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Wiele wskazuje na to, że powoli możemy zacząć mówić o postpandemicznym 
świecie, jako czymś bliskim. Ten świat będzie inny, ale czy tak kompletnie inny? 
Tomasz Karoń w swojej analizie dotyczącej polskiego społeczeństwa przekonuje, 
że zmiany – owszem następują – ale są dość powolne i wcale nie powinniśmy 
spodziewać się społeczno-politycznej rewolucji. Na pewno zmienia się gospodarka. 
To jest pole, na którym mimo oczywistych strat, które ponosimy wszyscy, polskie 
firmy mogą skorzystać, jeśli przyjmą dobre strategie, jeśli staną się bardziej 
innowacyjne, zainwestują w badania i rozwój, w technologiczną i organizacyjną 
zmianę. Pisze o tym profesor Rafał Adamus.
Takie właśnie zmiany przeprowadził w największym polskim banku PKO BP jego 
prezes Zbigniew Jagiełło. O tym jak przeprowadzić zmianę, a nawet rewolucję w tak 
wielkiej organizacji opowiada w rozmowie z „Polską w Praktyce”. To dalszy ciąg 
naszych rozmów o przywództwie. Zbigniew Jagiełło opowiada o tym, dlaczego 
warto otaczać się mądrzejszymi od siebie ludźmi oraz dlaczego nie ma rozwoju 
bez popełniania błędów. 
W trudnych, przełomowych czasach potrzebna jest nam odwaga 
niekonwencjonalnego myślenia, weryfikacji dotychczasowych postaw i budowania 
nowych strategii. Takim przypadkiem jest na pewno nasze podejście wobec Chin. 
Polecam bardzo tekst na temat napisany przez trójkę ekspertów z Instytutu Boyma.
W tym numerze piszemy także o słabnącej Unii Europejskiej, stojących u progu 
zmian Stanów Zjednoczonych i tym, co dzieje się w Rosji wokół Aleksandra 
Nawalnego.
Czy będziemy umieli się odnaleźć w tym nowo-starym świecie? Kryzys może zabić, 
ale wzmocnić. Wygląda na to, że ten kryzys nas jeszcze nie zabił, ale czy będziemy 
umieć wyciągnąć wnioski i odrobić wszystkie lekcje z niego płynące? Jak zawsze 
– jakieś szanse mamy. To od nas zależy – od obecny i przyszłych elit, czy uda nam 
się dalej przeć do przodu. Po to m.in. stworzyliśmy Szkołę Przywództwa Instytutu 
Wolności. Przy okazji zapowiadam, że wkrótce ogłosimy nabór do siódmej edycji 
programu. Zapraszam do lektury i zapraszam do Szkoły!

Igor Janke
Prezes Instytutu Wolności 

Wstępniak
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Czy pandemia nami 
wstrząsnęła?

Zmiana przychodzi powoli
TOMASZ KAROŃ
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Nie ulegajmy powierzchownemu obrazowi kreowanemu przez 
media. Co prawda sekularyzacja postępuje, ale Polacy ciągle są 
bardziej prawicowi niż liberalni i nie przepadają za eksperymentami. 
Dla wielu kobiet z prowincji Strajk Kobiet był zbyt radykalny.

Zmiany postaw wśród Polaków zachodzą, jednak 
bardzo powoli. Polskie społeczeństwo po ponad 
trzech transformacyjnych dekadach cały czas, po-
mimo obserwowanych do kilku miesięcy zmian 
postaw w najmłodszych grupach wiekowych, prze-
chylone jest w obszarze wartości w „prawą” stronę. 
Tu szczególnie wyróżniają się mężczyźni, którzy 
w pierwszej reakcji na „Strajk Kobiet” relatywnie czę-
ściej deklarowali – jak przekonują badacze ilościowi 
– prawicowe poglądy. Nie staliśmy się też, po wie-
lu latach neoliberalnej hegemonii, gospodarczymi 
liberałami – Polacy wciąż na poziomie deklaracji 
preferują opiekuńczą i jak najbardziej aktywną rolę 
państwa. 

Pandemia wiele zmieniła w krajobrazie społecz-
nym, lecz paradoksalnie nie przyspieszyła gruntow-
nie zmian w postawach i preferencjach większości 
z nas. Polacy jak na razie w większości trzymają się 
tego, co znane i oswojone – tęsknią przede wszyst-
kim coraz bardziej do utraconej „normalności” i nie 
są na razie skłonni do eksperymentów oraz nie palą 
się żeby cokolwiek gruntownie w swoich przyzwy-
czajeniach i poglądach zmieniać. 

Oczywiście wciąż jesteśmy bombardowani infor-
macjami, że Polacy gwałtownie się zmieniają, a ich 
świadomość ulega daleko idącemu przeobrażeniu. 
Nawet pobieżna recepcja mediów może doprowa-
dzić do chybionego wniosku, że Polacy zarówno 
z aglomeracji jak i małych miasteczek, niemal całe 
społeczeństwo od morza po Tatry, poparło jak jeden 
mąż „Strajk Kobiet”, a młodzież staje się z dnia na 
dzień coraz bardziej lewicowa. 

Nic takiego nie ma jednak miejsca albo jest mocno 
przerysowane na potrzeby zarówno rynku jak i walki 
politycznej. Młodzi definiują dziś jako lewicowe róż-

ne, często bardzo skrajne i niemające nic wspólnego 
z lewicą poglądy i postawy – lewicową dla nich może 
być zarówno postawa „antyPiS”, niechęć do płace-
nia podatków jak i niezgoda na poddanie się pande-
micznym obostrzeniom. Natomiast, co do „Strajku 
Kobiet” to okazuje się, że wystarczy zadać bardziej 
precyzyjnego pytanie, które uwzględnia element za-
angażowania emocjonalnego, żeby okazało się nie 
wszyscy Polacy kibicowali protestującym przeciwko 
zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Na pewno nie było 
wśród nich wielu zwolenników Prawa i Sprawiedli-
wości i Konfederacji. Ale i wśród wyborców Lewicy 
i Koalicji nie brak takich, którzy nie byli fanami for-
muły, jaką przyjął ostatecznie „Strajk Kobiet”. Z ba-
dań jakościowych jednoznacznie wynika, że w oce-
nie kobiet z prowincji i wyborczyń konserwatywnych 
jego styl był nazbyt radykalny i znacznie różnił się 
od swojego pierwowzoru, jakim był „Czarny Protest”. 
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Wyborczynie Lewicy i KOWyborczynie PiS i Konfederacji

Kibicowałem/am protestującym przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego
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Globalizacja skutkuje ucieczką 
w ekologię i lokalność 

Podskórne – często rozłożone na całe dekady – 
zmiany w recepcji rzeczywistości i postawach za-
chodzą jednak stale. Sekularyzacja na przykład sta-
ła się już nad Wisła faktem, np. bardzo niskie oceny 
hierarchów, nienotowany dotychczas spadek liczby 
powołań. I wcale nie jest ona spowodowana tym, że 
Kościół radzi sobie z wyzwaniami współczesności 
jakoś zdecydowanie gorzej niż inne instytucje. Po 
prostu wyrosła mu silna konkurencji w postaci kolej-
nych trendów tworzonych a następnie napędzanych 
przez rynek, sezonowych mód i produktów, których 
rok w rok nieodmiennie pragniemy oraz w na stałe 
już obecnych w Polsce globalnych marek pozycjo-
nujących się tak byśmy je postrzegali, jako łatwe do 
przyswojenia nośniki atrakcyjnej tożsamości, a nie-
jednokrotnie jak i współczesne totemy oraz źródła 
sacrum („Poczucie zgodności z modą daje człowie-
kowi pewność siebie, jakiej nigdy nie była w stanie 
zapewnić mu religia”). Kto z nas nie przyzna, że za-
kup upragnionej marki lub najnowszej nowinki tech-
nologicznej nie angażuje go zdecydowanie bardziej 
niż to, co ma do powiedzenia, co niedziela miastu 
i światu papież Franciszek? Przy czym należy za-
znaczyć, że procesy sekularyzacje nie są jakiś zu-

pełnie nowym zjawiskiem, a można nawet uznać, że 
mają one jak najbardziej bardzo stary rodowód. My 
po prostu nie podlegaliśmy im tak mocno zarówno 
w czasach PRL jak w pierwszych latach po odzy-
skaniu niepodległości. Wraz z wstąpieniem do Unii 
nadrobiliśmy szybko to „zapóźnienie”. Odkryliśmy 
Europę i świat, a w nim atrakcyjne style życia, w któ-
rych pierwiastek religijny jest mniej istotny, a niejed-
nokrotnie nawet zbędny.

Jakie są skutki sekularyzacji? Jak czujemy się 
w świecie „pozornie uczłowieczonym”, w którym nie-
podzielnie królują marki i tworzone przez nie mody? 
Czy nie brakuje nam czegoś autentycznego? Czy nie 
frustruje nas, że na koniec dnia odnajdujemy w na-
szym wspólnie przeżywanym świecie wyłącznie ja-
łowy ślad „naszych zabiegów technologicznych” 
i konsumpcji? Części z nas tak właśnie jawiąca się 
obecnie rzeczywistość „zaczyna zdawać się kosz-
marem”. Czy coraz bardziej modna postawa proeko-
logiczna nie jest właśnie reakcją na świat bez rze-
czywistego sensu i sacrum, którego niepodzielnym 
dysponentem chcą być obecnie wyłącznie wielkie, 
światowe koncerny? A czyż nie podobną postawą 
i reakcją na globalizację jest ucieczka w lokalność? 
Wieś, która jeszcze nie tak dawno kojarzyła się prze-
ciętnemu polskiemu mieszczuchowi głównie z cięż-
ka pracą, a raczej znojem zaczyna być powszechnie 
postrzegana, jako w pełni autentyzmu, idylliczna kra-
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ina, w której produkuje się zdrową, najlepsza w Euro-
pie żywność.

W reakcji na globalizację zaczynamy także po latach 
odnajdywać swoją lokalną tożsamość również w na-
rodowych toposach – a dla wielu świadomość od-
nalezienie swojego miejsca w sztafecie pokoleń daje 
poczucie przynależności i dumy. Popularność histo-
rycznych grup rekonstrukcyjnych bierze się właśnie 
z chęci uczestniczenia w wyimaginowanym świecie 
ojców i dziadów, który jawi się jako zdecydowanie 
bardziej autentyczny lub po prostu bardziej ludzki. 

