdy jest czyściej. Że bez wody nie da się 
żyć, a zatrutym powietrzem trudno oddychać.  
Nagramy małe scenki na te tematy. 

Pandemia, izolacja, recesja to raczej czynni-
ki, które hamują rozwiązywanie problemów.

	● O, też zauważyłam, że wirus dał wielu ludziom 
argument, że „tego, tamtego się nie da zrobić, bo 
jest wirus”. Tymczasem nie tylko przyrodę czy kli-
mat trzeba ratować, ale też całe społeczeństwo. 
Jesteśmy coraz bardziej nerwowi, smutni, prze-
rażeni kłopotami, które się pojawiają. My już nie 
umiemy ze sobą rozmawiać, warczymy tylko na 
siebie. Wystarczy tylko, że ktoś ma inne poglądy 
czy coś innego lubi. Tyle energii, czasu, pieniędzy 
tracimy na nienawiść.

A z czego to wynika? Z tempa życia, pogoni  
za pieniędzmi i karierą?

	● Zabija nas przede wszystkim tempo życia, 
pogoń za tym, by mieć i mieć więcej, a potem 
jesteśmy tak zmęczeni, że nie mamy siły nawet 
cieszyć się tym, co mamy. 

Wykańcza nas coraz szybszy przekaz informa-
cji. Przekaz informacji to nawet jedna z definicji 
życia. Dzisiaj wszyscy mamy komórki, komuni-
katory. Kiedyś ważną sprawę załatwiało się ty-
godniami, był czas na głębokie jej przemyślenie, 

WYWIAD Z AKTORKĄ
ANNĄ DYMNĄ

„Jestem tylko iskrą zapalną” – mówi o sobie Anna Dymna. W jej fundacji pracuje kilkadziesiąt osób: terapeutów, psychologów, prawników, księgowych.  
Aktorka jest prezesem wolontariuszem i mentorką całej grupy wolontariuszy. Fot. Agencja Gazeta
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MARIA  
ANDRZEJEWSKA
dyrektor  
Centrum UNEP/
GRID-Warszawa

	● Rok rozpoczęliśmy z planem osiągnięcia 
neutralności klimatycznej w UE do 2050 roku. 
Europejski Zielony Ład, oparty na celach klima-
tycznych i środowiskowych, był tematem nr 1, 
który miał organizować zrównoważony wzrost 
i aktywność firm odpowiedzialnych społecznie 
i szerzej: obywateli i regionów.

W pandemii pilne i priorytetowe okaza-
ły się kwestie bezpieczeństwa zdrowotnego  
oraz ekonomicznego. Firmy szybko dosto-
sowały się do nowych warunków, solidarnie 
wspierając otoczenie i liczne inicjatywy obywa-
telskie. Społeczna odpowiedzialność biznesu 
zyskała nowy wymiar, który tymczasowo zdo-
minował działania w obszarze CSR w Polsce.

Sytuacja powoli się stabilizuje, choć nadal to-
warzyszy nam niepewność. Po pierwszym spraw-
dzianie z szybkości i odpowiedzialności firm  
czeka nas kolejny, dotyczący zobowiązań pod-
jętych przed pandemią, m.in. relacji z zatrud-
nionymi, przejrzystości czy ochrony środowiska. 

MARZENA  
STRZELCZAK
prezeska Forum
Odpowiedzialnego
Biznesu

	● Z początkiem pierwszej połowy 2020 ro-
ku uwaga skupiona była na dalszym uzgad-
nianiu unijnych rozwiązań na rzecz finanso-
wania zrównoważonego wzrostu gospodar-
czego, w szczególności kwestii raportowania 
danych niefinansowych. Narastało oczeki-
wanie na nowe propozycje KE w tym zakre-
sie. Nadejście pandemii koronawirusa w Pol-
sce oraz wprowadzenie restrykcji związanych  
z przeciwdziałaniem jego rozprzestrzenianiu 
się zmieniły optykę w debacie społeczno-
-gospodarczej. W krótkim czasie stanęliśmy  
w obliczu poważnego kryzysu, nie tylko zdro-
wotnego, ale też gospodarczego. Wiele przed-
siębiorstw poniosło istotne straty i dokonało 
redukcji zatrudnienia. Odnotowaliśmy jednak 
wiele przykładów odpowiedzialnych postaw 
biznesu, zarówno w zakresie ochrony miejsc 
pracy, jaki wsparcia placówek medycznych  
czy grup szczególnie narażonych na ryzyko 
zachorowania na COVID-19. Zestawienie do-
stępne jest na naszej stronie.

ANNA SIEJDA
dyrektor Biura
Ministra w MFiPR,
koordynator
Zespołu do spraw
Zrównoważonego
Rozwoju i CSR

	● W pierwszej połowie 2020 roku skupiliśmy 
się na pandemii. Za jej sprawą świat otrzymał 
mocny sygnał, że z prawami natury trzeba się 
liczyć i że bezwzględnie musimy zmienić nasz 
sposób funkcjonowania na planecie. Badacze 
już wcześniej sygnalizowali przecież, że na-
zbyt lekceważymy siły przyrody. Koronawirus 
sprawił, że uważniej wsłuchaliśmy się w sło-
wa nauki, uświadamiając sobie, z jak wielkimi 
problemami możemy się spotkać, gdy będzie-
my ignorować prawa systemu planetarnego.

W drugiej połowie roku kwestie związane 
z funkcjonowaniem planety i wpływem czło-
wieka na te procesy będą miały jeszcze więk-
sze znaczenie. 

Chcę podkreślić – w pięciolecie przyjęcia 
Agendy 2030 – że bez poszanowania praw 
natury osiągnięcie Celów Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ będzie zagrożone. W ramach 
skierowanego do liderów biznesu programu 
Climate Leadership skupiamy się na wprowa-
dzaniu bardzo konkretnych zmian w procesach 
funkcjonowania firm, inspirując i motywując je 
do działania.

Odpowiedzialność w 2020 r.

Trzeba ratować całe nasze społeczeństwo
pisało się list i tygodniami czekało na odpowiedź. 
Sprawy do rozwiązania nie napływały też takim 
natłokiem i z taką częstotliwością. Czasem przez 
godzinę dociera do nas kilkanaście nowych pro-
blemów. Dziś jestem w stanie w godzinę załatwić 
tyle, co niegdyś w trzy miesiące. Ale natłok infor-
macji potrafi człowieka zadusić, nawet jeżeli to są 
dobre informacje. I wpada się w taki jakiś wir, że 
człowiek przestaje się uśmiechać. I jesteśmy tak 
zmęczeni, że nie potrafimy odpoczywać i świru-
jemy, i rezygnujemy z marzeń…

Kiedyś ludzie też chcieli żyć lepiej.
	● Ale pieniądze nie miały takiej wartości  

– w sensie dosłownym i metaforycznym. Swego 
czasu chciałam kupić pralkę. Zbierałam, wpłaci-
łam, czekałam trzy lata. Kiedy wreszcie przyszła, 
okazało się, że to lodówka Śnieżka. Komuś się  
w rozdzielniku pomyliło [śmiech].

To dopiero musiało drażnić. Ale mózg ma 
tendencję do zapominania takich emocji...

	● A wie pan, że to nie tak. To nas rozbawiło do 
łez. Zrobiliśmy cudowne spotkanie z przyjaciółmi 
z ruskimi pierogami i nalewką, by uczcić Śnież-
kę. Zresztą lubiłam prać ręcznie, a dzięki lodów-
ce przynajmniej kocica nie kradła kiełbasy. Pęta 
zdobycznej zwyczajnej z braku lodówki wisiały 
zwykle u sufitu i zamieniały się w suchą myśliw-
ską. Ciekawie było i wesoło. 

Dziś mózg ma tendencję do zmęczenia, rza-
dziej do radości.

Może zatem te dwa miesiące izolacji wiosną 
miały swoją dobrą stronę: skłoniły nas – przy-
najmniej niektórych z nas – do głębszych  
refleksji i odpoczynku od zgiełku?

	● Niedawno usłyszałam ważne zdanie od młode-
go kolegi aktora. Powiedział: „Na początku tej pan-
demii, izolacji pomyślałem, że to zatrzymanie mnie 
uratuje. Żyłem w takim pędzie, w takim wiecznym 
pośpiechu i czułem, że jak to dłużej potrwa, to zwa-
riuję. Zapętliłem się w jakiś bezsens. Teraz, po kilku 
tygodniach bezruchu, wiem, co dla mnie naprawdę 
jest ważne i za czym naprawdę tęsknię i czego mi 
brak”. Mam szczęście, bo już dawno dowiedziałam 
się tego od moich niepełnosprawnych i chorych 
przyjaciół. To oni odkrywają przede mną głębszy 
sens życia i prawdziwe wartości. 

I co to jest?
	● Zawsze to samo: gonimy za jakąś mydlaną 

bańką, dopadamy ją, ona pryska nam w rękach 

i... okazuje się, że zostaliśmy sami. Bo biegnąc na 
oślep, coś pięknego podeptałam, kogoś obrazi-
łam. Tymczasem ludzie na wózkach, sparaliżowa-
ni nie mogą już gonić i odkrywają, że najważniej-
sze to mieć kogoś obok. Miłość. Przyjaźń. Wtedy 
odzyskuje się siły, spokój, radość, wiarę w siebie, 
marzenia i nawet bez nóg można zdobywać góry. 

Mam nadzieję, że pandemia przyniosła wie-
lu ludziom tę refleksję, że trzeba żyć spokojniej  
i szanować drugiego człowieka.

A nie boi się pani, że strach minie i za chwilę  
wszystko wróci na stare tory?

	● Marzę o tym, żeby takie refleksje zostały z na-
mi na dłużej. Żebyśmy nie drżeli, tylko spokojnie 
oddychali. Choć może być jak u wielu jest z ma-

seczkami: ledwie ogłoszono zniesienie samo-
izolacji, od razu je zdjęli i zapomnieli o wirusie.

A poziom zaangażowania w dobroczynność? 
Byliśmy świadkami wielu takich aktów  
w czasie pandemii. To teraz wygaśnie?

	● Jednym wygaśnie, innym nie. Tu się nie ro-
bi nic na siłę. Każdy człowiek, w innym okresie 
swojego życia i z innego powodu, dojrzewa 
do pomagania. Są tacy, co od zawsze czują tę 
dziwną radość i energię, jaka przychodzi, gdy 
ktoś ci powie: „Dziękuję, że mi pomogłeś”, i po-
magają całe życie. Są tacy, co najpierw muszą 
stanąć na własne nogi, zdobyć pracę, założyć 
rodzinę, zadbać o karierę. I nagle czują, że im 
czegoś brakuje, i zaczynają komuś pomagać. 
A jak poczują tę lekkość i radość, to są jak-
by zarażeni na zawsze. To ludzie najbardziej 
wierni w działaniach. Jeszcze inni pomagają,  

bo sami otrzymali pomoc, która ich uratowała, 
i znają jej wagę. 

Ale liczy się też ktoś, kto pomaga złapać, 
nomen omen, bakcyl: dla Wielkiej Orkiestry  
Świątecznej Pomocy zbierają dziś datki dzieci 
wolontariuszy z lat 90.

Na drugim biegunie były zachowania ego-
istyczne, frustracja, akty niechęci wobec cu-
dzoziemców czy rodzimych lekarzy. Co mo-
żemy zrobić, żeby takie reakcje zatrzymać?

	● Chwytać się wszelkich sposobów, by te reakcje 
zatrzymać, by nie miały miejsca, by były zawsze 
potępione i kompromitujące. Może łatwiej jest, 
gdy wiemy, kto taki osąd wypowiada: przecież są 
ludzie, którzy się tak zachowują, bo sami odczu-
wają strach lub ból. Ratlerek najgłośniej szczeka, 
bo jest najmniejszy. Tak zachowują się przecież 
często osoby starsze, które są same i bezradne. 
Ale też, niestety, u nas jest promowana agresja 
w zachowaniach międzyludzkich. Kto bardziej 
złośliwy i obrzydliwy – ten górą. Nie chciałabym 
być dziś dzieckiem, nie wiedziałabym, co myśleć.

Jak powinniśmy zapamiętać obecne czasy?  
Trudne czy mimo wszystko dobre i spokojne?

	●  Zapamiętam je jako trudne. Bardzo. Nawar-
stwiają się nam rozmaite problemy: pandemia, 
niszczenie Ziemi bez większej refleksji na temat 
tego, co zostawimy następnym pokoleniom. Po-
głębiający się brak szacunku, niszczenie auto-
rytetów, poczucie tego, że jesteśmy – przynaj-
mniej niektórzy z nas – niepotrzebni. Pięknym 
słowom, który kiedyś nas ratowały, odbiera się 
pierwotne znaczenie, bo używa się ich w złych 
celach. Przestajemy się nawzajem rozumieć.

To procesy, które zachodzą na całym świecie, 
nie tylko u nas. To przykre, bo były kiedyś prze-
strzenie wolne od nienawiści, bezpieczne... Teraz 
już się tam nie zapuszczam. Mam do tego więk-
szy dystans z racji wieku, ale wielu ludzi już tego 
wyścigu nie wytrzymuje. Obiektywnie zatem 
czasy są trudne.

I jest na to jakaś rada?
	● Wziąć oddech, uspokoić się. Popatrzeć do-

okoła i zobaczyć, że świat jest wciąż tak pięk-
ny, człowiek naprawdę chce być dobry, a każda 
chwila jest prawdziwym skarbem. No i uśmiech-
nąć się. I nie denerwować, jak mówi mój lekarz 
[śmiech].

Rozmawiał

JAN BRATKOWSKI

Nawarstwiają się nam  
rozmaite problemy:  
pandemia, niszczenie  
Ziemi bez większej 
refleksji na temat tego,  
co zostawimy następnym  
pokoleniom. Pogłębia się 
brak szacunku i niszczenie 
autorytetów.

Po kilku tygodniach izolacji i nagłym zwolnieniu tempa życia wielu z nas odnalazło wewnętrzny spokój i zaczęło dziwić się uprzedniemu zawrotnemu tempu życia.  
Być może refleksja, że trzeba żyć spokojniej i szanować innych, zostanie z nami na dłużej. Fot. Agencja Gazeta

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/polskie-przedsiebiorstwa-walcza-z-covid-19
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Odpowiedzialność w trudnych czasach

O
czywiście jest to postrzeganie su-
biektywne, skupiające się na ludz-
kiej świadomości. Kiedyś, gdy przy-
szła zaraza, ludzie wiedzieli: to kara 

Boża. Kataklizm naturalny – to samo. Przycho-
dziły susze, powodzie, gradobicia, głód, nawet 
wojny – jak wyżej. Co można było zrobić? Mo-
dlić się, pokutować, nawracać się, ewentualnie 
polować na czarownice. Bywało bardzo cięż-
ko, lecz przynajmniej było wiadomo, co robić  
– a raczej, że nic się zrobić nie da, bo wszystko 
jest w ręku Boga. To wiele ułatwiało.

Dziś jest inaczej. Minęła epoka wiary w Boga, 
który wszystkim ręcznie steruje. Minęła i ta,  
w której człowiek czuł się panem świata, prze-
konanym, że jeśli nawet w tej chwili jeszcze 
nie całkiem nad nim panuje, to już lada dzień 
nad wszystkim zyska kontrolę. Dziś jest ina-
czej. Nad naszymi czasami wisi ciężar wiedzy. 
Oszałamiające osiągnięcia nauki doprowa-
dziły nas do rozszyfrowania mechanizmów 
funkcjonowania globu i nagle człowiek dość 
dokładnie się dowiedział, co właściwie zro-
bił i nadal robi z Ziemią. Do jakiego stanu 
ją doprowadził. Wcześniej nieświadomość 
uwalniała go od poczucia odpowiedzial-
ności – dziś człowiek już wie, jakie owoce 
przyniosła jego „zdobywczość”, a w gruncie  
rzeczy – chciwość.

Dzięki genialnym globalnym systemom 
komunikacji wiedza o tej sytuacji jest nie-
mal powszechna. Wielu przerażonych ludzi 
w drugiej dekadzie XXI wieku jeszcze usiłu-
je rozpaczliwie chwytać się opinii negują-
cych groźne diagnozy i prognozy. Takich jak  
w ostatnim czasie, np. teorie wskazujące, że 
pandemia to efekt paskudnej manipulacji, 
a koronawirus to nic innego jak zwykła po-
czciwa grypa, której nie należy się aż tak oba-
wiać… Tak, przyszło nam żyć w trudnych cza-
sach, a zagrożeniom dla planety towarzyszą 
zjawiska, które czynią je jeszcze trudniejszymi. 

Jak daleko sięgam pamięcią, zawsze się mówiło, że mamy „trudne czasy”. Te „dobre” to wspominana  
nostalgicznie przeszłość. Dziś jesteśmy jednak pewni – ja oczywiście też – że trudność naszych czasów 
jest większa niż kiedykolwiek i wymaga znacznie większego poczucia odpowiedzialności. 

KS. ADAM BONIECKI
filozof i publicysta,  
były generał zakonu marianów  
i były redaktor naczelny  
„Tygodnika Powszechnego”

Zysk ponad wszystko
	● Jednym z takich zjawisk jest niepohamowa-

na chciwość bogatych. Ponad wartościami ta-
kimi jak pokój, godność i wolność człowieka, 
prawo do życia i godziwych warunków egzy-
stencji, ponad wartościami wpisanymi nawet 
do różnych międzynarodowych deklaracji zda-
je się dominować prawo zysku. 

Kto jeszcze wierzy w bezinteresowność? 
Owszem, spieszymy z humanitarną pomo-
cą mieszkańcom krajów dotkniętych wojną, 
suszą albo innymi klęskami. Jednak często 
te działania podejmuje się po to, by przy-
padkiem nie przyszło im do głowy szukać 
dla siebie miejsca w innych rejonach świata, 
niedotkniętych klęskami. By ich pojawienie się  
u granic nie naruszyło dobrostanu tych, któ-
rzy mają się lepiej. Narodowy egoizm w boga-
tych czy choćby względnie bogatych krajach 
zamyka oczy, uszy i serca na los ludzi, którzy 
w nich widzą dla siebie ocalenie. Na dłuższą 
metę budowanie murów może co najwyżej 

spowolnić współczesną wędrówkę ludów, 
która (całkiem legalnie) zaczęła się wraz z li-
kwidacją kolonii, a dziś przybiera na sile.

W świecie budowanym na priorytecie zy-
sku nie ma już miejsca na zaufanie ani na so-
lidarność w imię wyższych wartości. Z każde-
go traktatu można się wycofać, każde zobo-
wiązanie odwołać. Stany Zjednoczone jako 
pierwsze państwo spośród sygnatariuszy pa-
ryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 r.  
rozpoczęły formalny proces wycofywania się  
z tej umowy. Porozumienie to nakłada na USA 
obowiązek ograniczenia emisji gazów cie-
plarnianych. A Stany Zjednoczone są drugim 
po Chinach największym emitentem CO2 na 
świecie. Niestosowanie się do zapisów poro-
zumienia paryskiego przez te dwa państwa  
w ocenie większości środowisk ekologicznych 
znacznie ograniczałoby skuteczność walki ze 
zmianami klimatu. 

