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Sprawdzone recepty na trudne czasy

Nawet jeżeli ludzkość wróci po pandemii do normalnego funkcjonowania, fraza „nowe otwarcie” 
będzie musiała być wypełniona realną treścią. Problemy współczesności, o których pisały  
na łamach Kompendium największe światowe autorytety, same nie znikną.

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 zaanga-
żowania się i żądania podję- 
cia 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.

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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Patroni medialni:Nawet jeżeli ludzkość wróci po pandemii do normalnego funkcjonowania, fraza „nowe otwarcie” 
będzie musiała być wypełniona realną treścią. Problemy współczesności, o których pisały  
na łamach Kompendium największe światowe autorytety, same nie znikną.

Waris Dirie

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.
Miłość 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.
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Odpowiedzialność w 2021 r.

Nabierają tempa prace nad dy-
rektywą dot. należytej staranno-
ści w obszarze praw człowieka 
i wpływu na środowisko w łańcu-
chu dostaw. Wiosną br. Parlament 
Europejski zwrócił się do Komi-
sji Europejskiej o rozpoczęcie 
prac legislacyjnych i przedstawił 
własną propozycję dokumentu.  
KE planuje publikację projektu 
dyrektywy jesienią. Regulacje te 
będą ściśle powiązane m.in. z tak-
sonomią, SFDR i raportowaniem 
zrównoważonym. Szereg państw 
już przyjęło ustawy w tym zakre-
sie (np. Niemcy, Francja, Norwe-
gia). Dlatego w interesie polskich 
firm są ambitne i kompleksowe 
regulacje na poziomie UE. Tylko 
one pozwolą na utrzymanie part-
nerstw inwestycyjnych i w łań-
cuchu dostaw przy jednoczesnej 
unifikacji zasad.

BEATA  
FARACIK
prezeska zarządu,
Polski Instytut Praw 
Człowieka i Biznesu

5 czerwca zainaugurowano usta-
nowioną przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ na lata 2021-2030 
Dekadę Odtwarzania Ekosyste-
mów. Degradacja środowiska 
doszła do punktu, w którym mi-
nimalizowanie wpływu biznesu 
na środowisko już nie wystarcza. 
Skupienie się na rozwoju eko-
nomicznym sprawiło, że kapitał 
społeczny rośnie znacznie wol-
niej, a kapitał naturalny wręcz się 
kurczy. Zmieniajmy zatem miarę 
rozwoju gospodarczego. Sprzy-
jać to będzie nowym sposobom 
zarządzania, m.in. wdrażaniu go-
spodarki pozytywnej dla środo-
wiska. Radykalna zmiana polityki 
klimatycznej USA, postanowienia 
G7 oraz zbliżający się COP26 są 
szansą na powstrzymanie zmian 
klimatu i odbudowanie utraco-
nych wartości przyrodniczych.

 
MARIA  
ANDRZEJEWSKA
dyrektorka  
Centrum UNEP/
GRID-Warszawa

N
asza, oparta na rolnictwie, 
cywilizacja stoi przed naj-
większym wyzwaniem od 
czasów swojego powsta-

nia 10 tys. lat temu. Ba, to jedno 
z największych wyzwań w historii 
naszego gatunku – mającej około 
300 tys. lat.

Katastrofa klimatyczna już nie pu-
ka do naszych drzwi, katastrofa kli-
matyczna już tu jest i rozbija na ka-
wałki miły i bezpieczny dla nas świat, 
w którym człowiek stał się najpotęż-
niejszym gatunkiem na planecie. Że-
by zdać sobie sprawę z powagi sytu-
acji, wystarczy, że zderzymy właśnie 
10 tys. lat istnienia naszej cywilizacji 
i 300 tys. lat gatunku homo sapiens 
z informacją, że stężenia dwutlenku 
węgla w atmosferze są najwyższe 
od 800 tys. lat.

W stronę ściany
Siedzimy jako ludzkość w maszynie 
pędzącej na ścianę. Uderzymy w nią 
na pewno. Pytanie tylko, z jaką pręd-
kością. Nie ma się co naiwnie łudzić, 
że ją zatrzymamy. Za dużo wyemito-
waliśmy do atmosfery gazów cieplar-
nianych ze spalania paliw kopalnych, 
ale też „dzięki” rolnictwu i leśnictwu. 

Mamy niewiele czasu. Maszyna zniszczenia Ziemi już pędzi i musimy zrobić wszystko,  
by zwolniła. I by uderzenie, które nastąpi, odbyło się jak najmniejszym kosztem.

Największe wyzwanie w historii

Najgorsze, co mogłoby nas dziś spotkać, to bezbolesny powrót do rutynowej konsumpcji  
i beztroski, jaką pamiętamy sprzed pandemii. Problemy świata stają się coraz bardziej palące.

Nowe otwarcie naszą ostatnią szansą

M
amy rok 2050. Trzydzie-
ści lat wcześniej światowi 
liderzy zawiedli: ze skła-
danych wówczas obiet-

nic redukcji emisji gazów cieplar-
nianych nie pozostało wiele, ledwie 
kilka nowinek technicznych i sterta 
coraz bardziej alarmistycznych w to-
nie raportów badaczy. Temperatura 
na świecie wzrosła, co prawda „tylko” 
o trzy stopnie – ale to wystarczyło, by 
uruchomić mechanizmy apokalipsy.

Na równi pochyłej
Trudno nawet powiedzieć, która 
z konsekwencji upałów okazała się de-
cydująca dla upadku ludzkiej cywiliza-
cji. 55 proc. populacji świata z 2021 r.  
żyło na terytoriach, które przez trzy 
tygodnie w roku piekły się w tempe-
raturach zabójczych dla człowieka. 
Wieczna zmarzlina stopniała, uwal-
niając metan powstający w wyniku 
beztlenowego rozkładu materii pod 
lodem. Efekt? Jakbyśmy wypuścili do 
środowiska tysiące ton CO2, dodatko-
wo przyspieszając wzrost temperatur. 
Ciepła woda w oceanach uwolniła 

kolejne bąble metanu zalegające na 
olbrzymich głębokościach. Przyroda 
– zamiast gazy pochłaniać – zaczęła 
emitować ich jeszcze więcej, próbu-
jąc uwolnić się od nadmiaru. W 2050 r.  
poziom wód na świecie jest o pół me-
tra wyższy niż w 2021 r. Do roku 2100 
ma przybrać jeszcze o 2,5 metra.

Powyższa wizja to tylko część 
przewidywań specjalistów od zmian 
klimatycznych. Tak, bywają progno-

zy mylne i nie wszystkie ich szcze-
góły się ziszczą. Ale nauka jest zgod-
na, że zmierzamy ku przepaści. Czy 
krętą, czy prostą drogą – to już nie 
ma znaczenia.

Od hipotetycznego 2050 roku dzielą  
nas dziś jeszcze prawie trzy dekady. 
Trwa mobilizacja decydentów, na-
ukowców i aktywistów, by nie dopu-
ścić do zrealizowania się powyższej 

katastroficznej wizji. Teoretycznie 
wszyscy wiemy, że jedyna droga, by 
temu zapobiec, wiedzie przez zaha-
mowanie niszczycielskich procesów, 
jakie uruchomiła ludzkość. Dlatego 
tak wiele mówimy o „nowym otwar-
ciu”. Rozumianym nie tylko jako zaże-
gnanie spustoszenia, jakie poczynił 
na świecie koronawirus, ale też nowe 
podejście do rozwiązywania global-
nych problemów.

Przekleństwo bezczynności
O Nowym Zielonym Ładzie i Nowym 
Europejskim Bauhausie opowiada 
nam zatem w tej edycji Kompendium  
szefowa Komisji Europejskiej Ursula  
von der Leyen. Przed bezczynnością  
ostrzega zaś Kamil Wyszkowski. Lek-
cje, jakich udzielił nam koronawi-
rus, analizuje też Yuval Noah Harari,  
izraelski historyk i myśliciel, który 

optymistycznie zastrzega, że walka 
z pandemią dowodzi, iż możemy nią 
zarządzać. Ale pod pewnym warun-
kiem: że egzamin zdadzą decyden-
ci, przede wszystkim politycy. A bi-
lans ich dokonań w ostatnim roku 
był co najmniej niejednoznaczny. 
Podobnie może być ze zmianami  
klimatycznymi i „wizją 2050 roku”.

Jeszcze jedno musimy tu rozu-
mieć. Od lat dyskutujemy o poli-
tycznych czy społecznych wyzwa-
niach współczesności: wojnach, 
imigracji, równouprawnieniu. To 
zagadnienia, które najbliższe są 
sercom goszczących na naszych 
łamach założycielki Polskiej Akcji 
Humanitarnej Janiny Ochojskiej czy 
promotorki równości kobiet Mirelli 
Panek-Owsiańskiej. Wydaje się, że 
bez zahamowania kryzysu klima-
tycznego niewiele jednak w tych 
sprawach zdołamy zrobić. Gorzej 
nawet: w 2050 r. to, co dziś jest w za-
sięgu ręki, może uchodzić za fanta-
zmaty poprzednich generacji. Nowe 
otwarcie nie powinno zatem ozna-
czać bezczynności.

W 2050 r. to, co dziś jest w zasięgu ręki, 
może uchodzić za iluzje i fantazmaty  
poprzednich generacji ludzkości.

Natychmiast powinniśmy, co 
oczywiste, ograniczać te emisje, 
ściąć je do zera. Ale w obecnej sy-
tuacji to już stanowczo za mało. I je-
żeli ktoś myśli, że samo zaprzesta-
nie spalania węgla, ropy i gazu wy-
starczy – to się myli. Maszyna pędzi 
i musimy zrobić wszystko, aby zwol-
niła, a także, aby uderzenie, które 
nastąpi, odbyło się jak najmniej-
szym kosztem.

Poza tym istnieje wiele zjawisk 
zwanych sprzężeniem zwrotnym, 
które sprawiają, że planeta będzie 
się podgrzewać nawet bez nasze-
go udziału. Jednym z najbardziej 
znanych jest znikanie lodu w Ark-
tyce. Jest go coraz mniej, bo woda 
Oceanu Arktycznego jest coraz cie-
plejsza. A ponieważ lód znika, to nie 
odbija on światła słonecznego, które 
nagrzewa wodę – przez co jej tem-
peratura rośnie. Z kolei kanadyjskie 
lasy borealne tak przeschły, że za-
miast wiązać węgiel, emitują go za 
sprawą pożarów.

Potrzeby społeczne  
i środowiskowe
Poza technologicznymi wyzwania-
mi dotyczącymi atmosfery powin-

niśmy zadbać jeszcze o dwie kwe-
stie. W myśl zasady „wszystkie rę-
ce na pokład” potrzebujemy spo-
łeczeństw rozumiejących wyzwa-
nia i takich, w których wszyscy czują 
się dobrze i mają równe prawa – bo 

tylko takie radzą sobie z poważnymi  
problemami.

Dostęp do dobrej publicznej edu-
kacji, walka z rozwarstwieniem, pra-
wa kobiet, a także osób LGBT są tu 
kluczowe. Polityka społeczna musi 

być ważnym filarem polityki klima-
tycznej. Innym – tak samo ważnym 
jak odejście od ingerowania w at-
mosferę – powinno być wycofanie 
się w jak największym stopniu z in-
gerencji w biosferę. 

Niektórzy naukowcy, tak jak Edu-
ard O. Wilson, postulują, aby wy-
cofać się z połowy planety i zosta-
wić to miejsce przyrodzie. Admini-

stracja Joe Bidena zakłada objęcie 
ochroną 30 proc. lądowej i 30 proc. 
morskiej części USA do 2030 roku. 
Również unijny Zielony Ład postu-
luje ochronę przyrody, szczegól-
nie lasów. 

Zostawcie drzewa w spokoju
Powinniśmy jak najwięcej drzewo-
stanów zostawić zwyczajnie w spo-
koju. Zaprzestać nie tylko ich cięcia, 
ale też sadzenia. Bo, po pierwsze, la-
su nie można posadzić, to skompli-
kowany ekosystem. Po drugie, lasy, 
które wyrosły same, nie tylko świet-
nie wiążą węgiel atmosferyczny, ale 
również radzą sobie lepiej z katastro-
falnymi zdarzeniami i są miejscem 
życia wielu gatunków – w przeci-
wieństwie do sadzonych przez nas 
tworów lasopodobnych.

Zresztą pozostawienie na terenie 
Unii w spokoju jak największych po-
łaci ma wymiar nie tylko klimatyczny 
i przyrodniczy, ale również polityczny. 
Jak możemy pouczać społeczeństwa  
globalnego Południa, jak możemy do-
magać się ochrony Puszczy Amazoń-
skiej, skoro u nas – w najbogatszym 
klubie na Ziemi – nie potrafimy tego 
zrobić? Zostawmy więc jak najwięcej 
europejskich lasów w spokoju, do tego 
nie ingerujmy w bagna i rzeki. Dajmy 
przykład, że nie robiąc nic z przyrodą, 
można zrobić bardzo dużo. Dziś świat 
potrzebuje takiej wiadomości z Europy.

24. Kompendium
Cieszę się, że kolejna – 24. już – edy-
cja Kompendium koncentruje się na 
większości wymienionych wyżej za-
gadnień. To ważne, by przypominać, 
jak przemożny wpływ wywarł na przy-
rodę gatunek ludzki, jak istotne są 
dla naszych społeczeństw i przyszło-
ści równouprawnienie i różnorod-
ność. Ważne jest też, by prezento-
wać czytelnikom Europejski Zielony 
Ład i przypominać, że przykład dla 
świata musi iść z naszego europej-
skiego klubu.

Wszystkie ręce na pokład – potrzeba
społeczeństw rozumiejących wyzwania,
w których wszyscy mają równe prawa.

Pierwsze półrocze 2021 r. prze-
biegało pod znakiem populary-
zacji pojęcia ESG i nacisku na ro-
zumienie CSR jako kompetencji 
zarządów firm. Ważne było ogło-
szenie przez WBCSD „Vision 2050”,  
programu zmian na rzecz zrów-
noważonej przyszłości. Głośnym 
echem odbiły się starania World 
Economic Forum o upowszech-
nienie pojęcia kapitalizmu inte-
resariuszy. Był to więc czas reflek-
sji nad koncepcjami i narzędzia-
mi koniecznymi dla transformacji 
gospodarek ku bardziej zrówno-
ważonym modelom. Znaczenia 
nabierają m.in. przejrzystość po-
datkowa, utrata bioróżnorodności 
oraz ujednolicanie i upowszech-
nianie standardów raportowa-
nia. A także temat włączające-
go przywództwa i inkluzywnych 
organizacji w kontekście kwestii  
klimatycznych i środowiskowych 
oraz społecznych.