Warto też prześledzić zmiany w stosunku Polaków 

do symboli narodowych. I jeśli nawet część z nas 

jest zdania, że nadmiernie oddawanie im czci jest 

niebezpieczną, pachnącą nacjonalizmem zabawą to 

już jednak pozytywny stosunek do lokalnych, krajo-

wych produktów godzi w tej kwestii już wielu z nas. 

Polacy coraz częściej zwracają podczas zakupów 

uwagę na kraj pochodzenia produktów, a są i tacy, 

którzy chcieliby być w kwestii oznaczeń żywności 

w sklepach wielkopowierzchniowych zdecydowanie 

lepiej poinformowani niż obecnie.

Czy podczas zakupów zwraca Pan/Pani uwagę na kraj pochodzenia produktów żywnościowych?
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Co na to partie polityczne?

Relatywnie najlepiej lęki, które rodzi globalizacja 
i procesy sekularyzacje rozpoznało Prawo i Spra-
wiedliwość. Pozwoliło „schronić” się znacznej części 
Polaków w narodowych toposach i wypowiedziało 
uprawianą przez lata „pedagogikę wstydu” za sze-
roko rozumianą polskość. Pozwoliło też dzięki pro-
gramowi „Rodzina 500+” powrócić wielu Polakom 
do pełnienia tradycyjnych ról i w końcu czuć z tego 
nieskrywaną dumę.   

Lewica z Platformą z afirmują natomiast głównie 
ogólnoświatowe trendy i podsycają ze zmiennym 
szczęściem sekularyzacje polskiego społeczeń-
stwa. A w agendzie polityków tej formacji główny 

nacisk położony jest na walkę o niezbywalne prawa 
obywatelskie, wzmocnienie roli kobiety i jej autono-
mii oraz zabezpieczenie praw mniejszości. Mniej 
w niej natomiast zrozumienia dla roli tożsamości 
lokalnych oraz leków, jakie wywołuje globalizacja. 
Te ostatnie zdecydowanie lepiej obsługuje polska 
prawica. Tak zarysowany program polityczny i jego 
aplikacja niesie jednak ryzyko utraty autentyczności 
i autonomii. Sposób, w jaki Lewica i Platforma komu-
nikują się z Polakami coraz bardziej przypomina styl 
globalnych marek, które przechwytują każdy nowy 
trend lub zawłaszczają każdą nową i autonomiczną 
energie społeczną. Np. ostatnia reklama Vanish, któ-
ra podkreśla proekologiczne nastawienie tej marki, 
czy też reklama banku BNP Paribas, w której poja-
wiają się demonstracje i tęczowe flagi.
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Szymon Hołownia z kolei to symbol bezpiecznej 
zmiany, który łączy różne wrażliwości i na pierwszy 
rzut oka odlegle poglądy. Zarówno sprawnie surfuje 
na fali światowych trendów (ekologia, świeckie pań-
stwo rozumiane, jako rozdział kościoła od państwa) 
jak i nie zapomina żaby zabezpiecza też swoją pra-
wą flankę - i nie boi się mówić o dającej poczucie 
bezpieczeństwa wspólnocie (narodowej). Najlepiej 
ten swoisty eklektyzm widoczny jest w książce 
Szymona Hołowni „Fabryka jutra. Jak postanowi-
łem rzucić wszystko i uratować świat mojej córki”: 
„Wychodząc od narzekania, przenosiliśmy się na 
chwilę do innego świata, a którym władza jest służ-
bą, Kościół i państwo są na swoich miejscach, nie 
kwitnie polityczny nepotyzm ani korupcja, majątek 

państwowy nie pasie partyjnych kas, lecz służy lu-

dziom, do świata, w którym pięćdziesiąt tysięcy Po-

laków nie umiera co roku tylko dlatego, że oddychało 

polskim powietrzem, a troska o potrzebujących nie 

kłóci się z wytwarzaniem zysku przed przedsiębior-

ców. Odkurzyliśmy nasze dawno uznane za uto-

pię marzenia. Widzieliśmy kraj, w którym dyskusja 

o aborcji nie kończy się wzajemnych okładaniem 

się po głowach, lecz pytaniem co możemy zrobić 

razem dla kobiet stających przed dramatycznymi 

wyborami – zanim dojdziemy do punktu, w którym 

nieuchronnie będziemy musieli się rozejść, mając 

skrajne rożną oceną obu możliwych ostatecznie do 

podjęcia w tym zakresie decyzji”.
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Strateg polityczny, badacz rynku. Pracował dla SLD (Lewica i Demokraci) w 2007 r., Platformy oraz PiS w latach 
2007–15. Przygotował założenia strategii Nowoczesnej przed wyborami w 2015 r., kampanię Katarzyny Lubnau-
er w wyborach na szefa partii.  Przeprowadzał badania dla PSL oraz współtworzył koncept „Trzy Pokolenia 
Lewicy” dla komitetu wyborczego SLD (Lewica) w kampanii parlamentarnej w 2019 roku. Od 1996 pracował też 
dla wielu marek komercyjnych.

Ciekawą postacią na polskiej scenie politycznej sta-
je się Michał Kołodziejczak (prezes Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego AgroUnia). On z kolei odpo-
wiada zupełnie inaczej na lęki globalizacyjne niż PiS. 
Nie jest już tylko „ludowym watażką” i symbolem 
radykalnej zmiany. Gra na nostalgii wielu Polaków 
do świata autentycznego, niezniszczonego przez 
cywilizacje, w którym produkuje się wysokiej jakości 
polską żywność. Potrafi też odwołać się do takich 
leków jak obawa przed zniszczeniem, a nawet zani-

kiem naturalnego krajobrazu, czy też gloryfikować 
ginące zawody. Jego stosunek do wielkich marek 
jest też zupełnie inny niż Lewicy i Platformy. Jego 
konsekwentna walka z wielkimi sieciami handlowy-
mi o precyzyjne oznaczenie kraju pochodzenia pro-
duktów żywnościowych przynosi już mu pierwsze 
efekty. Zaczyna przekładać się na rosnącą świado-
mość marki, medialne zainteresowanie AgroUnią 
i jej odnotowane przez media wyniki sondażowe.

Marzec 2021
 UNITED SURVEYS, 5.03.2021,  N=1100

Styczeń 2021
IBRIS, STYCZEŃ 2021, N=1100

Czy słyszał Pan/Pani o AgroUnii?                                                 TAK                  NIE
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Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni

Lewica – SLD, Wiosna, Partia Razem

PSL + Kukiz’15

Konfederacja Wolność i Niepodległość

Znajomość AgroUnii przez 
ogół wyborców w „przecięciu” 
przez elektoraty:
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GOSPODARKA 
POSTCOVID
– szanse dla 

polskich firm
PROF. DR HAB. RAFAŁ ADAMUS
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Nie możemy zadłużać się 
w nieskończoność
Silne impulsy rozwojowe państw w gospodarkę, 
zwiększające się zadłużenie, rozwój innowacji i firm 
newtechowych, zanik gotówki, roszady na rynku 
usług i ogólnoświatowe przyspieszenie w walce ze 
zmianami klimatycznymi – to przyniesie nam świat 
po pandemii. Wyjście z Covid to dobry moment dla 
biznesu na budowanie ofensywnych strategii gospo-
darczych także dla polskiego biznesu.

Plan Marshalla na nowo
Spodziewam się pięciu głównych kierunków, któ-
rymi pójdzie światowa gospodarka. Po pierwsze 
należy oczekiwać silnych impulsów rozwojowych 
ze strony państwa. W ramach Unii Europejskiej ma 
zostać wdrożony tzw. nowy plan Marshalla (Plan 
Odbudowy Europy – Next Generation EU), który 
wraz ze środkami Wieloletnich Ram Finansowych 
na lata 2021-2027 (unijny budżet) powinien pobu-
dzić wzrost gospodarczy na wspólnym europejskim 
rynku. Dla Polski przewidywany jest spory kawałek 
z tego finansowego tortu. Oby tylko nie przeszkodzi-
ła tu nieracjonalna polityka krajowego rządu. Mimo 
ogromnej skali programu, na pierwsze zauważalne 
efekty gigantycznego pompowania pieniędzy w ry-
nek, w tym na znaczny wzrost PKB, prawdopodob-
nie trzeba będzie poczekać do 2022 roku.

W następstwie pandemii powszechnie na świecie 
doszło do spektakularnego wzrostu długu publicz-
nego. Pobite zostały kolejne rekordy: wysokości za-
dłużenia, szybkości wzrostu zadłużenia publicznego 
w czasie. Państwa pożyczały i wydawały gigan-
tyczne sumy pieniężne, aby wspomagać płynność 
w słabnącej gospodarce. Kalkulacja jest prosta. Je-
żeli zepsuty silnik grozi zatarciem dolewa się do nie-
go tyle oleju silnikowego ile potrzeba, aby pracował 
dalej, bez względu na ponoszone koszty. Wysokość 
długu publicznego zestawia się z wielkością PKB 
danego państwa. I tu nastąpiło spore rozwarcie: po-
ważnie zwiększyła się nominalna wysokość długu 
państw, ale skurczyła się wartość PKB w wyniku od-
notowanej recesji. Tylko solidne odbicie gospodarcze 
może zmniejszyć tą niebezpieczną dysproporcję.

Z polskiej perspektywy wygląda to tak: według ofi-
cjalnych danych, państwowy dług publiczny. (czyli 
zadłużenie sektora finansów publicznych po kon-
solidacji) na koniec III kwartału 2020 roku wyniósł 
1.106.285,8 mln zł. Niepokoi jednak dynamika jego 
wzrostu. W porównaniu z końcem 2019 r. wzrost 
długu zanotował wynik +11,6%. Dane te nie obej-
mują tzw. ukrytego długu publicznego, czyli przede 
wszystkim wydatków na system emerytalny.