To dobitnie pokazuje, w jak trudnych czasach 
przyszło nam żyć. Światowa opinia publiczna 
ma na ten temat wiedzę z pewnością okrojoną  
– a i tak jest to wiedza przerażająca.

Rządzący są bezkarni
	● W kontekście tej wiedzy pytanie o odpowie-

dzialność jest co najmniej skomplikowane. Bo  
o czyją odpowiedzialność pytamy? I wobec ko-
go? Oczywiście, za każdą decyzją ostatecznie sto-
ją konkretni ludzie, często jednak są oni uwikłani  
w tysiące uzależnień politycznych, gospodar-
czych, a pewnie także innych. W jaki sposób mieli-
by ponieść odpowiedzialność za swoje działania? 
Chętnie grozimy rządzącym politykom, że staną 
przed wymiarem sprawiedliwości, a potem, jeśli 
nie mamy do czynienia z ewidentnymi sprawcami 
zbrodni, rzadko do tego dochodzi. Zdetronizowa-
ni rządzący nieczęsto ponoszą odpowiedzialność 
karną za podjęte decyzje.

Zwykło się powtarzać, że odpowiedzialność 
za nasze faktycznie trudne czasy ponosimy 

wszyscy. Uświadomieniu tego mają służyć 
różne środki karne. Choć odpowiedzialność 
rozumiana prawnie jest konieczna, to jednak 
jest zarazem zupełnie niewystarczająca, a to, co 
mogłoby nam rzeczywiście pomóc, jest w nas.

Odpowiedzialność przed własnym  
sumieniem

	● Odpowiedź na poczucie bezsilności wobec 
wielkich wyzwań naszego świata widzę w tym, 
na co wskazuje nam Jan Józef Szczepański  
w zbiorze esejów „Przed nieznanym trybuna-
łem”. Krytyk Jan Józef Lipski tak go reasumu-
je: „Dylematy moralne, kwestie dobra i zła, 
honoru i obowiązku, pisarz rozważa na kon-
kretnych przypadkach. Opisuje historię Char-
lesa Mansona i upadek hipisowskiej ideologii 
dzieci kwiatów. Przypomina postać ojca Mak-
symiliana Kolbego, który w obozie koncen-
tracyjnym poświęcił życie za innego więźnia.  

Jednak szczególne miejsce w tej książce zaj-
muje Joseph Conrad. Szczepański przypomina 
rolę, jaką ten pisarz odegrał w kształtowaniu 
postaw młodzieży AK-owskiej i deklaruje się 
jako zwolennik conradowskiej etyki. Wierność 
sobie i zasadom, bez względu na okoliczności, 
nawet w przypadku śmiertelnego zagrożenia 
– tylko to pozwala nam w pełni być ludźmi”.

Tytułowy nieznany trybunał to ludzkie su-
mienie. Świata może nie zmienimy, czasy na-
dal będą trudne, jednak każdy człowiek, który 
w swoim działaniu próbuje kierować się etyką 
wierności zasadom, przyczynia się do tego, że 
żadne trudności nie zniszczą naszego człowie-
czeństwa. A za tym idzie odpowiedzialność  
za świat wokół nas.

Takie podejście wydaje się jeszcze istot-
niejsze, jeśli weźmiemy pod uwagę, że choć 
Polacy są świadomi swego wpływu na ota-
czającą ich rzeczywistość, to jednak zdecy-
dowana większość ogranicza poczucie tego 
oddziaływania do najbliższego otoczenia  
i spraw lokalnych. Pytani przez CBOS, czy ma-
ją wpływ na sprawy kraju, miasta lub gminy, 
rekordowo często odpowiadają pozytywnie. 
Jednak o ile aż 59 proc. badanych deklarowało 
poczucie wpływu podobnych do siebie osób 
na sprawy lokalne, o tyle już tylko 38 proc. 
na sprawy krajowe. Szerzej pojmowane kwe-
stie na poziomie bardziej ogólnym, nie wspo-
minając o światowym, nie wydają się nam 
już tak podatne na efekty aktywności każ-
dego z nas. 

Odpowiedzialność wymaga wiedzy o sytu-
acji. Wiedza o sprawach kraju zwykle nie wy-
chodzi poza granice informacji dostępnych  
w środkach przekazu, te zaś stanowią zaledwie 
wierzchołek góry lodowej. Co innego sprawy 
lokalne. W tych proporcjach można dostrzec 
poczucie zdrowego realizmu.

Istnieją różne rodzaje odpowiedzialności: 
karna, moralna, cywilna, finansowa itd. Nie ma 
jednak osobnej odpowiedzialności na trud-
ne czasy i odpowiedzialności na czasy łatwe. 
Odpowiedzialność, która decyduje o tym, ja-
kie będzie społeczeństwo, to taki stan moral-
ny, w którym człowiek podejmujący decyzje 
– wielkie lub małe – zawsze będzie się liczył  
z „nieznanym trybunałem”.

Ponad wartościami takimi jak pokój, godność i wolność 
człowieka, prawo do życia i godziwych warunków  
egzystencji zdaje się dominować prawo zysku.

Wcześniej nieświadomość uwalniała nas od poczucia odpowiedzialności – dziś człowiek już wie, jakie owoce przyniosła jego „zdobywczość”, a w gruncie rzeczy – chciwość. Wiemy, do jakiego stanu doprowadziliśmy Ziemię.
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Zostań twórcą zmian

Musimy zrozumieć, na czym polega szansa wynikająca z sytuacji, w której się teraz znaleźliśmy, a także to, 
jak ją najlepiej wykorzystać. To szczególnie istotne dla ludzi młodych, którzy chcą wywierać pozytywny 
wpływ na otaczającą ich rzeczywistość – pisze nazywany ojcem przedsiębiorczości społecznej Bill Drayton.

B
ez względu na to, czy mieszkamy  
w Polsce, we Francji, czy w Stanach 
Zjednoczonych, wszyscy czujemy, 
że nasze społeczeństwa znalazły się  

w niezwykle ważnym, wręcz historycznym 
punkcie zwrotnym. Takie momenty zdarzają 
się niezwykle rzadko i potrafią zaważyć na na-
szym dalszym życiu.

Musimy zrozumieć, na czym polega szansa 
wynikająca z sytuacji, w której się teraz znaleź-
liśmy, a także to, jak ją najlepiej wykorzystać. 
To szczególnie istotne dla ludzi młodych, któ-
rzy chcą wywierać pozytywny wpływ na ota-
czającą ich rzeczywistość. A ta rządzi się dziś 
zupełnie innymi prawami, niż to było w ubie-
głych stuleciach. 

Częścią stojącego przed nami wyzwania jest 
zrozumienie, co leży u podstaw zachodzących 
przemian. Zjawiska te są jednocześnie wspa-
niałe i bardzo niebezpieczne. Do najbardziej 
destruktywnych należą wciąż pogłębiające się 
nierówności w poziomie dochodów osiąga-
nych w różnych częściach świata. Towarzyszą 
im niespotykane wcześniej bezrobocie i wy-
kluczenie społeczne. Ten nowy niesprawiedli-
wy rodzaj nierówności ma poważny wpływ na 
ludzkie zdrowie, dobrobyt, a nawet na oczeki-
waną długość życia. 

Nowe reguły gry
	● Choć w każdym kraju panuje opinia, że win-

ne są temu czynniki lokalne, to w rzeczywistości 
te zjawiska mają charakter uniwersalny. Ta no-
wa nierówność stanowi doskonałą pożywkę dla 
rosnącej popularności wszelkich demagogów, 
którzy wzmacniają podziały i eskalują poczucie 
gniewu. W rezultacie w ciągu ostatnich sześciu 
lat na wszystkich kontynentach na popularności 
zyskiwała polityka „my kontra oni”. Demagogowie 
doskonale wiedzą, jak ludzki gniew skierować na 
tych „innych”, ale nie proponują żadnych rozwią-
zań. Ta ścieżka to narastająca spirala nierówności,  

BILL DRAYTON
założyciel organizacji Ashoka  
– Innowatorzy dla Dobra  
Publicznego, uznawany za ojca 
przedsiębiorczości społecznej

bezrobocia, depresji i samobójstw. Nie możemy 
funkcjonować jako społeczeństwo, mając w so-
bie tyle gniewu. Podstawową przyczyną tego 
stanu jest przyzwolenie na wykluczenie i obcią-
żenie narastającymi problemami dużej części 
społeczeństwa.

Od 300 lat tempo zachodzących zmian oraz 
stopień ich wzajemnego oddziaływania na sie-
bie rosną wykładniczo. Jednocześnie w taki sam 
sposób spada zapotrzebowanie na powtarzalną 
pracę. Umiejętności, które naszym przodkom 
służyły przez całe życie, obecnie stają się bezu-
żyteczne. Nie sprawdza się już tradycyjna forma 
edukacji – zamiast pomagać młodym ludziom, 
stanowi przeszkodę w rozwoju. 

Świat uległ podziałowi na tych, którzy mają 
umiejętności niezbędne, aby osiągnąć sukces 
w nieustannie zmieniających się społeczeń-
stwach, oraz tych, którzy ich nie posiadają. 
Kryzys spowodowany pandemią jeszcze bar-
dziej uwypuklił te różnice. Nawet w rozwinię-
tych gospodarczo krajach, takich jak Stany 

Zjednoczone, pandemia nieproporcjonalnie 
bardziej dotknęła mniejszości i ludzi gorzej sy-
tuowanych, którzy nie mogą czerpać korzyści 
z nowoczesnej gospodarki i odpowiedniego 
poziomu opieki służby zdrowia. 

Przez odrzucenie społeczeństwa krzywdzą 
tych, którzy nie odnajdują się w nowej rzeczy-
wistości, bo nie potrafią grać według nowych 
reguł. „Odejdź, nie potrzebujemy cię, i to z two-
jej winy. Twoje dzieci nie mają tutaj przyszło-
ści” – mówią. Nic dziwnego, że u odrzuconych 
budzi to wściekłość. 

Świat, w którym panują tak głębokie po-
działy, który krzywdzi tak wielu ludzi, nie mo-
że poprawnie funkcjonować, a dodatkowo jest 
niezwykle nieetyczny. Dlatego wszyscy mu-
simy skupić się na tworzeniu rzeczywistości, 
w której każdy może dać coś z siebie, każdy 
ma moc działania, w której każdy jest twórcą 
zmian. Działać musimy właśnie teraz, w obliczu 

globalnego kryzysu i masowego bezrobocia 
oraz napięć na tle rasowym i społecznym. 

Coraz szersze kręgi
	● Wiele przedsiębiorstw doświadcza skutków 

bieżącej pandemii. Odcisnęła ona piętno na 
nas wszystkich, ale przede wszystkich na tych, 
którzy już wcześniej zmagali się z trudnościa-
mi. Nie możemy pozwolić, aby ci ludzie jeszcze 
bardziej pogrążali się w rozpaczy. Musimy im 
pomóc stanąć na nogi. 

Podczas gdy w tych trudnych czasach wiele 
krajów zmaga się z brakiem odpowiedniego 
przywództwa, w wielu obszarach rozwijają się 
oddolne inicjatywy społeczne. W społeczeń-
stwach nie brakuje ducha przedsiębiorczości, 
trzeba go tylko umiejętnie wspierać, by nie ogra-
niczał się do zapewniania dóbr i usług niezbęd-
nych do życia. Musi też pokazać wykluczonym 
zasady nowej gry i pozwolić im do niej dołączyć.

Pandemia spowodowała także zamknięcie 
placówek edukacyjnych. Widzimy jednakże 

powstające oddolne inicjatywy, takie jak kursy 
i korepetycje online, wirtualne stacje radiowe 
prowadzone przez nastolatków i wiele innych. 
Wystarczy tylko zarazić pomysłem pierwsze  
1-2 proc. „pionierów”, do których przyłączy się 
kolejne 10-15 proc. „wczesnych naśladowców”. 
Są to osoby, które potrafią wymyślić i stworzyć 
nową inicjatywę, zbudować na jej potrzeby 
kompetentny zespół, a także wprowadzić ją  
w życie. Ci ludzie mają bardzo pozytywny 
wpływ na swoje społeczności. Jak już oni się 
zaangażują, to przekonanie reszty społeczno-
ści staje się łatwe. Tak właśnie dokonuje się 
wielkich zmian: każda zaczyna się od czyjegoś 
pomysłu, a następnie rośnie i zatacza coraz 
szersze kręgi, wychodząc poza jedną szkołę, 
społeczność czy nawet cały kraj. Jak widzimy, 
zarówno pandemia, jak i nierówności społecz-
ne nie respektują granic. Na całym świecie 
ludzie zmagają się z tymi samymi problemami.  

Wszyscy musimy skupić się na tworzeniu rzeczywistości,
w której każdy może dać coś z siebie. Działać trzeba  
właśnie teraz, w obliczu globalnego kryzysu.

I dlatego właśnie wszyscy musimy popierać 
dobre pomysły, inicjatywy naszych sąsiadów, 
zwłaszcza młodych, niezwykłych twórców 
zmian, których sukces zachęci do działania 
kolejne osoby. 

W ten sposób możemy pomóc innym stać 
się częścią tego procesu. Dzieci mogą popro-
sić rodziców, aby podzielili się swoją wiedzą  
i doświadczeniem oraz pokazali, jak można 
zacząć pomagać. Ponieważ żyjemy w społecz-
nościach, chcemy je wspierać i o nie dbać. Po-
maganie innym i umożliwienie innym niesienia 
pomocy daje bardzo dużo satysfakcji, a ludzie, 
którzy nie są w stanie tego robić, są po prostu 
nieszczęśliwi. Nie możemy stracić tej szansy. 
Musimy być twórcami zmian w świecie, który 
ulega przeobrażeniom na naszych oczach. Tyl-
ko w ten sposób staniemy się silniejsi i lepiej 
przygotowani na kolejne wyzwania. 

Bądź twórcą zmian
	● Wszyscy mamy odpowiednie narzędzia, 

aby zmniejszać nierówności. Każdy rodzic mo-
że pomóc swojemu synowi czy córce zdobyć 
umiejętności przydatne w ciągle zmieniającym 
się świecie. Dzięki temu będą wiedli szczęśli-
we i zdrowe życie, przyczyniając się do dobra 
ogółu. Nie mów swojej córce, co ma zrobić; nie 
odbieraj jej inicjatywy, kiedy musi zmierzyć się 
z problemem. Zamiast tego spytaj ją: „Jak są-
dzisz, co należy zrobić w tej sytuacji? Jak po-
winnaś postąpić? Jak powinien postąpić twój 
brat/przyjaciel?”. I pochwal ją za chęć czynienia 
dobra: „Jestem dumna(-ny), że zauważyłaś ten 
problem i starasz się go rozwiązać”. 

Już 88 proc. nauczycieli i 72 proc. rodziców 
w Wielkiej Brytanii zdaje sobie sprawę z tego, 
jak ważna jest umiejętność bycia twórcą zmian. 
Dzieci potrzebują jej, by żyć pełnią szczęśliwe-
go życia, bo będą z niej korzystać w przyszłości. 
Bycie twórcą zmian wymaga bardzo konkret-
nych, nowych umiejętności, zupełnie innych 
niż te, które były potrzebne w szybko przemi-
jającym świecie opartym na powtarzalności. 
Zachęć młodych ludzi, których kochasz, aby 
mieli odwagę marzyć, budować zespoły i zmie-
niać świat na lepsze. W ten sposób dasz im to, 
czego najbardziej będą potrzebować w życiu 
– moc czynienia dobra i zmieniania przyszłości.

Każdy z nas ma narzędzia pozwalające zmniejszać nierówności. Każdy rodzic może pomóc swojemu dziecku w zdobywaniu umiejętności przydatnych w ciągle zmieniającym się świecie.
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Żyjemy w trudnych czasach?
	● Ze wszystkim dajemy sobie radę, człowiek 

jako gatunek jest dostosowany do stawiania 
czoła wszelkim przeciwnościom. Zatem „trud-
ne czasy” to nadużycie mocnych słów. Czym 
bowiem mamy mierzyć poziom trudności  
– temperaturą powietrza, a może nastrojów? 
Gdy spojrzymy na wydarzenia historyczne, to 
zobaczymy, że trudne czasy to były okresy 
wojen i pożogi, kiedy dochodziło do rzeczy 
nieprawdopodobnych.

A jednak musimy się mierzyć ze zmiana-
mi klimatycznymi, pandemią koronawiru-
sa, kryzysem zaufania i autorytetów, hej-
tem, hedonistycznym konsumpcjonizmem  
i wszechobecną rywalizacją.

	● Pod pewnym względem czasy rzeczywiście 
są trudne: chodzi mi o naszą obojętność. Ze 
wszystkimi pandemiami potrafimy sobie dać 
radę, a z obojętnością nie wychodzi. Drama-
ty ze świata, póki są odległe, obchodzą tylko 
niewielkie grupy osób. Póki nas coś nie po-
parzy, nie kapnie na głowę, nie zawali się na 
nas, niezbyt się przejmujemy. Wystarczyło po 
jakimś czasie pandemii powiedzieć „znosimy 
część obostrzeń” i znowu wrzuciliśmy na luz. 
Ten luz to tylko wierzchołek góry lodowej. 
Mamy czasy, w których wszelkiego rodzaju 
zasady się roztopiły, i nagle, ze zgrozą, zoba-
czyliśmy, że nam to nie przeszkadza.

Ostatnie lata przyniosły nam takie kryzy-
sy, że wrażliwość powinna chyba rosnąć.

	● Wszystko ma dwie strony. Wymienił pan 
choćby hejt: ten ma się dobrze, a nawet co-
raz lepiej, bo ma coraz lepsze narzędzia. Te 
same narzędzia służą, oczywiście, dobrym 
celom – ale też udoskonalają możliwości 
hejterów. Tragedie nie tylko nam się przy-
darzają, największa tragedia zachodzi w nas 
i polega na zobojętnieniu wobec wszelkiego 
rodzaju złych zjawisk społecznych. Bardzo 
nad tym boleję.

Roztapia się w tym wszelka odpowiedzial-
ność, z jaką chcielibyśmy żyć?

	● Dziś jesteśmy dalecy od ludzi i sytuacji, 
w których trzeba było się wykazać prawdzi-
wą odwagą, opowiedzieć po którejś stronie  
i przyjąć konsekwencje wyboru. Proszę spoj-
rzeć, jak zdewaluowała się choćby Pokojowa 
Nagroda Nobla. Do tego świat komunikuje się 
w błyskawicznym tempie, wieści o wszelkich 
tragediach docierają do nas w czasie rzeczy-
wistym – co zamiast uwrażliwiać, sprowadza 
wszystko do modelu „człowiek pogryzł psa”, 
czyli sensacyjnego newsa. Nasza perspekty-
wa się załamała, zatarła.

Jak w tych czasach radzi sobie fundacja  
i inne organizacje charytatywne?

	● Niestety, organizacje radzą sobie – o iro-
nio – dobrze. Bo wciąż ktoś coś gdzieś na 
świecie psuje, więc mamy pełne ręce robo-
ty. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ma 
się dobrze – bo system opieki zdrowotnej  
w Polsce wciąż kuleje. A przecież nie miałbym 
nic przeciw temu, żeby któregoś dnia powie-
dzieć: dziękujemy, nie ma już nic do roboty, 
kończymy, kłaniamy się.