MARZENA  
STRZELCZAK
prezeska Forum
Odpowiedzialnego
Biznesu

ADAM WAJRAK
działacz na rzecz ochrony przyrody, dziennikarz

Katastrofa  
nie puka do  
naszych drzwi  
– ona już tu jest  
i rozbija na kawałki 
bezpieczny  
dla nas świat.
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WYTNIJ I ZACHOWAJ
NA WIĘKSZOŚCI  

TYCH WYDARZEŃ 

OTRZYMASZ 
KOMPENDIUM

WIĘCEJ INFORMACJI NA 
NASZYM FANPAGE’U

Ciągłe podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych jest niezbędne we 
współczesnym, błyskawicznie 
zmieniającym się świecie. W dzie-
dzinie zrównoważonego rozwoju 
i CSR pomocne może być poniższe
zestawienie.
STUDIA PODYPLOMOWE

	● Społeczna Odpowiedzialność 
Biznesu, Politechnika Gdańska

	● Gospodarka o obiegu zamknię-
tym i czystsza produkcja w prakty-
ce, Politechnika Śląska 

	● Menedżer CSR, Uniwersytet 
Ekonomiczny, Poznań

	● CSR. Cele Zrównoważonego 
Rozwoju w strategii firmy, ALK, 
Warszawa

	● Manager CSR – CSR Info i Col-
legium Civitas, Warszawa

	● Społeczna Odpowiedzialność 
Biznesu (CSR), Uniwersytet War-
szawski

	● Zrównoważony rozwój przed-
siębiorstwa, AGH, Kraków

	● CSR Management, Politechnika 
Krakowska

	● Zarządzanie Zrównoważonym 
Rozwojem Miast, Politechnika  
Krakowska

	● Menedżer CSR, Wyższa Szkoła 
Bankowa, Wrocław

	● Zrównoważony rozwój i odpo-
wiedzialne zarządzanie w cyfro-
wej rzeczywistości, SGH, Warszawa

	● Społeczna Odpowiedzialność 
Biznesu (CSR), Szczecińska Szkoła 
Wyższa Collegium Balticum

	● Odnawialne Źródła Energii, 
Gospodarka Wodna i Odpadowa, 
WSEiZ, Warszawa

	● Zarządzanie środowiskiem 
i gospodarka odpadami, SGGW,  
Warszawa

	● Ekonomia Społeczna, studia  
II stopnia, Uniwersytet Pedago-
giczny, Kraków

Wyróżnienia

Edukacja

Wyróżnienia to doskonała wskazów-
ka nie tylko dla konsumentów przy 
podejmowaniu decyzji zakupowych, 
ale też dla przedstawicieli biznesu,  
bo informują o liderach i sposobach 
dążenia do doskonałości.
Zarządzanie CSR

	● Raport „Odpowiedzialny biznes 
w Polsce. Dobre praktyki” – ogło-
szenie wyników w kwietniu

	● XV Konkurs „Raporty Społeczne” 
na najlepsze raporty z zakresu spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu 
– w październiku

	● Ranking Odpowiedzialnych Firm 
i Startupów Pozytywnego Wpływu 
– rozpoczęcie w marcu, ogłoszenie 
wyników w czerwcu

	● Konkurs „Przedsiębiorstwo Fair 
Play” – nabór wniosków do 31 maja

	● Zestawienie Listki CSR Polityki 
 – wyniki w czerwcu
Zaangażowanie społeczne

	● X edycja Konkursu na Najlepsze 
Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. 
Jacka Kuronia – wyniki w listopadzie
Konkursy indywidualne

	● XXIV edycja konkursu „Dobro-
czyńca Roku” – nabór wniosków 
w lutym, gala finałowa w maju, ka-
tegoria specjalna: Walka ze skutkami 
pandemii COVID-19

	● XII edycja konkursu o tytuł Spo-
łecznika Roku – wyniki w marcu

	● XI edycja konkursu „Pióro odpo-
wiedzialności” – zgłoszenia w lutym, 
wręczenie nagród w kwietniu

	● Konkurs na najlepszą pracę  
dyplomową z zakresu etyki i CSR 
„Verba Veritatis”, z nową kategorią  
Diversity & Inclusion – zgłoszenia 
do końca lipca

STYCZEŃ
	● Konferencja „17 trendów. 17 Celów.  

Biznes na rzecz Agendy 2030”, Mini-
sterstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 
oraz CSR Consulting

	● Konferencja „Zarządzanie zrów-
noważonym rozwojem w sektorze 
publicznym”, Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej i CSRinfo

	● Początek cyklu webinarów „ESG 
w spółce. Rola zarządu”, CSRinfo

	● Podpisanie przez prezydenta Usta-
wy offshore o promowaniu wytwa-
rzania energii elektrycznej w morskich 
farmach wiatrowych

	● Inauguracja comiesięcznych spo-
tkań w ramach Klubu CSR-owców, 
Fundacja CSR Res Severa

LUTY
	● Przyjęcie przez rząd dokumentu 

strategicznego „Polityka energetycz-
na Polski do 2040 r.”

	● Konferencja na temat społecznej 
odpowiedzialności uczelni, Minister-
stwo Funduszy i Polityki Regional-
nej i SGH

	● Publikacja podręcznika „Przewod-
nik CSR po bezpiecznym i zrównowa-
żonym środowisku pracy”, Minister-
stwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

	● 9. urodziny Karty Różnorodności
	● Valuing Respect Project „Narzę-

dzia wspierające pomiar i raportowa-
nie w obszarze praw człowieka przez  
firmy”, Shift i Polski Instytut Praw  
Człowieka i Biznesu

MARZEC
	● Konferencja „Znakowanie produk-

tów”, Koalicja 5 Frakcji, CSR Consul-
ting

	● Warsztaty design thinking „Firma 
Przyszłości 2040”, Better

	● Światowy Dzień Wody ONZ, ob-
chodzony 22 marca, aby pokazać 
wpływ prawidłowej gospodarki 
wodnej na kondycję gospodarczą 
i społeczną

	● Rusza ogólnopolska kampania  
„Łączą nas Drzewa” mająca zwrócić 
uwagę na rolę drzew w przyrodzie

	● Konferencja „Firma-Idea: Odpo-
wiedzialnie o nauce, biznesie i roz-
woju”, Open Eyes Economy on Tour

	● Warsztaty z cyklu „Biznes dla róż-
norodności”, Centrum UNEP/GRID-
-Warszawa

	● Start kampanii informacyjno-edu-
kacyjnej „Czyste Powietrze – zdro-
wy wybór. Twój wybór!”, Minister-
stwo Klimatu i Środowiska, Narodowy  
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, Stowarzyszenie 
„Program Czysta Polska” 

KWIECIEŃ
	● Sejm przyjął nowelizację ustawy 

– Prawo energetyczne wprowadzają-
cą innowacyjne rozwiązania dla pol-
skiej polityki energetycznej

	● Ogłoszenie 19. edycji Raportu 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce. 
Dobre praktyki”

	● Ogłoszenie wyników 11. edycji 
konkursu „Pióro odpowiedzialności”

	● X edycja Konferencji Rada Nadzor-
cza oraz wręczenie wyróżnienia Czło-
wiek Corporate Governance, CSRinfo

	● Uruchomienie nowej platformy 
medialnej Nienieodpowiedzialnych: 
www.nno.pl 

	● Start kampanii „Wody to nie śmiet- 
nik” na zlecenie Państwowego Go-

spodarstwa Wodnego Wody Polskie,  
Fabryka Komunikacji Społecznej

	● Fashion Revolution Week w ra- 
mach globalnego ruchu na rzecz 
zrównoważonej mody

	● Konferencja „Uszlachetnianie biz-
nesu”, Open Eyes Economy on Tour

	● Start naboru do TransferHUB 
– Inkubatora Innowacji Społecz-
nych, Fundacja Inicjatyw Społeczno- 
-Ekonomicznych

MAJ
	● Piąta edycja Forum Inspiracji, głów-

nej konferencji Kampanii 17 Celów 
prezentującej działania na rzecz re-
alizacji Agendy 2030, CSR Consulting

	● VII Kongres Różnorodności  
– „Tak silni, jak najsłabszy z nas. Jak 
wzmacniać ludzi i organizacje nie  
tylko w kryzysie?”, Better

	● II Forum Polskiego Paktu Plasti-
kowego dążącego do osiągnięcia 
gospodarki obiegu zamkniętego na 
polskim rynku opakowań z tworzyw 
sztucznych, CSR Consulting

	● Ogłoszenie uczestników 2. edycji 
programu Climate Leadership wspie-
rającego działania firm na drodze do 

osiągnięcia neutralności klimatycznej, 
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

	● Ogłoszenie wytycznych dotyczą-
cych raportowania czynników ESG 
przez emitentów giełdowych, Gieł-
da Papierów Wartościowych i Euro-
pejski Bank Odbudowy i Rozwoju

	● Dzień Bez Śmiecenia, obchodzo-
ny 11 maja, ma na celu propago-
wanie prawidłowych zasad segre-
gowania odpadów, promowanie 
proekologicznych postaw i ochrony 
środowiska

	● Premiera cyklu Wykładów NNO 
prowadzonych przez ekspertów 
z różnych dziedzin życia społeczne-
go, Nienieodpowiedzialni

	● Przegląd Filmów o Różnorodności 
w ramach Miesiąca Różnorodności

	● Inauguracja kampanii edukacyj-
nej „Śmieci?! Kto to widział?!” dla 
Tatrzańskiego Parku Narodowego, 
Fundacja Komunikacji Społecznej

CZERWIEC
	● Światowy Dzień Środowiska, ob-

chodzony 5 czerwca
	● Ogłoszenie wyników XV edycji 

Rankingu Odpowiedzialnych Firm 
i Startupów Pozytywnego Wpływu

	● Światowe Forum nt. Odpowie-
dzialnego Prowadzenia Biznesu 
(OECD Global Forum on Responsi-
ble Business Conduct) 

	● 10. edycja Listków CSR POLITYKI 
przyznawanych firmom, które speł-

niają wysokie kryteria w obszarze 
zrównoważonego rozwoju i odpo-
wiedzialnego biznesu

	● XXVIII edycja Welconomy Forum 
in Toruń

	● Start kolejnej edycji kampanii Zie-
lona Wstążka #DlaPlanety oraz Pro-
gramu Re:Generacja wzywających do 
ochrony i odtwarzania ekosystemów, 
Centrum UNEP/GRID-Warszawa 

	● Seminarium i prezentacja publi-
kacji „Różnorodność i włączenie krok 
po kroku. Przewodnik dla firm”, Pol-
ski Instytut Praw Człowieka i Bizne-
su, Diversity+ i Ambasada Królestwa 
Niderlandów

	● Debata „Przyszłość jest już. Co 
z przedsiębiorczością społeczną 
w Polsce?”, Fundacja Inicjatyw Spo-
łeczno-Ekonomicznych

	● Seminarium „Należyta staranność 
i odpowiedzialność przedsiębiorstw”, 
Biuro PE w Polsce, Polski Instytut Praw 
Człowieka i Biznesu

	● Konferencja urodzinowa Polskiej 
Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju 
Palmowego, CSR Consulting

	● Wydarzenie inaugurujące Deka-
dę Odtwarzania Ekosystemów ONZ 

w Polsce i Program Re:Generacja, 
Centrum UNEP/GRID-Warszawa 

LIPIEC
	● Początek drugiego naboru do 

TransferHUB – Inkubatora Innowa-
cji Społecznych, Fundacja Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych

WRZESIEŃ
	● VI Festiwal Filmów Odpowiedzial-

nych „17 Celów”, jedyny konkurs 
i festiwal filmowy dla przedstawicieli 
wszystkich trzech sektorów poświę-
cony Celom Zrównoważonego Roz-
woju, Agendzie 2030 i CSR, Fundacja 
CSR Res Severa

	● Światowy Dzień Działania na rzecz 
Celów Zrównoważonego Rozwoju, 
obchodzony 25 września, w roczni-
cę przyjęcia Agendy 2030

	● Konferencja Kultura dla Natury, po-
święcona powiązaniom natury z kul-
turą, biznesem i życiem społecznym, 
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

	● Konferencja międzynarodowa  
podsumowująca projekt „Prawa czło-
wieka i biznes – Dialog społeczny  
post-COVID 19”, Polski Instytut Praw 
Człowieka i Biznesu

	● Międzynarodowa Konferencja  
Eco-Miasto 2021, Centrum UNEP/
GRID-Warszawa

	● Konferencja Polskiego Paktu Pla-
stikowego, CSR Consulting

	● Prezentacja publikacji „Biznes 

na rzecz zmiany” podsumowującej  
2. edycję Climate Leadership, urucho-
mienie rekrutacji do 3. edycji, Cen-
trum UNEP/GRID-Warszawa 

PAŹDZIERNIK
	● X edycja Europejskiego Forum No-

wych Idei, konferencji poświęconej 
globalnym trendom, nowym ideom 
oraz przyszłości Europy, Lewiatan

	● Tydzień Odpowiedzialnego Bizne-
su poświęcony poszerzeniu wiedzy 
na temat zarządzania w nowoczesny  
i odpowiedzialny sposób, CSRinfo

	● Ogłoszenie wyników 15. edycji 
Konkursu Raporty Społeczne, w któ-
rym nagradzane są najlepsze raporty 
z zakresu społecznej odpowiedzial-
ności biznesu

	● 10. Jubileuszowe Forum Inicjowa-
nia Rozwoju poruszające tematykę 
wyzwań społeczno-ekologicznych, 
Celów Zrównoważonego Rozwoju 
oraz CSR, UP Foundation

	● Początek trzeciego naboru do 
TransferHUB – Inkubatora Innowa-
cji Społecznych, Fundacja Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych

	● IX Konferencja Nienieodpowie-
dzialni „Nieczystość” mająca uwraż-
liwiać na różne wymiary odpowie-
dzialności, Grupa ANG

	● Finał 7. edycji Konkursu Grantowe-
go Funduszu Inicjowania Rozwoju, 
UP Foundation

	● Dzień Narodów Zjednoczonych, 
obchodzony 24 października, w rocz-
nicę wejścia w życie Karty Narodów 
Zjednoczonych

	● The European SDG Summit 2021  
– uczestnicy będą się starali odpowie-
dzieć na pytanie, jak budować dostat-
nie i niewykluczające społeczeństwo, 
nie zapominając o zrównoważonej 
i cyfrowej transformacji

LISTOPAD
	● Przełożona konferencja klimatycz-

na Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych COP26, podczas obrad państwa 
mają wzmocnić swoje zobowiązania 
złożone w ramach paryskiego poro-
zumienia klimatycznego z 2015 r., 
Glasgow

	● Ogłoszenie wyników 10. edycji 
Konkursu na Najlepsze Przedsiębior-
stwo Społeczne Roku im. Jacka Kuro-
nia, Fundacja Inicjatyw Społeczno-
-Ekonomicznych

	● 10. Forum ONZ dotyczące biznesu 
i praw człowieka, w 10. rocznicę przy-
jęcia przez Radę Praw Człowieka ONZ 
Wytycznych w tej sprawie, Genewa

	● Tydzień 3R – wydarzenie promu-
jące zapobieganie powstawaniu od-
padów, ponowne wykorzystanie, na-
prawę i recykling, Koalicja 5 Frakcji, 
CSR Consulting

	● Drugi Summit ruchu B Corp w Pol-
sce, do którego należą firmy wykorzy-
stujące biznes do zmieniania świata 
na lepsze, Better

	● Konferencja „Innowacyjne partner-
stwa na lokalnym rynku” poświęcona 
zapobieganiu powstawania odpa-
dów, ponownemu użyciu, naprawom 
i recyklingowi, CSR Consulting

GRUDZIEŃ
	● 10 grudnia obchodzony jest Mię-

dzynarodowy Dzień Praw Człowieka 
– przypominający o ludziach prześla-
dowanych z powodu walki o prawa 
człowieka
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Koszty bezczynności w obliczu zmian klimatycznych będą gigantyczne

Zielony Ład ma być szansą, a nie zagrożeniem dla europejskich przedsiębiorstw. Chcemy, by dzisiejsza  
pozycja Europy jako lidera technologii ekologicznych była umacniana. Odbudowa Wspólnoty po pandemii 
zakłada, że będziemy bardziej odporni, bardziej cyfrowi i bardziej ekologiczni.