Państwa żyją “na krechę”
Przekroczenie stanów alarmowych zadłużenia doty-
czy nie tylko biednych państw (eufemistycznie okre-
ślanych jako „kraje wschodzących gospodarek”), ale 
także i tych bogatych. Niemniej tuż przed pandemią 
ekonomista Olivier Blanchard ogłosił teorię, sprowa-
dzającą się do twierdzenia, że obciążone poważnym 
długiem publicznym państwa mogą zadłużać się 
jeszcze bardziej niż dotychczas sądzono. Blanchard 
uważa, że przy malejącej stopie odsetek od obligacji 
pożyczki są tanie a gospodarka zapożyczających się 
państw rośnie. Tendencja taka obserwowana w dłu-
gookresowej sekwencji pozwala – według tej teorii – 
na w miarę bezpieczne zadłużanie się państw. Blan-
chard przez niektórych z miejsca został okrzyknięty 
„game changerem”. Choć być może było polityczne 
zapotrzebowanie na taką teorię. W Polsce  przepis 
art. 216 ust. 5 Konstytucji ustanawia prawny limit 
dla długu publicznego. Zgodnie z tym przepisem 
„nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwaran-
cji i poręczeń finansowych, w następstwie których 
państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości 
rocznego produktu krajowego brutto”. Zatem polski 
dług publiczny – z uwagi na istniejący bezpiecznik 
prawny – nie powinien być poligonem doświadczal-
nym dla nowych teorii.

I tu potrzebna jest pewna ogólniejsza refleksja. Pan-
demia COVID-19 sama nie utoczyła kuli śniegowej 
zadłużenia publicznego, choć sporo zaważyła na 
jej ciężarze. W 1944 roku w Breton Woods dolar 
amerykański został uznany za walutę rozliczeniową 
dla potrzeb światowego handlu. Przejmując tak do-
niosłą rolę dla światowej ekonomii uznano, że jego 
emisja powinna mieć pokrycie w złocie. Z czasem 
okazało się jednak, że dodruk dolara jest większy niż 
posiadane rezerwy złota. Wywołało to perturbacje 
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skutkiem których w 1971 roku administracja Nixo-
na zerwała z zasadą zabezpieczenia emisji pienią-
dza w żółtym metalu. Upraszczając, obecnie emisja 
pieniądza opiera się na pokryciu jakim jest autorytet 
państwa emitującego pieniądz. Materię zastąpiła 
zatem wiara. Ceną za rozwój, standard życia, świad-
czenia publiczne jest narastający dług. Jego skutka-
mi ubocznymi są kryzysy finansowe, ekonomiczna 
niepewność jutra. Globalna ekonomia to zatem że-
gluga po oceanie rozkołysaną łódką. Nie jest przy 
tym takie pewne, że taka czy inna błyskotliwa teoria 
uciszy wzbierające fale.

Aby pokryć rosnące wydatki, w tym na ratowanie go-
spodarki, państwa podbiły w górę pulę dostępnych 
obligacji. Mechanizm emisji i wykupu obligacji pań-
stwowych prima facie przypomina model Ponziego. 
Niemniej państwo, jako dłużnik teoretycznie jest by-
tem nieśmiertelnym, popyt na publiczne obligacje 
wiarygodnych państw jest w miarę stały, a państwo 
ma atrybuty władzy takie jak moc nakładania podat-
ków. Nie oznacza to jednak, że model długu oparty 
o obligacje ma bezwarunkowo stabilny fundament.

Skumulowany dług covidowy wskazuje zatem tylko 
jeden możliwy kierunek. Rozwój gospodarczy, aby 
koszt obsługi długu nie zadusił budżetów państw. 
Państwa będą zatem zainteresowane odpowiednim 
stymulowaniem swoich gospodarek. Po pandemii 
powinno jednak dojść do rozsupływania węzła gor-
dyjskiego długu publicznego. Nawet przy racjonal-
nym optymizmie co do wzrostu gospodarczego to 
istniejący dług publiczny przestaje być spłacalny. 
Jeżeli założyć, że może być on rolowany w nieskoń-
czoność to jednak tylko w ograniczonym wymiarze, 
bo popyt na następne emisje obligacji ma swoje gra-
nice. Kolejne rolowanie długu nieuchronnie prowadzi 
do przyrostu jego masy.

Odbicie gospodarcze, dla którego paliwem mają być 
np. programy pomocowe, w tym ten Unii Europej-
skiej – jest potrzebne nie tylko celem zmniejszenia 
zadłużenia danego państwa. Sumaryczne zadłuże-
nie biznesu i społeczeństw może nawet przekraczać 
wartość długu publicznego. Przedsiębiorcy potrze-
bują dobrej koniunktury, aby odrobić poniesione 
w czasie pandemii straty.

Z tłustych wpływów podatkowych, zależnych od 

tego jak bardzo gospodarka przybierze na wadze, 
rządzący będą musieli także sobie radzić z zaspo-
kojeniem potrzeb strukturalnie ubożejących społe-
czeństw. Niestety w następstwie pandemii ci naj-
bardziej biedni stali się jeszcze biedniejsi. Eksperci 
nie są zgodni co do wysokości bezrobocia w okre-
sie postpandemicznym, ale przynajmniej w okresie 
przejściowym, „do pierwszego rozruchu” gospodarki 
może być tu niewesoło. Im bardziej zbiednieje spo-
łeczeństwo, tym trudniej będzie jednak rozruszać 
koniunkturę poprzez dźwignię jaką jest popyt we-
wnętrzny.

Świat już nie będzie 
globalną wioską
Po drugie, pandemia ma niebagatelny skutek w po-
staci przewartościowania myślenia o gospodarce. 
Pandemia obnażyła słabość koncepcji świata jako 
jednego globalnego rynku bez granic na którym 
miałyby rządzić zwykłe reguły podaży i popytu. 
W interesie wielu państw, w tym Polski, leży przede-
finiowanie koncepcji lokalizacji produkcji uznanej za 
strategiczną. Może to prowadzić do zmian w krajo-
brazie przyszłych inwestycji. Doświadczenia z pan-
demii podkreślają także wartość innowacyjności go-
spodarki i jej symbiozę z nauką. Polska gospodarka 
niestety nie jest liderem innowacyjności. Zwiększe-
nie nakładów na badania i rozwój powinno, zatem 
stać się priorytetem w polskiej gospodarce jak tylko 
pojawią się już zyski i pytanie o ich przeznaczenie. 

Gospodarcze roszady
Po trzecie, pandemia dokonała bolesnej weryfika-
cji niektórych branż gospodarki. Niektóre z nich 
uległy przejściowej albo nawet trwałej dewaluacji. 
Inne wspięły się na pozycję lidera. W czasie pande-
mii mocno przyspieszył rozwój nowych technologii, 
a w konsekwencji wzrósł ten sektor produkcji i usług. 
Pandemia znacząco poszerzyła na nie popyt. Nowe 
technologie niemal trafiły pod strzechy. Choć nie 
wszędzie i z różną intensywnością. Znacznie upo-
wszechniło się jednak ich stosowanie w codziennej 
praktyce. Zauważalna stała się postępująca robo-
tyzacja. Pandemia trwa na tyle długo, aby utrwalić 
pewne przyzwyczajenia oparte na nowych techno-
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logiach, które wyparły tradycyjne zachowania. Nie 
chodzi tu tylko o zmianę „etykiety” postępowania 
w biznesie. Zaszły poważne zmiany w kulturze i or-
ganizacji pracy mające realne przełożenie na gospo-
darkę.

Co ciekawe pandemia nie wyhamowała rywalizacji 
pomiędzy Chinami i USA w pracach nad rozwojem 
sztucznej inteligencji, a to jest prawdziwy klucz do 
panowania gospodarczego w przyszłości. Ani Unia 
Europejska, ani jej część, jaką jest Polska nie należą 
do faworytów w tym wyścigu.

Pandemia może także przyłożyć się do wbicia 
gwoździa do trumny pieniądza gotówkowego (nieza-
leżnie od zjawiska wycofywania pieniędzy z banków 
w czasie pandemii, co jednak wynikało raczej z nie-
ufności Polaków do systemu bankowego). Gotówka 
zapewnia anonimowość. Niemniej jej surogatem 
w przyszłości mogą stać się niektóre kryptowaluty.

Co dalej z usługami
Po czwarte, nawet jeżeli niektóre branże nie straci-
ły na swoim zapotrzebowaniu rynkowym to w wielu 
wypadkach wyłoniły nowych liderów. Zapowiada to 
ciekawą walkę konkurencyjną. Szczególnie mocno 
ucierpiała m.in. branża eventowa, w której Polska nie 
jest jednak potentatem. The Economist zwraca np. 
uwagę na zastój w produkcjach filmowych Hollywo-
od i przejęcie pozycji lidera światowej kinematografii 
przez chińskich producentów filmowych. Azjatyc-
ki tygrys wyraźnie umocnił swoją pozycję na wielu 

rynkach, choć wyrażano obawy, że taki stan rzeczy 
będzie miał miejsce nie tylko przez zwykłą walkę 
konkurencyjną, ale również przez przejmowanie na 
dużą skalę zadłużonych przedsiębiorstw z różnych 
branż. W polskiej perspektywie też istniała taka oba-
wa, tym bardziej, że Polska postrzega siebie samą 
za europejskie wrota nowego jedwabnego szlaku.

Klimat, głupcze!
Po piąte, na post-covidową gospodarkę będzie mia-
ła wpływ polityka klimatyczna, choć ta wynika z in-
nych przesłanek niż pandemia i jej przebieg. Zbliża 
się – odkładany przez pandemię – szczyt klima-
tyczny w Glasgow. To szkockie miasto może być 
miejscem zawarcia triumwiratu pomiędzy Unią Eu-
ropejską, Chinami i USA. Przyszli triumwirzy wstęp-
nie deklarują osiągnięcie neutralności klimatycznej 
na 2050/2060 rok. Reorientacja w polityce klima-
tycznej będzie miała przełożenie kierunki rozwoju 
gospodarki w tym na energetykę, przemysł ciężki 
i wydobywczy. To kwestia szczególnie ważna dla 
polskiej gospodarki. Wysokie koszty energii osła-
biają przecież jej konkurencyjność. Dekarbonizacja 
gospodarki to także gigantyczne potrzeby inwesty-
cyjne w energetykę wolną od węgla.

Przewidywany okres koniunktury gospodarczej, któ-
ry powinien nadejść po pandemii, to czas na nowe 
rozdania, przedefiniowanie pozycji na rynku. Polscy 
przedsiębiorcy powinni skorzystać z pojawiającej 
się rozwojowej szansy.

PROF. DR HAB. RAFAŁ ADAMUS

Radca prawny, arbiter, ekspert z zakresu prawa o niewypłacalności i prawa handlowego. Doktor habilitowany 
nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Opolskiego, pracownik naukowy w Katedrze Prawa Gospodarczego 
i Finansowego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego. Autor kilkunastu monografii i wielu opra-
cowań naukowych poświęconych głównie problematyce upadłości i restrukturyzacji publikowanych w kraju 
i za granicą.
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Czy musimy 
wybierać między 
Chinami a USA?