Wiosną byliśmy świadkami spektakularnej 
solidarności, ale też wyjątkowego ego-
izmu, wrogości wobec lekarzy czy chorych.  

Solidarność ludzi, którzy chcą coś zrobić, jest ogromna
WYWIAD Z SZEFEM WOŚP
JERZYM OWSIAKIEM

Fundacja zaczęła prowadzić działania związane z COVID-19 już w połowie marca, m.in. poprzez dostawy lotnicze. Polskim szpitalom 
przekazano m.in. 157 kardiomonitorów, 71 respiratorów, 2,6 mln maseczek chirurgicznych. Fot. Łukasz Widziszowski

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest – zgodnie z badaniami – organizacją cieszącą się największym zaufaniem społecznym  
w Polsce (87 proc. ankietowanych w 2014 r.). W ramach tegorocznego finału zebrała 186 mln zł. Fot. Łukasz Widziszowski

Nie jest to dobry prognostyk dla zaanga-
żowania w dobroczynność.

	● Przez chwilę poczuliśmy, że trzeba sobie 
pomagać. Potem jedni pozostali przy tej po-
stawie, inni – nie. We Włoszech, gdzie ludzie 
przebywali na kwarantannie dłużej i w su-
rowszym reżimie, wróciły te uczucia dobro-
sąsiedzkie, jakie zerwały się w drugiej poło-
wie XX wieku, kiedy zaczęła się era telefonów,  
a potem internetu. W szerszej perspektywie 
mamy, oczywiście, do czynienia z sytuacją, 
gdzie kiedyś spotykaliśmy się ze sobą, a dziś 
– w dobie kilku komórek na stole – wpada-
my na siebie przypadkiem.

Mam wrażenie, że nie uczymy się pewnych 
odruchów, które powinniśmy mieć. Chodzi 
o proste rzeczy: jeszcze w szkołach realne-
go socjalizmu uczono mnie, że w autobusie 
ustępuje się miejsca starszej osobie, a kobie-
tom w ciąży – miejsca w kolejce. Dziś z ankiet 
wynika, że jak kupiliśmy bilet, to uważamy, 
że miejsce siedzące się nam należy – a jak 
ktoś jest w podeszłym wieku i chce siedzieć 
w komunikacji miejskiej, to niech wybierze 
godziny poza szczytem. Zderzamy się z cham-
stwem i frustracją, które jeszcze dodatkowo 
wzmacniają chaotyczne decyzje władz czy 
brak przewodników duchowych. Podobnie 
jest zresztą na całym świecie, choćby w Sta-
nach Zjednoczonych.

Wydawało się, że tragedia powinna spra-
wić, iż Amerykanie zewrą szeregi. Stało 
się przeciwnie.

	● Tak, wszystko wzięło w łeb. Tyle powstało 
tam filmów o tym, jak radzić sobie z łamaniem 
prawa – tymczasem okazało się, że to się nie 
sprawdza. Ameryka przestała być państwem 
modelowym – i trudno byłoby mi dziś wskazać 
takie miejsce, gdzie panujące zasady odpowia-
dałyby mi od początku do końca. Może społecz-
ności plemienne zachowują jeszcze ten poziom 
wzajemnego wsparcia. Dopóki nie wejdzie tam 
człowiek z „cywilizacji” – ze świecidełkiem, ze-
garkiem i komunikatem, że jest „lepszy” świat. 
Wtedy i tam zaczyna się korozja.

Czyli nie ma co liczyć na to, że ludzie 
zaangażują się w działania charytatywne  
aktywniej.

	● Spokojnie, na to też jest szansa. Świadomie 
skupiam się na ciemnych stronach, żeby nie 
robić sobie złudzeń. Ale fundacje takie jak 
nasza pokazują, że jest jeszcze solidarność 
międzyludzka. Od 28 lat prowadzimy dzia-
łalność w taki sam, budzący zaufanie spo-
sób, według identycznych standardów. Tak-
że w czasie pandemii stanęliśmy do działania 
natychmiast i zrobiliśmy rzeczy, które miały 
sens. Mimo że spotykam rozmaitych waria-
tów, którzy próbują podkopać naszą wiarę, 
że warto to robić.

Z jednej strony efekty naszych działań są 
wymierne, łatwo je wskazać. Z drugiej strony 
i my, jak wiele innych organizacji czy instytu-
cji, padliśmy ofiarą oszustw, gdy dostarczo-
ne materiały okazały się nie spełniać norm, 
które według specyfikacji spełniać powinny.

Nie osłabia to zaufania?
	● Co do zasady mówimy: jest kłopot, nie pró-

buj go ukrywać. Spotkaliśmy się z wyrozumia-
łością – i trudno się dziwić: przez niemal trzy 
dekady działań zbudowaliśmy społeczność 
wokół siebie, która chce być i działać razem. 
My to zagospodarowujemy: bez patosu i de-
klaracji podboju całego świata. Obiecujemy, 
że będziemy informowali, jak i w jakim celu 
coś robimy. Jeżeli działa się czytelnie, ludzie 
są chętni do pomocy.

W czasach, kiedy państwo pokazuje, że spo-
łeczeństwo tak zubożało, że należy mu dokła-
dać – zbieramy 186 mln złotych. To absolutny 
fenomen w dzisiejszych czasach: pokazuje, że 
solidarność ludzi, którzy chcą coś zrobić, jest 
ogromna i wymierna. Choć czujemy też, że 
czasy są inne.

Pod jakim względem?
	● Kiedyś byliśmy bardziej jednorodnym spo-

łeczeństwem, wszyscy mieliśmy pod nogami 
ten sam grunt. Dziś jesteśmy makabrycznie 
zróżnicowani. A te różnice nas oddalają.

Różnice ekonomiczne będą tylko rosnąć. 
Wskutek epidemii na bezrobociu wylądo-
wała milionowa rzesza ludzi w Polsce,  
w USA to kilkadziesiąt milionów. Czy ofia-
rom wywołanego pandemią kryzysu też 
wkrótce trzeba będzie pomagać?

	● Moja filozofia od lat jest jasna: jak najmniej 
państwa rozdawniczego. Co niektórzy także 
potrafią nazwać państwem opiekuńczym. 
Państwo powinno być opiekuńcze, czyli opie-
kować się systemami: szkolnictwem, służbą 
zdrowia, opieką społeczną. Ale nie zamieniać 
bezradności w byt. Ktoś mi kiedyś powiedział: 
„jestem bezrobotny, nieposzukujący pracy”  
– i ja się z taką postawą zgodzić nie mogę. 
Dobrze przygotowany system opiekuńczy 
pomaga wyjść z bezrobocia, a nie utrwalać 
je jako styl życia. My w fundacji co roku zała-
twiamy około pięciuset indywidualnych próśb 
o wsparcie, bardzo dokładnie je sprawdzając 
– a jednym z kryteriów jest dochód. I zdarza-
ją się sytuacje, gdy mówimy, że dochód jest 
zbyt wysoki, albo uznajemy, że wnioskodaw-
ca korzysta już z wielu innych form wsparcia.

Przyzwyczailiśmy się w ostatnich latach, że 
bezrobocia w Polsce właściwie nie było. Te-
raz rozdawnictwo może ugruntować swoistą 
bierność – a jak w przyszłości przyjdzie jakiś 
prawdziwy kryzys, nie będziemy na niego 
przygotowani. Dzisiaj słyszymy, że „pande-
mia uderzyła w górników, ale państwo za-
gwarantuje im 100 proc. wynagrodzeń”. To 
nie jest komunikat pozytywny dla wszystkich 
innych, którzy też ucierpieli przez pandemię.

To jak wybrnąłby pan z dylematu: utrzy-
mywać samoizolację, próbując zdusić 
epidemię, czy otwierać gospodarkę, ra-
tując miejsca pracy?

	● Po pierwszych etapach odmrożenia go-
spodarki widziałem, jak ostrożnie i uważnie 
zorganizowano funkcjonowanie choćby sa-
lonów fryzjerskich czy restauracji. Myślę, że 
gdyby działały w ten sposób bez przerw, nie 
zmieniłoby to radykalnie sytuacji. Przez dwa 
miesiące usiłowaliśmy pracować z domu,  
a gdy już zaczęliśmy przywracać normalny tryb  

Dalecy jesteśmy od sytuacji,  
w których trzeba było się 
wykazać prawdziwą  
odwagą, opowiedzieć  
po którejś stronie i przyjąć 
konsekwencje wyboru. 
Nasza perspektywa
się załamała, zatarła.

Człowiek jako gatunek jest dostosowany do stawiania czoła wszelkim przeciwnościom losu – ze wszystkim więc  
dajemy sobie radę i określanie obecnych czasów mianem „trudnych” byłoby nadużyciem mocnych słów. Fot. WOŚP

Przez niemal trzy dekady funkcjonowania Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
zbudowała wokół siebie społeczność, która chce być i działać razem. Ta solidarność  
zaprocentowała również podczas pandemii COVID-19.
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Rozmawiał

JAN BRATKOWSKI

Solidarność ludzi, którzy chcą coś zrobić, jest ogromna

Fundacja zaczęła prowadzić działania związane z COVID-19 już w połowie marca, m.in. poprzez dostawy lotnicze. Polskim szpitalom 
przekazano m.in. 157 kardiomonitorów, 71 respiratorów, 2,6 mln maseczek chirurgicznych. Fot. Łukasz Widziszowski

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest – zgodnie z badaniami – organizacją cieszącą się największym zaufaniem społecznym  
w Polsce (87 proc. ankietowanych w 2014 r.). W ramach tegorocznego finału zebrała 186 mln zł. Fot. Łukasz Widziszowski

funkcjonowania, staraliśmy się zachowywać 
środki ostrożności. Na bieżąco reagowaliśmy na 
zmiany sytuacji. Uważam zatem, że restrykcje 
– ze względu na ich konsekwencje – powinny 
być bardzo przemyślane. Nie zamykajmy miejsc, 
w których możliwe jest utrzymanie dystansu.

Miesiące pandemii były dla wszystkich bar-
dzo trudne. Chyba każdy z nas zna kogoś, ko-
mu koronawirus przewrócił wszystko do góry 
nogami. Padały małe firmy, ale też renomo-
wane restauracje z trudem wytrzymywały.  
My w fundacji zmniejszyliśmy wynagrodze-
nia: w pierwszym miesiącu o 10 proc., kolej-
nym o 15 proc., wreszcie o 20 proc. To przy-
pomina trochę sytuację pośrednich ofiar pan-
demii: chorzy na serce mogli wstrzymywać 
wizytę w szpitalu i z tego powodu umrzeć. 
Nie trafili do ewidencji, choć też są w jakiś 
sposób ofiarami pandemii. Podobnie z biz-
nesem – pytanie brzmi, ile firm się po tym 
zamknięciu już nie podniesie. To biznesowi 
należy pomagać, tworzą go ludzie, którzy 
potrafią się podnieść z popiołów.

Wspomniał pan o szpitalach. Czy nasza 
służba zdrowia zdała egzamin? Jest przy-
gotowana na takie wyzwania?

	● Obserwuję służbę zdrowia od 28 lat i wi-
działem, jak w ślad za kupowanym sprzętem  
w ruch szły pędzle: nowe inkubatory prze-
cież „nie mogły stać w tak 
brzydkim, zaniedbanym 
pomieszczeniu”. Przez te 
lata widzieliśmy prawdzi-
wy przełom – dzisiejsze 
szpitale wyglądają czę-
sto tak, że mogłyby być 
scenografią filmów, któ-
rych akcja rozgrywa się  
w Niemczech czy Amery-
ce. Kontrast jest tak duży, 
że gdy byłem kilka lat te-
mu w londyńskim legen-
darnym szpitalu The Great 
Ormond Street – gdzie wy-
tycza się kierunki leczenia 
dzieci na całym świecie  
– mówiłem: jakie tu są gra-
ty, jakie to zużyte.

Ale w tym kryje się też 
paradoks. Mamy nowiutkie urządzenia, wszyst-
ko się świeci po remoncie. Lekarzy kształcimy  
w kilku akademiach, Amerykanie przyjeżdża-
ją się uczyć w Poznaniu, Krakowie, Warszawie.  
A jednocześnie, po wpompowaniu wszyst-
kich tych pieniędzy i inwestycjach, to wszystko  
nadal kuleje.

Pandemia to unaoczniła?
	● Na cito kupowaliśmy łóżka do intensyw-

nej terapii czy respiratory transportowe.  
W sporej mierze stały niewykorzystane. Nikt 
nie raportował, czego dokładnie brakuje, ja-
kie są potrzeby. A polegliśmy na rzeczach 
najbardziej podstawowych – maseczkach, 
kombinezonach. Zabrakło takich właśnie 
prozaicznych, wydawałoby się, drobiazgów.

Organizacje pomocowe powinny w takich 
sytuacjach współdziałać z politykami czy 
wręcz przeciwnie?

	● Polityka polega w tym obszarze na przesu-
waniu pieniędzy z innych celów na zdrowie. 
Organizacje w Polsce szybko się skrzyknęły 
do pomagania, zorganizowały pracę, ale na 
początku nikt nie informował, gdzie można 
pomóc. W czasie 28 lat istnienia fundacji po-
litycy konsultowali z nami systemowo dzia-
łania ostatni raz dwadzieścia lat temu, kiedy 

z jednym z ministrów zdrowia dzieliliśmy się 
zadaniami i zakupami. A przecież wpom-
powaliśmy w polską służbę zdrowia miliard 
złotych. Dziś mamy poczucie, że gdy chodzi 
np. o USG czy inkubatory, tylko my je kupu-
jemy. To urządzenia, które po kilku latach in-
tensywnego użycia nadają się do wymiany.  
I gdy kończy się cykl życia takiego sprzętu, do 
nas trafiają prośby, żeby kupić nowy. Wyglą-
da na to, że system uznał, że takie urządzenia 
dla polskich szpitali kupuje tylko fundacja. 
W efekcie, zamiast skupiać się na rzeczach  
i celach najnowocześniejszych – diagnostyce 
czy badaniach genetycznych – zajmujemy się 
kupowaniem USG. Powinniśmy jakąś fabrykę 
założyć [śmiech].

Może jeszcze się uda. Aż się nie chce 
wierzyć, że jeszcze po poprzednim finale  
Orkiestry chciał pan zrezygnować.

	● Po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza 
chciałem, by to społeczeństwo zadecydowa-
ło, co ma być dalej – czy mam podejmować 
decyzje, uczestniczyć w działaniach funda-
cji. W zarządzie fundacji jestem cały czas, to 
funkcja dożywotnia, w fundacji jestem wo-
lontariuszem, nie pracownikiem, ale jeżeli coś 
zrobiliśmy źle, mogę za to odpowiadać. Do 
dziś nikt mnie o nic nie spytał, co sprawia, że 
zastanawiam się, czy ktokolwiek jeszcze pro-

wadzi tę sprawę.

Tu wracamy po części do 
tych strumieni informacji, 
które zagłuszają ważne 
wydarzenia.

	●To największa gorycz: nie 
oglądamy się wstecz, nie 
wyciągamy wniosków. Na 
naszych oczach stała się 
rzecz straszna, spektaku-
larnie zamordowano czło-
wieka. Jest tak wiele rzeczy, 
które powinny nam o tym 
fakcie przypominać, choćby 
ta przedwyborcza atmosfe-
ra. Wielu szanowanych lu-
dzi powtarzało po śmierci 
Pawła: to niemożliwe, my nie 
mamy takich zwyczajów, nie 

palimy książek, nie zabijamy się, to przekrocze-
nie granic. I czy doszło do jakiegoś przełomu?

Czas, który minął od tamtej pory, ugrun-
tował decyzję o pozostaniu w fundacji?

	● To był trudny rok, rok dzielenia Polaków. 
Wielokrotnie powtarzałem: bądźmy bardziej 
wyrozumiali dla drugiego człowieka. A na 
moich oczach, przy akceptacji ogółu, dzieją 
się rzeczy straszne – wyzywanie się od najgor-
szych, budowanie historii, która jest niepraw-
dziwa, niszczenie środowiska i symboli, które 
dla mnie są ważne, jak choćby stadnina koni 
w Janowie Podlaskim. Upadek symbolu „Soli-
darności”. W 1980 r. gnałem do Polski z Berli-
na Zachodniego, żeby zobaczyć, co wyniknie  
z jej powstania. Dziś „Solidarność” budzi 
uczucia będące kompletnym przeciwień-
stwem tamtego entuzjazmu. Pod redakcją 
Trójki policja wciąga młodą rowerzystkę do 
radiowozu, naruszając jej prawa, ktoś lekką 
ręką wydaje kilkadziesiąt milionów na wy-
bory, które się nie odbywają...

Jakaś podstawowa rada dla nas w takich  
czasach?

	● Szanujmy się.

Po tragicznej śmierci 
Pawła Adamowicza 
chciałem, by to  
społeczeństwo  
zadecydowało,  
co ma być dalej  
– czy mam  
podejmować decyzje  
i uczestniczyć  
w działaniach fundacji.

Filantropia w 2020 roku

	● #Filantropia się nie zatrzyma-
ła. Takim hasztagiem europejskie 
fundacje opisują swoje działania  
w czasie pandemii. I owszem – filan-
tropia nabrała większego rozpędu, 
zatacza szersze koła i pokazuje, że 
liczą się współpraca i elastyczność 
w działaniu.

Zaangażowali się obywatele, 
fundacje i firmy. Darowizny na ła-
godzenie skutków COVID-19 w Eu-
ropie szacujemy na ponad 1,1 mld 
euro. Połowa tej kwoty przekazana 
została przez firmy, 410 mln przez 
fundacje, 141 mln przez zamoż-
nych obywateli. Jak zwykle w USA 
te wskaźniki są wyższe. Candid ra-
portuje darowizny na łączną kwo-
tę 11,4 mld dol. Trudno nie wspo-
mnieć o rekordzie Jacka Dorseya, 
założyciela Twittera, który zadekla-
rował przekazanie miliarda dola-
rów, czyli 1/3 swojego majątku, na 
walkę z koronawirusem, edukację 
dziewczynek i kobiet oraz prace 
nad minimalnym dochodem gwa-
rantowanym. Zbiorczych danych 
z Polski nie mamy, ale sami tylko 
członkowie Forum Darczyńców 
na łagodzenie skutków pandemii 
przekazali już ponad 42 mln zł.

Przed nami walka wielu organi-
zacji społecznych o przetrwanie. 
Borykają się z brakiem funduszy, 
a w dobie kryzysu gospodarczego 
ich działania na rzecz najsłabszych 
i poszkodowanych będą bardzo 
potrzebne.

MAGDALENA 
PĘKACKA
dyrektorka
Forum
Darczyńców
w Polsce

	● 4 marca 2020 oficjalnie stwier-
dzono pierwszy przypadek zaka-
żenia COVID-19 w Polsce i rozpo-
częła się walka z koronawirusem. 
Dotychczas epidemia pochłonę-
ła ponad tysiąc ofiar, stwierdzono 
ponad 30 tys. zachorowań. Epi-
demia spowodowała zamrożenie  
wielu gałęzi gospodarki: aktywność 
turystyki i gastronomii spadła do  
15 proc., kultury, rozrywki i rekreacji 
– do 5 proc. Jak szacują organiza-
cje pracodawców, straty wyniosły 
79,3 mld zł.