Polityka, podobnie jak wojsko i go-
spodarka, postrzegana jest nieste-
ty przez wielu jako świat mężczyzn. 
Pani kierowała jednak zarówno ge-
nerałami, jak i urzędnikami. Czy pa-
ni osobiste doświadczenia i ścieżka 
kariery mogą nieść nadzieję dla ko-
biet? Jakie wnioski płyną z pani ży-
ciowych doświadczeń, kiedy spoj-
rzymy na nie w kontekście prze-
łamywania szklanego sufitu czy 
wzmocnienia pozycji kobiet?
Kobiety nie są lepsze od mężczyzn, 
tylko inne. Dlatego nasze społeczeń-
stwa i gospodarki lepiej funkcjonują, 
kiedy więcej kobiet pełni funkcje kie-
rownicze, ponieważ dzięki nim ma-
my szersze spojrzenie na zagrożenia 
i możliwości. 

Postawa młodych kobiet to po-
czątek drogi do równouprawnienia. 
Ich marzeniem jest rodzina i kariera  
– i mają rację. Polityka jest od tego, by 
zapewnić świadczenia rodzinne, do-
brą opiekę nad dziećmi, dobre szko-
ły, a przedsiębiorstwa muszą dbać, by 
warunki pracy były przyjazne rodzinie. 
Dzięki temu oboje rodziców może go-
dzić pracę z życiem rodzinnym.

Drugi krok, jeżeli chodzi o równo-
uprawnienie, to systematyczne awan-
sowanie tych wielu uzdolnionych ko-
biet na kierownicze stanowiska. Takie 
nowoczesne środowisko pracy to naj-
lepszy sposób na przyciągnięcie wy-
kwalifikowanego personelu. To wła-
śnie zrobiłam, gdy byłam ministrem 
w Niemczech. I to robię obecnie jako 
przewodnicząca Komisji.

Jak broni pani zielonej polityki Unii 
Europejskiej w rozmowach ze scep-
tykami? Wydaje się, że ich zdaniem 
wszelkie niezbędne zmiany i inwe-
stycje związane z Zielonym Ładem 
mogą osłabiać konkurencyjność 
europejskiej gospodarki. Czy ta-
ka możliwość jest bardziej realna 
w przypadku krajów biedniejszych, 
takich jak Polska?
Jeżeli nie zrobimy nic, aby przeciw-
działać zmianie klimatu, koszty tego 
zaniechania z czasem staną się gigan-
tyczne. Możemy ograniczać zmiany 
klimatyczne i jestem przekonana, że 
Europejski Zielony Ład stanowi nie-
powtarzalną szansę dla Europy. Dla 
naszego środowiska przede wszyst-
kim, co oczywiste, ale także dla naszej 
gospodarki i naszych społeczeństw.

Europejski Zielony Ład jest szansą 
dla europejskich przedsiębiorstw. Eu-
ropa już teraz przoduje w wielu tech-
nologiach ekologicznych. Chcemy tej 
pozycji lidera bronić i ją umacniać.

Polska nie jest w tym przypadku 
w tak uprzywilejowanej pozycji jak 
gospodarki, które od dekad należą 
do globalnej czołówki.
Europejski Zielony Ład jest ogrom-
ną inwestycją dla całej Europy. Dla 
każdego kraju – także krajów Euro-
py Środkowej. Wiem, że w niektó-
rych państwach droga do osiągnięcia 

neutralności klimatycznej jest dłuż-
sza. Dlatego oferujemy dodatkowe 
wsparcie. Nasz Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji w wy-
sokości 17,5 mld euro zapewni ukie-
runkowaną pomoc na przykład re-
gionom, które stopniowo wycofują 
się z węgla. Wymaga to podnosze-
nia kwalifikacji i łagodzenia skut-
ków społecznych, ponieważ zielo-
na transformacja musi być transfor-
macją sprawiedliwą.

Patrząc z perspektywy biznesu, 
w jaki sposób Unia Europejska bę-
dzie wspierać transformację, którą 
zapoczątkuje Zielony Ład? Wspar-
cie finansowe ma zasadnicze zna-
czenie, ale czy oprócz niego istnie-
je strategia pomocy w zakresie 
przekazywania know-how, pomo-
cy doradczej i niefinansowej? A je-
żeli taka pomoc byłaby dostępna, 
to jak mogłyby z niej skorzystać 
przedsiębiorstwa?
Ma pan rację, wsparcie finansowe 
ma zasadnicze znaczenie. Mówiłam 
już o Funduszu na rzecz Sprawiedli-
wej Transformacji. Ale jest tyle innych 
możliwości. Na przykład NextGene-
rationEU – nasz europejski program 
odbudowy, który przyjęliśmy po to, 
aby przeciwdziałać gospodarczym 

skutkom pandemii. Łącznie do dys-
pozycji jest 800 mld euro, licząc po 
dzisiejszych cenach.

To ogromna szansa. Jedna trzecia 
środków jest przeznaczona na projek-
ty, które będą realizowane w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu. Tak 
przyjęliśmy, ponieważ zależy nam 
na tym, aby odbudowa po pandemii 
zmieniła Europę na lepszą – bardziej 
odporną, bardziej cyfrową i bardziej 
ekologiczną. 

A narzędzia niefinansowe?
Istnieje wiele europejskich progra-
mów i inicjatyw, za pomocą których 
wspieramy innowacje i wymianę  

najlepszych praktyk. Mamy na 
przykład forum dla regionów gór-
niczych i energochłonnych, które-
go uczestnicy mogą się uczyć od  
siebie nawzajem.

Oczywiście, istnieje też program 
„Horyzont Europa”: nasz program in-
nowacji i inwestycji. W ten sposób 
wspieramy innowacyjne projekty 
w całej Unii. 

Które sektory gospodarki lub ryn-
ki łatwiej, a które trudniej poddać 
transformacji? Czy możliwe jest 
przeprowadzenie niezbędnych re-
form w sektorach energii, transpor-
tu i nieruchomości w perspektywie 
krótko- lub średnioterminowej?
Do realizacji celów klimatycznych mu-
szą się przyczyniać wszystkie sektory. 
Jeśli spojrzymy na poziom emisji od 
1990 r., widać, że wiele sektorów już 
znacznie go obniżyło. Na przykład 
w latach 1990–2015 emisje przemy-
słu spadły o 35 procent, a emisje z bu-
dynków – o 25 procent. Widać więc, 
jakie są możliwości.

Z drugiej strony emisje gazów cie-
plarnianych pochodzące z ruchu lot-
niczego wzrosły o 84 procent, a z ru-
chu drogowego – o 22 procent. Tutaj 
potrzebujemy zdecydowanej popra-
wy. Z zadowoleniem obserwuję, jak 
wiele energochłonnych gałęzi prze-
mysłu od dawna pracuje nad nowymi 
koncepcjami i wyznacza sobie kolej-
ne cele, ponieważ wie, że zmiany są 
nieuniknione. Przemysł chce skorzy-
stać ze zmian. 

Na przykład?
Dotyczy to przykładowo przemysłu 
motoryzacyjnego. Jeśli chodzi o cel 
dotyczący osiągnięcia neutralno-
ści klimatycznej, europejski prze-
mysł samochodowy chce być czę-
ścią rozwiązania. Ogromnie mnie 
to cieszy. 

Czy tak samo konkretnie można 
będzie niebawem mówić o nowym 
europejskim Bauhausie? Przyglą-
dając się idei Bauhausu, można 
mieć wrażenie, że jest to marzenie, 
a nie precyzyjna strategia. W jaki 
sposób Komisja zamierza wdrażać 
tę inicjatywę? 
Aby dokonywać zmian, trzeba mieć 
wizję. Nowy Europejski Bauhaus rze-
czywiście opiera się na dawaniu na-
dziei i perspektywy na okres po pan-
demii. Inicjatywa ta wprowadza wy-
miar kulturowy do Europejskiego 
Zielonego Ładu. Zakłada jednak rów-
nież konkretne działania, które mają 
sprawić, że nasze otoczenie urbani-
styczne i sektor budowlany staną się 
bardziej zrównoważone i sprzyjające 
włączeniu społecznemu.

W jaki sposób Komisja zamierza 
uczynić ją wystarczająco inkluzywną?
Interesującym aspektem Nowego 
Europejskiego Bauhausu jest to, że 
zapoczątkowaliśmy go jako całko-
wicie oddolny proces. Zapytaliśmy 
obywateli Unii, architektów, projek-
tantów, przedsiębiorców, eksper- 
tów ds. społecznych i specjalistów  

WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCĄ
KOMISJI EUROPEJSKIEJ
URSULĄ VON DER LEYEN

Postawa młodych 
kobiet to początek 
drogi do równo-
uprawnienia płci.  
Ich marzeniem  
jest rodzina i kariera  
– i mają rację.

Europa może powstrzymać globalne ocieplenie, ale tylko wtedy, jeżeli ambicje państw z innych regionów świata dorównają europejskim. 
To nie musi być trudne: to właśnie poza Europą kumulują się dramatyczne zjawiska, jak pożary, huraganowe burze, smog.

Nowy Europejski Ład jest szansą dla przemysłu. Firmy z UE są w czołówce innowacyjnego biznesu i Europa chce bronić tej pozycji. 
Najlepszym przykładem otwierających się możliwości jest przemysł motoryzacyjny, który stawia na elektromobilność.

Dla Komisji Europejskiej pod kierownictwem Ursuli von der Leyen Europejski Zielony Ład jest inicjatywą kluczową. Szefowa KE przekonuje, 
że poza korzyściami dla środowiska naturalnego będzie to również projekt zyskowny dla europejskiego biznesu.

Wiele energochłonnych 
gałęzi przemysłu od 
dawna pracuje nad 
nowymi koncepcjami. 
Przemysł wie,  
że zmiany są  
nieuniknione i chce  
z nich skorzystać.
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Rozmawiał

MAREK KŁOPOTOWSKI

Koszty bezczynności w obliczu zmian klimatycznych będą gigantyczne

Filantropia w 2021 roku

Rok 2021 przywitaliśmy z przeko-
naniem, że gorzej niż w 2020 r. już 
być nie może, ale i z obawami: czy 
uda się pokonać pandemię? Czy 
nasze życie się zmieni? Jeśli chodzi 
o działania filantropijne, to – po-
dobnie jak wiele innych – znaczna 
ich część przeniosła się do inter-
netu. Jest więc trochę inaczej, ale  
– jak się okazuje – nie gorzej. Jak 
co roku akcja WOŚP zakończyła się 
sukcesem i zebraniem rekordowej 
sumy. Znacząco przyczyniła się do 
tego darowizna przedsiębiorcy, 
który przekazał na aukcję swoją 
książkę z autografem i niecodzien-
nym dodatkiem: kolekcjonerskim 
modelem Ferrari!

W drugiej połowie roku spo-
dziewamy się stopniowego po-
wrotu do działań w „realu”: czas 
zastanowić się i zdecydować, jak 
będą wyglądać aukcje charyta-
tywne, projekty społeczne, ja-
ka będzie w nich rola organiza-
cji i wolontariuszy. Po wakacjach  
– miejmy nadzieję – wrócą spotka-
nia, wydarzenia, bale charytatyw-
ne. Święta Bożego Narodzenia za-
pewne znów poruszą serca i hoj-
ność Polek i Polaków. Wciąż będzie 
można też działać online. Za po-
średnictwem projektu Transnatio-
nal Giving Europe można w tym 
roku także wspierać organizacje 
non profit działające za granicą.

MAGDALENA 
PĘKACKA
dyrektorka
Forum
Darczyńców
w Polsce

Z perspektywy filantropii odpo-
wiedź na kryzys COVID-19 była 
imponująca, np. Brazylia odno-
towała wzrost darowizn do 700 
mln dol., w Chinach Yishan – który 
zbiera dane nt. filantropii – poin-
formował o przekazach na kwotę 
ponad 4 mld dol. To bezpreceden-
sowa skala, zwłaszcza w krajach, 
w których ludzie zwykle polegają 
na państwie w kwestii rozwiązy-
wania problemów społecznych. 

Obserwowaliśmy wiele obietnic 
i wezwań, by zachęcić fundacje do 
wspierania swoich beneficjentów 
w nowy sposób, poprzez finanso-
wanie ogólne ich działalności sta-
tutowej, a nie projektów, wsłucha-
nie się w ich potrzeby, zwiększenie 
wydatków.

Nie możemy osiąść na laurach. 
Organizacje filantropijne muszą 
być odważniejsze i zaangażować 
się w radykalną refleksję, zarówno 
nad społeczeństwem, które chce-
my odbudować po COVID-19, jak 
i sektorem, którego potrzebujemy 
do realizacji tej wizji. Potrzebuje-
my nowej narracji i „nowej normy”  
dla filantropii: jak postawić zaufa-
nie w centrum uwagi, jak słuchać, 
jak zająć się przyczynami i zaan-
gażować się w zmianę systemów, 
jak przestać uciekać od polityki 
i rzecznictwa, jak łączyć pieniądze 
i wsparcie niefinansowe.

z dziedziny technologii cyfrowych, 
jakim wyzwaniom powinien spro-
stać Nowy Europejski Bauhaus i ja-
kie działania polityczne będą po-
trzebne. Przez ostatnie sześć mie-
sięcy wsłuchiwaliśmy się w ich 
głosy. Teraz robimy następny krok 
i wszystkie zebrane opinie łączymy 
w oficjalnym dokumencie progra-
mowym, w którym zaprezentuje-
my strategię i działania w ramach 
Nowego Europejskiego Bauhausu.

Czy istnieje strategia informowa-
nia o nim Europejczyków? Obec-
nie wydaje się on funkcjonować 
niemal wyłącznie na stronach in-
ternetowych UE.
Mamy obecnie ponad dwustu ofi-
cjalnych partnerów, takich jak uni-
wersytety, organizacje pozarządowe 
czy sieci mieszkalnictwa socjalnego 
w państwach członkowskich i poza 
Unią Europejską, którzy organizują 
wydarzenia i debaty. To nasz spo-
sób, aby zagwarantować, że Nowy 
Europejski Bauhaus nie przekształci 

się w projekt elitarny, ale że pozosta-
nie otwarty i dostępny dla wszystkich. 

Na koniec chciałem zapytać, czy 
w pani ocenie istnieje szansa, aby 

Zielony Ład i Nowy Europejski Bau-
haus były inspiracją dla zmian na 
całym świecie? Jak wyobraża sobie 
pani rolę Europy w globalnych sta-
raniach na rzecz powstrzymania 
zmian klimatycznych?

Europa może powstrzymać globalne 
ocieplenie tylko wówczas, gdy inni 
dorównają jej pod względem ambi-
cji. I z wielką radością obserwuję, że 
tak właśnie się dzieje. Chiny i Korea 
Południowa, Japonia i Republika Połu-
dniowej Afryki – wszystkie ogłosiły już 
zamiar osiągnięcia neutralności klima-
tycznej do około 2050 lub 2060 r. To 
samo dotyczy Stanów Zjednoczonych 
za prezydentury Joe Bidena. Europa 
współpracuje obecnie z partnerami na 
całym świecie z myślą o podjęciu jesz-
cze ambitniejszych zobowiązań w za-
kresie klimatu podczas COP26 – zbliża-
jącego się szczytu klimatycznego ONZ 
w Glasgow. Niedawne oświadczenie 
grupy G7 stanowiło ważny krok w tym 
kierunku. Nowy Europejski Bauhaus 
może być jednym z narzędzi, dzięki 
którym dotrzemy do naszych partne-
rów – nie tylko do rządów państw, ale 
również do obywateli. Właśnie dlate-
go Nowy Europejski Bauhaus jest tak 
ważny – i tak wyjątkowy. 