PATRYCJA PENDRAKOWSKA,
KRZYSZTOF M. ZALEWSKI,

ADRIAN ZWOLIŃSKI
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Dyskutując o stosunkach polsko-chińskich mamy tendencję do 
myślenia w kategoriach zero-jedynkowych. Po fazie fascynacji 
perspektywami współpracy z Pekinem z lat 2016-2017, kiedy niektórzy 
uważali ChRL niemalże za alternatywny wektor w polityce zagranicznej, 
narodziło się podsycane z Waszyngtonu przekonanie, że choćby ze 
względu na zobowiązania sojusznicze w NATO z Chinami należy mieć 
możliwie mało do czynienia. Jednym zdaniem: albo Chiny albo USA. 
Naszym zdaniem rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowania. 
Chiny nie są ani wyłącznie szansą rozwojową i obiecującym rynkiem, 
ani egzystencjalnym zagrożeniem. Polityka wobec nich nie może się 
zasadzać ani na całkowitej afirmacji, ani na równie zdecydowanym 
odrzuceniu.

Oba sposoby myślenia są kontrproduktywne. Wiele 
państw UE intensyfikuje kontakty z Chinami. W sto-
sunkach z Pekinem my także powinniśmy nauczyć 
się diagnozować możliwe pola manewru. Z Chinami 
warto współpracować, współuczestnicząc jedno-
cześnie w wypracowywaniu spójnej zachodniej poli-
tyki wobec Pekinu.

Polska bramą do Europy?
Polska była jednym z pierwszych państw, które 
uznały i nawiązały stosunki dyplomatyczne z Chiń-
ską Republiką Ludową jeszcze w 1949 r. Jednak 
relacje z Pekinem stały się naprawdę intensywne 
dopiero w ostatniej dekadzie, w szczególności po 
podpisaniu umowy o polsko-chińskim partnerstwie 
strategicznym w 2011 r.

Głównym inicjatorem tych przemian było Państwo 
Środka. Pekin nie postawił jednak na relacje dwu-
stronne, lecz na politykę wobec całego regionu 
Europy Środkowej. Służył temu powołany w 2012 
r. format współpracy 16+1. Wkrótce z perspektywy 
chińskiej ta kooperacja stała się częścią globalnej 
inicjatywy Pasa i Szlaku. 

Od połowy zeszłej dekady państwa Zachodu zaczę-
ły się obawiać wzrostu siły i znaczenia Chin. Aser-
tywna polityka Pekinu w regionie, wzrost tendencji 
autorytarnych oraz ugruntowane podejrzenia, co 
do zorganizowanego szpiegostwa przemysłowego 
tworzyły dobry grunt pod te lęki. Nieprzerwanie jed-
nak rosła wymiana handlowa państw zachodnich 
z Chinami. Stały się one nie tylko miejscem pro-
dukcji towarów, ale także hubem innowacji i coraz 
istotniejszym rynkiem zbytu. Na Chiny nie warto pa-
trzeć wyłącznie przez pryzmat geopolityki. Myśle-
nie o Chinach musi uwzględniać szereg warunków, 
w tym kulturowych, społecznych i ekonomicznych. 

Również Polska, jako część Zachodu, nie ma per-
spektyw na to, by się od Pekinu odciąć. Chiny po-
zostają jednym z głównych (drugie miejsce) źródeł 
importu towarów do Polski. Poza dołączeniem do 
16+1 w 2012 r. (od 2019 r. 17+1), udziałem w inicja-
tywie Pasa i Szlaku, Azjatyckim Banku Inwestycji In-
frastrukturalnych (AIIB) i podpisaniem bilateralnego 
oświadczenia o wszechstronnym partnerstwie stra-
tegicznym w 2016 r., łączy nas szereg porozumień 
i umów z Pekinem. 
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Polska nie jest dla Chin oczywiście jedyną bramą 
do Europy. Pekin gospodarczo i politycznie od lat 
70. XX wieku intensywnie rozwijał relacje polityczne, 
akademickie i gospodarcze z państwami Zachodu, 
a dla przykładu niemieckie koncerny już pod koniec 
lat 70. i na początku 80. rozwijały swój przemysł we 
wschodnich Chinach, szkoląc chińskie kadry w RFN. 

Nie oznacza to oczywiście, że Polska nie może sta-
wać się jedną z bram do Europy. Zainteresowanie 
Chin Polską jest z jednej strony uwarunkowane roz-
budowywaniem połączeń kolejowych z Europą Za-
chodnią, chęcią pozyskiwania nowych rynków dla 
chińskich przedsiębiorstw, z drugiej strony wpisuje 
się w chińską politykę globalną. 

Jeśli perspektywa odcięcia się od Pekinu nie jest 
realną możliwością, priorytetem powinno być inwe-
stowanie w wiedzę o Chinach, szczególnie w świetle 
wyzwań klimatycznych, a także polityk prowadzo-
nych przez bliskie nam kulturowo państwa Zacho-
du. Ważne jest umacnianie więzi transatlantyckich 
i zwiększenie widoczności Polski w polityce unij-
nej, dzięki połączeniu wysiłków polskich środowisk 
przedsiębiorców, naukowców a także praktyków 
zajmujących się Azją na poziomie UE. To głównie 
w ten sposób możemy skutecznie działać na rzecz 
promocji Polski w Azji, w tym sprzedaży polskich 
produktów i usług, ochrony inwestycji i własności 
intelektualnej w Chinach. 

Warto patrzeć na ChRL dostrzegając wielość ról, 
w jakich występują w kontaktach z Polską. Każda 
z nich rodzi szanse i wyzwania, a odpowiedzi trzeba 
skoordynować między różnymi poziomami admini-
stracji, samorządu terytorialnego wciągając do roz-
mowy partnerów z Rady Dialogu Społecznego.

Producent i kupiec
Przez ostatnie dekady Chiny stały się największym 
dostawcą dóbr. Większość z nas, gdyby usunąć 
z życia nagle wszystkie przedmioty pochodzące 
z Państwa Środka, straciłoby lwią część elektroniki 
i sprzętów AGD, ubrań i mebli. Piszącym te słowa 
zniknęłyby narzędzia pracy, rozrywki, a i wodę ugo-
tować byłoby trudno (czajnik!). Choć w większości 
są to sprzęty produkowane na zlecenie zachodnich 
koncernów, to lata sporu handlowego USA-Chiny 

powinny nam uświadomić, że jesteśmy od chińskiej 
bazy produkcyjnej uzależnieni tak, jak stabilność po-
lityczna Pekinu zależna jest od eksportu do Europy 
i USA. 

Zachodni biznes, wabiony do ChRL ulgami inwesty-
cyjnymi, zróżnicowanym i potężnym zapleczem fa-
bryk oraz obietnicą rosnącego rynku wewnętrznego, 
nigdzie z Chin się nie wybiera. Po kilku latach zma-
gań handlowych i wysiłków na rzecz przenoszenia 
produkcji z Państwa Środka, Chiny w 2020 roku sta-
ły się największym partnerem handlowym UE pod 
względem wymiany towarowej, wyprzedzając USA. 
Warto jednak zaznaczyć, że dodając do wymiany 
towarowej UE-USA wartość usług, Chiny wciąż po-
zostają daleko w tyle. Jednocześnie wg szacunków 
UNCTAD, Chińska Republika Ludowa była najwięk-
szym na świecie odbiorcą bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych (163 mld USD) oraz uplasowała się 
na drugim miejscu we wzroście tychże inwestycji 
(+4 proc. w stosunku do 2019). 

Jak działać, by zmniejszać uzależnienie od produkcji 
chińskiej? W skrócie: dywersyfikować. Na poziomie 
europejskim i państwowym powinniśmy wzmocnić 
zachęty do lokowania produkcji także poza Pań-
stwem Środka. Pod warunkiem dobrej akcji informa-
cyjnej i wsparcia dla biznesu, mogą temu służyć np. 
nowe umowy gospodarcze Unii z państwami ASE-
ANu. 

Z drugiej strony, jeśli pomożemy stworzyć faktycz-
ną alternatywę dla chińskiej produkcji, łatwiej będzie 
używać narzędzi polityki handlowej do wsparcia 
w Chinach grup narażonych na prześladowania. Je-
śli nie chcemy kupować dóbr, które potencjalnie mo-
gły być wytworzonych w chińskich obozach – o tym 
toczą się obecnie rozmowy z parlamentach USA, 
Wielkiej Brytanii i Australii – warto mieć praktyczną 
możliwość zamówienia ich gdzie indziej.

Rozwijanie krajowej infrastruktury, która usprawnia 
transport kolejowy z kierunku chińskiego, nie jest 
alternatywą, ale uzupełnieniem wyżej opisanej po-
lityki. Terminale przeładunkowe w Małaszewiczach 
i innych miejscach są rozbudowywane, a kolejowe 
połączenia towarowe – jak choćby to funkcjonujące 
już ósmy rok między Chengdu a Łodzią - stale się 
rozwijają. Towary z Chin do Europy będą płynąć, 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/6-15022021-BP-EN.pdf/e8b971dd-7b51-752b-2253-7fdb1786f4d9
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/6-15022021-BP-EN.pdf/e8b971dd-7b51-752b-2253-7fdb1786f4d9
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/6-15022021-BP-EN.pdf/e8b971dd-7b51-752b-2253-7fdb1786f4d9
https://unctad.org/system/files/official-document/diaeiainf2021d1_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/diaeiainf2021d1_en.pdf
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ważne by Polska stawała się coraz bardziej nie tylko 
odbiorcą końcowym, ale także hubem przeładunko-
wym. Polska nie jest jedynym „wejściem” od strony 
lądowej dla towarów z Chin, bowiem Pekin stara się 
zdywersyfikować nie tylko rynki eksportowe, ale też 
transportowe ,,bramy”.

W kontekście handlu i logistyki pojawiają się dla nas 
przynajmniej dwa wyzwania. Po pierwsze, powinni-
śmy dbać, by nad tą infrastrukturą zachować kon-
trolę i by nie powtórzył się casus portu w Pireusie, 
sprzedanego na fali greckiego kryzysu. Po drugie, 
ważne jest dążenie do tego, by konkurencja o przeła-
dunek chińskich towarów nie była dumpingowa. Jak 
widać z inwestycji krajowych i choćby z przykładu 
węgierskiego Zahony, przygotowanie się na potok 
chińskich towarów może być kosztowne, a jego - wy-
nik ze względu na konkurencję w regionie - niepew-
ny. Wyzwaniem dla dyplomacji w regionie jest spra-
wienie, by ta konkurencja nie była wyniszczająca. 