W tle tych wielkich liczb jest 
sektor NGO. I choć precyzyjnych 
danych brak, to możemy powie-
dzieć, że wśród organizacji poza-
rządowych epidemia wyrządziła  
znaczne szkody.

Wystarczy zapoznać się z dzie-
dzinami najczęściej wskazywanymi 
przez nie jako główne pole aktyw-
ności. Są to: sport, turystyka, rekre-
acja, kultura i sztuka oraz eduka-
cja. Niestety, to właśnie te obszary 
są najbardziej narażone na straty  
z powodu epidemii. Pomimo trud-
nej sytuacji organizacje na ogrom-
ną skalę włączyły się w walkę  
z koronawirusem: szyją maseczki, 
produkują przyłbice, dowożą po-
siłki osobom z grup ryzyka i będą-
cym na kwarantannie. Teraz skala  
zaangażowania w te akcje zmniej-
sza się. Pojawia się za to nowe wy-
zwanie: jak odmrozić społeczne 
zaangażowanie Polaków?

PAWEŁ  
ŁUKASIAK
prezes Akademii
Rozwoju Filantropii
w Polsce

Człowiek jako gatunek jest dostosowany do stawiania czoła wszelkim przeciwnościom losu – ze wszystkim więc  
dajemy sobie radę i określanie obecnych czasów mianem „trudnych” byłoby nadużyciem mocnych słów. Fot. WOŚP

Przez niemal trzy dekady funkcjonowania Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
zbudowała wokół siebie społeczność, która chce być i działać razem. Ta solidarność  
zaprocentowała również podczas pandemii COVID-19.
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P
andemia COVID-19 dała nam niepo-
wtarzalną szansę – musimy jednak 
zacząć od zadawania właściwych py-
tań. Czy czeka nas powrót do świata 

sprzed kryzysu – czy raczej podejmiemy wy-
siłek zaprojektowania go na nowo? Decyzja 
należy wyłącznie do nas i nie powinna wyni-
kać tylko z dążenia do ponownego ożywienia 
gospodarczego.

Nie ulega wątpliwości, że stan świata jesz-
cze przed pandemią stanowił potężne wyzwa-
nie. Wielu ludzi martwiło się straszliwą ceną, 
którą przyjdzie nam zapłacić, jeżeli nie zmieni-
my sposobu zachowania i codziennych przy-
zwyczajeń. Liczyliśmy dni do osiągnięcia przez 
planetę warunków uniemożliwiających dalszą 
ludzką egzystencję, zwłaszcza ze względu  
na skutki zmian klimatycznych.

Stanęliśmy w obliczu poważnego zagro-
żenia powszechnym bezrobociem wywoła-
nym nowym, zakłóconym porządkiem świa-
ta – przede wszystkim ze względu na rozwój 
sztucznej inteligencji. Bogactwa i dobrobyt 
były, i nadal pozostają, domeną nielicznych. 
Różnice w dochodach osiągnęły niebezpiecz-
ny poziom.

Upominaliśmy siebie nawzajem, że bieżące 
dziesięciolecie jest dekadą ostatniej szansy,  
a wszelkie wysiłki podejmowane po jej zakoń-
czeniu przyniosą niewielkie rezultaty, niewy-
starczające, by uratować planetę.

Czy do takiego świata sprzed pandemii  
chcemy wracać? Wybór należy do nas.

Nowy start
	● Koronawirus w nagłym trybie zmienił kon-

tekst oceny świata. Otworzył nam drzwi do 
uprzednio niedostępnych możliwości. Ta-
bula rasa jest w naszych rękach. Zyskaliśmy 
niebywałą wolność wyboru, więc nasze dzia-
łania mogą podążyć w dowolnym kierunku.

Zanim ponownie uruchomimy gospodar-
kę, trzeba uzgodnić jej pożądany format. 
Przede wszystkim musimy wspólnie uznać, 
że jest ona środkiem ułatwiającym osiągnięcie  

Rządy muszą zagwarantować powstrzyma-
nie się od oferowania komukolwiek pienię-
dzy – szczególnie w ramach pakietów pomo-
cowych – o ile nie będą miały pewności, że  
zapewni to maksymalne korzyści społeczne 
i ekologiczne.

Wszelkie działania na rzecz rekonstrukcji 
muszą zmierzać w kierunku stworzenia go-
spodarki odpowiedzialnej społecznie i eko-
logicznie – zarówno na poziomie poszcze-
gólnych państw, jak i globalnie.

To jest TEN moment
	● Zaczynamy od pakietów rekonstrukcji obej-

mujących plany i działania o wysokim wskaź-
niku świadomości społecznej. Musimy two-
rzyć plany już teraz, w samym środku kryzysu. 
Gdy kryzys się skończy, spadnie na nas nawał-
nica starych pomysłów i schematów działania.  
Wytoczone zostaną ciężkie argumenty na 

rzecz rezygnacji z nowych inicjatyw, wska-
zujące, że nowe pomysły są oparte na nie-
sprawdzonych założeniach.

Gdy proponowaliśmy, by igrzyska olimpij-
skie organizowano w formacie uwzględniają-
cym przedsiębiorstwa społeczne, przeciwnicy 
tego pomysłu przytaczali podobne argumen-
ty. Natomiast trwające obecnie przygoto-
wania do letnich igrzysk olimpijskich 2024  
w Paryżu według tego formatu spotykają się  
z rosnącym zainteresowaniem. Musimy zacząć 
pracę przed nawałnicą. To jest TEN moment.

Jedną z przełomowych zmian, którą propo-
nowałbym wprowadzić do całościowego pla-
nu rekonstrukcji, jest przyznanie centralnej roli 
nadal niszowej formule biznesowej – przedsię-
biorstwu społecznemu. Jest to podmiot, któ-
rego celem jest rozwiązywanie problemów 
społecznych, z pominięciem osobistego zy-
sku dla udziałowców, z wyjątkiem zwrotu na-
kładów inwestycyjnych. Po uzyskaniu zwrotu 
z inwestycji całość osiąganych następnie zy-
sków przeznacza się na rozwój i prowadzenie 
przedsiębiorstwa.

Rządy będą miały wiele możliwości tworze-
nia programów zachęt i określania priorytetów 
otwierających przestrzeń dla przedsiębiorstw 
społecznych, które mogłyby przejmować  
istotne obowiązki na rzecz przemodelowania 
gospodarki. Jednocześnie rządy nie powinny 

wyznaczonych przez nas celów. Nie powinna  
przypominać śmiercionośnej pułapki stworzo-
nej przez jakąś boską siłę z myślą o ukaraniu 
ludzkości. Nie powinniśmy ani na chwilę zapo-
minać, że gospodarka jest systemem stworzo-
nym przez nas samych. Nie możemy ustawać  
w jej projektowaniu i usprawnianiu do mo-
mentu osiągnięcia możliwie najwyższego 
poziomu powszechnej szczęśliwości.

Jeśli w którymkolwiek momencie stwier-
dzimy, że gospodarka nie podąża w zamie-
rzonym kierunku, musimy natychmiast zna-
leźć, a następnie usunąć problem. Nie wol-
no nam uciekać się do wymówek, że bardzo 
nam przykro, ale nie osiągniemy założonych 
celów, gdyż nie pozwalają nam na to opro-
gramowanie lub sprzęt.

Jeżeli naszym celem jest stworzenie świa-
ta o zerowej emisji dwutlenku węgla netto, 
rozpocznijmy prace nad odpowiednim sprzę-

tem i oprogramowaniem. Jeżeli chcemy żyć 
w świecie pozbawionym bezrobocia – róbmy 
to samo. Jeśli chcemy świata bez koncen-
tracji bogactwa i majątku w rękach nielicz-
nych – róbmy to samo. Naszym celem po-
winno być opracowanie właściwego sprzętu 
i odpowiedniego oprogramowania. Siła jest  
w nas. Ludzie w stu procentach skupieni na 
realizacji celu zwykle go osiągają. Nic nie 
jest niemożliwe.

Kryzys spowodowany koronawirusem 
umożliwia nam nowy start – sposobność za-
projektowania sprzętu i oprogramowania od 
nowa, z czystą kartą.

Bardzo pomocna będzie tu jedna prosta, 
jednomyślnie podjęta globalna decyzja. Jasno 
sformułowana instrukcja: nie chcemy wracać 
tam, skąd przyszliśmy. Nie chcemy wskakiwać 
pod tę samą rynnę w imię skutecznego uru-
chomienia tak zwanego procesu odtwarzania.

Samego procesu nie powinno się nawet 
określać mianem „odtwarzania”. Możemy po-
służyć się terminem „rekonstrukcja” – pomoże 
to sprecyzować przyświecający nam cel. Klu-
czową rolę do odegrania w jego osiągnięciu 
będą miały przedsiębiorstwa. Punktem wyj-
ścia do programu rekonstrukcji pokoronawiru-
sowej musi być twarda decyzja o postawieniu  
w centrum wszelkich działań społecznych  
i ekologicznych.

oczekiwać od przedsiębiorstw społecznych 
podejmowania działań we wszystkich obsza-
rach rodzących taką potrzebę.

Władze będą musiały uruchomić własne 
programy, na przykład opieki nad osoba-
mi bezrobotnymi i pozbawionymi środków 
do życia, w ramach tradycyjnych systemów 
opieki społecznej i zdrowotnej, podejmu-
jąc działania na rzecz ożywienia wszystkich 
niezbędnych usług i wsparcia branż, w któ-
rych natychmiastowe uruchomienie przed-
siębiorstw społecznych nie będzie możliwe.

Aby przyspieszyć wejście na rynek przed-
siębiorstw społecznych, władze rządowe lub 
osoby prywatne mogłyby tworzyć fundusze 
social venture capital dla przedsiębiorstw spo-
łecznych, na szczeblu centralnym i lokalnym, 
zachęcając podmioty sektora prywatnego, 
fundacje, fundusze inwestycyjne i instytucje 
finansowe do inwestowania w nie. 

Rządy powinny zachęcać tradycyjne spół-
ki do przekształcania się w przedsiębiorstwa 
społeczne, a przynajmniej do uzyskania sta-
tusu podmiotów odpowiedzialnych społecz-
nie, namawiając je do tworzenia społecznych 
spółek joint venture.

W ramach programu przebudowy rządy 
mogłyby finansować przedsiębiorstwa spo-
łeczne, by umożliwić im nabywanie spółek  
i łączenie się z firmami znajdującymi się  
w trudnej sytuacji. Banki centralne mogły-
by zezwolić przedsiębiorstwom społecz-
nym, podobnie jak tradycyjnym spółkom, na 
otrzymywanie finansowania i inwestowanie  
na giełdzie.

Proces odbudowy stworzy liczne możli-
wości, a władze państwowe powinny zaan-
gażować w ten proces możliwie największą 
liczbę podmiotów z sektora przedsiębiorstw 
społecznych.

Inwestycje w przedsiębiorstwa  
społeczne

	● Kim są podmioty inwestujące w przedsię-
biorstwa społeczne i gdzie je znaleźć?

Są wszędzie. Nie widzimy ich, ponieważ 
współczesne podręczniki ekonomii nie uzna-
ją ich istnienia. Stosunkowo niedawno do 
treści programów nauczania na wydziałach 
ekonomii włączono rozważania na temat biz-
nesu społecznego, przedsiębiorczości spo-
łecznej, inwestowania społecznie odpowie-
dzialnego i organizacji non profit jako zagad-
nień pobocznych. W znacznej mierze jest to 
skutek powszechnego uznania dla instytucji  
Grameen Bank i mikrokredytu.

Póki ekonomia pozostaje nauką o maksy-
malizacji zysku, nie możemy w pełni na niej 
polegać w programie rekonstrukcji opartej na 

Jeżeli nie zadbamy o opracowanie odpowiedzialnego społecznie i ekologicznie planu przyszłych 
działań postpandemicznych, czeka nas jeszcze większa katastrofa – pisze Muhammad Yunus,  
laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

Nie planujmy odtwarzania gospodarki po koronawirusie. Zaprojektujmy ją od nowa

Innowacje i powszechna edukacja wspie-
rają zrównoważony rozwój i poprawiają ja-
kość życia milionów ludzi na całym świecie.  
Dlatego jednym z elementów strategii BASF 
jest realizacja 4. Celu Zrównoważonego Roz-
woju, czyli dobrej jakości edukacji. 

10 lat z Centrum Nauki Kopernik 
	● Aby to osiągnąć, BASF współpracuje  

z Centrum Nauki Kopernik i uczelniami wyż-
szymi. Od 10 lat firma jest wyłącznym partne-
rem laboratorium chemicznego CNK, gdzie 
w tym czasie zrealizowano 5,5 tys. zajęć we-
dług ponad 30 scenariuszy, z których 5 opra-
cowali jej specjaliści. Ufundowała kamerę 

UV i realizuje eventy z udziałem ekspertów  
i ambasadorek programu edukacyjnego  
chemiatomy. – Współpraca z CNK jest dla nas 
kluczowa w zakresie promocji nauki i wsparcia 
edukacji – mówi Katarzyna Byczkowska, pre-
zes BASF Polska. – Podpisaliśmy też umowę  
o współpracy z Wydziałem Chemicznym  
Politechniki Warszawskiej. Chcemy pobudzać 
innowacje i transfer wiedzy oraz kształcić  
wykwalifikowane kadry dla gospodarki.

Edukacja chemiczna z domu
	● Ambasadorki autorskiego programu  

chemiatomy prowadzą na Facebooku profil, 
gdzie publikują instrukcje eksperymentów 

bezpiecznych do samodzielnego wykonania 
w domu. Dzięki temu uczniowie mogą zoba-
czyć, jak chemia działa poza klasą i znaleźć 
inspirację do dalszej nauki.

Biznes walczy z pandemią
	● BASF wspiera walkę z koronawirusem.  

Firma w połowie sfinansowała zakup dla Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legni-
cy wartego 160 tys. zł ambulansu do transportu 
pacjentów z podejrzeniem COVID-19. Wcze-
śniej przekazała specjalistyczne kombinezony  
i 400 certyfikowanych gogli. Środki ochrony oso-
bistej trafiły też do pogotowia ratunkowego,  
strażaków i policji w Środzie Śląskiej. 

– Cieszymy się, że mogliśmy pomóc, bo tu-
taj mieszkamy, tutaj pracujemy i czujemy się 
częścią tej lokalnej społeczności – mówi Jan 
Garbe, dyrektor Zakładu Produkcji Kataliza-
torów BASF.

Edukacja częścią strategii

Laboratorium chemiczne Centrum Nauki Kopernik

MUHAMMAD YUNUS
bangladeski ekonomista, twórca Grameen Bank, 
laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 2006 r.

Stan świata jeszcze przed pandemią stanowił potężne  
wyzwanie. Dosłownie liczyliśmy dni do osiągnięcia  
przez planetę warunków uniemożliwiających egzystencję, 
zwłaszcza z powodu zmian klimatycznych.
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Priorytetem Grupy Polpharma jest zapewnie-
nie wysokiej jakości pracy, rozumianej nie tylko 
 jako skuteczna realizacja celów biznesowych, 
ale również postępowanie zgodne z wartościa-
mi firmy. Są nimi Szacunek, Uczciwość, Odpo-
wiedzialność, Solidarność i Współpraca. 

Nowy system ocen
	● Dzięki wdrożeniu nowego procesu oceny 

pracownika integralną częścią oceny każdej 
osoby zatrudnionej w Grupie Polpharma stał 
się sposób realizacji przez nią zadań, czyli za-
chowania wynikające z wartości. Celem tych 
działań jest budowa angażującej kultury orga-
nizacyjnej opartej na wartościach. 

Już podczas procesu stawiania celów rocz-
nych w Polpharmie kluczowym elementem 
omawianym przez menedżerów z pracowni-
kami było znaczenie wartości dla codziennej 
pracy. W 2019 roku ponad 600 menedżerów 
odbyło niezbędne szkolenia. Dotyczyły one 
nowego systemu ocen oraz budowania zro-
zumienia dla oczekiwanych zachowań, a także 
analizy praktycznych przykładów z codziennej 
pracy, które realizują bądź łamią przyjęte przez 
firmę standardy. Prowadzone były również spo-
tkania dla pracowników, szkolenia online oraz 
warsztaty w zespołach. Dodatkowym, waż-
nym elementem była budowa współodpowie-
dzialności pracownika za ocenę swojej pracy  

poprzez konieczność dokonania samooce-
ny. W marcu 2020 roku wszyscy pracownicy  
Grupy Polpharma przeszli ocenę roczną  
w ramach nowego systemu.

Jednocząca rola wartości 
	● Cały proces wpłynął na wzrost świadomości 

oraz rozwój dialogu na temat wartości i zacho-
wań pomiędzy menedżerami a pracownikami. 
Przyniosło to rezultaty m.in. w czasie pandemii, 
kiedy to właśnie wartości, a zwłaszcza Odpowie-
dzialność i Solidarność, zjednoczyły pracowników 
wokół wspólnych celów. Najważniejszym z nich 
było zapewnienie bezpieczeństwa lekowego 
pacjentom, co wymagało od załogi wzmożo-
nego zaangażowania w najtrudniejszym okre-
sie. Wszystkie fabryki Grupy Polpharma praco-
wały bardzo intensywnie – 7 dni w tygodniu na 
3 zmiany, przy rekordowo niskiej absencji – aby 
nikomu nie zabrakło potrzebnych leków. 

Wartości na dobre i złe czasy

Solidarni wobec pacjentów w czasie pandemii 

odpowiedzialności społecznej i środowisko-
wej. Całą strategię należałoby oprzeć na za-
łożeniu zwiększenia udziału przedsiębiorstw 
społecznych w gospodarce.

Sukces przedsiębiorstw społecznych stanie 
się widoczny nie tylko wtedy, gdy zwiększy 
się ich udział w gospodarce, lecz także, gdy 
raptownie wzrośnie liczba przedsiębiorców 
angażujących się w oba rodzaje działalności. 
Będzie to oznaka uruchomienia gospodar-
ki opartej na odpowiedzialności społecznej  
i środowiskowej.

Gdy rządy uznają istnienie przedsiębiorców 
i inwestorów biznesu społecznego, można 
będzie spodziewać się ich entuzjastyczne-
go wejścia na rynek – będą zainteresowani  

odegraniem istotnej społecznie roli odpo-
wiadającej na potrzeby wiążące się z tą histo-
ryczną szansą. Przedsiębiorcy w biznesie spo-
łecznym nie są członkami małej społeczności 
dobroczyńców. Tworzą istotny ekosystem glo-
balny obejmujący koncerny międzynarodo-
we, duże fundusze przedsiębiorstw społecz-
nych, wielu utalentowanych prezesów spółek, 
korporacje, fundacje i fundusze powiernicze 
dysponujące wieloletnim doświadczeniem  
w finansowaniu i prowadzeniu globalnych  
i lokalnych przedsiębiorstw społecznych.