Europa może powstrzymać globalne ocieplenie, ale tylko wtedy, jeżeli ambicje państw z innych regionów świata dorównają europejskim. 
To nie musi być trudne: to właśnie poza Europą kumulują się dramatyczne zjawiska, jak pożary, huraganowe burze, smog.

Nowy Europejski Ład jest szansą dla przemysłu. Firmy z UE są w czołówce innowacyjnego biznesu i Europa chce bronić tej pozycji. 
Najlepszym przykładem otwierających się możliwości jest przemysł motoryzacyjny, który stawia na elektromobilność.

Dla Komisji Europejskiej pod kierownictwem Ursuli von der Leyen Europejski Zielony Ład jest inicjatywą kluczową. Szefowa KE przekonuje, 
że poza korzyściami dla środowiska naturalnego będzie to również projekt zyskowny dla europejskiego biznesu.

PAWEŁ  
ŁUKASIAK
prezes Akademii
Rozwoju Filantropii
w Polsce

Nowy Europejski 
Bauhaus może być 
jednym z narzędzi, 
dzięki którym dotrzemy  
do naszych partnerów  
– nie tylko do rządów 
państw, ale również 
do obywateli.

Filantropia 2021
STYCZEŃ 
• XXIX Finał WOŚP – zbiórka dla 

oddziałów dziecięcej laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki głowy 
– w tym roku zebrano 210,8 mln zł

MARZEC
•  Inauguracja VIII edycji międzyna-

rodowej kampanii „Kilometry Do-
bra”, w której co roku współpracują 
organizacje społeczne, samorządy 
i firmy z całego świata

• Rozstrzygnięcie XII edycji konkursu 
„Społecznik Roku” 2020 tygodnika 
„Newsweek Polska” oraz gala 
podsumowująca program Dzia-
łaj Lokalnie, Akademia Rozwoju  
Filantropii

MAJ
• Gala Finałowa XXIV Konkursu 

 „Dobroczyńca Roku 2021”, ARF

WRZESIEŃ
• X Poland Business Run – największy 

charytatywny bieg biznesowy

PAŹDZIERNIK
• XII Bal Charytatywny podsumo-

wujący Plebiscyt „Gwiazdy Dobro-
czynności”, ARF 

LISTOPAD
• V Forum Fundacji Korporacyjnych, 

Forum Darczyńców
• XXI edycja Szlachetnej Paczki łączą-

ca potrzebujących z darczyńcami

• XXVI Wielka Gala Integracji – naj- 
większe święto osób z niepełno- 
sprawnością w Polsce

• Konferencja Koalicji Liderzy Pro 
Bono z udziałem przedstawicieli 
firm, organizacji pozarządowych, 
specjalistów i wolontariuszy, Aka- 
demia Rozwoju Filantropii

GRUDZIEŃ
• Gala XIX edycji Konkursu „Człowiek 

bez barier”, od 2003 r. nagradza-
jącego wyłącznie osoby z niepeł-
nosprawnością, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Integracji

• Międzynarodowy Dzień Wolon-
tariusza ustanowiony przez ONZ, 
obchodzony 5 grudnia

Nowe otwarcie z perspektywy Brukseli
Europejski Zielony Ład – zestaw 
inicjatyw politycznych, gospodar-
czych i społecznych Unii Europej-
skiej, definiowany też jako strategia 
zmierzająca do osiągnięcia przez 
Europę neutralności klimatycznej 
do 2050 r.

Priorytetowymi kierunkami polity-
ki opartej na Zielonym Ładzie mają 
być: budowa gospodarki o obiegu 
zamkniętym, renowacja i poprawa 
efektywności energetycznej bu-
dynków, likwidacja zanieczyszczeń, 
ochrona i odbudowa ekosystemów 
i bioróżnorodności, zrównoważo-
ne rolnictwo i transport, wsparcie 
najbardziej zdewastowanych i po-
trzebujących regionów oraz sektora 
badań i rozwoju, wreszcie promocja 
i dyplomatyczne wsparcie analo-
gicznych działań poza granicami UE. 
Strategia ta ma być także fundamen-
tem wychodzenia Europy z pande-
mii COVID-19.

Będzie ona finansowana ze środ-
ków stanowiących jedną trzecią 
kwoty 1,8 bln euro, przeznaczonej 
na inwestycje w ramach planu od-
budowy NextGenerationEU oraz 
środków z siedmioletniego budże-
tu Unii. Pieniądze te będą kierowa-
ne m.in. na inwestycje w technologie 
przyjazne dla środowiska, innowacje 
w przemyśle, czystsze i zdrowsze 
formy transportu prywatnego i pu-
blicznego, zmniejszanie emisyjności 
branży energetycznej.

Nowy Europejski Bauhaus – inicja-
tywa ogłoszona przez Komisję Euro-
pejską we wrześniu ub. r. Ma charak-
ter ekologiczno-gospodarczo-kul-
turalny nawiązujący do szkoły Bau-
hausu sprzed stu lat, łączącej sztukę 
z nowoczesną technologią, funkcjo-
nalnością i społeczną użytecznością. 
Innymi słowy, ma zachęcać architek-
tów, naukowców, artystów i społe-

czeństwo obywatelskie do łączenia 
sił w wielu obszarach, by czynić Euro-
pę miejscem bardziej ekologicznym, 
cieszącym się innowacjami technolo-
gicznymi oraz cechującym się wyższą 
jakością życia.

Jak się można domyślać, inicjaty-
wa ma zmierzać do tego, by nadać 
polityce Zielonego Ładu postać kon-
kretnych przedsięwzięć. Bauhaus 
ma być naturalną promocją kluczo-
wej strategii UE oraz pozwalać na 
korzystanie z nowych, prośrodowi-
skowych innowacji, przy jednocze-
snych korzyściach finansowych, np. 
konkurencyjnych cenach nowych, 
ekologicznych produktów i usług.

Konkursy na projekty, które wpisy-
wałyby się w filozofię inicjatywy, już 
ruszyły. W 2022 r. rozpocznie się pro-
mocja najciekawszych zgłoszeń jako 
modelowych dla całej Unii. Wsparcie 
i finansowanie realizacji przewidzia-
no na lata 2021–2024.
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CASE STUDY PARTNERA PUBLIKACJI

W XV edycji Rankingu Odpowiedzialnych 
Firm, Bank BNP Paribas, trzeci rok z rzędu, 
zajął 1. miejsce w klasyfikacji generalnej 
oraz 1. miejsce w kategorii bankowość, sek-
tor finansowy i ubezpieczeniowy.  

- Kwestia prowadzenia biznesu w sposób od-
powiedzialny, czyli uwzględniający etyczne, 
społeczne i środowiskowe aspekty, ma dla nas 
szczególne znaczenie, dlatego niezwykle cie-
szę się z wyróżnienia w Rankingu Odpowie-
dzialnych Firm. To docenienie codziennej pracy 
wszystkich pracowników banku, za co serdecz-
nie dziękuję. Wierzę, że dzięki wspólnym stara-

niom wszystkich firm biorących udział w Ran-
kingu, mamy szansę na bezpieczną i zrówno-
ważoną przyszłość – mówi Przemek Gdański, 
prezes Zarządu Banku BNP Paribas.

Kluczowym wymiarem odpowiedzialności 
Banku BNP Paribas jest wspieranie rozwoju 
gospodarki poprzez odpowiedzialne finan-
sowanie. Jest ono rozumiane jako dbanie 
o najwyższe standardy etyczne, prowadzenie 
monitoringu środowiskowych, społecznych 
i dot. ładu zarządczego (ESG) aspektów za-
wieranych transakcji u wszystkich klientów, 
a także oferowanie produktów i usług od-
powiadających na wyzwania globalne oraz  

uwarunkowania rynku lokalnego, a tym samym 
na zmieniające się potrzeby interesariuszy. 

Bank BNP Paribas od 2017 roku jest part-
nerem Agendy 2030 przyjętej przez państwa 
członkowskie ONZ dwa lata wcześniej. Po-
przez realizację Strategii CSR i Zrównowa-
żonego Rozwoju wspiera realizację Celów 
Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W ra-
mach poszczególnych filarów odpowiedzial-
ności zidentyfikował te Cele, w które wnosi 
najbardziej znaczący wkład. Bank kieruje 
się przekonaniem, iż niezbędne dla sukcesu 
Agendy 2030 jest osiągnięcie Celu 17, dlate-
go aktywnie podejmuje międzysektorową 

współpracę na rzecz zrównoważonego roz-
woju. Efektem tego jest m.in. partnerstwo 
z Kampanią 17 Celów.

W Dzień Ziemi bank wystartował z inicja-
tywą „Świat Cię potrzebuje”, w której pokazu-
je, że  działania każdego z nas mają ogromny 
wpływ na stan naszej planety i jej mieszkań-
ców, a także, jak odpowiedzialny wybór zrów-
noważonych produktów i usług wpływa na 
realizację Agendy 2030. 

Informacje na temat działań banku, wspie-
rających realizację Celów Zrównoważonego 
Rozwoju znajdują się na stronie: 
www.razemzmieniamy.pl

Świat potrzebuje odpowiedzialnych liderów  

W
iele mówimy dziś o „nowym 
otwarciu”. Nie wiem, jak to wy-
gląda w każdej dziedzinie, ale 
daleko mi do optymizmu. Nie 

dostrzegam na razie, by „nowe otwarcie” przy-
niosło nam wiele nowego, nie odzyskaliśmy 
nawet tego, co kiedyś mieliśmy.

Wiele problemów moglibyśmy bowiem 
podsumować raczej frazą „nowe zamknięcie”. 
Spójrzmy na to, jak Polska zamknęła się na 
uchodźców – ludzi, którzy potrzebują naszej 
pomocy, opuszczają miejsca niebezpieczne 
oraz takie, które z powodu zmian klimatycz-
nych nie nadają się już do życia. Przemieszcza-
ją się oni w poszukiwaniu miejsca, gdzie będą 
mogli żyć bezpiecznie i będą wolni – i, niestety, 
Polska odmawia im tej szansy. A takie otwar-
cie – zarówno na uchodźców, jak i po prostu 
migrantów – bardzo by się naszemu krajowi 
przydało. Spójrzmy, jak rozwijają się Niemcy, 
z którymi tak często się porównujemy. Tam 
12,8 proc. PKB wypracowują właśnie migranci.

Inny problem: w trakcie dyskusji dotyczących 
tego, w jaki sposób świat mógłby sprawniej 
stawiać czoło pandemii koronawirusa i przy-
szłym zagrożeniom o podobnym charakterze, 
padł postulat, by w takich sytuacjach kryzyso-
wych państwa odkupowały patenty na okre-
ślone szczepionki od koncernów, tak by móc 
produkować specyfik lokalnie, na własną rękę. 
Trudno mi wyrokować, dlaczego koncerny nie 
udostępniły patentów w obecnej sytuacji, ale 
z drugiej strony mam też wielkie wątpliwości, 
czy szczepionki produkowane przez rządy by-
łyby rozwiązaniem lepszym. Czy ufalibyśmy 
szczepionkom produkowanym choćby w Pol-
sce? Czy ufamy szczepionkom produkowanym 
w taki właśnie sposób w Rosji? Czy nie byłoby 
podobnie jak z innymi produktami – i wszy-
scy woleliby zdobyć szczepionkę produkowa-
ną w Niemczech zamiast tej naszej, lokalnej?

Tu dotykamy też szerszego problemu: za-
ufanie do rządów i instytucji państwa podczas 
epidemii wyraźnie zmalało, co dobitnie widać 
było też w Polsce. Choć nie wątpię, że znaleź-
liby się chętni do wzięcia na siebie odpowie-

wać ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy, 
jako partnerów, a nie beneficjentów. Teraz po-
zostaje się tylko martwić o to, na ile skutecznie 
uda się tę strategię wdrożyć w życie: kto będzie 
za ten proces odpowiadał, kto będzie go mo-
nitorować, na ile uda się zrealizować jej cele.

Polska Akcja Humanitarna rozszerzyła w cza-
sie pandemii swój zakres działania. Urucha-
mialiśmy programy chroniące przed zaraże-
niem się, związane z myciem rąk, dostarcza-
niem mydła, maseczek i rękawiczek, szkoliliśmy 
w zakresie higieny. Wspieraliśmy zabezpiecza-
nie szpitali i punktów pielęgniarskich. Działa-
nia te wdrażaliśmy wszędzie, gdzie jesteśmy 
obecni: od Ukrainy i Iraku po Jemen i Sudan 
Południowy.

Postęp pozorowany
Istnieje wiele problemów, w obliczu których 
znaleźliśmy się na swoistym rozdrożu: rozwój 
sytuacji zależy od tego, w którą stronę pój-
dziemy. Przede wszystkim myślę tu o walce 
ze zmianami klimatycznymi. Ona może na-
brać impetu, ale dzisiaj widać dosyć wyraź-
nie, że nie wszystkie rządy się do niej palą. 
Z drugiej strony nawet w państwach, które 
do klimatycznej kampanii podchodzą z wielką  

rezerwą, są ruchy i organizacje, które starają 
się uświadomić społeczeństwom, że napraw-
dę grozi nam katastrofa.

Takie ruchy istnieją, jak Europa długa i sze- 
roka: w Niemczech we Francji, w Wielkiej Bry-
tanii czy we Włoszech. Zyskują one na znacze-
niu, stają się partnerem rządów – aczkolwiek 
są też państwa takie jak Polska, gdzie apele 
aktywistów przechodzą bez echa. U nas wciąż 
wycina się lasy, zanieczyszcza powietrze czy 
chroni kopalnie, o których zamknięciu mó-
wiono od dekad. Nie rozwija się u nas spo-
łecznej świadomości nadciągającej katastrofy 
– a przecież narodziny takiej świadomości to 
zaledwie pierwszy krok. Teoretycznie jej stwo-
rzenie mogłoby być zadaniem rządu, ale nie 
widzę dziś w Polsce chętnych do podjęcia 
się tego zadania.

Traktuję tę kwestię osobiście, bo sama nie 
mam poczucia bezpieczeństwa. Wyprowadzi-
łam się z Krakowa, bo w tej metropolii trudno 
było już normalnie oddychać, tak zanieczysz-

dzialności za „państwowy” proces produkcji 
szczepionek, to mam wątpliwości, czy rządy 
poradziłyby sobie z tym wyzwaniem w odpo-
wiedzialny sposób.

Iskierki nadziei
W tunelu jest jednak światełko. Mimo zamie-
szania i sporów o szczepionki w Europie, Unia 
Europejska stworzyła specjalny program dla 
Afryki COVAX, w ramach którego mieszkańcy 
tego kontynentu otrzymują duże partie tych 
specyfików. Pewnie nie będzie to ilość wystar-
czająca do tego, by zaspokoić wszystkie potrze-
by, ale takich ilości nie ma dziś chyba żaden 
kraj na świecie. Sam fakt, że Bruksela pomy-
ślała o takim wsparciu, mnie cieszy.