Inwestor
Jedną z konsekwencji kryzysów finansowego i stre-
fy euro z początku poprzedniej dekady było pojawie-
nie się Chin w nowej roli w Europie: inwestora. Nie 
dotyczyło to już tylko nieruchomości – osławionych 
portugalskich czy cypryjskich willi, a także francu-
skich winnic – postrzeganych jako bezpieczna loka-
ta kapitału poza zasięgiem Partii. Przejęcia dotknęły 
też symboli europejskiego przemysłu, jak niemiecka 
Kuka, jednego z liderów w branży robotyki. 

Nauczone tym doświadczeniem instytucje i państwa 
Unii starają się ograniczyć ewentualną niechcianą 
obecność w strategicznych sektorach inwestorów 
z państw trzecich, w praktyce głównie z Chin. Jed-
nak nie zwalnia nas to z obowiązku analizy, w których 
branżach takie inwestycje są miło widziane, a które 
stają się ryzykowne. W tym infrastruktura 5G. 

Powinno to dotyczyć nie tylko firm i infrastruktury 
związanej z bezpieczeństwem, ale brać pod uwagę 
szanse rozwojowe Polski. Dla przykładu, dochowa-
liśmy się nie pojedynczej firmy, ale całego sektora 
campingowego, który może stać się przy odpo-
wiedniej koordynacji z decydentami i instytucjami 
publicznymi polską ścieżką do świata rodzimych 
wysokich technologii. Szkoda by było, aby polskie 

startupy i obiecujące sektory były przejmowane 
zanim w pełni się rozwiną. Ochrona i promocja pol-
skich firm przed niekorzystnymi przejęciami musi 
być zniuansowana i opierać się na współpracy ad-
ministracji publicznej z biznesem. 

Turysta
Przed pandemią wzrosła również liczba podróżują-
cych między Chinami a Polską, co odzwierciedlały 
kolejne otwierane połączenia lotnicze z Chinami. 
W warszawskim lotnisku kilka razy w tygodniu za-
częło pojawiać się Air China, a chińscy turyści tłum-
nie odwiedzali główne atrakcje turystyczne Polski. 

Według zestawienia danych z GUS-u, największy 
wzrost liczby turystów z Chin w Polsce nastąpił mię-
dzy rokiem 2016, a 2017. Choć w 2019 osiągnęliśmy 
rekordową liczbę ponad 137 tys. turystów, to zano-
towaliśmy również znaczne spowolnienie wzrostu 
(0,8% w stosunku do 2018). Według GUS-u turyści 
z Chin ( łącznie z Hongkongiem, Makau i Tajwanem) 
zajęli szóste miejsce w kategorii wydatków turystów 
i odwiedzających jednodniowych w związku z po-
dróżami do Polski w 2019, wydając kwotę zbliżoną 
do podróżujących z Izraela, a większą niż turyści 
z Francji, czy Holandii. 

Polska Organizacja Turystyczna wskazuje na możli-
we przyczyny, zarówno regionalne, jak i makro, które 
spowodowały znaczne spowolnienie trendu. Było 
to między innymi świętowanie 70. rocznicy powsta-
nia CHRL, co mogło sprzyjać turystyce krajowej 
oraz z drugiej strony konkurencja ze strony Węgier 
i państw bałkańskich. 

Epilog 
Stosunki z Chinami od dekady stają się coraz bar-
dziej intensywne, a Chiny pojawiają się nad Wisłą 
w coraz to nowych rolach. Nie jest to jednak oczy-
wiście polska specyfika, lecz europejski i globalny 
trend. Zawarte umowy na poziomie unijnym i bila-
teralnym mają szansę te więzi z ChRL jeszcze po-
głębić.

Nie mamy więc przed sobą prostej alternatywy. Chi-
ny nie są ani wyłącznie szansą rozwojową i obiecu-
jącym rynkiem, ani egzystencjalnym zagrożeniem. 
Polityka wobec nich nie może się zasadzać ani na 

https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-01-28/modernizacja-suchego-portu-zahony-wegierska-proba-przejecia-przewozow
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-01-28/modernizacja-suchego-portu-zahony-wegierska-proba-przejecia-przewozow
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Rekordowa-liczba-chinskich-turystow-odwiedzila-Polske-7827489.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Rekordowa-liczba-chinskich-turystow-odwiedzila-Polske-7827489.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Rekordowa-liczba-chinskich-turystow-odwiedzila-Polske-7827489.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-2019-roku,1,17.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-2019-roku,1,17.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-2019-roku,1,17.html
https://www.pot.gov.pl/attachments/article/1804/ZOPOT%20Chiny%202019.pdf
https://www.pot.gov.pl/attachments/article/1804/ZOPOT%20Chiny%202019.pdf
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całkowitej afirmacji, ani na równie zdecydowanym 
odrzuceniu. 

Jeśli za polską polityką będzie stać długofalowa 
strategia uwzględniająca interesy różnych grup spo-
łecznych, a instytucje państwa będą wprowadzać 
ją konsekwentnie w życie, perspektywa stosunków 
z Chinami będzie bardziej realistyczna, a działania 
- przewidywalne i skuteczne. Wobec ChRL powin-
niśmy być aktywni na wielu polach, uwzględniając 
interesy różnych grup i traktując je podmiotowo 
w modyfikacji i wdrażaniu strategii azjatyckiej (wię-
cej w raporcie “Azja-integracja. Wokół polityki Polski 
wobec Azji”). Taka polityka azjatycka jest obecnie 
dyskutowana (odsyłamy do wywiadu z ministrem 
Marcinem Przydaczem), jednak jej prawidłowe 
i szczegółowe zdefiniowanie i realizacja wymaga 
zdecydowanego poszerzenia grona interesariuszy 
oraz wsparcia wielu instytucji administracji rządo-
wej i samorządowej. Oraz stabilnej woli politycznej. 

Polska nie może sobie pozwolić na spontaniczne 
działanie wobec Chin i postrzeganie Państwa Środ-
ka jako mitycznego ,,Dalekiego Wschodu”, na który 
spogląda się może z zainteresowaniem, ale rzadko.

ADRIAN ZWOLIŃSKI

Prawnik, doktorant nauk ekonomicznych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Zajmuje się rynkami fi-
nansowymi, ekonomią rozwoju i ekonomiczną analizą prawa. Analityk Instytutu Boyma i ekspert Konfederacji 
Lewiatan.
https://twitter.com/ZwolinskiAdrian

KRZYSZTOF ZALEWSKI

Analityk ds. Indii i energetyki, Przewodniczący Rady Fundacji Instytut im. Michała Boyma oraz redaktor „Ty-
godnia w Azji” (wydawanego wspólnie z portalem wnp.pl). Pisze o polityce zagranicznej i transformacjach ery 
cyfrowej w Indiach i Australii. Poprzednio pracownik Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu, 
Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP oraz Ośrodka Studiów Wschodnich 
w Warszawie. 
https://twitter.com/KMZalew

PATRYCJA PENDRAKOWSKA

Analityk ds. polityki Chin, Tajwanu, Hong Kongu i innowacji. Doktorantka w Instytucie Filozofii UW. Ukończyła 
sinologię, etnologię, Kolegium MISH (filozofię), prawo finansowe i socjologię na UW, którą studiowała również 
na Ludwig-Maximilians Universität w Monachium. W latach 2017-2019 prezes Centrum Studiów Polska-Azja. Na 
przełomie 2016/2017 roku pracowała w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej. Była 
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Development Studies w Katmandu.
https://twitter.com/PatrycjaPendra

https://instytutboyma.org/pl/azja-integracja-wokol-polityki-polski-wobec-azji/
https://instytutboyma.org/pl/azja-integracja-wokol-polityki-polski-wobec-azji/
https://instytutboyma.org/pl/w-spojnosci-sila-wywiad-z-ministrem-marcinem-przydaczem/
https://instytutboyma.org/pl/w-spojnosci-sila-wywiad-z-ministrem-marcinem-przydaczem/
https://twitter.com/ZwolinskiAdrian
https://twitter.com/KMZalew
https://twitter.com/PatrycjaPendra
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Czy Unia może 
jeszcze stać się 

nieimperialistycznym 
imperium?

MARCIN KLESICKI
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Wojna o szczepionki
Gdy Wielka Brytania opuszczała unijne instytucje 
i podpisywała umowę handlową separującą ją od 
większości unijnych mechanizmów i programów, 
Bruksela gorąco trzymała kciuki, by pierwsze mie-
siące niezależnego Zjednoczonego Królestwa pełne 
były niepowodzeń i trudności.  bowiem Taki stan 
rzeczy pomógłby w odstraszeniu egzystencjonal-
nych zagrożeń dla istnienia UE w postaci rosną-
cych w siłę eurosceptyków we Francji, we Włoszech 
i w Niemczech. 

Rzeczywistość była jednak kompletnie odmienna 
w najważniejszym dla Europejczyków aspekcie –  
walce z Covid19. Rząd wyśmiewanego często na 
kontynencie Borisa Johnsona zorganizował znacz-
nie lepszy program szczepień, rezerwując większe 
cotygodniowe dostawy dawek większej liczby pro-
ducentów, a także gwarantując sobie pierwszeń-

stwo w realizacji kontraktu. Jakby tego było mało, 
AstraZeneca, korporacja farmaceutyczna z siedzi-
bą w Oksfordzie, opracowała we współpracy ze 
słynnym lokalnym uniwersytetem najtańszą szcze-
pionkę na Covid, zobowiązując się jednocześnie do 
sprzedawania jej po kosztach do krajów rozwijają-
cych się.

Kiedy Wielka Brytania, negocjując z dostawcami po-
tencjalnych wówczas szczepionek, skupiała się na 
jak najszybszym dostarczeniu do swojego kraju jak 
największej liczby szczepionek, unijny negocjatorzy 
koncentrowali się na negocjowaniu jak najniższej 
ceny. Konsekwencją różnicy w tym podejściu jest 
fakt, iż wg stanu na 21 lutego Zjednoczone Króle-
stwo zaszczepiło przynajmniej jedną dawką 27% 
społeczeństwa, podczas gdy Unia Europejska zale-
dwie 6%.