Z chwilą uznania roli przedsiębiorstw spo-
łecznych przez gremia rządowe wielu zade-
klarowanych zwolenników osobistego zysku 

jest bezrobocie powstałe w wyniku załamania  
się gospodarki. Przedsiębiorcy społeczni mają 
możliwość tworzyć miejsca pracy dla bezro-
botnych. Mogą również pomagać tym oso-
bom zakładać firmy, udowadniając tym sa-
mym, że ludzie rodzą się jako przedsiębiorcy, 
a nie jako osoby poszukujące pracy. Przedsię-
biorstwa społeczne mogą zaangażować się  
w tworzenie silnego systemu opieki zdrowot-
nej we współpracy z organami rządowymi.

Inwestor w biznesie społecznym to nieko-
niecznie osoba prywatna. Inwestorami mogą 
być instytucje, na przykład fundusze inwe-
stycyjne, fundacje, fundusze powiernicze lub 
firmy specjalizujące się w zarządzaniu bizne-
sem społecznym. Wiele takich podmiotów 
doskonale wie, jak powinna wyglądać przy-
jazna współpraca z właścicielami tradycyj-
nych spółek.

Ze względu na desperację społeczną i wy-
jątkowe okoliczności, z którymi mamy do 
czynienia w warunkach postpandemicznych, 
właściwy apel ze strony rządu może wywołać 
gwałtowną i bezprecedensową falę nowych 
działań. Będzie to sprawdzian przywództwa 
dowodzący, iż świat można zainspirować do 
odnowy metodami dotychczas nieznanymi 
– a ich inicjatorami mogą być zarówno osoby 
młode, w średnim wieku, jak i seniorzy, a tak-
że zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

Nie będzie gdzie się schować
	● Jeśli po zakończeniu pandemii nie zaanga-

żujemy się w realizację programu opartego na 
świadomości i odpowiedzialności społecznej 
oraz środowiskowej, to zaczniemy zmierzać 
w kierunku katastrofy znacznie gorszej niż ta, 
którą przyniósł nam koronawirus.

Przed koronawirusem możemy ukryć się  
w domach, ale jeżeli nie zajmiemy się rozwią-
zywaniem pogłębiających się problemów glo-
balnych, to nie będziemy mieli gdzie się scho-
wać przed rozgniewaną Matką Naturą i roz-
gniewanymi obywatelami na całym świecie.

chętnie sięgnie po niezbadane pokłady wła-
snego talentu, by wejść w świat przedsiębior-
czości społecznej, osiągnąć sukces także na 
tym polu i odegrać znaczącą rolę społeczną  
w dobie kryzysu.

Ludzie to urodzeni przedsiębiorcy, a nie 
jednostki poszukujące zatrudnienia

	● Programy odbudowy muszą przełamać 
tradycyjny podział zadań między obywate-
lami a rządem.

Uznaje się za rzecz oczywistą, że utrzyma-
nie rodziny i płacenie podatków to rola każ-
dego obywatela; natomiast do obowiązków 
rządu i – w ograniczonym zakresie – sektora 
organizacji pozarządowych należy rozwią-

zywanie wszelkich problemów dotyczących 
zbiorowości społecznej: ochrona klimatu, 
tworzenie miejsc pracy, opieka zdrowotna, 
oświata, dostęp do wody pitnej itd.

Programy odbudowy powinny zachęcać 
obywateli do dobrowolnego angażowania 
swoich umiejętności w rozwiązywanie proble-
mów przez tworzenie przedsiębiorstw spo-
łecznych. Siła biznesu społecznego nie tkwi  
w wielkości danej inicjatywy, lecz w liczbie 
inicjatyw. Zwielokrotnione małe inicjaty-
wy przybierają postać istotnego działania  
w skali krajowej.

Jednym z problemów, z którym przedsię-
biorcy społeczni mogliby pilnie się zmierzyć, 

Jeśli po zakończeniu pandemii nie zaangażujemy się w realizację programu opartego na świadomości  
i odpowiedzialności społecznej oraz środowiskowej, to zaczniemy zmierzać w kierunku katastrofy.

Jeżeli nie zadbamy o opracowanie odpowiedzialnego społecznie i ekologicznie planu przyszłych 
działań postpandemicznych, czeka nas jeszcze większa katastrofa – pisze Muhammad Yunus,  
laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

Nie planujmy odtwarzania gospodarki po koronawirusie. Zaprojektujmy ją od nowa
Muhammad Yunus jest propagatorem „biz-
nesu społecznego”, którego zadaniem jest 
osiąganie celów korzystnych dla społeczeń-
stwa lub planety. Przedsiębiorstwo społeczne 
musi przynosić zyski i pokrywać koszty swo-
jej działalności, ale wypracowywany zysk jest 
w całości przeznaczany na cel społeczny lub 
inwestycje w rozwój. Właściciele/inwestorzy 
nie mogą osiągać prywatnych korzyści finan-
sowych, mogą jedynie stopniowo odzyskiwać 
zainwestowane pieniądze. O sukcesie tego 
typu przedsiębiorstw świadczy ich pozytyw-
ny wpływ społeczny lub środowiskowy, a nie 
wysokość wypracowanych przez nie zysków.

Biznes społeczny czy prywatny?
	● Należy rozróżnić formę przedsiębiorczości 

proponowaną przez Muhammada Yunusa od 
rozwijającego się równolegle ruchu przed-
siębiorstw prywatnych, które również zbu-
dowane są wokół misji społecznej (lub śro-
dowiskowej), jednak mogą dysponować wy-
pracowanym zyskiem według uznania. Takie 
przedsiębiorstwa pozytywnego wpływu (lub 
zrównoważone modele biznesowe) dążą do 
osiągnięcia podwójnego celu – efektywności 
biznesowej oraz do realizacji misji społecznej. 
Firmy te, koncentrując się na wywieraniu po-
zytywnego wpływu na ludzi i planetę, poka-
zują, że w biznesie może chodzić o coś więcej 
niż zyski, co nadaje mu zupełnie nowy sens. 

Ludzie chcą dobra
	● Potrzeba poczucia sensu podejmowanych 

aktywności jest jedną z najważniejszych ludz-
kich motywacji. Gdy obserwuje się poczyna-
nia przedsiębiorstw, które nie stawiają zysku 
na pierwszym miejscu, pasję ich założycieli 
i pracowników, można zauważyć, że biznes 
może być elementem budującym dla czło-
wieka, całego społeczeństwa i planety.

Różne modele
	● Porządkując wiedzę z zakresu zrównowa-

żonych modeli biznesowych, badacze wy-
różnili m.in. modele typu „cena i dochód” (np. 
innowacyjne formy płatności za produkt), fi-
nansowanie (np. mikrofinansowanie), ekopro-
jekt, zamykanie pętli (np. modele bazujące na 
wykorzystywaniu i sprzedawaniu produktów 
ubocznych), zielone łańcuchy dostaw, donacja 
(np. model typu „kup jeden, przekaż jeden”)  
i zapewnianie dostępu (np. dostępna edukacja).

Przedsiębiorczość społeczna  
na świecie

O AUTORZE
Muhammad Yunus jest laureatem Nagrody Nobla, 
ekonomistą i założycielem Grameen Bank, pomy-
słodawcą i pionierem uruchomienia kilku przedsię-
biorstw społecznych. Opiera działania na założeniu, 
że prawo do pożyczek i przedsiębiorstwa społeczne 
należą do podstawowych praw człowieka. Wszelkie 
opinie przedstawione w niniejszym materiale stano-
wią odzwierciedlenie osobistych poglądów autora.

Muhammad Yunus dzielił się z nami swoimi ideami  
w edycjach: 10., 12.,13. i 18. Więcej artykułów  
autora przeczytasz na kompendiumcsr.pl 

Przed koronawirusem możemy ukryć się w domach,  
ale jeżeli nie zajmiemy się rozwiązywaniem pogłębiających 
się problemów globalnych, nie będziemy mieli gdzie się 
schować przed rozgniewaną Matką Naturą.
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Poddawani jesteśmy obecnie wielkiemu te-
stowi, który ma za zadanie zweryfikować na-
szą ludzką przyzwoitość, odpowiedzialność  
i umiejętność dopasowania się do zmian. Ocze-
kujemy, że w tych trudnych czasach firmy za-
reagują odpowiednio do sytuacji i udowod-
nią, że głoszone od ponad wieku hasła nie są 
pustymi sloganami. Od początku pandemii 
jesteśmy świadkami wspólnych oddolnych 
akcji, pokazujących siłę wzajemnych relacji  
i wagę wartości.

Pomagamy globalnie i lokalnie
	● Przekazanie superkomputera bp w Houston, 

którego moce obliczeniowe oddane zostały na 

medyczne cele badawcze, wspieranie banków 
żywności, tankowanie pojazdów służb ratowni-
czych i finansowanie porad dotyczących zdro-
wia psychicznego – w Polsce prezes Bogdan  
Kucharski zdecydował, że po ogłoszeniu sta-
nu epidemii bp rozpoczęło konkretną pomoc.

„Jesteśmy przedstawicielem 
branży mocno dotkniętej sta-
nem epidemii, ale zdajemy so-
bie sprawę z naszego wpływu na funkcjonowanie 
wielu obszarów codziennego życia”.

W pierwszych tygodniach pandemii służ-
by ratownicze otrzymały na stacjach bp dar-
mowe napoje, a szpitale jednoimienne pali-
wo i oleje Castrol do pojazdów ratowniczych.  

Zwiększyliśmy pomoc dla naszych wieloletnich 
partnerów społecznych, pomagając dostarczać 
obiady dla dzieci objętych pomocą Pajacyka 
(rozszerzona współpraca z PAH i przekazanie pa-
liwa na akcję #pajacykbezprzerwy), wspierając 
wirtualną puszkę Pól Nadziei dla hospicjum Św. 

Łazarza i przekazując pali-
wo dla lekarzy i pielęgniarek 
dojeżdżających do domów 

pacjentów. Wsparliśmy programy: Dobre Słowa 
– Infolinię dla Seniorów 12 333 70 88, Akademię 
Przyszłości – edukację dla dzieci oraz działalność 
Stowarzyszenia SIEMACHA w Odporyszowie.  
W pomoc włączyli się też bezpośrednio pra-
cownicy bp, a ma ona tyle twarzy, ilu ich jest. 

Są wśród nas czynni ratownicy medyczni, nasze 
dzieci pomagają seniorom, a wszyscy staramy 
się inspirować innych do pomocy.

Nasze filary
	● W odpowiedzialnych organizacjach modele 

operacyjne i strategie zmieniają się i dostoso-
wują do rzeczywistości, ale niezmiennymi fi-
larami naszego modelu zarządzania są i będą 
wartości: bezpieczeństwo, szacunek, doskona-
łość, jeden zespół oraz odwaga, według któ-
rych działamy. Wierzymy, że z tego trudnego 
doświadczenia wyjdziemy z przekonaniem, 
że to właśnie dbałość o siebie nawzajem jest 
podstawą przyszłego świata. 

CASE STUDY PARTNERA PUBLIKACJI

Nadzieja nie jest strategią

#dbajmyosiebie

P
opularny w ostatnich latach w me-
diach społecznościowych zwrot „roz-
przestrzenianie wirusowe” dotyczy 
szybkiego rozpowszechniania pomy-

słów lub memów w świecie cyfrowym. Jednakże  
w pierwszych miesiącach 2020 roku, gdy koro-
nawirus zaczął obiegać świat, boleśnie uświa-
domiliśmy sobie pierwotne znaczenie tej frazy. 
Oba znaczenia wiąże wspólna dynamika – po-
chodna funkcjonowania złożonych, wzajemnie  
powiązanych systemów.

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do 
zwiększania świadomości społecznej i lepszego 
zrozumienia żywych systemów i ich nieliniowej 
dynamiki, mimo że większość odbiorców opisu-
jących obecną sytuację najprawdopodobniej nie 
odwoływałaby się do terminów stricte nauko-
wych. W niniejszym zwięzłym artykule postaram 
się naszkicować kilka wniosków potencjalnie 
przydatnych w stawianiu czoła globalnym wy-
zwaniom społecznym i ekologicznym.

Pięć wniosków
	● Pierwszym i najbardziej oczywistym spostrze-

żeniem związanym z globalnym rozprzestrzenia-
niem się koronawirusa jest sam charakter pętli 
sprzężenia zwrotnego. Liczba zakażonych jed-
nostek w tym samonapędzającym się układzie 
wpływa na wskaźnik zakażeń, tj. wzrost liczby 
osób zakażonych. Zjawisko to nazywamy pętlą 
sprzężenia zwrotnego dodatniego lub wzmac-
niającego; gdy skutki są niekorzystne, mówi-
my raczej o błędnym kole. W zrównoważonym 
rozwoju również pojawiają się pętle sprzężenia 
zwrotnego dodatniego, takie jak wpływ zmian 
klimatycznych na pożary w lasach Amazonii czy 
też topnienie wiecznej zmarzliny, przyczyniające 
się do nasilenia zmian klimatycznych.

Drugie spostrzeżenie dotyczy charakteru wzro-
stu wykładniczego. Statystyki zmieniają się niemal-
że z dnia na dzień – natomiast w dniu, w którym 
piszę te słowa, tezę tę można zilustrować stwier-
dzeniem, że większość krajów odnotowała po-
dwojenie liczby zakażeń w ciągu mniej więcej 
trzech dni. Powolnym wzrostem liczby zakażeń  

wzajemnych cyfrowych, społecznych i gospo-
darczych powiązań, które sprzyjają rozkwitowi 
kreatywności i dzielenia się ze światem korzyst-
nymi rozwiązaniami.

Odporna gospodarka
	● Wszystkie wymienione właściwości złożonych 

systemów są drogowskazem na drodze do zrów-
noważonej transformacji i tworzenia zintegrowa-
nej wartości w społeczeństwie. Swoją koncep-
cję nazwałem „Siecią zintegrowanej wartości”. 
Ukazuje ona zalecany format przechodzenia  
z obszarów załamania systemu (pięć sił rozpadu, 
czyli bodźce sprzyjające transformacji: zakłócenie, 
dysproporcja, degradacja, wykluczenie cyfrowe 
i rozgoryczenie) na ścieżkę systemowego prze-
łomu lub innowacyjności (pięć sił integracji: bez-
pieczeństwo, dzielenie się rozwiązaniami, mecha-
nizmy zrównoważone, rozwiązania inteligentne, 
osiągnięcie stanu zadowolenia).

Na przykładzie pandemii koronawirusa moż-
na zilustrować, jak odporna gospodarka (resilien-
ce economy) reaguje na kryzys, aby go przetrwać 
i obniżyć poziom ryzyka. W ramach gospodarki 
dostępu (access economy) poszukuje się rozwią-
zań gwarantujących objęcie wszystkich obywa-
teli opieką zdrowotną niezależnie od dochodów 
i innych czynników demograficznych. W gospo-
darce o obiegu zamkniętym (circular economy) 
podejmuje się próby opracowania nowatorskich 
metod skutecznego recyklingu wszystkich two-
rzyw sztucznych jednorazowego użytku wykorzy-
stanych w produkcji środków ochrony osobistej.  
W gospodarce cyfrowej (digital economy) wyko-
rzystuje się sztuczną inteligencję i druk 3D w dia-
gnostyce i leczeniu wirusa. W wymiarze gospodar-
ki dobrostanu (wellbeing economy) przeznacza się 
zasoby na opracowanie szczepionki i opiekę nad 
osobami zakażonymi koronawirusem.

Te same obszary gospodarki stają w obliczu 
innych wyzwań związanych ze zrównoważonym 
rozwojem – od zmian klimatu i utraty różnorod-
ności biologicznej po równość płci i bezpieczeń-
stwo zasobów żywności. A najlepsze rozwiąza-
nia – tworzące wartość zintegrowaną – to ta-
kie, które zapewniają wielowymiarowe korzyści  
w globalnym systemie: innowacje jednocześnie 
inteligentne i zrównoważone; rozwiązania jed-
nocześnie satysfakcjonujące i służące wspólnym 
celom; strategie bezpieczne i również zrówno-
ważone. Tak brzmią wnioski wynikające z my-
ślenia systemowego w odniesieniu do naszej 

w początkach pandemii można zapewne tłuma-
czyć początkowo niespieszną reakcję większości 
rządów, przedsiębiorstw i obywateli. Analogicz-
nie, globalny wzrost PKB – napędzany rosnącą 
konsumpcją – charakteryzuje się podobną wy-
kładniczą krzywą wzrostu o mocno niekorzystnym 
wpływie na klimat i ekosystemy naszej planety.

Trzecie spostrzeżenie dotyczy zjawisk przero-
stu i załamania. Oba są typowe dla warunków 
wzrostu wykładniczego w układzie skończonym.  
W warunkach pandemii oznacza to, że gdyby 
umożliwić wirusowi niekontrolowane namna-
żanie, liczba nowych nosicieli wyczerpałaby się  
i wirus by wymarł. W opartym na symulacji kom-
puterowej badaniu Limits to Growth (Granice wzro-
stu) z 1972 roku ostrzegano przed prawdopodo-
bieństwem wystąpienia negatywnego scenariu-
sza dla Ziemi i jej mieszkańców, jeżeli na świecie 
dalej będzie następował gwałtowny wzrost licz-
by ludności w połączeniu z zanieczyszczaniem  

środowiska i szybkim wzrostem konsumpcji. Treść 
badania aktualizowano czterokrotnie, ostatnio 
w roku 2012. Wyniki nadal sugerują wystąpienie 
przerostu i załamania jako najbardziej prawdo-
podobnego scenariusza dla globalnej cywilizacji.

Czwarte spostrzeżenie dotyczy pojęcia złożo-
ności w nauce o systemach wynikającej z mno-
gości połączeń lub relacji w danym układzie. Im 
większa liczba wzajemnych powiązań, tym bar-
dziej złożony i zazwyczaj trudniejszy do zarzą-
dzania jest sam system. Proces rozprzestrzenia-
nia się koronawirusa trudno zatrzymać, ponieważ 
na świecie żyją miliardy ludzi – a ze względu na 
intensywność, tempo i prostotę podróżowania 
liczba powiązań pomiędzy nami znacznie wzro-
sła. Z tego samego powodu wprowadzanie zmian 
do niezrównoważonych wzorców zachowań 
społecznych – takich jak nadmierna konsump-
cja – jest dzisiaj zadaniem nadzwyczaj trudnym.

Ostatnie spostrzeżenie dotyczy zasady wyłania-
nia, czyli zdolności systemów złożonych do wy-
twarzania zachowań lub zjawisk niewidocznych 
z poziomu poszczególnych elementów układu. 
Wyłanianie to proces spontanicznej innowacyj-
ności. Po wybuchu pandemii przyglądaliśmy się 
działaniom dostosowawczym podejmowanym 
przez przedsiębiorstwa i start-upy prowadzą-
cym do uruchomienia produkcji respiratorów  
i środków ochrony osobistej. Realizacja sformu-
łowanych przez ONZ Celów Zrównoważone-
go Rozwoju również wymaga innowacyjności,  
a wiele nowych rozwiązań wyłoni się jako efekt  

Jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z pandemii koronawirusa?

Najlepsze rozwiązania – tworzące wartość zintegrowaną  
– zapewniają wielowymiarowe korzyści w globalnym  
systemie. COVID-19 to szansa, by je wypracować.