Dostrzegam też pozytywy w tym, że tak 
szybko świat potrafił zareagować na sytuację, 
przestawiając się na pracę zdalną. Chciałabym 
– i wierzę, że to możliwe – by w równie spraw-
ny sposób państwa i społeczeństwa mierzyły 
się z zagrożeniami związanymi ze zmianami 
klimatycznymi. Tu jednak jesteśmy jeszcze 
daleko od momentu, w którym wszyscy będą 
jasno stawiać sprawę: zmiany klimatu zacho-
dzą i jednym z ich skutków jest fala uchodź-
ców klimatycznych.

Niewątpliwie cieszy mnie też to, że w cza-
sie pandemii system i organizacje niosące po-
moc humanitarną bardzo dobrze się sprawiły. 
Wprawdzie udzielanie jej było w ciągu ostat-
nich kilkunastu miesięcy trudniejsze, ale sam 
poziom świadczonego wsparcia nie zmniejszył 
się w znaczący sposób. Udało się m.in. opa-
nować zagrożenia pandemiczne w społecz-
nościach i miejscach ogarniętych konfliktami 
zbrojnymi czy klęskami naturalnymi. W ciągu 
ostatnich kilkunastu miesięcy potrzeby w na-
turalny sposób się zwiększyły i mam nadzieję, 
że za nimi pójdą też większe środki pomocowe. 
Niestety, pandemia pogorszyła sytuację osób 
najuboższych, co podniosło liczbę głodujących,

Dobrym przykładem jest tu wspomniana już 
wcześniej Afryka. Unia Europejska zacieśniła 
współpracę z Unią Afrykańską, powstała nowa 
strategia określająca, w jakich dziedzinach po-
winna się ona rozwijać najszybciej. Tu istotne 
są też niuanse: bowiem właśnie o partnerstwo, 
a nie pomoc tu chodzi. Musimy zacząć trakto-

JANINA OCHOJSKA
założycielka i prezes PAH, posłanka Parlamentu  
Europejskiego, działaczka opozycji demokratycznej w PRL

Nowe otwarcie czy nowe zamknięcie?

Mam wrażenie, że nowe otwarcie jest bardziej realne
w tej drugiej części świata. Jeżeli nadal będziemy
tkwić w stanie zaprzeczenia, nadmiernego
konsumpcjonizmu i braku refleksji nad stanem Ziemi,
inne regiony świata szybko prześcigną nas w rozwoju.

czone było tam powietrze. Dlatego oczekiwa-
łabym, że przy dzisiejszej wiedzy o nadchodzą-
cej katastrofie nie powinniśmy już dyskutować 
o świadomości i tym, czy zagrożenie jest realne, 
czy iluzoryczne, tylko formułować konkretne 
plany stawienia mu czoła. Nie trzeba dużo jeź-
dzić po Europie, by przekonać się, że większość 
krajów traktuje sytuację poważnie i przygoto-
wuje się choćby do tak ważnych elementów 
kampanii przeciw zmianom klimatycznym, jak 
transformacja energetyczna: wystarczy krótka 
podróż po kontynencie, by dostrzec dziesiątki, 
setki farm wiatrowych czy fotowoltaicznych.

Na podobnym rozdrożu stoimy pod wzglę-
dem wyzwań społecznych. Ostatnia Parada 
Równości pokazała, jak wiele osób akceptu-
je różnorodność i równość wszystkich osób 
w społeczeństwie. Ale gdy spojrzy się na to, 
co dzieje się na co dzień, to fraza „akceptacja 
różnorodności” obrazuje sytuację, którą mo-
żemy jedynie wspominać z sentymentem. 
W czasach, gdy w Europie do programów na-
uczania wprowadza się programy proekolo-
giczne, społeczne czy wyjaśniające znaczenie 
różnorodności, są takie kraje, w których różno-
rodność się penalizuje, za jej upowszechnianie 
może grozić grzywna lub areszt, a w mediach 
społecznościowych szerzy się ksenofobiczne 
opowieści o przedstawicielach innych kultur. 
Z natury jestem optymistką: wierzę, że nie ma 
takiej rzeczy, której nie udałoby się zrobić. Ale 
zdaję sobie też sprawę, że w tym przypadku 
niewiele można zrobić wbrew polityce rządów.

Od tego, jaką ostatecznie drogę wybierze-
my i jak rozstrzygniemy te dylematy, zależy to, 
czy w przyszłości świat pójdzie drogą bogatej 
Północy, czy biednego i targanego konflikta-
mi Południa. Paradoksalnie mam wrażenie, 
że nowe otwarcie jest bardziej realne w tej 
drugiej części świata: już dziś dostrzegam, jak 
dynamiczne, chłonne na wiedzę i edukację 
są społeczeństwa Afryki. Jeżeli nadal będzie-
my tkwić w stanie zaprzeczenia, nadmiernego 
konsumpcjonizmu i braku refleksji nad stanem 
Ziemi, inne regiony świata szybko prześcigną 
nas w rozwoju. Wyrzeczenia nie przychodzą 
łatwo, ale są niezbędne.

Wraz ze słabnięciem pandemii świat opanował zaskakujący optymizm. Dużo mówi się o powrocie  
do czasów sprzed niej. Tymczasem w wielu obszarach życia nastąpiło raczej „nowe zamknięcie”,  
przy którym przeszłość można wspominać z sentymentem.

Więcej artykułów autorki przeczytasz na  
kompendiumcsr.pl 
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Z
nakomicie, że ludzkość odkryła, że 
nie jest niezniszczalna. Dzięki pande-
mii COVID-19 zrozumieliśmy, że jeste-
śmy kruchym gatunkiem i nie przez 

przypadek dominujemy na Ziemi od bardzo 
niedawna i w dużej mierze przez przypadek. 
Co więcej, najpewniej wyginiemy szybciej, niż 
nam się zdaje, i to na własne życzenie. 

Czy mam na to dowody? Proszę bardzo. Po-
gardzany przez nas komar ma znacznie większe 
szanse, by nasz gatunek przeżyć. Ewolucyjnie 
to komary są lepiej przystosowane do życia na 
Ziemi. W niezmienionej formie od 190 mln lat 
irytująco bzyczą i  boleśnie kąsały już dinozau-
ry, gdy ewolucja jeszcze nie miała w swoich 
planach nas, ludzi. Przy okazji to one roznoszą 
choroby, a my od nich umieramy, i to masowo. 

Komary nas przeżyją
Niewielu z nas wie, że to właśnie komary są 
najbardziej zabójczym dla człowieka orga-
nizmem. Tylko w zeszłym roku to komar za 
bił 830 tys. ludzi, podczas gdy homo sapiens 
uśmiercił przy wykorzystaniu zaawansowanej 
technologii „zaledwie” 80 tys. pobratymców 
w ramach konfliktów zbrojnych i 1,3 mln na 
skutek wypadków drogowych. Nie wliczam 
innych pośrednich przyczyn zabijana nas 
samych przez nas samych. Gdyby dodać ge-
nerowane przez człowieka zanieczyszczenie 
powietrza, mamy kolejne 7 mln ludzi rocznie, 
a wraz z wysoko słodzoną i przetworzoną żyw-
nością, według danych WHO, będziemy mieć 
800 mln otyłych ludzi na świecie, z których 
znaczna część umrze na raty na tzw. choro-
by cywilizacyjne. 

Nie mamy zatem najmniejszych szans, by 
konkurować z perfekcyjnym ewolucyjnie owa-
dem. Komary są zwinne i szczupłe, nie prze-
jadają się. Pomyślmy o tym przy najbliższej 
okazji, gdy będziemy na nie polować, i przy tej 
okazji niech zachwieje się wynikająca z pychy 
pewność, że homo sapiens będzie dominował 
na Ziemi już na zawsze. Nie jest to ani pewne, 
ani nawet prawdopodobne. Historia planety 
pokazuje dobitnie, że jesteśmy tutaj tylko na 

deł i terenów podmokłych, zabijając wszystko,  
co tam żyło. Człowiek przekształcił 75 proc. 
powierzchni lądów i wywarł negatywny 
wpływ na 66 proc. oceanów. Od 2000 r. wyciął  
32 mln hektarów lasów tropikalnych, równo-
legle zadbawszy o to, że 25 proc. wszystkich 
gatunków jest zagrożonych wyginięciem, a po-
nad milion wyginie w ciągu najbliższych de-
kad. Jako że lubimy udogodnienia, ten sam 
człowiek od 1950 r. wyprodukował 8,4 mld  
ton plastiku. To ponad tona na jednego czło-
wieka. Duża część tych odpadów trafia do 
oceanów, tworząc sześć oceanicznych plam 
plastikowych odpadów widocznych z orbi-
ty okołoziemskiej. Największa z nich ma po-
wierzchnię trzech Francji lub pięciu Polsk.  
Czy nie czas najwyższy, by zatrzymać to sza-
leństwo i zredefiniować ekonomię? 

Bal na Titanicu 
Ekonomicznego Nobla przyznano w 2019 r.  
trzem naukowcom zajmującym się ekono-
mią rozwoju. Może dzięki badaniom Abhijita 
Banerjee, Esther Duflo i Michaela Kremera 
uda się odrzucić dyktat PKB i pchnąć ekono-
mię w kierunku promowania takiego systemu 
wytwarzania dóbr i usług, który nie pociąga za 
sobą degradacji ekosystemów i minimalizuje 
emisje gazów cieplarnianych. Może pomoże 
w tym koncepcja zielonych finansów, system 
ETS oraz wskaźniki ESG. Może uda się na naj-
bliższym Szczycie Klimatycznym ONZ (COP26) 
w Szkocji doprowadzić do kompromisu toru-
jącego drogę do neutralności klimatycznej. 
Kłopot, że debatujemy pod auspicjami ONZ 
od 1979 r. 42 lata temu w Genewie odbyła 
się pierwsza konferencja naukowa ONZ „One 
Planet” na temat zmiany klimatu. Od tego ro-
ku ONZ ostrzega i z uporem prezentuje coraz 
bardziej alarmujące dane. Słucha niewielu.

Czy tak wiele trzeba, żeby 193 państwa świa-
ta współtworzące ONZ uzgodniły kompromis 

chwilę, sami tę chwilę skracamy, a jeśli prze-
trwamy, będzie to szczęśliwy traf. 

Skąd ten pesymizm? Od dekad wiemy, że 
nadmiarowe emisje CO2, metanu i innych ga-
zów cieplarnianych powodują gwałtowny 
wzrost temperatur. Wiemy też, że stałocieplne 
ssaki, obok pochodzących od dinozaurów sta-
łocieplnych ptaków, nie przetrwają tak gwał-
townych wzrostów temperatury. Pomimo tej 
wiedzy wciąż nie chcemy zejść ze ścieżki pro-
wadzącej nas ku przepaści.

Nieodwracalna destabilizacja
Wiemy, że po przekroczeniu wzrostu tem-
peratur o 2 stopnie Celsjusza uruchomimy 
nieodwracalne procesy destabilizujące kli-
mat. Komary sobie poradzą. Gdy się pojawi-
ły, temperatura była o 6 stopni wyższa niż 
obecnie. Nie było nas, były dinozaury i koma-
ry i to te drugie przetrwały wielkie wymiera-
nie gatunków 66 mln lat temu. Miały znacz-
nie więcej czasu, by wykształcić ewolucyj-
ne mechanizmy gwarantujące przetrwanie.  
Homo sapiens jest na Ziemi zbyt krótko. Naszą 
jedyną bronią jest innowacyjność, wynalaz-
czość i rozum. Kłopot w tym, że rozum z głu-
potą przegrywa. 

Precyzyjna aparatura pomiarowa w obser-
watorium Mauna Loa na Hawajach nie pozo-
stawia złudzeń. Każdego roku zwiększają się 
emisje CO2 i wiemy, że ilość już nagromadzo-
nych w atmosferze cząsteczek CO2 i innych 
gazów cieplarnianych nie zniknie magicznie. 
Pomiary atmosfery w Mauna Loa trwają od 
1950 r. i dzięki badaniom dr. Charlesa Davida  
Keelinga wiemy, że wzrost globalnej tempe-
ratury, zwiększenie zakwaszenia oceanów, 
podnoszenie ich poziomu i wreszcie rozpad 
kriosfery to nasza sprawka. 

Nauczyliśmy się wydobywać i spalać wę-
giel, ropę i gaz ziemny na skalę przemysło-
wą. Kłopot, że pogoń za rozwojem mierzo-
nym PKB to pułapka. Znany truizm, że nie da 
się zagwarantować nieskończonego rozwoju 
na planecie o skończonej ilości zasobów, nie 
przekonuje ekonomistów. Wciąż to PKB jest 
wyznacznikiem rozwoju. Rozwoju, który jest 
imponujący i opiera się na energii wytwarzanej  
w 75 proc. z kopalin.

Ludzkość przez ostatnie pół wieku podwo-
iła swoją populację. Wielkość gospodarki świa-
towej wzrosła czterokrotnie, handel między-
narodowy wzrósł dziesięciokrotnie, rynek 
żywności się potroił. Koszty tak rozumianego 
rozwoju opisuje raport IPBS dotyczący różno-
rodności gatunkowej, wieszcząc erę antropo-
cenu, epoki geologicznej charakteryzującej 
się absolutną dominacją człowieka. Człowiek 
w swej zachłanności osuszył pod pastwiska, 
pola uprawne i osadnictwo 85 proc. mokra-

i wdrożyły mechanizmy gwarantujące neu-
tralność klimatyczną przed 2030 r.? Instynkt 
samozachowawczy gatunku stadnego, jakim 
jesteśmy, powinien być tego gwarantem. Nie-
stety, mamy w sobie zakodowany gen samo-
zagłady i krótkowzroczność. Nie patrzymy na 
wyniki badań i konsensus naukowców. Wybie-
ramy strategię „jakoś to będzie”. 

Dzisiejszą sytuację można by porównać do 
dziewiczego rejsu Titanica. Tyle że my wie-
my, iż zderzymy się z górą lodową. Wiemy, że  
Titanic zatonie, jeśli nie zmienimy kursu. Ale 
nikt tego nie robi, bo przecież na górnym po-
kładzie trwa huczna zabawa i szkoda ją ze-
psuć. Bawi się I klasa. To 47 państw wysoko 
rozwiniętych, które odpowiadają za 90 proc. 
emisji CO2. Pod pokładem na swoją kolej, by 
dołączyć do imprezy, czeka 150 krajów świata, 
które są w klasie II i III. Nie patrzą w stronę góry 
lodowej. Ich wzrok koncentruje się na impre-
zie. Chcą być jej częścią. To II i III klasa nie do-
trze do szalup, gdy Titanic zacznie tonąć. Na-
ukowcy stoją na dziobie Titanica i już ją widzą. 
Majestatyczna góra jest dokładnie tam, gdzie 
przewidywali. Krzyczą, ale nikt ich nie słucha. 
Wciąż uważamy, że Titanic jest niezatapialny 
i choć wyliczenia matematyków i prawa fizyki 
temu przeczą, wiara jest silniejsza.

Gdy nad Titaniciem zamknie się ocean, pla- 
neta odetchnie i rozpocznie nowy cykl. Zapewne 
część z nas dotrze w szalupach do lądu i zacznie 
budować nowy świat. Oby mądrzej.

Tym razem dobrze wiemy, że jeżeli Ziemia nie zboczy z obranego kursu, dojdzie do katastrofy.  
Mimo to nikt nie kiwnie palcem, bo na pokładzie trwa zabawa bogatych państw, a te, które tylko się 
przyglądają uczcie, też chciałyby być jej częścią. Naukowcy krzyczą na próżno.