Wśród wielkiej części europejskiego społeczeństwa 
Unia Europejska uchodzi za organizację merytorycz-

W 2005 roku miało miejsce przełomowe wydarzenie w historii Unii 
Europejskiej. Europejska Konstytucja, dokument mający być kamieniem 
milowym w transformacji UE z międzynarodowej organizacji gospodarczej 
i bloku handlowego niepodległych państw w organizację polityczną na 
drodze do sfederalizowanej Europy ze stolicą w Brukseli, została odrzucona 
przez obywateli Francji i Holandii w referendum. Choć większość zapisów 
tej europejskiej ustawy zasadniczej zostało przepisanych do Traktatu 
Lizbońskiego, aby w ten sposób ominąć sprzeciw społeczny wobec jej 
zapisów, to jednak ten moment rozpoczął trwający już 15 lat taniec wokół 
najważniejszego dylematu politycznego naszego regionu – czy UE powinno 
aspirować do bycia czymś więcej niż blokiem handlowym, a więc do bycia, 
jak to określił wówczas przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel 
Barroso „nieimperialistycznym imperium”? Doświadczenia ostatnich 
miesięcy dostarczają argumentów przeciwników takiego rozwiązania.
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ną, uosobienie merytokracji. Szczególnie młodzi 
ludzie, rozeźleni i nieufni wobec swoich krajowych, 
często centro lub prawicowych rządów, spogląda-
ją ku Brukseli pewni, że nadejdzie stamtąd prze-
ciwwaga, obiektywna i rzetelna informacja. Ten mit 
od zawsze był wynikiem naiwności i nieznajomości 
realiów UE przez osoby go wyznające, ale kryzys 
szczepionkowy powinien obnażyć go raz na zawsze. 
Jaka bowiem była reakcja unijnych dygnitarzy na to 
fiasko? Sianie kłamstw, półprawd i dezinformacji na 
temat szczepionki AstraZeneki, pomawianie MHRA 
(ang. Medicines and Healthcare products Regula-
tory Agency – brytyjska agencja aprobująca leki 
do użycia na terytorium UK) o „ścinanie zakrętów” 
i podążanie drogą na skróty w procesie aprobowa-
nia szczepionek. Podały groźby pod adresem AZ, że 
jej fabryki na terytorium UE mogą zostać zamknięte. 
Mówiono o możliwym zamknięciu granicy między 
Irlandią Północną a Irlandią, by uniemożliwić przy-
pływ szczepionek pomiędzy Irlandią a UK, co zła-
małoby porozumienie pokojowe w Irlandii. W to kła-
manie włączyli się także najważniejsi unijny liderzy 
– Emmanuel Macron opowiadał bzdury o tym, że 
szczepionka AZ przynosi „marginalne efekty” u osób 

powyżej 65 roku życia, natomiast niemiecki rząd siał 
kłamstwo o 8% skuteczności w tej grupie bizneso-
wemu dziennikowi Handelsblatt. Słowa unijnych dy-
gnitarzy niewiele różniły się od ostrzeżeń irańskich 
ajatollahów straszących, że szczepionki na Covid 
zarażają homoseksualizmem.

Efektem tej kampanii jest sytuacja, w której to nie an-
tyszczepionkowcy czy koronasceptycy najbardziej 
narażają obywateli UE na niebezpieczeństwo utra-
ty zdrowia i życia poprzez brak zaszczepienia, ale 
właśnie UE i nieodpowiedzialni politycy. W demokra-
tycznych państwach za takie zachowania groziłaby 
dymisja albo chociaż konieczność stawienia czoła 
trudnym pytaniom przed parlamentarną komisją. 
Tymczasem Ursula von der Leyen nie odpowiada 
przed nikim poza kwalifikowaną większością Rady 
Europejskiej, a parlamentarna większość w Parla-
mencie Europejskim w swoim federalnym śnie go-
towa jest mówić rzeczy jeszcze głupsze, byle tylko 
dopiąć swego celu. Za przykład niech posłuży nie-
miecki europoseł Peter Liese, który na posiedzeniu 
unijnej komisji zdrowia wprost groził wywołaniem 
wojny handlowej z Wielką Brytanią, jeśli ta nie odda 
części szczepionek UE.
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Niebezpieczna zabawa z Rosją
W chwilach, gdy w krajowej polityce robi się gorą-
co wielu liderów państw i rządów koncentruje swoje 
wysiłki na polityce zagranicznej, by w ten sposób 
niejako nadrobić niedociągnięcia na lokalnym polet-
ku. Mistrzem w tej kwestii w ostatnich latach był na 
przykład premier Izraela Benjamin Netanyahu. Unia 
Europejska spróbowała na początku lutego tego 
samego i wysłała swojego Wysokiego Przedstawi-
cielstwa ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, 
Hiszpana Josepa Borrella, do Rosji na rozmowy ze 
swoim odpowiednikiem, szefem tamtejszego MSZ 
Sergiejem Ławrowem. Pomijając fakt, że od czasu 
inwazji Rosji na Ukrainę i zajęcia Krymu zachodni 
politycy celowo rzadko zaszczycają Rosję swoją 
obecnością na oficjalnych wizytach, to jednak tym 
razem Ławrow wykorzystał Borrella do ośmieszenia 
Unii Europejskiej, ogłaszając wyrzucenie m.in. pol-
skiego dyplomaty z Rosji podczas przerwy w swoim 
spotkaniu z Borrellem. W reakcji… Borrell komple-
mentował rosyjską szczepionkę na Covid Sputnik V 
i ani słowem nie wspomniał o Nord Stream 2. Nie 
wspomniał w oficjalnym wystąpieniu także o spra-
wie aresztowanego Aleksieja Nawalnego. W reakcji 
państwa członkowskie UE, szczególnie te bardziej 
zagrożone przez Rosję, poczuły, że najwyraźniej 
dyplomację jednak muszą robić same. W efekcie 
polskie przedstawicielstwo przy UE zorganizowało 
spotkanie z przedstawicielami Nawalnego, by omó-
wić jego sytuację i spojrzenie na przyszłość Rosji na 
wypadek upadku reżimu Putina.

Od Traktatu Lizbońskiego sukcesywnie zmienia się 
polityczny obraz Europy. Jeszcze przed kryzysem 
finansowym z 2008 można było doszukać się spój-
nego spojrzenia co do przyszłości „europejskiego 
projektu”. Jednak po tym, jak na jaw wyszły wszel-
kie słabości strefy euro a kontrowersyjna polityka 
zaciskania pasa została narzucona będącym w po-
trzebie państwom, obraz ten wyraźnie się rozmył. 
W zachodniej Europie rośnie popularność partii 
antyunijnych, bo ludzie mają dość nieuchronności 
procesów politycznych i gospodarczych zachodzą-
cych nie tylko w Europie, ale i na świecie, i w ten spo-
sób chcą wykrzyczeć swój sprzeciw i przypomnieć 
o swoim istnieniu. Z drugiej stronie, Europa Wschod-
nia  przestała chcieć się upodabniać politycznie 
i kulturowo do Zachodu i desperacko chce zacho-
wać swoją odrębność, także w zakresie religijnym. 
Stąd naszej części Europy znowu dominują partię 
na prawo od centrum. 

Unijne motto głosi tezę o „jedności w różnorodności”, 
jednak polityczna różnorodność i przeciąganie linii 
w przeciwnych kierunkach nie wróży postępu a raczej 
przewrócenie się przynajmniej połowy uczestników 
tych zawodów. Wielu fanów unijnego projektu mówi, 
że to pierwszy w ponad 1000-letniej historii Starego 
Kontynentu koncept, który osiągnął sukces i zapro-
wadził pokój w regionie. Zapominają oni jednak, że 
historia nigdy się nie kończy i to od wyrozumiałości 
każdej ze stron ideologicznego konfliktu zależy, czy 
UE rzeczywiście okaże się sukcesem, czy skończy jak 
każdy inny historyczny projekt unifikacji kontynentu – 
jedną wielką, spektakularną i niebezpieczną klęską.
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America is back?
NINA KALKE
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W 2008 roku wszyscy sądzili, że Barack Obama połączy podzielonych wówczas Demokra-
tów. Dzieliły ich kwestie zasadnicze z punktu widzenia zarządzania państwem – podejście 
do wojny w Iraku, opieki zdrowotnej czy nielegalnej imigracji. Działania, które ostatecznie 
podjął, wielu jego wyborców oceniło potem krytycznie, zarzucając mu m.in. nie dość libe-
ralne podejście. 

Stany Zjednoczone stoją przed wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi, wal-
ką z Covid i jego konsekwencjami, wojną handlowa z Chinami oraz ochroną demokracji na 
arenie międzynarodowej. Wymagają szeregu reform, również społecznych.

Czy uda się połączyć Amerykanów po wyborach, w których ponad 70 mln głosów oddano 
na Donalda Trumpa? 

Jako konieczne dla prawidłowego funkcjonowania państwa, obywatele amerykańscy wy-
mieniają kwestie, stanowiące treść dekretów już podpisanych przez Joe Bidena – walkę 
z negatywnymi skutkami pandemii Covid i siedmioprocentowym bezrobociem.  

Zdaniem dużej części Amerykanów, poprzednicy Bidena nie uregulowali należycie polityki 
imigracyjnej, kluczowej nie tylko z punktu widzenia mieszkańców stanów południowych 
USA, ale również wskazywanej, jako priorytet przez głowy państw ościennych, m.in. An-
dresa Manuela Lopeza Obradora, prezydenta Meksyku. Biden w swoim memorandum 
wstrzymał już program relokacji do kraju pochodzenia obywateli państw Ameryki Środ-
kowej. Deklarował również przekazanie 4 mld dolarów na niezbędną pomoc w walce ze 
skutkami zeszłorocznych huraganów, tak by powstrzymać emigrację z Hondurasu.  Mur 
między Stanami, a Meksykiem nie będzie już budowany. Prezydent zapowiedział zwięk-
szenie górnego limitu przyjmowanych przez USA uchodźców i migrantów do 125 tysięcy 
osób rocznie, podczas gdy Trump obniżył go do 15 tysięcy. Czy właśnie tego oczekują wy-
borcy i czy ograniczy to nielegalną imigrację oraz tzw. karawany migrantów, zmierzające 
z Hondurasu do Stanów Zjednoczonych?  W ocenie The New York Times to pierwszy test, 
jakiemu poddany zostanie Joe Biden.