Systemy złożone są bardzo powszechne.  
Są nimi m.in. żywe organizmy i ich organy 
(np. mózg), infrastruktura sieciowa (np. in-
ternet, sieć energetyczna), systemy społecz-
no-gospodarcze (np. miasto, organizacja, 
rynek, system finansowy), społeczeństwa, 
klimat czy ekosystemy.

Istotą systemów złożonych są wzajemne 
oddziaływania na siebie wielu elementów.

 
Jaki jest związek między motylem  
a koronawirusem? 

	● Systemy złożone charakteryzują się 
ogromną wrażliwością na niewielkie za-
burzenia, które powodują istotne zmiany 
w zachowaniu całego systemu. Obrazowo 
opisuje to tzw. efekt motyla, który oznacza, 
że niezwykle małe i wydawałoby się niezna-
czące zaburzenia mogą prowadzić do spek-
takularnych zmian (skutków). Jak powiedział 
jego odkrywca Edward Lorenz, „machnięcie 
skrzydeł motyla w Brazylii może wywołać 
tornado w Teksasie”. Rozwój obecnej pande-
mii jest książkowym przykładem tego efektu: 
zakażenie się koronawirusem od zwierzęcia 
przez pacjenta zero w Wuhanie w Chinach 
doprowadziło do globalnego lockdownu, 
gigantycznych konsekwencji społecznych  
i gospodarczych, a na COVID-19 umierają 
nawet oddaleni od cywilizacji rdzenni miesz-
kańcy Amazonii.

Dlaczego wirusy mnożą się tak szybko?
	● Z systemami złożonymi powiązane jest  

zjawisko wzrostu wykładniczego. Taki 
wzrost jest charakterystyczny dla wielu pro-
cesów występujących w przyrodzie (np. na-
mnażanie bakterii), w życiu społeczno-gospo-
darczym (m.in. wzrost liczebności populacji, 
wzrost gospodarczy, wzrost długu, wzrost 
zapotrzebowania na energię, wzrost zużycia 
zasobów) czy rozwoju technologii (np. zwięk-
szanie mocy obliczeniowej komputerów). 

Wzrost wykładniczy jest także odpowie-
dzialny za tzw. mechanizm wirusowy. Opi-
suje on model szybkiego rozprzestrzenia-
nia się patogenów, ale podobne reguły od-
noszą się także m.in. do informacji, plotek, 
mód czy idei. Każda osoba, która się z nimi 
zetknie, przekazuje je więcej niż jednej ko-
lejnej osobie, przyczyniając się do błyska-
wicznego rozpowszechnienia się „obiektu 
zainteresowania”, informacji czy poglądu  
w danym środowisku. Mechanizm ten ob-
serwujemy dziś przede wszystkim w interne-
cie, gdzie może bez trudu zaistnieć z uwagi 
na łatwość i szybkość przekazywania treści 
oraz to, że użytkownicy są między sobą po-
łączeni, tworząc rozległe sieci społeczne. 
Ogromną rolę odgrywają w tym procesie 
portale społecznościowe, gdzie ludzie pu-
blikują treści, które docierają natychmiast 
do setek czy nawet tysięcy ich przyjaciół  
i znajomych. Ci z kolei podają je dalej. Na ba-
zie tego wzorca powstał w ostatnich latach 
nowy model marketingowy zwany marke-
tingiem wirusowym.

Warto zrozumieć systemy złożone. 
Wyjaśniamy ważne pojęcia:

WAYNE VISSER
profesor Antwerp Management School  
oraz University of Cambridge

To nie czas na załamywanie rąk. W kryzysie należy zrobić wszystko, 
by się przystosować. Zadbać zarówno o oszczędność i mobilność  
firmy, jak i o los najsłabszych wokół nas.
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drogi w kierunku zrównoważonej transformacji, 
jakie można wysnuć z doświadczeń związanych 
z pandemią koronawirusa.

Koronawirus a zintegrowana wartość
	● Prace nad niedawno opublikowanym rapor-

tem Sustainability@Work wydanym przez firmę 
Randstad prowadziłem jeszcze przed wybuchem 
pandemii. Jednakże wobec konieczności szybkiej 
reakcji na zagrożenia związane z koronawiru-
sem przygotowana przez nas analiza znaczenia 
zrównoważonej transformacji dla pracowników 
i miejsca pracy okazała się jeszcze bardziej aktu-
alna. Poniżej wykazuję, jak kluczowe zagadnienia 
omówione przeze mnie w raporcie odnajdują 
się w realiach gospodarki dotkniętej COVID-19.

Podstawy zrównoważonej transformacji można 
zbudować jedynie w oparciu o rozumienie świata 
jako złożonego układu wzajemnych zależności. 
Takie podejście oparte na myśleniu systemowym 
zakłada opisywanie zjawisk w kategoriach relacji, 
wzorców i ich kontekstu. Ta optyka pozwala do-
strzec pięć obszarów rozpadu systemów na świe-
cie, tj. sił fragmentacji stanowiących zagrożenie 
dla wielopoziomowych układów, na których po-
legamy, aby tworzyć prawidłowo funkcjonujące 
społeczeństwa i wysoką jakość życia. Oto one:

Zakłócenie – w tym zdarzenia nagłe i kryzy-
sowe, na przykład pandemie, klęski żywiołowe, 
kryzysy rynkowe lub katastrofy przemysłowe. 
Wybuch epidemii koronawirusa jest książkowym 
przykładem zakłócenia zagrażającego ogólnemu 
funkcjonowaniu licznych systemów społeczno-
-gospodarczych.

Dysproporcja – w tym nierówne traktowanie 
różnych grup społecznych, dyskryminacja i nie-
sprawiedliwe praktyki gospodarcze i społeczne.  
W ostatnim okresie przekonaliśmy się, że korona-
wirus jest szczególnie dotkliwy dla grup słabszych,  
a przez to bardziej podatnych na jego działanie: 
osób starszych, samozatrudnionych i bezdomnych.

Degradacja – w tym zanieczyszczenie środo-
wiska i niezrównoważona eksploatacja zasobów, 
co zagraża tkance ekosystemów stanowiących 
podstawę egzystencji gatunków. W okresie kwa-
rantanny i izolacji społecznej nastąpiło tymcza-
sowe złagodzenie skutków wpływu działalności 
człowieka na środowisko naturalne – lecz wzro-
sła produkcja odpadów ze względu na efekt pa-
nicznego wykupu towarów i masowych wydat-
ków kryzysowych.

Wykluczenie cyfrowe – w tym tak zwany efekt 
przepaści cyfrowej związany z tym, że znacz-
ne grupy osób pozostają poza zasięgiem za-
sobów cyfrowych z powodu braku dostę-
pu do internetu lub słabo rozwiniętych umie-
jętności korzystania z nowych technologii.  
Ze względu na nagły przymus przejścia w tryb 
pracy zdalnej po wybuchu pandemii wiele osób 

raptownie znalazło się w niekorzystnej sytuacji 
zawodowej, podczas gdy inne zostały wręcz wy-
kluczone z rynku pracy.

Rozgoryczenie – w tym czynniki zagrożenia dla 
zdrowia psychicznego i ogólnego samopoczu-
cia wynikające na przykład z pogorszenia stanu 
zdrowia, choroby, stresu lub lęku. Poza, co oczy-
wiste, złym samopoczuciem z powodu zakażenia 
koronawirusem pandemia rodzi wyższy poziom 
stresu i napięć w życiu prywatnym i zawodowym.

Kluczowe przeciwwagi
	● Postrzegając pięć wymienionych obszarów 

rozpadu systemowego jako elementy siły spraw-
czej koniecznej do transformacji, możemy podjąć 
próbę rozpoznania ich przeciwwag na rzecz inno-
wacyjności, integracji i zmiany. Oto one:

Bezpieczna innowacyjność w odpornej gospo-
darce – w tym produkty i usługi, które mogą nam 
pomóc w zapobieganiu zakłóceniom, radzeniu 
sobie z nimi lub niwelowaniu ich skutków. W cza-
sie pandemii jesteśmy świadkami działań podej-
mowanych przez służby reagowania kryzysowe-
go, uruchamiania pakietów pomocowych przez 
rządy i przechodzenia firm w tryb przetrwania  
i wspierania pracowników w czasie kryzysu.

Współdzielenie innowacji w gospodarce dostępu 
– w tym inicjatywy na rzecz zapewnienia równych 
szans gospodarczych i ochrony lub umocnienia 
najsłabszych społeczności. W czasie pandemii 
podmioty komercyjne nawiązują współpracę  
z agendami rządowymi i organizacjami pozarzą-
dowymi, by właściwie dopasować skalę produkcji 

Z chwilą wprowadzenia przełomowych roz-
wiązań wielowymiarowo firmy rozpoczynają 
proces tworzenia wartości zwanej przeze mnie 
„wartością zintegrowaną”. Tesla i Dyson wykonały 
zwrot w kierunku produkcji respiratorów; BASF  
i Brown-Forman zaczęły produkować środki odka-
żające do rąk; IBM zmieniła formułę dorocznego 
hackathonu Call to Code, stawiając na aplikacje 
związane z walką z koronawirusem – wszystko to 
są przykłady rozwiązań bezpiecznych, inteligent-
nych, a zarazem satysfakcjonujących.

Port morski w Antwerpii utrzymał europej-
skie połączenia dla jednostek obsługi logistycz-
nej przez cały czas trwania pandemii; operatorzy 
LinkedIn zapewnili darmowy dostęp do platfor-
my Learning; nieczynne hotele w Wielkiej Bryta-
nii przekształcono w bezpieczne schronienia dla  
45 000 bezdomnych osób – to również dosko-
nałe przykłady mechanizmów bezpiecznych, 
inteligentnych, a zarazem satysfakcjonujących, 
wspierających proces eliminacji wykluczenia 
społecznego i korzystnych dla ogólnego stanu 
zdrowia psychicznego i fizycznego.

Pięć drogowskazów
	● Podsumowując opis działań na rzecz zrówno-

ważonej transformacji w dobie kryzysu takiego 
jak pandemia koronawirusa, należałoby wymie-
nić pięć drogowskazów:

Bądź odporny – podejmij wszelkie działania, by 
przetrwać: zmień kurs, dostosuj się, nie trać wigoru.

Przeciwdziałaj wykluczeniu społecznemu – wspie-
raj najsłabszych, zaangażuj się w wolontariat, 
przekazuj darowizny.

Bądź oszczędny – zastanów się, jak możesz mak-
symalnie wykorzystać posiadane zasoby, postaw 
na ponowne wykorzystywanie posiadanych dóbr, 
recykling i gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Bądź połączony – wykorzystuj technologię do 
komunikacji, pracuj zdalnie, bądź na bieżąco, dziel 
się rozwiązaniami.

Dbaj o zdrowie – stawiaj na dobre samopoczu-
cie, nie zapominaj o ćwiczeniach fizycznych, eli-
minuj stres, pozwól sobie na regenerację.

Kryzys to doskonały moment na przełamywa-
nie schematów, na szybkie i sprawne testowanie 
nowych metod produkcji, pracy i konsumpcji. Nie 
zmarnujmy tej szansy.

zestawów testowych i respiratorów – inne z kolei 
organizują wolontariackie programy wspierania 
słabszych grup społecznych.

Zrównoważona innowacyjność w gospodarce 
o obiegu zamkniętym – w tym działania na rzecz 
produkcji bezodpadowej przez domknięcie pętli 
przepływu surowców i energii elektrycznej. Pan-
demia przyczyniła się do zwiększenia produkcji 
odpadów (szczególnie spożywczych), natomiast 
powszechne wdrożenie pracy zdalnej i uspraw-
nianie technologii obsługi wideokonferencji wy-
tyczyły nową ścieżkę drastycznego ograniczenia 
emisji dwutlenku węgla – jednego z głównych 
czynników zmian klimatu.

Inteligentne rozwiązania w gospodarce cy-
frowej – w tym wykorzystanie internetu rzeczy 
(IoT), sztucznej inteligencji, druku 3D, blockchain  

i innych technologii. Śledzeniu i izolowaniu no-
sicieli wirusa SARS-CoV-2, a także komunikacji  
z nimi służyły aplikacje na smartfony; dzięki opro-
gramowaniu do obsługi spotkań wirtualnych  
i platformom e-learningowym możliwe było  
natomiast utrzymywanie kontaktu z pracowni-
kami i powierzanie im nowych zadań.

Zapewniająca satysfakcję innowacyjność w go-
spodarce dobrostanu – w tym gwarancja dostęp-
ności leków i opieki medycznej, jak również prak-
tyk lub technik służących utrzymaniu dobrego 
samopoczucia fizycznego i psychicznego. Nieza-
leżnie od działań firm sektora farmaceutycznego  
i służby zdrowia w czasie pandemii wiele podmio-
tów uruchomiło dla pracowników wirtualne zaję-
cia jogi, samoświadomości i ćwiczeń fizycznych.

Pandemia przyczyniła się do zwiększenia produkcji odpadów, natomiast praca zdalna i wykorzystanie
technologii wytyczyły nową ścieżkę drastycznego ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z pandemii koronawirusa?

CASE STUDY PARTNERA PUBLIKACJI

Pandemia COVID-19 na nowo zwróciła nas  
w kierunku tego, co bliskie. Pozwoliła dostrzec, 
że rozwiązania globalnych problemów muszą 
mieć swój początek w lokalnych działaniach. 
Właśnie ta idea od dawna stanowi ważną oś 
odpowiedzialności McDonald’s w wielu obsza-
rach – od współpracy z dostawcami po kwestie 
środowiskowe. 

Lokalni dostawcy
	● Nie jest wciąż powszechną wiedzą, że w skład 

burgerów z restauracji McDonald’s w Polsce 
wchodzi wołowina z zakładów OSI w Ostródzie. 
Frytki produkuje Farm Frites z Lęborka, warzy-
wa dostarcza Green Factory spod Poznania 

oraz Eisberg z Legnicy, zaś pieczywo – ARYZTA 
z zakładów w Strzegomiu i Michałowie-Regino-
wie. Dzięki lokalnemu pozyskiwaniu produk-
tów skracamy łańcuch dostaw i ograniczamy 
wpływ na środowisko oraz rozwijamy polskie 

Polska jest jednym z kluczowych rynków  
McDonald’s realizujących program „Beef  
Sustainability”, który jest szczególnie ważny ze 
względu na skalę światowej emisji gazów cie-
plarnianych pochodzących z hodowli bydła. We 
współpracy z dostawcami opracowujemy do-
bre praktyki zrównoważonego rolnictwa. Celami 
programu są m.in.: zmniejszenie emisji poprzez 
wprowadzenie odpowiednich pasz, obniżenie 
stresu zwierząt, a także oszczędność energii zu-
żywanej w gospodarstwach. W ubiegłym roku 
przeprowadziliśmy ponad 8,5 tysiąca audytów 
współpracujących z nami gospodarstw. Nasz 
plan zakłada, że do końca 2021 r. przeprowadzi-
my audyty w ponad 20 tysiącach gospodarstw. 

Najbliżej, jak to jest możliwe
firmy i pomagamy im we wdrażaniu zmian, 
które budują konkurencyjność na rynkach  
międzynarodowych. 

Ty nie zauważysz, środowisko tak
	● Długotrwałe partnerstwo, stabilny poziom 

zamówień pozwalają naszym dostawcom 
na inwestycje w rozwiązania ograniczające 
wpływ na środowisko. Jednym z przykładów 
jest nowoczesny, precyzyjny system nawad-
niania, tak ważny w aktualnej sytuacji hydro-
logicznej, wdrożony przez Farm Frites. Często 
te innowacje mają swój początek w pozornie 
niewielkich zmianach zachodzących w restau-
racjach – wymianie opakowań czy słomek. 
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Zrównoważony rozwój jest jedną z podstaw 
działalności biznesowej AkzoNobel. Widać to  
w oferowanych produktach i technologiach oraz 
podejściu do innowacji. W ramach strategii firma 
podjęła wyzwanie zredukowania do zera śladu 
węglowego oraz uzyskania statusu przedsiębior-
stwa zero waste do roku 2030.

Starania AkzoNobel w tym obszarze były już 
wielokrotnie doceniane i to pokazują rankin-
gi prowadzone przez światowe organizacje.  
Po raz piąty z rzędu firma otrzymała ocenę 
AAA od MSCI Inc. Global Sustainability Index. 
Na rynku polskim firma otrzymała Biały Listek  
CSR POLITYKI w uznaniu za zaangażowanie 
społeczne oraz wprowadzenie rozwiązań 

wspierających zrównoważony rozwój. 
Jest też jedną z ponad 250 holenderskich firm, 

które podpisały deklarację wspierającą wiodące 
znaczenie zrównoważonego rozwoju w planach 
odbudowy po kryzysie COVID-19.

Farby na miarę naszych czasów
	● Założenia strategii firmy w obszarze zrówno-

ważonego rozwoju znajdują odzwierciedlenie  
w oferowanych przez nią produktach. Opierając 
się na wieloletnim doświadczeniu oraz szerokim 
wykorzystaniu najnowszych technologii i innowa-
cyjnych rozwiązań firmie udało się m.in. stopnio-
we przechodzenie na produkty wodne w katego-
rii farb dekoracyjnych, czy też proponowanie dla 

sektora morskiego produktów, które zmniejszają 
porost na statkach, co wpływa na mniejsze zuży-
cie paliwa, a tym samym ograniczenie emisji CO2 
do atmosfery. Zmieniający się klimat powoduje, że 

istotne może być wykorzystanie farb odbijających 
promieniowanie słoneczne i pozwalających ogra-
niczyć absorpcję cieplną powierzchni. Dzięki temu 
powierzchnie mniej się nagrzewają i mniej energii 
w postaci ciepła emitują. Dodatkowo w ramach 
farb proszkowych są też produkty, które działają 
antymikrobowo, co w dobie zwiększonej dbało-
ści o higienę jest ważne. Doskonale sprawdzają się 
we wszystkich przestrzeniach wspólnych, gdzie 
zapewniają higieniczną czystość powierzchni.

Wspieranie działań, które mają na celu walkę  
o lepsze warunki do życia czy to w wodzie, czy 
na lądzie to obowiązek każdego biznesu, który 
ma na uwadze przyszłość kolejnych pokoleń.  
www.akzonobel.com/poland.
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Kolorowy zrównoważony rozwój

Najważniejsza walka toczy się dziś w łonie ludzkości. Stoi ona w obliczu głębokiego kryzysu  
– nie tylko z powodu koronawirusa, lecz także przez brak zaufania. Aby pokonać epidemię,  
ludzie muszą ufać ekspertom naukowym, obywatele – władzom, a kraje – sobie nawzajem.

Ludzkości brakuje przywództwa 

W
iele osób wiąże pandemię koro-
nawirusa z globalizacją, twier-
dząc, że deglobalizacja – budowa 
murów, ograniczanie podróży za-

granicznych i kontaktów handlowych – to jedy-
ne rozwiązanie gwarantujące zabezpieczenie 
przed podobnymi epidemiami w przyszłości. 
Trzeba jednakże pamiętać, że choć krótkotrwa-
ła kwarantanna jest niezbędna, by powstrzy-
mać rozwój epidemii, to długofalowa izolacja 
powoduje załamanie gospodarcze, nie zapew-
niając jakiejkolwiek faktycznej ochrony przed 
chorobami zakaźnymi. Wręcz przeciwnie – je-
dynym antidotum na epidemię jest współpra-
ca, a nie izolacja. 