Nowa ekonomia nie uratuje Titanica

KAMIL WYSZKOWSKI
dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland, 
od 20 lat związany z ONZ, wykładowca akademicki

Od 1950 r. wyprodukowaliśmy 8,4 mld ton plastiku. To ponad tona na jednego człowieka. Duża część tych 
odpadów trafia do oceanów, tworząc plamy plastikowych odpadów widocznych z orbity okołoziemskiej.

O AUTORZE 
Kamil Wyszkowski – przedstawiciel i dyrektor wyko-
nawczy UN Global Compact Network Poland, wykła-
dowca m.in. Collegium Civitas. Od 20 lat związany  
z ONZ. Pracował w nowojorskiej centrali UNDP oraz 
m.in. w Iraku, Tajlandii i Rumunii.

Więcej artykułów autora przeczytasz na  
kompendiumcsr.pl 

CASE STUDY PARTNERA PUBLIKACJI

Pandemia pokazała, jaką wartością jest po-
siadanie stabilnego partnera, który pomaga 
rozwijać biznes. Żabka to rzetelny partner 
franczyzowy dla 6 tys. przedsiębiorców. 

Wspiera gospodarkę, rozwija lokalną przed-
siębiorczość, a wspólnie z franczyzobiorcami, 
prowadzącymi sklepy w 950 miejscowościach, 
tworzy ponad 33 tys. miejsc pracy. 

W 2020 r. Żabka zapewniła ok. 100 mln zł 
na wsparcie i zabezpieczenie franczyzobior-
ców, ich zespołów, sklepów i klientów, do-
starczając bezpłatnie środki bezpieczeń-
stwa. Zaopatrzyła sklepy w szyby ochronne  

z pleksi i unikalne, bezdotykowe stacje de-
zynfekcyjne. Franczyzobiorcy otrzymali sub-
wencję na przystosowanie placówek do no-
wych warunków, a także doraźne wsparcie 
w zakresie pozyskiwania kasjerów dzięki 
pomocy agencji pracy tymczasowej. Wdro-
żyła też nową ofertę franczyzową z gwaran-
towanym przychodem 16 tys. zł miesięcznie 
przez pierwszy rok działalności.

Żabka dba o rozwój franczyzobiorców. Uru-
chomiła platformę szkoleniową, która pozwa-
la łatwiej i czytelniej zdobywać informacje nt. 
prowadzenia sklepu. Wszyscy franczyzobiorcy 
mogą liczyć na wsparcie ze strony Centrum  

Wsparcia Franczyzobiorców oraz partnerów 
ds. sprzedaży, a także na wiele nowocze-
snych narzędzi, takich jak aplikacja Cyberstore  

ułatwiająca zarządzanie sklepem. Żabka an-
gażuje franczyzobiorców w działania proeko-
logiczne, np. testowanie gospodarki o obiegu 
zamkniętym dla marki własnej czy przekazywa-
nie do recyklingu surowców wtórnych. 

Filozofia franczyzocentryczności Żabki sta-
wia przedsiębiorcę w centrum uwagi wszel-
kich działań. Sieć w cyklicznych badaniach sa-
tysfakcji franczyzobiorców bada ich potrzeby 
i na bazie tej wiedzy wprowadza rozwiązania 
ułatwiające prowadzenie sklepu. Liczne wy-
różnienia, np. Marka Godna Zaufania w kate-
gorii Solidarna Firma, potwierdzają unikatowe 
działanie firmy.

Stabilne partnerstwo w niestabilnych czasach

Żabka zapewniła środki dezynfekcyjne

http://www.kompendiumcsr.pl
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C
zego możemy się nauczyć na 
przyszłość z okresu naukowych 
przełomów i politycznych nie-
powodzeń?

Jak możemy podsumować okres pandemii 
z szerokiej perspektywy historycznej? Wiele 
osób uważa, że straszne żniwo, jakie zebrał 
koronawirus, dowodzi bezradności ludzko-
ści w obliczu potęgi natu-
ry. W rzeczywistości jed-
nak rok 2020 pokazał, że 
ludzkość nie jest bezrad-
na. Epidemie nie są już 
niekontrolowanymi siłami 
natury. Nauka zmieniła je 
w wyzwania, którymi da się  
zarządzać. 

Dlaczego zatem było tak wiele przypadków 
śmierci i cierpienia? Z powodu złych decyzji 
politycznych. 

W poprzednich epokach, gdy ludzie mierzy-
li się z plagami, takimi jak czarna śmierć, nie 
mieli pojęcia, co je powodowało ani jak moż-
na je powstrzymać. Kiedy wybuchła pandemia 
grypy hiszpanki, najlepsi naukowcy na świecie 
nie potrafili zidentyfikować śmiertelnego wiru-
sa, wiele zastosowanych środków zaradczych 
było bezużytecznych, a próby opracowania 
skutecznej szczepionki okazały się daremne. 

Z COVID-19 było zupełnie inaczej. Pierw-
sze sygnały alarmowe dotyczące potencjal-
nej nowej epidemii zaczęły się pojawiać pod 
koniec grudnia 2019 r. Do 10 stycznia 2020 r. 
naukowcy nie tylko wyizolowali wirusa odpo-
wiedzialnego za chorobę, ale także odczytali 
sekwencję jego genomu i opublikowali od-
powiednie informacje w internecie. W ciągu 
kilku kolejnych miesięcy było już jasne, jakie 
środki mogą spowolnić i zatrzymać spiralę in-
fekcji. Niecały rok wystarczył, by do masowej 
produkcji trafiło kilka skutecznych szczepio-
nek. W wojnie między ludźmi a patogenami 
nigdy nie byliśmy tak potężni.

Przenoszenie życia do internetu 
Oprócz bezprecedensowych osiągnięć w dzie-
dzinie biotechnologii okres pandemii uwi-
docznił także potęgę technologii informa-
cyjnych. W poprzednich epokach ludzkość 
rzadko potrafiła powstrzymywać epidemie, 
ponieważ nie mogła monitorować rozprze-
strzeniania się infekcji w czasie rzeczywistym, 
a koszty gospodarcze szeroko zakrojonych 
lockdownów były zaporowe. W 1918 r. moż-
na było poddać kwarantannie osoby, któ-
re zachorowały na straszliwą grypę, ale nie 
można było śledzić przemieszczania się nosi-
cieli przedobjawowych lub bezobjawowych. 
Gdyby natomiast kazać całej populacji kraju 
pozostać w domach przez kilka tygodni, to 
doprowadziłoby to do ruiny gospodarczej, 
załamania społecznego i masowego głodu.

Natomiast w 2020 r. nadzór cyfrowy znacz-
nie ułatwił monitorowanie i wskazywanie kie-
runków rozprzestrzeniania się choroby, co 

floty handlowej wynosiła 68 tys. ton i wy-
magała pracy ok. 16 tys. marynarzy. Kon-
tenerowiec OOCL Hong Kong zwodowany  
w 2017 r. może przewozić około 200 tys. ton, 
a jego załoga liczy zaledwie 22 osoby. 

Jasne, główną rolę w rozprzestrzenianiu 
się COVID-19 odegrały statki wycieczkowe 
z setkami turystów i samoloty pełne pasaże-
rów. Ale turystyka i podróże nie są istotne dla 
handlu. Turyści mogą zostać w domu, a biz-
nesmeni mogą korzystać z aplikacji Zoom, zaś 
zautomatyzowane bezzałogowe statki i pra-
wie niewymagające zaangażowania ludzi po-
ciągi utrzymują globalną gospodarkę w ruchu. 
Podczas gdy turystyka międzynarodowa gwał-
townie tąpnęła w 2020 r., wielkość światowe-
go handlu morskiego spadła tylko o 4 proc. 

Automatyzacja i cyfryzacja wywarły jesz-
cze większy wpływ na usługi. W 1918 r. by-
ło nie do pomyślenia, aby biura, szkoły, są-
dy czy kościoły mogły nadal funkcjonować 
w lockdownie. Skoro uczniowie i nauczyciele 

siedzą w swoich do-
mach, to jak tu prowa-
dzić zajęcia? Dziś już 
znamy odpowiedź. 
Przejście w tryb on-
line ma wiele man-
kamentów, chociaż-
by olbrzymie koszty 
w sferze psychicznej, 

ale to, że w ogóle można tak funkcjonować, 
jest niesamowite. 

W 1918 r. ludzkość żyła tylko w świecie 
fizycznym, a kiedy śmiertelny wirus grypy 
przetaczał się przez ten świat, nie miała do-
kąd uciec. Dziś wielu z nas zamieszkuje dwa 
światy — fizyczny i wirtualny. Kiedy korona-
wirus krążył po świecie fizycznym, wiele osób 
przeniosło znaczną część swojego życia do 
świata wirtualnego, gdzie wirus nie mógł za 
nimi podążyć.

Oczywiście, ludzie nadal są istotami fizycz-
nymi i nie wszystko da się zdigitalizować. 
Pandemia uwydatniła kluczową rolę, jaką 
w utrzymywaniu ludzkiej cywilizacji odgrywa 
wiele niskopłatnych zawodów: pielęgniarki, 
pracownicy firm komunalnych, kierowcy cię-
żarówek, kasjerzy, kurierzy. W 2020 r. cienką 
czerwoną nitką trzymającą społeczeństwo 
razem byli właśnie kurierzy. Stali się naszymi 
najważniejszymi kołami ratunkowymi w świe-
cie fizycznym. 

Internet się trzyma 
Gdy ludzkość się automatyzuje, cyfryzuje 
i przestawia na działania online, naraża nas 
to na nowe niebezpieczeństwa. Jedną z naj-
bardziej niezwykłych rzeczy w czasie pandemii 
jest to, że internet nie padł. Jeśli nagle zwięk-
szymy natężenie ruchu na fizycznym moście, 
możemy się spodziewać korków, a być może 
nawet zawalenia się mostu. W 2020 r. szkoły, 
biura i kościoły przeniosły się do internetu nie-
mal z dnia na dzień, ale internet wytrzymał. 

Nie zastanawiamy się nad tym zbyt często, 
a powinniśmy. Po 2020 r. wiemy, że życie  
może się toczyć dalej, nawet gdy cały kraj jest 
w fizycznym zamknięciu. Ale spróbujcie wy-
obrazić sobie, co się stanie, jeśli nasza infra-
struktura cyfrowa ulegnie awarii. 

sprawia, że kwarantanna może być zarów-
no bardziej selektywna, jak i skuteczniejsza. 
Co jednak ważniejsze, automatyzacja i inter-
net sprawiły, że rozszerzone lockdowny stały 
się możliwe do wprowadzenia, przynajmniej 
w krajach rozwiniętych. Podczas gdy w nie-
których krajach rozwijających się pandemia 
przypominała plagi przeszłości, to w więk-
szości krajów rozwiniętych rewolucja cyfrowa 
zmieniła wszystko. 

Weźmy rolnictwo. Przez tysiące lat produk-
cja żywności opierała się na pracy człowieka, 
a około 90 proc. ludzkości pracowało w rol-
nictwie. Dziś w krajach rozwiniętych już tak 
nie jest. W USA tylko około 1,5 proc. populacji 
pracuje na farmach, ale to wystarcza nie tylko 
do wyżywienia wszystkich rodaków, ale tak-
że do tego, aby uczynić Stany Zjednoczone 
głównym eksporterem żywności. Prawie całą 
pracę na farmach wykonują maszyny, które są 
odporne na choroby. Lockdowny mają zatem 
tylko niewielki wpływ na rolnictwo.

Wyobraź sobie pole pszenicy w apogeum 
aktywności czarnej śmierci. Jeśli powiesz rol-
nikom, aby zostali w domu w czasie żniw, 
spowodujesz głód. Jeśli powiesz im, żeby 
zbierali plony, mogą się nawzajem zarazić. 
Co więc począć?

Teraz wyobraź sobie to samo pole pszeni-
cy w 2020 r. Pojedynczy kombajn sterowany 
GPS-em może zebrać plony z całego pola ze 
znacznie większą wydajnością — i bez ryzy-
ka infekcji. Podczas gdy w 1349 r. przecięt-
ny rolnik zbierał około pięciu buszli dziennie,  
w 2014 r. kombajn ustanowił rekord, zbierając 
30 tys. buszli dziennie. W efekcie COVID-19 nie 
miał znaczącego wpływu na globalną produk-
cję podstawowych roślin uprawnych, takich 
jak pszenica, kukurydza i ryż. 

Aby wyżywić ludzi, nie wystarczy jednak 
tylko zebrać zboże. Trzeba je też przewieźć, 
czasem tysiące kilometrów. Historycznie han-
del był jednym z głównych czarnych cha-
rakterów, jeżeli chodzi o przebieg pandemii. 
Śmiertelne patoge-
ny przemieszczały 
się po całym świe-
cie na statkach han-
dlowych i przemie-
rzających duże od-
ległości karawanach. 
Na przykład czarna 
śmierć „podróżowa-
ła autostopem” ze wschodniej Azji na Bliski 
Wschód wzdłuż Jedwabnego Szlaku, po czym 
genueńskie statki handlowe przetranspor-
towały ją do Europy. Handel stanowił śmier-
telne zagrożenie, ponieważ każdy wóz po-
trzebował furmana, nawet małe łodzie peł-
nomorskie wymagały obsługi dziesiątków  
marynarzy, a zatłoczone statki i karczmy były 
siedliskiem chorób.

W 2020 r. światowy handel mógł nadal 
mniej lub bardziej płynnie funkcjonować, 
ponieważ wymagał zaangażowania bardzo 
niewielu ludzi. Współczesny, w dużej mie-
rze zautomatyzowany kontenerowiec może 
przewozić więcej ton ładunku niż flota han-
dlowa całego wczesnonowożytnego króle-
stwa. W 1582 r. łączna ładowność angielskiej  

Technologia informacyjna sprawiła, że 
jesteśmy bardziej odporni na wirusy orga-
niczne, ale jednocześnie sprawia, że jeste-
śmy znacznie bardziej podatni na złośli-
we oprogramowanie i cyberwojny. Ludzie  
często pytają: „Jaki będzie następny COVID?”. 
Czołowym kandydatem jest atak na naszą in-
frastrukturę cyfrową. Rozprzestrzenienie się 
po świecie i zarażenie milionów ludzi zajęło 
koronawirusowi kilka miesięcy. Nasza infra-
struktura cyfrowa może się zawalić w jeden 
dzień. I jeśli szkoły oraz biura mogły szybko 
się przenieść do świata online, to pomyślcie, 
ile czasu zajmie wam przejście z powrotem 
z poczty elektronicznej na tradycyjną.

Co się liczy? 
Okres COVID-19 ujawnił być może ważniej-
sze granice potęgi naszej nauki i technologii 
— nauka nie jest w stanie zastąpić polityki. 
Kiedy zaczynamy decydować o kierunku 
działań w polityce, musimy wziąć pod uwa-
gę wiele interesów i wartości, a ponieważ nie 
ma naukowego sposobu na określenie, któ-
re interesy i wartości są ważniejsze, nie ma 
naukowego sposobu, aby zdecydować, co 
powinniśmy zrobić. Na przykład podejmując 
decyzję o nałożeniu lockdownu, nie wystar-
czy postawić pytania: „Ile osób zachoruje na 
COVID-19, jeśli nie nałożymy lockdownu?”. 
Powinniśmy też zapytać: „Ile osób doświad-
czy depresji, jeśli nałożymy lockdown? Ile 
osób ucierpi z powodu złego odżywiania? 
Ile opuści zajęcia szkolne lub straci pracę? Ile 
zostanie pobitych lub zamordowanych przez 
współmałżonków?”. 