Obok polityki imigracyjnej, szeroko dyskutowanym, zwłaszcza przez młodych wyborców, 
wyzwaniem jest reforma klimatyczna i zmiana polityki ds. mniejszości etnicznych. Joe 
Biden podjął już pierwsze kroki, cofając decyzję Donalda Trumpa o udzieleniu zgody na 
eksplorację i dokonywanie odwiertów w parku narodowym na terenie Alaski, zabezpiecza-
jąc tym samym interesy jej ludności rdzennej – Inuitów, co potwierdza Native Movement. 
Całkowitą zmianą dotychczasowej polityki klimatycznej Stanów Zjednoczonych jest po-
wrót USA do pakietu klimatycznego z Paryża, dekretem, podpisanym przez Joe Bidena 
w dniu zaprzysiężenia. Nowy prezydent powołał bezprecedensowe ciało – zespół ds. 
klimatu. Zaproponował, że do 2050 roku gospodarka Stanów Zjednoczonych stanie się 
neutralna klimatycznie, by tego dokonać planowane jest przeznaczenie 2 mld dolarów na 
rozbudowę tzw. „zielonej infrastruktury”. Dla Andrei McGimsey z Environment America to 
jednak plan minimum, a Business Insider wskazuje, iż tego typu decyzje mogą być podyk-
towane dostrzeżeniem przez doradców Bidena szans dla USA w wyścigu technologicz-
no-klimatycznym.  Zwolennicy tych działań uważają, że brak radykalnych działań w walce 
o ochronę klimatu oznaczał będzie zacofanie cywilizacyjne.  To nie koniec zmian – Biden 
wycofuje się z decyzji Trumpa o wystąpieniu USA ze Światowej Organizacji Zdrowia, choć 
oczekuje zmian w jej funkcjonowaniu. Deklaruje też chęć pomocy państwom objętym kry-
zysem szczepionkowym. 
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Nie była to jedyna deklaracja prezydenta USA dotycząca organizacji międzynarodowych.  
Podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium akcentował powrót do istoty NATO, 
wzmocnienie sojuszu i jego gwarancji. Zaznaczył, że Waszyngton jest zdeterminowany, 
by konsultować się z innymi państwami i znów zasłużyć na pozycję zaufanego lidera bro-
niącego demokratycznego postępu. Podkreślał twarde stanowisko wobec Rosji i Chin, 
systemów autokratycznych wspierających korupcję i zagrażających państwom Zachodu.  

Zdaniem Joe Bidena to Chiny, wraz ze swoimi wielkimi ambicjami gospodarczymi, sta-
nowią powszechne zagrożenie. Taką ocenę wygłaszali też w Senacie wówczas jeszcze 
kandydaci na stanowisko sekretarza stanu Anthony Blinken i dyrektor wywiadu narodowe-
go – Avril Haines. Podobny kierunek wskazywał już Trump, jednak jego metody w wojnie 
handlowej nie przyniosły większych skutków i pozostawiły Stany z takim samym deficy-
tem handlowym z Chinami, jaki miał miejsce pod koniec urzędowania Baracka Obamy. 
Spowodowało to stagnację amerykańskiego eksportu do Chin. Dodatkowe cła, nałożone 
przez Trumpa ugodziły najmocniej amerykańskich importerów i konsumentów.

W kontekście podejścia do Chin, warto przyjrzeć się sylwetce powołanego już sekretarza 
stanu - Anthonego Blinkena, który w jednym ze swoich przemówień, uprzedził Państwo 
Środka, iż użycie siły na Tajwanie byłoby poważnym błędem. Zgodził się również ze sło-
wami swojego poprzednika – Mike’a Pompeo, określając czyny Chińczyków w zachodnim 
regionie Sinciang – aktami ludobójstwa na ludności Ujgurach. Blinken przedstawił Sena-
towi rozwiązanie, w którym, idąc za przykładem Wielkiej Brytanii, wprowadzono by zakaz 
importu produktów wytworzonych w obozach pracy dedykowanych ludności Ujgurami.  

Z perspektywy polskiej, największe zagrożenie upatrujemy w działalności Rosji.  Admini-
stracji Baracka Obamy zarzucaliśmy niewystarczające zwrócenie uwagi na sprawę za-
bezpieczenia wschodniej granicy UE. Podczas piastowania funkcji przez Donalda Trumpa, 
podjęto szereg decyzji na rzecz Polaków. Jerzy Haszczyński zauważa, że najprawdopo-
dobniej nie zostaną one zniesione. Nic nie sugeruje, by miał zostać zmniejszony kontyn-
gent wojsk amerykańskich, stacjonujących w Polsce, zważywszy, że Waszyngton wstrzy-
mał wykonanie decyzji Trumpa o zredukowaniu liczby żołnierzy, wysłanych do Niemiec, 
(do momentu aż nowy sekretarz obrony USA dokona analizy globalnego stanu sił zbroj-
nych Ameryki). Kwestia stosunków z Rosją wreszcie staje się tematem międzynarodowej 
dyskusji pełnej obaw. Administracja prezydenta USA zapowiada koniec obojętności na 
sprawę Ukrainy i Białorusi, ignorowanych za prezydentury Obamy i Trumpa. Po areszto-
waniu Nawalnego, Joe Biden wezwał do uwolnienia go i ogłosił, iż nie pozwoli Kremlowi 
na bezprawne działania. Doradca prezydenta – Jake Sullivan w swojej reakcji apelował 
o uwolnienie opozycjonisty i ukaranie sprawców jego otrucia. O takiej odpowiedzi nie było 
mowy w sierpniu, gdy doszło do zamachu, a urząd piastował Donald Trump. W sprawie 
Nord Stream 2 Reuters donosi, iż firmy współpracujące przy budowie rurociągu są rozwa-
żane, jako kolejne, mające zostać wciągnięte na listę podmiotów sankcjonowanych. 

Czy sprzeciw Trumpa wobec budowy zostanie przez Bidena podtrzymany? Prawdopodob-
nie tak, ponieważ jest to dobry instrument wywierania presji.  Demokraci będą znacznie 
bardziej surowi wobec Kremla niż Donald Trump, co zaznacza dr Agnieszka Bryc z UMK 
w rozmowie z Dariuszem Rosiakiem. Gdy powstaje ten tekst, podczas Konferencji Bezpie-
czeństwa w Monachium, Joe Biden wypowiada słowa: (przyp. o sojuszu północnoatlan-
tyckim) Atak na jednego z nas, jest atakiem przeciwko wszystkim. To pierwszy od dawna 
tak dosłowny przekaz, płynący z ust jednego z prezydentów USA.  
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4 lutego Joe Biden w swojej pierwszej prezydenckiej przemowie, dotyczącej polityki za-
granicznej podkreślił m.in., że pobłażliwość względem poczynań Putina się skończyła, 
a wskazując na Bliski Wschód, zaznaczył, iż wojna w Jemenie musi się skończyć. Tym 
samym zapewniając, że wszelkie wsparcie dostarczane przez Amerykanów Arabii Sau-
dyjskiej, obejmujące m.in. transport broni, ustanie. Stanowi to odejście od polityki, której 
zainicjowanie przypisuje się Obamie, kontynuowanej przez administrację Trumpa.  

Biden podczas kampanii wyborczej podkreślał, że zrobi wszystko, by świat demokratycz-
ny został wzmocniony w swojej walce z reżimami autorytarnymi. Przypomnijmy jednak, 
że kiedy w 2008 fotel prezydenta obejmował Barack Obama, wróżono wówczas rychłe 
zakończenie konfliktów zbrojnych i misji stabilizacyjnych, w których brały udział Stany 
Zjednoczone; poprawę życia obywateli, mniejszości i imigrantów. Dopiero realne działania 
wobec Rosji, Bliskiego Wschodu, państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski 
i konkurentów biznesowych zbliżą nas do odpowiedzi na pytanie, czy Stany Zjednoczone 
umocnią pozycję światowego przywódcy, czy będą dalej się osłabiać.

NINA KALKE

Absolwentka 5. edycji Szkoły Przywództwa, prawnik, LL. M. prawa amerykańskiego. Specjalistka zagadnień 
compliance na rynkach kapitałowych i IT. Z zamiłowania działacz na rzecz szerzenia powszechnej świadomo-
ści prawnej. Autorka raportów komparatystycznych z dziedziny CSR i praw człowieka dla międzynarodowych 
kancelarii prawnych.
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W ostatnim miesiącu Aleksiej Nawalny stał się naj-
częściej wspominanym w mediach społecznościo-
wych politykiem w Rosji, w czym przegonił nawet 
prezydenta Władimira Putina. Rozpoznawalność 
opozycjonisty wśród Rosjan wzrosła do ponad 
80%, co jeszcze wcześniej nie było takie proste, 
bo mieszkańcy Rosji czerpią informację głównie 
z telewizji. A do tej pory ani władze ani prorządowe 
media nie wymieniały opozycjonisty z imienia i na-
zwiska. Putin nadal stosuje określenia „nic niezna-
czący bloger” lub „berliński pacjent”. Jednak czy 
popularność i rozpoznawalność Nawalnego po-
zwoli przetrwać opozycji poza systemowej, kiedy 
opozycjonista trafi na kilka lat do kolonii karnej?  

Pokazowe procesy
Rosyjskie władze próbowały zniechęcić Nawalnego 
do powrotu do kraju. Gdy opozycjonista przebywał 
w berlińskiej klinice po próbie otrucia w sierpniu 
2020 r., Federalna Służba Więzienna wezwała go 
do stawiennictwa, by mieć pretekst do odwieszenia 
wyroku. W Rosji rocznie przeprowadza się ponad 10 
tys. tego typu wyroków i w 100% sędzia przychyla 
się do wniosku o odwieszenie wyroku. Znaczy to, że 
Nawalny zdawał sobie sprawę, że czeka go kolonia 
karna, o czym sąd zdecydował 2 lutego. Następnie 
20 lutego odbyły się dwie rozprawy przed moskiew-
skim Sądem Okręgowym z udziałem opozycjonisty. 
Pierwsza dotyczyła odwołania od decyzji o zmianie 
zawieszenia wyroku w sprawie Yves Rocher na real-
ny. Druga – była w sprawie o zniesławienie wetera-
na. W rezultacie kara dla Nawalnego została skróco-
na o półtora miesiąca, co oznacza, że opozycjonista 
spędzi 2 lata i 6 miesięcy w kolonii karnej (prawdo-
podobnie w Centralnym Okręgu Federalnym). Za 
zniesławienie weterana Nawalny będzie musiał za-
płacić 850 tys. rubli (ok. 42 tys. zł), a pieniądze tra-
fią do budżetu FR, bo przecież nie do weterana. W 
przyszłości prawdopodobnie będziemy świadkami 
kolejnych pokazowych procesów wobec Nawalnego 
i jego współpracowników. Już teraz żona polityka 
Julia Nawalna, według mediów, wyjechała z Rosji, 
a charyzmatyczna prawniczka Lubow Sobol znaj-
duje się w areszcie. Wielu aktywistów zostało przy-
kładowo zatrzymanych, znalazło się w aresztach 
domowych lub w więzieniu. Wszystko wskazuje na 

to, że władze już nie kryją się z faktem, że wymiar 
sprawiedliwości jest całkowicie podporządkowany 
decyzjom Kremla.