Zakaźne piekło
	● Epidemie unicestwiały miliony istnień ludz-

kich na długo przed obecną erą globalizacji.  
W XIV wieku świat nie znał samolotów ani stat-
ków wycieczkowych – mimo to czarna śmierć 
dotarła z Azji Wschodniej do Europy Zachod-
niej w ciągu kilkunastu lat, pozbawiając ży-
cia przynajmniej jedną czwartą ludzkości.  
W 1520 roku w Meksyku nie było pociągów, 
autobusów ani nawet osłów, a wystarczyło pół 
roku epidemii ospy prawdziwej, by zabić dwie 
trzecie ludności. W 1918 roku szczególnie zja-
dliwy szczep grypy zdołał w ciągu kilku mie-
sięcy rozprzestrzenić się w najodleglejszych 
zakątkach świata. Zaraził ponad jedną czwar-
tą gatunku ludzkiego, uśmiercając dziesiątki  
milionów ludzi w niespełna rok.

W ciągu stulecia, które upłynęło od 1918 roku,  
ludzkość stała się bardziej podatna na epide-
mie ze względu na rozwój transportu i rosną-
cą liczbę ludności. Dzisiaj wirus może objechać 
świat w biznesklasie w ciągu 24 godzin, zaka-
żając kolejne wielomilionowe aglomeracje. 
Powinniśmy zatem przyzwyczaić się do myśli, 
że żyjemy w zakaźnym piekle, w którym jedna 
zaraza goni drugą.

Jednakże zarówno częstotliwość występo-
wania, jak i wpływ epidemii w rzeczywistości 
znacząco zmalały. Pomimo przerażających  

Ochrona naszych granic
	● Jakie wnioski można z tego wyciągnąć 

podczas obecnej walki z epidemią korona-
wirusa? Po pierwsze, historia dowodzi, że 
zamknięcie granic na stałe nie zapewnia sku-
tecznej ochrony. Pamiętajmy, że epidemie 
rozprzestrzeniały się błyskawicznie już w śre-
dniowieczu, na długo przed erą globalizacji. 
Nawet jeżeli ograniczymy powiązania global-
ne do skali średniowiecznego królestwa, to  
i tak nie wystarczy. Pełna skuteczność ochrony 
przez izolację wymagałaby powrotu do epoki 
kamienia. Czy naprawdę interesuje nas takie 
posunięcie?

Po drugie, historia pokazuje, że skutecz-
ność ochrony wynika z globalnej solidarności 
i dzielenia się wiarygodnymi informacjami na-
ukowymi. Kraj, w którym wybucha epidemia, 
powinien wykazać się odpowiedzialnością  
i poinformować o zaistniałej sytuacji, nie oba-
wiając się katastrofy gospodarczej. Zadaniem 
pozostałych państw jest okazanie zaufania oraz 
wyrażenie gotowości do udzielenia pomocy 
poszkodowanemu, a nie stosowanie wobec 
niego polityki ostracyzmu.

Być może najistotniejsza jest świadomość, 
że rozwój epidemii w którymkolwiek kraju  
stwarza zagrożenie dla całego gatunku ludz-
kiego. Dzieje się tak dlatego, że wirusy stale 

ewoluują. Gdy pochodzący od zwierząt (np. 
nietoperzy) SARS-CoV-2 przejdzie na człowie-
ka, początkowo nie jest w pełni przystosowany 
do nowego żywiciela. Zdarza się, że podczas 
replikacji u ludzi ulega niekiedy mutacjom,  
z których większość jest niegroźna. Czasami 
jednak w ich wyniku wirus staje się bardziej za-
kaźny lub bardziej odporny na reakcje układu 
immunologicznego i taki zmutowany szczep 
szybko rozprzestrzenia się w populacji. Jedna 
osoba może być nosicielem bilionów stale po-
wielających się cząsteczek wirusa, zapewniając 
wirusowi biliony nowych możliwości przysto-
sowania się do ludzkiego organizmu.

To nie jest zwykła spekulacja. W 2014 roku 
pojedyncza mutacja pojedynczego wirusa ebo-
la sprawiła, że wirus stał się czterokrotnie bar-
dziej zakaźliwy dla człowieka; tym samym zmie-
niając status: z choroby stosunkowo rzadkiej  

wybuchów epidemii AIDS czy eboli w XXI 
wieku zabijają one znacznie mniejszy odsetek  
istnień ludzkich niż kiedykolwiek w historii, od 
epoki kamienia począwszy. Zawdzięczamy to 
nie izolacji, ale informacji – najlepszej formie 
obrony gatunku przed patogenami. Ludzkość 
wygrywa kolejne wojny z epidemiami, po-
nieważ w tym „wyścigu zbrojeń” patogeny są 
skazane na ślepą mutację – tymczasem praca 
lekarzy bazuje na naukowej analizie dostęp-
nych informacji.

Wygrana wojna z patogenami
	● Gdy czarna śmierć uderzyła w XIV wieku, 

nikt nie wiedział, skąd się wzięła i jak ją po-
wstrzymać. Natomiast w ciągu ubiegłego stu-
lecia naukowcy, lekarze i pielęgniarki z całego 
świata zwarli szeregi, dzieląc się wiedzą – dzię-
ki czemu byli w stanie zrozumieć mechanizm 
powstawania epidemii oraz sposoby jej zwal-
czania. Teoria ewolucji wyjaśnia źródła i me-
chanizmy pojawiania się nowych wirusów  
i zwiększonej wirulencji znanych chorób. Ge-
netyka umożliwiła naukowcom szpiegowa-
nie wbudowanej w patogeny „instrukcji ob-
sługi”. Ludzie średniowiecza nigdy nie odkryli 
przyczyn czarnej śmierci – natomiast współ-
czesnym naukowcom identyfikacja nowego 
koronawirusa, określenie jego sekwencji ge-

nomowej i opracowanie wiarygodnego testu 
umożliwiającego rozpoznanie zakażonych  
zajęło zaledwie dwa tygodnie.

Z chwilą ustalenia przez naukowców przy-
czyn epidemii walka z nimi stała się znacznie 
łatwiejsza. Szczepienia, antybiotyki, higiena  
i znaczący wzrost jakości infrastruktury me-
dycznej pozwoliły ludzkości zyskać przewa-
gę nad niewidzialnymi wrogami. W 1967 ro-
ku nadal około 15 milionów ludzi chorowało 
na ospę, a liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła 
blisko 2 milionów. Jednak w następnej deka-
dzie globalna kampania szczepień była tak 
skuteczna, że w 1980 roku Światowa Orga-
nizacja Zdrowia ogłosiła, że ludzkość wygra-
ła, a ospa prawdziwa została całkowicie wy-
eliminowana. W 2019 roku nie odnotowano 
ani jednego przypadku zakażenia ani zgonu 
z powodu tej choroby.

zrodziła się szalejąca epidemia. Nie można na-
wet wykluczyć, że kiedy czytasz to „Kompen-
dium”, gdzieś w Brazylii lub Egipcie dochodzi 
właśnie do takiej mutacji u osoby zakażonej 
koronawirusem. Jeżeli tak się stanie, będzie-
my mieli do czynienia z bezpośrednim zagro-
żeniem – nie tylko dla całej populacji Brazylij-
czyków czy Egipcjan, lecz także dla każdego  
z nas. We wspólnym interesie wszystkich ludzi 
na całym świecie jest, aby do tego nie dopu-
ścić. A to oznacza, że konieczne jest zapew-
nienie ochrony każdej osobie w każdym kraju. 

W latach 70. ubiegłego wieku ludzkości 
udało się zwalczyć wirusa ospy prawdziwej, 
ponieważ zaszczepiono wszystkich ludzi we 
wszystkich krajach. Gdyby chociaż jeden z nich  
wyłamał się z reżimu obowiązkowych szcze-
pień, stanowiłoby to zagrożenie dla całej ludz-
kości. Jeśli wirus przetrwałby w jednym miejscu 
na Ziemi, mógłby ponownie rozprzestrzenić 
się na cały świat.

W walce z wirusami ludzkość musi starannie 
chronić granice – lecz nie te państwowe. Po-
winno się raczej strzec granic pomiędzy świa-
tem ludzkim a światem patogenów. Na naszej 
planecie roi się od niezliczonej ilości wirusów,  
a nowe stale ewoluują w procesie mutacji ge-
netycznych. Linia oddzielająca te sfery przebie-
ga wewnątrz każdego ludzkiego organizmu. 
Jeżeli gdziekolwiek na świecie groźnemu wi-
rusowi uda się ją pokonać, cały gatunek ludz-
ki zostanie narażony na niebezpieczeństwo.

W ciągu ostatniego stulecia ludzkość 
wzmocniła tę granicę jak nigdy przedtem. 
Stworzono nowoczesne systemy opieki zdro-
wotnej – to nasze mury obronne, na których 
funkcję strażników pełnią pielęgniarki, lekarze 
i naukowcy odpierający intruzów. Jednakże 
długie odcinki tej granicy są w są odsłonięte 
w sposób godny pożałowania. Setki milionów 
ludzi na świecie jest pozbawionych podstawo-
wej opieki medycznej, co stanowi zagrożenie 
dla nas wszystkich. Jesteśmy przyzwyczajeni 
do traktowania służby zdrowia w kategoriach 
krajowych – natomiast zapewnienie lepszej 
opieki Chińczykom i Brazylijczykom uchroni 
przed epidemią także Polaków i Izraelczyków. 
Wirus nie rozróżnia Chińczyków, Brazylijczy-
ków, Polaków czy Izraelczyków. Dla wirusa łu-
pem jesteśmy my wszyscy. Mimo że ta prosta 
prawda powinna być dla każdego oczywista, 
bywa niestety pomijana nawet przez najważ-
niejszych przywódców tego świata.

Świat bez przywódców
	● Ludzkość stoi dzisiaj w obliczu głębokie-

go kryzysu – nie tylko z powodu koronawiru-
sa, lecz także przez brak zaufania. Aby poko-
nać epidemię, ludzie muszą ufać ekspertom  

YUVAL NOAH HARARI
historyk i pisarz, uznawany za jednego z największych 
myślicieli współczesnego świata

Setki milionów ludzi na świecie jest pozbawionych
podstawowej opieki medycznej, co stanowi zagrożenie
dla nas wszystkich. Zapewnienie lepszej opieki
Chińczykom i Brazylijczykom może uchronić przed
podobną epidemią także Polaków i Izraelczyków.

AkzoNobel i zrównoważone rozwiązania

https://www.akzonobel.com/en/poland
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Justyna Suchecka 
„Young power! 30 historii o tym, jak młodzi 
zmieniają świat”

	● Dziennikarka, specjalistka od spraw mło-
dzieży, od lat kibicuje dzieciakom w spełnia-
niu marzeń, uczy się od nich myślenia wbrew 
schematom i razem z nimi robi hałas. W naj-
nowszej książce prezentuje 30 historii o mło-
dych, którzy swoją pomysłowością zadziwiają 
dorosłych. Są młodzi, odważni, zaangażowa-
ni, wytrwali. Swoją postawą udowadniają, że 
wcale nie trzeba czekać, żeby zmienić świat. 
Od dziecięcego rysunku robota do działa-
jącego urządzenia przypominającego mar-
sjańskiego łazika. Od inspiracji w drodze do 
szkoły do zwycięstwa w konkursie na bizne-
sowe pomysły.

Autorka, prezentując opowieści pełne mło-
dzieńczej energii, przekonuje, że innowacyj-
ne metody działania i nieszablonowe myśle-
nie popłacają. Pewnie wielu z nas nigdy nie 
podejrzewało, że świat młodych może być aż 
tak inspirujący.

* * * * * * * * *
Slavoj Žižek 
„Pandemia! Covid-19 trzęsie światem”

	● Żyjemy w czasach, kiedy największym ak-
tem miłości jest trzymanie się z dala od przed-
miotu uczuć. Kiedy rządy znane z bezlito-
snych cięć w wydatkach publicznych potra-
fią nagle wyciągnąć z rękawa biliony. Kiedy 
papier toaletowy staje się towarem cennym 
niczym diamenty. I kiedy, zdaniem autora, 
nowa forma komunizmu może być jedynym 
sposobem uniknięcia drogi do globalnego 
barbarzyństwa.

Jeden z najbardziej produktywnych i zna-
nych filozofów oraz teoretyków kultury w dzi-
siejszym świecie Slavoj Žižek pokazuje swoje 
zamiłowanie do analogii z kultury popular-
nej. Wykorzystując Quentina Tarantino i H.G.  
Wellsa obok Hegla i Marksa, pokazuje zwięzły 
i prowokacyjny obraz kryzysu, który rozsze-
rzając się, pochłania nas wszystkich. 

Autor przekazuje całość swojego honora-
rium na rzecz Lekarzy bez Granic.

* * * * * * * * *
David Wallace-Wells 
„Ziemia nie do życia. Nasza planeta po global-
nym ociepleniu”

	● W swojej książce David Wallace-Wells za-
biera nas w przerażającą podróż do naszej naj-
bliższej przyszłości. Przekonująco przedstawia 
skutki globalnego ocieplenia w niemal każdej 
dziedzinie naszego życia. Pokazuje, jak niedo-
bory żywności, klęski żywiołowe, epidemie, 
kryzysy polityczne i gospodarcze oraz wynika-
jące z nich konflikty zbrojne niedługo zmienią 
świat nie do poznania, wpływając na kształt 
przyszłej kultury, rozwój technologii oraz spo-
sób postrzegania miejsca ludzkości na Ziemi. 
Dobitnie pokazuje, że stawką kryzysu klima-
tycznego jest już nie ocalenie natury w całej 
jej różnorodności, lecz przetrwanie naszego 
gatunku. Skala rozwijającego się problemu 
nie jest w gruncie rzeczy sprawdzianem na-
uki, ale sprawdzianem dla człowieka, czy jest 
w stanie przeciwdziałać zagrożeniu.

Warto przeczytać

CASE STUDY PARTNERA PUBLIKACJI

Dostępność nowych technologii wpływa na kon-
kurencyjność firm, współpracę, dostęp do kultu-
ry, edukacji, rozrywki i kontakt z bliskimi. W czasie 
pandemii COVID-19 szczególnie widać, jak in-
ternet jest nam potrzebny, a jego brak pogłębia 
nierówności społeczne. Edukacja w zakresie bez-
piecznego i kreatywnego korzystania z nowych 
technologii powinna być możliwa dla każdego 
dziecka. Orange Polska, jako operator odpowie-
dzialny społecznie, dba o to od lat.
 
Wsparcie w zdalnej edukacji

	● Fundacja Orange od ponad 15 lat pomaga  
w integracji i edukacji cyfrowej. W ramach 
swoich programów, takich jak np. MegaMisja  

i #SuperKoderzy wsparła łącznie 2,5 tys. nauczy-
cieli i 37 tys. dzieci. Aby zajęcia z zakresu nowych 
technologii mogły się odbywać, tylko w 2019 roku 
do 300 szkół trafił sprzęt o wartości 750 tys. zł.  
W czasie pandemii Fundacja Orange podjęła 
dodatkowe działania, realizując szkolenia dla 
nauczycieli i zajęcia z nauki programowania 
dla dzieci. W ramach webinarów przeszkoliła 
6 tys. pedagogów. Nauczyciele mogli pytać  
o wszystko, często potrzebowali wsparcia przy 
wyborze narzędzi i aplikacji oraz w aktywizo-
waniu uczniów w czasie zdalnej edukacji. Dla 
rodziców Fundacja Orange wspólnie z partne-
rami przygotowuje webinary o tym, jak dbać  
o zachowanie zdrowych cyfrowych nawyków. 

Dodatkowo przekazała laptopy dla podopiecz-
nych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, aby 
dzieci będące pod opieką rodzin zastępczych 
mogły brać udział w lekcjach na odległość.

Pomagamy z klientami
	● Dla wszystkich tych, którzy się uczą lub uczą 

innych zdalnie, Orange Polska przygotował 
specjalne rozwiązania. Oprócz dodatkowych 
pakietów bezpłatnego internetu, wspólnie  
z użytkownikami Orange Flex, którzy dzieli-
li się gigabajtami, operator przekazał na rzecz 
rodzin z utrudnionym dostępem do internetu 
1000 modemów. Przed rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego tablety do zdalnej edukacji tra-
fią do kolejnych domów dziecka. Dodatkowo  
od 22 maja Orange Polska zapewnia swoim 
klientom bezpłatny transfer danych podczas 
korzystania z wybranych stron edukacyjnych, 
np. Librus, Vulcan, Eduelo czy Ninateka.

Odpowiedzialni w cyfrowym świecie

Pomagamy uczniom i nauczycielom w zdalnej nauce

Najważniejsza walka toczy się dziś w łonie ludzkości. Stoi ona w obliczu głębokiego kryzysu  
– nie tylko z powodu koronawirusa, lecz także przez brak zaufania. Aby pokonać epidemię,  
ludzie muszą ufać ekspertom naukowym, obywatele – władzom, a kraje – sobie nawzajem.

Adam Kucharski 
„Prawa epidemii. Skąd się epidemie biorą  
i czemu wygasają?”

	● W hotelowym lobby w Hongkongu lekarz 
z gorączką spotyka nieznajomego. W Nowym 
Jorku dziennikarz uczestniczy w branżowym 
spotkaniu pełnym spanikowanych bankow-
ców. W Australii turystka udostępnia w sieci 
film, który uczyni ją sławną i którego będzie 
bardzo żałować…

Wybuchające epidemie – chorób, newsów 
i idei – rozprzestrzeniają się teraz szybciej 
niż kiedykolwiek. Co nimi rządzi, według ja-
kich zasad się roznoszą? I co nam mówią  
o naszym życiu?

Adam Kucharski w pasjonujący sposób 
opowiada czytelnikom o epidemiach i o tym, 
jakie są zasady rozprzestrzeniania się nie tylko 
wirusów oraz jak te uniwersalne prawa kształ-
tują zachowania i wpływają na nasze życie. 
Nawiązując do psychologii, medycyny, teorii 
sieci i matematyki, klarownie i przystępnie 
opisuje aktualny i fascynujący temat.

* * * * * * * * *
Caroline Criado Perez 
„Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat 
skrojony pod mężczyzn”

	● Autorka na konkretnych przykładach 
pokazuje, że domyślnym użytkownikiem 
większości dóbr i usług jest wciąż mężczy-
zna, co wpływa na codzienne życie poło-
wy ludzkości. Brak istniejących danych na 
temat kobiet – ich potrzeb, zdrowia, spo-
sobów korzystania z infrastruktury i usług 
publicznych czy funkcjonowania na rynku 
pracy – prowadzi do ich systematycznej 
dyskryminacji we wszystkich dziedzinach 
życia. Nie mówiąc już o (nie)obecności ko-
biet na kartach historii. Autorka przeanali-
zowała ogromną ilość materiału pochodzą-
cego z obszaru od Norwegii po Argentynę 
i RPA oraz od Stanów Zjednoczonych po 
Japonię. To pierwsza książka, która na ta-
ką skalę analizuje seksistowski charakter 
świata, w którym żyjemy – od dostępności 
usług publicznych po projektowanie dóbr 
luksusowych.