Nawet jeśli wszystkie dane, które mamy, są 
precyzyjne i wiarygodne, zawsze powinniśmy 
zapytać: „Co się dla nas liczy? Kto decyduje, co 
się dla nas liczy? W jaki sposób porównuje-
my liczby względem siebie?”. To jest zadanie 
raczej polityczne, a nie naukowe. To polity-
cy powinni zbilansować względy medyczne, 
ekonomiczne i społeczne oraz opracować 
kompleksowy kierunek działań politycznych. 

Podobnie inżynierowie tworzą nowe plat-
formy cyfrowe pomagające nam funkcjono-
wać w lockdownie oraz nowe narzędzia mo-
nitorowania, które pomagają nam przerwać 
łańcuszek infekcji. Jednak cyfryzacja i nadzór 
zagrażają naszej prywatności i otwierają drogę 
do powstania reżimów o bezprecedensowo 
totalitarnym charakterze. W 2020 r. masowa 

inwigilacja stała się bar-
dziej uzasadniona i bar-
dziej powszechna. Walka 
z epidemią jest ważna, ale 
czy warto przy tym nisz-
czyć naszą wolność? Za-
daniem polityków, a nie 
inżynierów jest znalezie-
nie właściwej równowagi 

między użytecznym nadzorem a dystopijny-
mi koszmarami. 

Są trzy podstawowe zasady, które mogą bar-
dzo skutecznie chronić nas przed cyfrowymi 
dyktaturami, nawet w czasach zarazy. Po pierw-
sze, za każdym razem, gdy zbiera się dane o lu-
dziach – zwłaszcza o tym, co się dzieje w ich cia-
łach – dane te powinny być wykorzystywane do 
pomocy tym osobom, a nie do manipulowania 
nimi, kontrolowania lub krzywdzenia ich. Mój 
osobisty lekarz wie o mnie wiele prywatnych 
rzeczy. Nie przeszkadza mi to, ponieważ ufam, 
że wykorzysta te dane na moją korzyść. Mój 
lekarz nie powinien sprzedawać tych danych 
żadnej korporacji ani partii politycznej. Tak sa-
mo powinno być z każdym „organem nadzoru 
pandemicznego”, jaki tylko możemy powołać.

Dotychczasowe wnioski z pandemii koronawirusa

Czy ludzkość jest bezradna w obliczu potęgi natury? 
Paradoksalnie rok 2020 pokazał, że nie. Epidemie 
nie są już niekontrolowanymi siłami natury. Nauka 
zmieniła je w wyzwania, którymi da się zarządzać.

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

O zaskakującym sukcesie nauki, porażce polityków i tym, czego jeszcze możemy się nauczyć  
na przyszłość z okresu zdominowanego przez COVID-19, pisze izraelski myśliciel i autor bestsellerowych 
książek Yuval Noah Harari.

Pierwsze sygnały dotyczące COVID-19 pojawiły się  
w grudniu 2019 r. Niecały rok wystarczył, by do  
produkcji trafiło kilka szczepionek. W wojnie między 
ludźmi a patogenami nigdy nie byliśmy tak potężni.



MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET

KOMPENDIUMCSR.PL · 11

Po drugie, nadzór musi zawsze działać 
w obie strony. Jeśli inwigilacja idzie tylko z gó-
ry w dół, jest to szybka droga do dyktatury. Ile-
kroć więc zwiększa się inwigilację jednostek, 
powinno się jednocześnie zwiększać nadzór 
nad rządem i wielkimi korporacjami. Na przy-
kład w obecnym kryzysie rządy rozdają ogrom-
ne sumy pieniędzy. Proces alokacji tych środ-
ków powinien być bardziej przejrzysty. Jako 
obywatel chcę łatwo sprawdzić, kto i co do-
staje oraz kto zdecydował, gdzie te pieniądze 
trafiają. Chcę mieć pewność, że pieniądze idą 
do firm, które naprawdę ich potrzebują, a nie 
do dużej korporacji, której właściciele przy-
jaźnią się z ministrem. Jeśli rząd twierdzi, że 
stworzenie takiego systemu monitorowania 
w trakcie pandemii jest zbyt skomplikowane, 
nie wierzcie w to. Skoro rozpoczęcie monito-
rowania tego, co robicie, nie jest zbyt skompli-
kowane, to rozpoczęcie monitorowania dzia-
łań rządu też nie jest zbyt złożone. 

Po trzecie, nigdy nie pozwalaj na przecho-
wywanie zbyt dużej ilości danych w jednym 
miejscu. Ani w czasie epidemii, ani po jej za-
kończeniu. Monopol na dane to przepis na 
dyktaturę. Jeśli więc zbieramy dane biome-
tryczne ludzi, aby powstrzymać pandemię, 
to powinny to robić niezależne instytucje  
ds. zdrowia, a nie policja. A uzyskane dane 
należy trzymać oddzielnie od innych zbiorów 
danych ministerstw i wielkich korporacji. Ja-
sne, spowoduje to nadmiarowość i nieefek-
tywność. Ale nieefektywność to cecha, a nie 
błąd. Chcesz zapobiegać powstawaniu dykta-
tury cyfrowej? Spraw, by wszystko było choć 
trochę nieefektywne.

Do polityków 
Bezprecedensowe sukcesy naukowe i tech-
nologiczne z 2020 r. nie rozwiązały kryzysu  
COVID-19. Z klęski żywiołowej epidemię zmie-
niono w dylemat polityczny. Kiedy czarna 
śmierć zabijała miliony, nikt nie oczekiwał 
wiele od królów i cesarzy. Podczas pierwszej 
fali czarnej śmierci zginęła mniej więcej jedna 
trzecia wszystkich Anglików, ale to nie spo-
wodowało, że król Edward III stracił swój tron. 
Powstrzymanie epidemii było wyraźnie poza 
zasięgiem możliwości władców, więc nikt nie 
obwiniał ich o niepowodzenie. 

Ale dzisiaj ludzkość ma naukowe narzędzia 
do powstrzymania COVID-19. Kilka krajów, od 
Wietnamu po Australię, udowodniło, że do-
stępne instrumenty — nawet bez szczepion-
ki — mogą powstrzymać epidemię. Narzędzia 
te mają jednak wysoką cenę ekonomiczną 
i społeczną. Możemy pokonać wirusa — ale 
nie jesteśmy pewni, czy potrafimy ponieść 
koszty tego zwycięstwa. Dlatego osiągnięcia 
naukowe przeniosły ogromną odpowiedzial-
ność na polityków.

Niestety, zbyt wielu polityków nie wykazało 
się tą odpowiedzialnością. Na przykład popu-
listyczni prezydenci USA i Brazylii zlekceważyli 
zagrożenie, odmawiali słuchania ekspertów, 
a zamiast tego rozpowszechniali teorie spi-
skowe. Nie obmyślili solidnego planu działa-
nia na szczeblu federalnym i sabotowali próby 
powstrzymania epidemii przez władze stano-
we i miejskie. Zaniedbania oraz nieodpowie-
dzialność administracji Trumpa i Bolsonaro 
owocowały setkami tysięcy zgonów, którym 
można było zapobiec. 

W Wielkiej Brytanii rząd najpierw wydawał 
się bardziej zajęty brexitem niż COVID-19. 
Mimo całej swojej izolacjonistycznej polityki 
administracji Johnsona nie udało się odizolo-
wać Wielkiej Brytanii od jedynej rzeczy, która 
faktycznie się liczyła: wirusa. Mój kraj ojczysty,  

Izrael, również cierpiał z powodu złego zarzą-
dzania na poziomie politycznym. Izrael, po-
dobnie jak Tajwan, Nowa Zelandia i Cypr, jest 
w praktyce „krajem wyspiarskim”, z zamknię-
tymi granicami i tylko jedną główną bramą 
wjazdową — lotniskiem Ben Guriona. Jednak 
w szczytowym momencie pandemii rząd Ne-
tanjahu zezwolił podróżnym na wjazd poprzez 
to lotnisko bez kwarantanny lub nawet odpo-
wiedniej kontroli i zaniedbał egzekwowanie 
własnej polityki lockdownowej.

Zarówno Izrael, jak i Wielka Brytania były 
następnie w czołówce państw wprowadza-
jących szczepionki, ale ich wcześniejsze błęd-
ne decyzje słono je kosztowały. W Wielkiej 
Brytanii pandemia pochłonęła życie 120 tys. 

osób i w związku z tym kraj ten znalazł się na 
szóstym miejscu na świecie pod względem 
średniej śmiertelności. Tymczasem Izrael ma 
siódmy najwyższy średni wskaźnik potwier-
dzonych przypadków – i aby przeciwdziałać 
katastrofie, uciekł się do umowy z amerykań-
ską korporacją Pfizer w formule „szczepionki 
za dane”. Pfizer zgodził się zapewnić Izraelo-
wi wystarczającą liczbę szczepionek dla całej 
populacji w zamian za ogromne ilości cen-
nych danych, jednocześnie wzbudzając oba-
wy dotyczące prywatności oraz monopolu na 
dane oraz pokazując, że dane obywateli są 
obecnie jednym z najcenniejszych aktywów 
państwowych. 

Choć niektóre kraje radziły sobie znacznie 
lepiej, to ludzkość jako całość jak dotychczas 
nie zdołała powstrzymać pandemii ani opra-
cować globalnego planu pokonania wirusa. 
Pierwsze miesiące 2020 r. były jak oglądanie 
wypadku w zwolnionym tempie. Nowoczesna 
komunikacja umożliwiła ludziom na całym 
świecie oglądanie w czasie rzeczywistym ob-
razków najpierw z Wuhanu, potem z Włoch, 
a następnie z kolejnych krajów – ale nie wy-
łoniło się żadne globalne przywództwo, które 
powstrzymałoby przed rozprzestrzenieniem 
się katastrofy na świat. Narzędzia były, ale 
zbyt często brakowało mądrości politycznej. 

Ratunek z zagranicy
Jedną z przyczyn rozdźwięku między sukce-
sem naukowym a porażką polityczną jest to, 
że naukowcy współpracowali globalnie, pod-
czas gdy politycy mieli skłonność do kłótni. 

Podczas pandemii naukowcy dzielili się informacjami oraz polegali na swoich wzajemnych spostrzeżeniach. 
Wiele projektów realizowały międzynarodowe zespoły. Jednocześnie współpraca polityków kulała.

Dotychczasowe wnioski z pandemii koronawirusa
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Pracując w warunkach dużego stresu i nie-
pewności, naukowcy na całym świecie swo-
bodnie dzielili się informacjami oraz polegali 
na odkryciach i spostrzeżeniach innych kole-
gów. Wiele ważnych projektów badawczych 
było realizowanych przez międzynarodowe 
zespoły. Na przykład kluczowe badanie, któ-
re wykazało skuteczność lockdownu, zostało 
przeprowadzone wspólnie przez naukowców 
z dziewięciu instytucji – jednej z Wielkiej Bry-
tanii, trzech z Chin i pięciu z USA. 

Dla kontrastu: politykom nie udało się stwo-
rzyć międzynarodowego sojuszu przeciw-
ko wirusowi ani uzgodnić globalnego planu. 
Dwa światowe supermocarstwa, USA i Chiny, 
oskarżały się nawzajem o ukrywanie ważnych 

informacji, rozpowszechnianie dezinformacji 
i teorii spiskowych, a nawet o celowe rozprze-
strzenianie wirusa. Liczne inne kraje prawdo-
podobnie fałszowały lub ukrywały dane o po-
stępie pandemii.

Brak współpracy globalnej przejawia się nie 
tylko w wojnach informacyjnych, ale jeszcze 
wyraźniej w konfliktach o deficytowy sprzęt 
medyczny. Mimo że było wiele przypadków 
współpracy i hojności, to nie podjęto poważ-
nej próby połączenia wszystkich dostępnych 
zasobów, usprawnienia globalnej produkcji 
i zapewnienia sprawiedliwej dystrybucji dostaw. 
Zwłaszcza „szczepionkowy nacjonalizm” tworzy 
nowy rodzaj globalnej nierówności między kra-
jami, które są w stanie zaszczepić swoją popula-
cję, a krajami, które nie są w stanie tego zrobić. 

Przykro jest widzieć, że wielu nie rozumie 
prostego faktu dotyczącego tej pandemii: do-
póki wirus rozprzestrzenia się wszędzie, żaden 
kraj nie może się czuć naprawdę bezpieczny. 
Załóżmy, że Izraelowi lub Wielkiej Brytanii uda 
się wyeliminować wirusa w obrębie swoich 
granic, ale wirus nadal będzie się rozprzestrze-
niać wśród setek milionów ludzi w Indiach, 
Brazylii lub RPA. Nowa mutacja w jakimś od-
ległym brazylijskim mieście może sprawić, że 
szczepionka będzie nieskuteczna i wywoła 
nową falę infekcji. 

W obecnej sytuacji kryzysowej odwoływanie 
się do zwykłego altruizmu prawdopodobnie 
nie przeważy nad interesami narodowymi. Te-
raz jednak globalna współpraca nie jest altru-
izmem. Jest niezbędna dla zapewnienia inte-
resu narodowego. 

Antywirus dla świata 
Spory o to, co wydarzyło się w 2020 r., będą 
rozbrzmiewać przez wiele lat. Ale ludzie ze 
wszystkich obozów politycznych powinni się 
zgodzić co do przynajmniej trzech głównych 
wniosków. Po pierwsze, musimy chronić naszą 
infrastrukturę cyfrową. Było to nasze wybawie-
nie podczas tej pandemii, ale wkrótce może 
się stać źródłem nawet gorszej katastrofy. Po 
drugie, każdy kraj powinien zwiększyć inwe-
stycje w swój system zdrowia publicznego. 
Wydaje się to oczywiste, ale politykom i wy-
borcom czasami udaje się zignorować najbar-
dziej oczywistą lekcję. Po trzecie, powinniśmy 
stworzyć potężny globalny system monitoro-
wania i zapobiegania pandemii. W odwiecz-
nej wojnie między ludźmi a patogenami linia 
frontu biegnie przez ciało każdego człowieka. 
Jeśli ta linia zostanie naruszona gdziekolwiek 
na planecie, narazi na niebezpieczeństwo nas 
wszystkich. Nawet najbogatsi ludzie w naj-
bardziej rozwiniętych krajach mają osobisty 
interes w ochronie najbiedniejszych ludzi 
w krajach najsłabiej rozwiniętych. Jeśli nowy 
wirus przeskoczy z nietoperza na człowieka 
w biednej wiosce w jakiejś odległej dżungli, 
w ciągu kilku dni może „przespacerować się” 
po Wall Street. 

Szkielet takiego globalnego systemu zwal-
czania zarazy istnieje już w postaci Światowej 
Organizacji Zdrowia i kilku innych instytucji. 
Ale budżety wspierające ten system są skrom-
ne i politycznie prawie bezzębne. Musimy 
dać temu systemowi trochę siły politycznej 
i znacznie więcej pieniędzy, aby nie był cał-
kowicie zależny od kaprysów samolubnych 
polityków. Jak wspomniałem wcześniej, nie 
uważam, żeby ekspertów, którzy nie są wy-
bierani, należało obarczyć zadaniem podej-
mowania kluczowych decyzji politycznych. 
One powinny pozostać domeną polityków. 
Jednak jakaś niezależna globalna instytucja 
ds. zdrowia byłaby idealną platformą do gro-
madzenia danych medycznych, monitorowa-
nia potencjalnych zagrożeń, ogłaszania alar-
mów oraz kierowania badaniami i rozwojem. 