* * * * * * * * *
Opracowanie zbiorowe 
„Nadzieja”

	● Książka zrodziła się z połączenia najbar-
dziej ludzkiego z ludzkich uczuć – nadziei  
– i najbardziej ludzkiej z ludzkich potrzeb  
– potrzeby pomagania. Polscy pisarze, repor-
terzy i poeci podarowali swoje utwory, by mo-
gły złożyć się w tom, z którego cały dochód 
zostanie przekazany ośrodkom pomocy spo-
łecznej dla osób starszych. „Nadzieję” napisa-
li m.in.: Olga Tokarczuk, Hanna Krall, Wiesław 
Myśliwski, Ewa Lipska, Andrzej Stasiuk, Ma-
riusz Szczygieł, Jacek Dehnel, Wojciech Chmie-
larz, Sylwia Chutnik, Mikołaj Grynberg, Łukasz 
Orbitowski, Ziemowit Szczerek, Filip Springer, 
Krzysztof Varga, Adam Wajrak i inni.

Książka jest jednocześnie cegiełką akcji 
charytatywnej „Nadzieja”. Powstała całko-
wicie społecznie – wszystkie zaangażowane  
w jej powstanie osoby i podmioty pracowa-
ły charytatywnie.

Ludzkości brakuje przywództwa 

O AUTORZE
Yuval Noah Harari jest profesorem historii na Uni-
wersytecie Hebrajskim w Jerozolimie i autorem 
trzech bestsellerów: „Sapiens: krótka historia ludz-
kości”, „Homo Deus: krótka historia jutra” i „21 lekcji 
na XXI wiek”. Prawa autorskie © Yuval Noah Harari 
2020. Tytuł, śródtytuły, wybicie i lead pochodzą od 
„Kompendium”.

naukowym, obywatele władzom, a kraje so-
bie nawzajem. W ostatnich latach nieodpo-
wiedzialni politycy z premedytacją podważali 
zaufanie do nauki, władz publicznych i współ-
pracy międzynarodowej. W efekcie mierzymy 
się z kryzysem pozbawieni światowych przy-
wódców, którzy mogliby zainspirować, zorga-
nizować i sfinansować skoordynowaną reakcję.

W czasie epidemii gorączki krwotocznej 
ebola w 2014 roku Stany Zjednoczone były 
takim przywódcą. Podobnie jak podczas kry-
zysu ekonomicznego roku 2008, gdy zmobili-
zowały wystarczającą liczbę państw, by zapo-
biec globalnej zapaści gospodarczej. Natomiast  
w obliczu obecnego kryzysu nie podjęły żad-
nej próby przyjęcia roli przywódczej. Ogra-
niczając wsparcie dla Światowej Organiza-
cji Zdrowia, USA wysłały w świat komunikat,  
z którego jasno wynika, że nie mają prawdzi-
wych przyjaciół – jedynie interesy. Nawet jeżeli 
Stany zaczęłyby wreszcie aspirować do roli przy-
wódcy, to zaufanie do obecnej administracji  

amerykańskiej zostało zachwiane do tego 
stopnia, że niewiele krajów byłoby skłonnych 
ją poprzeć. Czy bylibyśmy w stanie zawierzyć 
liderowi, który zdaje się działać w imię mot-
ta Ja przede wszystkim? [nawiązanie do hasła 
America first, często powtarzanego przez pre-
zydenta USA Donalda Trumpa – przyp. red.].

Próżni pozostawionej przez Stany Zjed-
noczone nie wypełnił nikt. Wręcz przeciw-
nie – ksenofobia, izolacjonizm i brak zaufa-
nia stały się cechami charakterystycznymi 
większości relacji międzynarodowych. Bez 
wzajemnego zaufania i globalnej solidarno-
ści nie będziemy w stanie powstrzymać koro-
nawirusa i najprawdopodobniej narazimy się 
na kolejne epidemie. Natomiast każdy kry-
zys jest szansą. Pozostaje mieć nadzieję, że 
obecna pandemia pozwoli ludzkości zdać  
sobie sprawę z poważnych niebezpieczeństw 
wynikających z braku globalnej jedności.

W dobie obecnego kryzysu najważniejsza 
walka toczy się w łonie samej ludzkości. Jeżeli 
pandemia doprowadzi do jeszcze większych 
podziałów i braku zaufania między ludźmi, bę-
dzie to największe zwycięstwo koronawirusa. 
Natomiast jeżeli w wyniku epidemii zacieśnią 
się więzy globalnej współpracy, będzie to wy-
grana w walce nie tylko z koronawirusem, lecz 
także ze wszystkimi patogenami w przyszłości.

Granica oddzielająca świat ludzki od świata patogenów przebiega wewnątrz każdego człowieka.
Jeżeli groźnemu wirusowi uda się ją pokonać, cały gatunek ludzki będzie w niebezpieczeństwie.

Więcej artykułów Yuvala Harariego przeczytasz na 
kompendiumcsr.pl 

Jeżeli pandemia doprowadzi 
do jeszcze większych podzia-
łów i braku zaufania między 
ludźmi, będzie to największe 
zwycięstwo koronawirusa.
Ale jeżeli w wyniku epidemii 
zacieśnią się więzy globalnej 
współpracy, będzie to wygrana  
ze wszystkimi patogenami.
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D
wa lata temu uznałem za nieaktu-
alną moją koncepcję potrójnej li-
nii przewodniej (Triple Bottom Line, 
TBL), którą zaproponowałem w roku 

1994. Gdy zastanawiałem się, czym ją zastąpić, 
zainspirowałem się pracami Nassima Taleba.  
W wydanej w 2007 roku książce „Czarny łabędź” 
zawarł wiele aktualnych przemyśleń na temat 
„wpływu nieprzewidywalnych zdarzeń na na-
sze życie”, co wskazuje w podtytule książki.

Już w pierwszej części Taleb zauważył, że na-
raża się na atak, twierdząc, że „wbrew naszym 
wyobrażeniom (…) świat, w którym żyjemy, jest 
zdominowany przez to, co ekstremalne, nieznane 
i ogromnie nieprawdopodobne (według stanu 
naszej wiedzy – niemożliwe), natomiast my po-
święcamy większość czasu na błahe rozmowy, 
skupiając się na tym, co znane i powtarzalne”. 
Taleb uważa zatem, że Czarny Łabędź to rzad-
kie zjawisko, którego cechami charakterystycz-
nymi są gwałtowny wpływ na otoczenie i retro-
spektywna przewidywalność. Typowe pytanie 
po wystąpieniu zdarzenia noszącego znamiona 
Czarnego Łabędzia brzmi bowiem: „Jak mogli-
śmy/oni mogli tego nie przewidzieć?”.

Zacząłem się zastanawiać, czy Czarnym 
Łabędziom, które zazwyczaj prowadzą w bły-
skawicznym tempie w miejsca i stany niepożą-
dane, można przeciwstawić tendencje wykład-
niczo korzystne – Zielone Łabędzie, prowadzą-
ce nas w miejsca i stany pożądane.

Zielone Łabędzie
	● W mojej dwudziestej książce „Green Swans” 

(„Zielone łabędzie”) badam aspekty kapitalizmu, 
demokracji i zrównoważonego rozwoju pod 
kątem występowania cech Czarnych lub Zielo-
nych Łabędzi.

Zielone Łabędzie wykazują cechy i dynamikę 
w znacznym stopniu przypominające ich „zwy-
rodniałych kuzynów” – Czarne Łabędzie. One 

Billowi Sharpe'owi z International Futures 
Forum, który wspiera liderów przyszłości, opi-
sując trzy różne perspektywy (horyzonty).

Horyzont pierwszy (H1) to sytuacja, w której 
dominuje perspektywa dnia dzisiejszego. Jed-
nak w miarę, jak świat się zmienia, współcze-
sna mentalność i praktyka przestają wystarczać 
do osiągnięcia wyznaczonych celów – zostają 
wyparte przez nowe metody działania. Coraz 
wyraźniejsze niedoskonałości wzorca H1 stają 
się bodźcem dla innowacyjności.

Tym samym pojawia się drugi horyzont  
– H2. Nowe i innowacyjne rozwiązania stają się 
z czasem bardziej skuteczne od pierwotnych, 
zakłócając dotychczasowy system. Clayton 
Christensen określił tę sytuację „dylematem 
innowatorów”. Czy powinniśmy robić wszyst-
ko, aby utrzymać dotychczasowe status quo, 
które jest zagrożone, czy raczej inwestować 
w przyszłościowe innowacje, które sprawiają 
wrażenie obiecujących?

Przełomowe innowacje – w tym Zielone Ła-
będzie – wyłaniają się bardzo często na kra-
wędzi istniejącego systemu. Dlatego też łatwo 
je pominąć i zlekceważyć. Tak rodzi się trzeci  

horyzont – H3. To nowy sposób myślenia i działa-
nia. Jeśli zechcemy go ignorować, to zrobimy to 
wyłącznie na własne ryzyko. Bill Sharpe wyjaśnia, 
że H1 to świat menedżera, H2 – świat przedsię-
biorcy, H3 to świat wizjonera. Wszystkie oferują 
możliwości przejścia w lepszą przyszłość. Należy 
podkreślić, że przełomowe idee z czasem stają 
się „nową normalnością”. Wiele zakorzenionych 
elementów stanu współczesnego (H1), w tym 
potrójną linię przewodnią, o której wycofaniu 
pisałem na początku, uznawano w XX wieku za 
innowację na miarę H3.

W nomenklaturze Zielonych Łabędzi H1 
(dzień dzisiejszy) i H2 (lata 2021–2030) to okres, 
w którym można spodziewać się masowego 
i powszechnego wylęgu „brzydkich kaczątek” 
– pozornie kuriozalnych innowacji, w których 
trudno dostrzec coś przełomowego. Natomiast 
w latach 2031–2100 (H3) będziemy świadka-
mi „zrywania się do lotu” coraz większej licz-
by Zielonych Łabędzi zmieniających system 
na lepszy.

również zaskakują świat, głównie ze względu 
na swój wykładniczy charakter, jak również dla-
tego, że prowadzą do rezultatów, które wcze-
śniej były uznawane za niemożliwe. Natomiast 
w przeciwieństwie do wielu Czarnych Łabędzi 
nie są siłą sprawczą zniszczenia, lecz wręcz prze-
ciwnie – sprzyjają regeneracji. To ważne, gdyż 
regeneracja (gospodarek, społeczeństw, śro-
dowiska naturalnego i – co być może najistot-
niejsze – polityki) jest dzisiaj naszym głównym 
zadaniem. To politycy i rządy odegrają główną 
rolę w określaniu tempa, kierunku i ostatecznie 
sukcesu wspólnych wysiłków na rzecz zmian.

Zielony Łabędź to istotna zmiana rynkowa, 
występująca zazwyczaj w efekcie nawarstwie-
nia poważnych problemów oraz zmian para-
dygmatów, wartości, nastawienia, polityk, tech-
nologii i modeli biznesowych. W miarę upływu 
czasu Zielony Łabędź staje się źródłem gwał-
townego postępu, zapewniając dobrobyt go-
spodarczy, społeczny i ekologiczny.

Rozważmy finansowanie w ramach Europej-
skiego Zielonego Ładu jako ewentualny przy-
kład wykluwania się Zielonego Łabędzia. Po 
pandemii koronawirusa Zielony Ład nie tylko 

ustabilizuje miejsca pracy w sektorze energii 
odnawialnej, lecz także przyspieszy europejskie 
postępy na rzecz gospodarki niskoemisyjnej.

Punkt zwrotny
	● Moim zdaniem świat od pewnego czasu zmie-

rza w kierunku nagłego historycznego zwrotu,  
a czekające nas wydarzenia wykroczą poza kon-
sekwencje zwykłej recesji. Stajemy w obliczu 
czasów, w których ustalony porządek makroeko-
nomiczny i polityczny straci swoje znaczenie na 
rzecz zupełnie nowych rozwiązań. Zbliżając się 
do punktu zwrotnego, wchodzimy w okres cha-
osu, niepewności, lęku i gniewu. Po osiągnięciu 
owego punktu zmierzymy się z zupełnie nowy-
mi, często nieznanymi wyzwaniami. Odbiwszy 
się od dna, zaczniemy eksperymentować z no-
wymi modelami gospodarczymi i politycznymi.

Czego zatem powinniśmy spodziewać się 
jutro? Co robić, by przekształcać świat pełen 
Czarnych Łabędzi w taki, w którym będzie rosła 
populacja tych Zielonych? To pytanie zadaliśmy  

Niezależnie od powyższego współcześnie 
bardzo niewielu rządzących i polityków po-
trafi wyjść poza horyzont myślenia zakotwi-
czony w H1. To wielki problem w czasach,  
w których jest tak wiele istotnych wyzwań 
wymagających międzypokoleniowych de-
cyzji i inwestycji.

Dokąd doprowadzi nas kryzys  
spowodowany przez COVID-19?

	● W ramach nowego projektu zleconego 
przez Światową Radę Biznesu ds. Zrównowa-
żonego Rozwoju (WBCSD), aby zaktualizować 
opublikowaną w 2010 roku strategię „Vision 
2050”, firma Volans [założona przez autora  
– przyp. red.] rozpoczęła badania nad konse-
kwencjami i potencjalnym wpływem pande-
mii wirusa SARS-CoV-2. Oto wybrane wnioski:

Pandemia koronawirusa tymczasowo osła-
biła status quo, tworząc nagle warunki dla ra-
dykalnych zmian systemowych.

Pandemia koronawirusa może odegrać ro-
lę katalizatora zmian w procesie transformacji 
globalnej gospodarki przez Zielone Łabędzie. 
W efekcie może doprowadzić do głębokich 
zmian zasad, norm i instytucji rządzących ryn-
kami, które z kolei uwolnią falę wykładniczych 
przekształceń, korzystnych dla planety i jej 
mieszkańców.

Wiele firm było zupełnie nieprzygotowanych 
do poradzenia sobie z obecnym kryzysem.  
Były obciążone ogromnymi długami, a łańcu-
chy dostaw miały tak ciasno zoptymalizowane 
dla zapewniania maksymalnej efektywności, że 
nie pozostawiono odrobiny luzu na potrzebę 
elastycznego dostosowania do zmieniających 
się okoliczności. Brak przygotowania nie był 
nieszczęśliwym wypadkiem: był w pełni prze-
widywalnym skutkiem upartej koncentracji na 
wydajności i krótkoterminowym zwiększaniu 
wartości dla akcjonariuszy.

Zgodnie z prognozą zawartą w „Zielonych 
Łabędziach” jesteśmy świadkami pozytywnej 
eksplozji zrównoważonych działań – od od-
powiedzialności po odporność i regenerację.  
W warunkach postpandemicznych budowanie 
odporności jest oczywiste. Prawdziwą odpor-
ność osiągniemy wyłącznie pod warunkiem 
odtworzenia gospodarek, społeczności i bios-
fery. Odpowiedzialność za przyszłość spoczy-
wa na nas wszystkich, w wymiarze zarówno 
indywidualnym (ze względu na dokonywane 
wybory), jak i zbiorowym (ze względu na dzia-
łania naszych firm i instytucji).

Świat od pewnego czasu zmierza w kierunku nagłego historycznego zwrotu. Stajemy w obliczu
czasów, w których ustalony porządek straci swoje znaczenie na rzecz zupełnie nowych  
rozwiązań – pisze John Elkington, nazywany guru odpowiedzialnego biznesu.

Nasza postpandemiczna szansa

Odpowiedzialność za przyszłość spoczywa na nas 
wszystkich, ze względu na dokonywane wybory,  
jak i w związku z działaniami naszych firm i instytucji.

JOHN ELKINGTON
ekspert, autor bestsellerów o zrównoważonym rozwoju, 
uznawany za światowego guru w dziedzinie CSR

Czas epidemii COVID-19 to czas odpowiedzial-
nego biznesu. Firmy angażują się w działania 
podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeń-
stwo klientów oraz pracowników, wspierają 
szpitale, przekazują środki na rzecz walki ze 
skutkami epidemii. Żabka Polska, właściciel 
sieci sklepów Żabka, to przykład firmy, która 
realizuje wszystkie te aktywności.

Działania na rzecz szpitali
	● Już w połowie marca Żabka zadeklarowała  

4,5 mln zł na działania związane z zagroże-
niem epidemiologicznym, oddając tę kwo-
tę do dyspozycji resortu zdrowia. Ze środ-
ków tych zakupiono m.in. nowoczesny tomo-
graf komputerowy. Żabka przeznaczyła też  
2 mln zł na zakup testów w kierunku SARS-CoV-2  
i wspólnie z użytkownikami aplikacji żappka 
zebrała ponad 2,6 mln zł na rzecz 16 szpitali  

zakaźnych. 500 tys. maseczek medycznych 
trafiło z magazynów Żabki do potrzebujących 
szpitali, w tym powiatowych, oraz instytu-
cji charytatywnych i placówek medycznych. 

Sieć, w ramach współpracy z Urzędem Mia-
sta Poznania i społecznością lokalną, reali-
zuje dostawy produktów spożywczych dla 
laborantów, personelu sanepidu, pracow-
ników poznańskich szpitali zakaźnych i kie-
rowców karetek pogotowia. Dzięki zaanga-
żowaniu franczyzobiorców i pracowników 
Żabki produkty spożywcze trafiają również 
do pracowników ochrony zdrowia w innych 
częściach kraju.

Wsparcie dla franczyzobiorców
	● Sieć dokłada starań, by w tym trudnym okre-

sie franczyzobiorcy sklepów w jak najmniej-
szym stopniu odczuli dodatkowe obciążenia. 

Koronawirus testuje odpowiedzialny biznes
CASE STUDY PARTNERA PUBLIKACJI

Z myślą o przystosowaniu placówek do no-
wych warunków otrzymali oni błyskawicznie 
po ogłoszeniu pandemii środki dezynfekujące  
i higieniczne, maseczki i rękawiczki jednorazowe  

dla swoich pracowników. Aby zapewnić bez-
pieczeństwo kasjerów, firma jako pierwsza 
sieć handlowa zainstalowała w każdym skle-
pie przegrody z pleksi. Franczyzobiorcy sieci  
otrzymali także rekompensatę finansową, 
aby mogli kontynuować swój biznes. Trafił 
też do nich pakiet informacji, m.in. plakaty  
i ulotki dla klientów, odpowiedzi na najczę-
ściej zadawane pytania, kontakty do Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznych. Codziennie 
franczyzobiorcy otrzymują również aktual-
ne informacje wraz z przypomnieniem, jak  
ważne jest zachowanie zaleceń.

W trosce o klientów sieć m.in. prowadzi 
dostawy maseczek ochronnych przeznaczo-
nych do sprzedaży. Dystrybuując maseczki 
(ok. 30 mln sztuk), Żabka i franczyzobior-
cy zrezygnowali z zysku, oferując klientom  
towar po cenie zakupu. 

Tomograf ufundowany przez Żabkę