Wiele osób obawia się, że COVID-19 ozna-
cza początek fali nowych pandemii. Ale je-
śli powyższe lekcje zostaną wdrożone, szok 
wywołany COVID-19 może w rzeczywistości 
spowodować, że pandemie staną się mniej 
powszechne. Ludzkość nie może zapobiec 
pojawieniu się nowych patogenów. Jest to 
naturalny proces ewolucyjny, który trwa od 
miliardów lat i będzie trwać również w przy-
szłości. Ale dzisiaj ludzkość dysponuje wiedzą 
i narzędziami niezbędnymi do zapobiega-
nia rozprzestrzenianiu się nowego patogenu 
i przekształcaniu w pandemię. 

Jeśli jednak COVID-19 będzie się nadal roz-
przestrzeniał w 2021 r. i zabijał miliony lub je-
śli jeszcze bardziej śmiercionośna pandemia 
dotknie ludzkość w 2030 r., nie będzie to ani 
niekontrolowana klęska żywiołowa, ani kara 
od Boga. Będzie to ludzka porażka, a ściślej 
— porażka polityczna.

Przykro jest widzieć, że wielu nie rozumie prostego
faktu dotyczącego tej pandemii: dopóki wirus
rozprzestrzenia się wszędzie, żaden kraj na świecie
nie może się czuć naprawdę bezpieczny.

http://www.kompendiumcsr.pl
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Od kilku lat kraje Unii Europejskiej  
świętują w maju Miesiąc Różnorod-
ności. To okazja do debaty na temat  
integracji i kultury inkluzywności, za-
równo w miejscach pracy, jak i w całym 
społeczeństwie.

Jednym z najbardziej różnorodnych praco-
dawców na świecie jest McDonald’s. W je-
go restauracjach pracują osoby w różnym 
wieku, reprezentujące liczne narodowości, 
kultury i wyznania. Tylko w Polsce w ponad 
470 restauracjach zatrudnionych jest 27 tys. 
ludzi, którzy tworzą niepowtarzalny zespół. 
Najlepiej obrazują to statystyki – najmłod-
szy pracownik ma 16 lat, a najstarszy 84.  

81 proc. kierowników restauracji to kobiety,  
7 proc. to osoby z niepełnosprawnością, 
a 12 proc. załogi stanowią cudzoziemcy.

Różnorodność to siła i codzienność  
McDonald’s. Tu każ-
dy może być sobą 
i zasługuje na sza-
cunek. Aby tworzyć 
miejsca, w których 
panuje atmosfera 
otwartości i wza-
jemnego szacunku, 
nie wystarczy idea. Na co dzień pojawiają 
się liczne wyzwania i bariery. Nierzadko 
wynikają one z braku refleksji, niewiedzy 
czy lęku przed innością. Liderzy zespołów 

często stają przed różnymi dylematami.  
Jak się zachować, gdy gość obraża pracow-
nika o innym kolorze skóry? Z której szatni 
powinna korzystać osoba będąca w proce-

sie korekty płci, tak 
by uszanować jej 
poczucie tożsamo-
ści i emocje reszty 
zespołu?

Takie kwestie po-
ruszane są podczas 
szkoleń i warszta-

tów z zarządzania różnorodnością. Pra-
cownicy McDonald’s otrzymują praktyczne 
rozwiązania trudnych sytuacji, są szkoleni 
z zakresu współpracy międzypokoleniowej 

czy reakcji na agresywne i dyskryminacyjne 
zachowania. W ramach programu SpeakUp 
Culture promowana jest postawa otwar-
tości i bezpośredniego zgłaszania sytuacji 
niezgodnych z wartościami marki. Wspólnie 
z ponad 70 licencjobiorcami marka opraco-
wuje People Brand Standards: przewodnik 
przeciwdziałania nierównemu traktowaniu 
w miejscu pracy.

McDonald’s wyznaje zasadę zero toleran-
cji dla dyskryminacji i zachowań niezgod-
nych z wartościami. Te długofalowe dzia-
łania zostały docenione – marka dołączyła 
do listy Diversity IN Check, wyróżniającej 
najbardziej dojrzałe firmy w zakresie zarzą-
dzania różnorodnością.

Otwartość i szacunek to podstawa

P
andemia zmieniła przyzwyczajenia, 
wpłynęła na kulturę organizacyjną firm 
i wymusiła nowe podejście do relacji 
pracodawca – pracownik. Które aspek-

ty zyskały na tej zmianie, a gdzie pokazały się 
niedostatki odpowiedzialnego podejścia? Jak 
będą wyglądać nowe przywództwo i praca hy-
brydowa? Jak zmienia się przestrzeń, w której 
pracujemy? I wreszcie: jak nadrobić to, co pan-
demia zabrała kobietom?

Hybryda
Jak będziemy pracować w najbliższej przy-
szłości? Co dokładnie oznaczać będzie praca 
hybrydowa? Te pytania zadają sobie pewnie 
wszyscy pracownicy i pracowniczki oraz więk-
szość pracodawców.

W raporcie Microsoftu o pracy hybrydowej 
jako nowym wielkim zakłóceniu, „The Next  
Great Disruption is Hybrid Work – Are We Ready?”,  
firma sformułowała następujące wnioski:
• praca hybrydowa z nami zostanie
• menedżerowie i menedżerki często inaczej 
postrzegają pracę hybrydową niż ich pracow-
nicy i pracowniczki, nie zauważają ich wyzwań
• za wysoką produktywnością mogą się kryć 
bardzo wyczerpani ludzie
• generacja Z jest w najgorszej sytuacji i potrze-
buje wsparcia
• praca zdalna utrudniła networking, co zagraża 
innowacyjności
• autentyczność wspomaga produktywność 
i dobre samopoczucie
• talenty w hybrydowym świecie są wszędzie

Widać, że nadanie nowego znaczenia hybry-
dowości pracy będzie jednym z najważniejszych 
wyzwań po zakończeniu pandemii.

Przywództwo
Nowy typ pracy to często także nowy typ przy-
wództwa. Jaki powinien być ten nowy lider czy 
liderka? Ciekawie opowiada o tym w wywiadzie 
dla „Wysokich Obcasów” psycholożka Joanna 

koronawirusy, które mają wielkość od 60 do 
140 nanometrów (czyli jednej milionowej mili-
metra). Najlepiej rozrzedzać ich stężenie poprzez 
dopływ świeżego powietrza atmosferycznego, 
ale w nowoczesnych biurowcach nie można 
przecież otworzyć okna” – dodaje.

Jednak organizacja pracy w domu także oka-
zała się wyzwaniem, zwłaszcza dla tych, któ-
rzy nigdy wcześniej tak nie pracowali. Pewnie 
dlatego w sieci pojawiło się wiele poradników 
wdrażania dobrych nawyków w pracy zdalnej. 

Dominik Juszczyk, specjalista od produktyw-
ności, radzi mierzyć czas pracy i ustalać limity.

„Ile godzin tygodniowo pracujesz? Proste 
pytanie, na które wiele osób nie umie odpo-
wiedzieć. Po pierwsze, nie mierzymy tego, a po 
drugie, nie nazywamy, co jest, a co nie jest pracą. 
Przez to praca rozlewa się nam na czas prywatny, 
rodzinny czy czas odpoczynku” – przekonuje.

Według niego jest na to banalnie proste rozwią-
zanie: mierzenie czasu pracy. „Rozumiem, że wie- 
lu osobom kojarzy się to z wypełnianiem raportu 
godzin dla pracodawcy (timesheet), ale tutaj cho-
dzi o informacje przydatne nam! Jest wiele apli-
kacji, które w tym pomagają – ja teraz korzystam 

z Toggl, kiedyś używałem Timeneye. Ciekawym 
narzędziem jest też RescueTime. Niezależnie od 
tego, które narzędzie wybierzemy, dostaniemy 
raport dzienny i tygodniowy. (...) Często już samo 
zobaczenie liczby większej, niż się spodziewaliśmy, 
pomaga zmienić zachowania” – wskazuje.

Niektórzy eksperci, jak Bartosz Paszcza z Klu-
bu Republikańskiego, nie wierzą, że całkowicie 
porzucimy biura.

„Społeczne rewolucje nie przychodzą aż tak 
szybko. Wydaje mi się, że raczej wielu z nas bę-
dzie chciało, a co ważniejsze – będzie mogło, 
np. raz w tygodniu, pracować z domu. Skokowo 
wzrośnie po stronie pracowników chęć posia-
dania możliwości pracy zdalnej. Zapewne część 
firm na stałe zostawi taką opcję, ograniczając ją 
do paru dni w miesiącu. Właśnie przeskakujemy 
najtrudniejsze bariery we wprowadzaniu pracy 
zdalnej: mentalną u menedżerów oraz technicz-
ną, wynikającą z potrzeby wdrożenia nowych 
narzędzi” – dowodzi Paszcza.

Nowa aranżacja przestrzeni i nowe sposo-
by mierzenia czasu pracy to kolejne wyzwania, 
przed którymi stajemy. Pomóc może nie tylko 
technologia, ale też otwartość na różnorodne 
potrzeby pracowników i pracowniczek.

Chmura. „Mówię o włączeniu emocji w biznes. 
(…) Długo się przed tym wzbranialiśmy. Bo co 
emocje mają do rzeczy? Jak się mają do wyni-
ków? O tym, że zaczyna się wyłaniać nowy, przy-
szłościowy rys przywództwa, co prawda od ja-
kiegoś czasu mówiliśmy, dowodzą tego badania 
m.in. Brené Brown. Ale przed pandemią to było 
takie gadanie o przyszłości: słuchajcie, świat się 
zmienia. Aż nagle się okazało, że ten nowy mo-
del przywództwa trzeba wprowadzić dziś, teraz, 
podczas pierwszego zebrania zdalnego. Bo jeśli 
szef w tę stronę empatycznego zarządzania nie 
pójdzie, to home office, rozsiane zespoły, nie 
pozbierają się, nie zadziałają tak szybko i tak 
sprawnie, jak byśmy chcieli” – podsumowuje.

Uzupełnia to profesor Krzysztof Obłój w wywia-
dzie dla portalu Wyborcza.pl: „Oczywiście, to czas 
próby i przywództwa. Czas jasnej komunikacji, 
motywacji i nadawania sensu walce o przetrwa-
nie firmy w sytuacji niepewności i zagrożenia, któ-
rego nawet dobrze nie umiemy opisać. Łatwo się 
zarządza i jest się liderem w okresie koniunktury. 
Trudniej w czasach dekoniunktury. Ale prawdzi-
wy czas przywództwa i strategii to czas taki jak 
ten – czas kryzysu i niepewności” – dodaje badacz.

Nowe przywództwo to nie tylko przywódz-
two oparte na wartościach, jak chcieli myśleć 
entuzjaści zrównoważonego rozwoju, ale przede 
wszystkim na empatii.

Przestrzeń
W trakcie pandemii nasz dom stał się biurem, 
a kiedy myślimy o powrocie do biura, okazuje 
się, że większość przestrzeni nie jest przystoso-
wana do pracy hybrydowej.

Z jednej strony nieobecność w biurze może 
generować oszczędności. Maciej Samcik, twór-
ca bloga Subiektywnie o finansach, wyliczył na-
wet, że „duża firma (zatrudniająca 250 pracowni-
ków) może nie wydać ok. 130 000 zł miesięcznie. 
W małej firmie (10 pracowników) oszczędności 
mogą sięgnąć ok. 11 000 zł, a z takiej kwoty ro-
bi się pensja dla dwóch, trzech pracowników. 
Co więcej, te wyliczenia nie obejmowały najmu 
biura, bo założyliśmy, że kwarantanna kiedyś się 
skończy i ludzie wrócą do biur”.

Grażyna Śleszyńska w „Obserwatorze Finan-
sowym” porusza inną ciekawą kwestię.

„Osobny problem stanowi klimatyzacja”  
– zauważa. „W systemach recyrkulacyjnych nie 
sposób odfiltrować tak małych cząsteczek jak  
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Nowe szanse biznesu. Stare problemy kobiet

Jeżeli nie zniwelujemy szkód wyrządzonych kobietom
przez pandemię koronawirusa, kilkadziesiąt lat wysiłków 
na rzecz równouprawnienia płci pójdzie na marne.

Kobiety
Większy wpływ pandemii na pracę zawodową 
i kariery kobiet jest faktem. 

Z raportu „Kobiety kontra koronawirus” przy-
gotowanego przez Kantar na zlecenie redak-
cji Wysokieobcasy.pl wynika, że aż dwa razy 
więcej kobiet straciło pracę w czasie pande-
mii COVID-19. To głównie kobiety zajmują się 
w domu edukacją zdalną dzieci i to one znacz-
nie częściej w ciągu ostatniego roku cierpiały 
na bezsenność.

W USA sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Na 
alarm bije tam Sheryl Sandberg z Facebooka, 
powołując się na raport McKinsey i LeanIn  
„Women in Workplace”. Wynika z niego m.in., że 
aż ¼ pracujących Amerykanek rozważa reduk-
cję godzin pracy lub całkowite z niej odejście. 
To potężny krok wstecz, jeśli chodzi o pozycję 
kobiet w świecie biznesu i poważne wyzwanie 
dla pracodawców. 

Beata Javorcik, główna ekonomistka Europej-
skiego Banku Odbudowy i Rozwoju, zauważa, 
że w Wielkiej Brytanii w czasie lockdownu mat-
ki spędzały ponad pięć godzin dziennie, poma-
gając  dzieciom w wieku szkolnym, ojcowie zaś 
– ledwie dwie godziny. Domowego biura uży-
wali najczęściej mężczyźni, podczas gdy kobiety 
brały udział w rozmowach na Zoomie z pokoju, 
kuchni lub innej akurat dostępnej przestrzeni.

Cofnięcie widać też w zestawieniu Global 
Gender Gap Index pokazującym różnice po-
między płciami w reprezentacji politycznej, 
zarobkach itd. Światowe Forum Ekonomiczne 
prognozuje, że osiągnięcie równości zajmie 
nam 135 lat. Ponadto, jeżeli nie zniwelujemy 
wspomnianych szkód wyrządzonych przez 
pandemię, kilkadziesiąt lat wysiłków na rzecz 
równouprawnienia pójdzie na marne.

Zmiany, które przyniosła pandemia, to nie 
tylko kwestia przestrzeni czy sposobu pracy, ale 
przede wszystkim podejścia do życia, bliskości 
rodziny i wyobrażeń o idealnym pracodawcy. 
Tworzenie nowego, zrównoważonego i odpo-
wiedzialnego miejsca pracy będzie zadaniem 
nas wszystkich.

Przed firmami stoją dziś nowe wyzwania, związane choćby ze zdalnym trybem pracy czy bardziej  
empatycznym modelem przywództwa. Biznes dostał szansę na bezprecedensowe zmiany, ale nie obejmą 
one kobiet: ich sytuacja zawodowa pogorszyła się, a obciążenie rodzinnymi obowiązkami wzrosło.

Więcej artykułów autorki przeczytasz na  
kompendiumcsr.pl 
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