Scenariusz na osłabienie 
Nawalnego
Swoim powrotem do Rosji Nawalny zmusił władze 
do reakcji. Rzucił wyzwanie samemu prezydentowi 
Władimirowi Putinowi. Władze rosyjskie już nie mo-
gły dłużej pomijać milczeniem jego osoby, w szcze-
gólności po opublikowaniu przez Nawalnego filmu 
o „Pałacu Putina”, który przebił wszystkie rekordy 
popularności na YouTube (stan na dziś 113 mln wy-
świetleń). Rozpoznawalność opozycjonisty stała 
się niewygodna i niebezpieczna dla Putina, którego 
wizerunek ojca narodu został nadszarpnięty przez 
pandemię i wieloletnią stagnację.  Władze zastoso-
wały znaną praktykę, opartą na trzech punktach. 
Po pierwsze - zesłanie na zapomnienie, po drugie - 
wzmożenia represji i po trzecie - przejęcie narracji. 
Pierwszy punkt został przetestowany na Michaile 
Chodorkowskim, który odważył się mieć aspiracje 
polityczne i w efekcie spędził 10 lat w kolonii karnej. 
Po tym czasie – wyjechał i z zagranicy próbował od-
działywać na sytuację w Rosji. Ale jego wpływ na 
sytuację w Rosji stał się marginalny. Władze uzna-
ły jego fundację „Otwarta Rosja” za „organizację 
niepożądaną” na terytorium FR i pokazowo jedną z 
aktywistek rosyjskiej filii fundacji – Anastazję Szew-
czenko - skazano na dwa lata aresztu domowego. W 
ostatnich dniach prokuratura zażądała dla niej 5 lat 
kolonii karnej, lecz sąd łaskawie puścił ją do domu, 
utrzymując w zawieszeniu jej wyrok (oznaczało to, 
że władze już nie czują zagrożenia ze strony Cho-
dorkowkiego). 

Drugi punkt – represje – zostały podjęte w obliczu 
wielotysięcznych demonstracji. Na wezwanie Na-
walnego 23, 31 stycznia Rosjanie wyszli na ulice w 
ponad 120 miastach w całej Rosji. Były to najwięk-
sze niesankcjonowane demonstracje w historii Fe-
deracji Rosyjskiej. Pokazały one potencjał niezado-
wolenia po ponad dwudziestoparoletnich rządach 
Putina. Dodały nową jakość do sytuacji politycznej 
w państwie, bo odbywały się nie tylko w Moskwie i 
Petersburgu. Było związane z wieloletnią aktywno-
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ścią sztabów Nalanego i jego lokalnych zwolenni-
ków, rozsianych po całej Rosji. W odpowiedzi wła-
dze rosyjskie przeciwko protestującym zastosowały 
nieproporcjonalną siłę, uruchamiając policję, OMON 
i gwardię narodową. W ciągu tylko trzech dni (23, 31 
stycznia i 2 lutego, kiedy spontanicznie Rosjanie wy-
szli demonstrować) – zatrzymano ok. 12 tys. osób. 
Przepełniono więzienia, a aresztowani byli trzymani 
w wozach więziennych po kilkadziesiąt godzin, bo 
nie było już miejsca w celach. Brutalność, prewencyj-
ne zatrzymania, przeszukania mieszkań aktywistów, 
ale także wyłapywanie przypadkowych przechod-
niów miało świadczyć o determinacji władz, zgodnie 
z zasadą „ani kroku wstecz”. Ale najważniejszym był 
i będzie w przyszłości punkt trzeci, czyli przejęcie 
narracji. Nawalemu udało się narzucić narrację i 
wskazać, że partia Jedinaja Rosija to ugrupowanie 
„żulikow i worów”, czyli cwaniaczków i złodziei. Z kolei 
hasło „Putin wor” (Putin złodziej), jest najczęstszym 
sloganem antyrządowych demonstracji. Dlatego od 
momentu powrotu Nawalnego do Rosji wszystkie 
media, propagandyści zaczęli głośno mówić i pisać 
o opozycjoniście, przedstawiając go w najgorszym 
świetle. Przekonują one o tym, że Nawalny jest pro-
jektem zachodnich (niemieckich, amerykańskich lub 
polskich) służb specjalnych, których celem jest osła-
bienie Rosji. Oczerniają opozycjonistę głosząc, że 
nie szanuje weteranów (stąd ww. proces), opływał 
w bogactwie na leczeniu w Niemczech oraz chce 
dokonać rewolucji w państwie. W dodatku władze 
wprowadziły nowe represyjne ustawy ograniczające 
działalność polityczną, wolność zgromadzeń i kon-
troli mediów społecznościowych.

Reakcja Rosjan
Strategia władz, jak na razie przynosi efekty, choć 
nie jest obarczona ryzykiem. Rozpoznawalność Na-
walnego, m.in. dzięki młodym, którzy częściej sięga-
ją po informacje o świecie z Internetu, dotychczas 
nie przekładała się na jego pozycję polityczną czy 
na poziom akceptacji dla jego postulatów. Cały czas 
mieści się ona w granicach ok. 19-20 proc. Dodatko-
wo według badań z lutego br. poziom dezaprobaty 
wobec Nawalnego wzrósł i wynosi obecnie 56 proc., 
czyli więcej niż we wrześniu ub. r. (50 proc.). Kluczem 
jest skuteczna narracja i źródła pozyskiwania infor-

macji. Poziom akceptacji dla Nawalnego jest niższy 
zwłaszcza w przypadku osób, dla których głównym 
źródłem informacji jest telewizja (64 proc. vs średnio 
56 proc. próby). Natomiast internauci mają znacznie 
lepsze nastawienie niż przeciętnie respondenci (45 
proc. vs 19 proc.). Na negatywny stosunek Rosjan 
do Nawalnego wpływa m.in. jego bezkompromiso-
wość wobec władz, postrzegana jako rewolucjo-
nizm. Opozycjonista zapowiada m.in. deregulację, 
lustrację i decentralizację, która źle kojarzy się z 
latami 90. Podobnie idea transformacji surowcowej 
gospodarki, m.in. przez wycofywanie się państwa 
nawet ze strategicznych branż, nie zyska szerszego 
poparcia w Rosji, gdzie sektor państwowy tworzy 
40–50 proc. miejsc pracy. Również jego populi-
styczne hasła ograniczenia migracji zarobkowej z 
Azji Środkowej i państw Kaukazu do Rosji (ponad 60 
proc. migracji zarobkowej) są trudne do wdrożenia. 
Imigranci wytwarzają ok. 7–8 proc. rosyjskiego PKB 
i stanowią 10 proc. siły roboczej, zapewniając za-
trudnienie w niskopłatnych sektorach rynku.

Przyszłość sprawy Nawalnego
Polityk – jeśli przeżyje - zapewne pozostanie uwię-
ziony przez cały następny cykl wyborczy, od wybo-
rów do Dumy (parlamentu) we wrześniu 2021 roku 
i do wyborów prezydenckich w marcu 2024 roku. 
Osadzenie Nawalnego oznacza znaczne osłabienie 
działalności opozycji antysystemowej w życiu poli-
tycznym Rosji. Jeszcze w grudniu 2020 r. lider opo-
zycji zdecydował o likwidacji Fundacji Walki z Korup-
cją ze względu na trudną do spłaty karę zasądzoną 
wcześniej przez sąd. Nawet jeśli Fundacja wznowi 
działanie, a na jej czele stanie np. Lubow Sobol trud-
no będzie utrzymać jej dotychczasową popularność 
i zdolność mobilizacji społecznej. 

Jednocześnie odwaga Nawalnego w powrocie do 
kraju uczyniła go niekwestionowanym liderem ro-
syjskiej opozycji. Nawet jeśli uniemożliwi się mu 
odgrywanie publicznej roli w polityce, to zmienił już 
Rosję i wiele ujawnił o jej systemie. Nawalny stanowi 
bezprecedensowe wyzwanie dla reżimu, głównie ze 
względu na swoje oryginalne pomysły tj. inteligentne 
głosowanie (aby Rosjanie głosowali na każdego za-
rejestrowanego kandydata/kę byleby nie byli przed-
stawicielami Jedinej Rosiji). Nawalny nie należy do 
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elity ani nie odwołuje się do żadnej jej części. Swoją 
pozycję zyskał dzięki niestrudzonej kampanii oddol-
nej, niezrównanej zdolności do wytropienia zawsty-
dzających i ujawniających szczegóły bogactwa i ko-
rupcji oligarchów i polityków FR oraz pomysłowego 
wykorzystania mediów społecznościowych do ich 
propagowania. Do tego należy dodać spadający 
brak zaufania do telewizji (kosztem Internetu) i zmia-
nę pokoleniową. Wszystko to powoduje, że postulaty 
Nawalnego są groźne dla Putina, partii władzy oraz 
stworzonego systemu politycznego. 

Sprawa Nawalnego będzie też miała reperkusje mię-
dzynarodowe. Europejski Trybunał Praw Człowieka 
wezwał władze rosyjskie do uwolnienia Nawalnego 
i w perspektywie może przyczynić się do zawiesze-
nia Rosji w Radzie Europy (miało to już miejsce po 
aneksji Krymu). Władzom rosyjskim trudniej będzie 
przekonać państwa UE i USA do złagodzenia sank-
cji, a mogą pojawić się nowe. Sprawa Nawalnego 
utrudni Rosji współpracę z USA, gdyż prezydent 
Joe Biden zadeklarował wsparcie dla opozycjonisty. 
Uniemożliwia też w krótkim okresie poprawę stosun-
ków między Rosją i UE oraz osłabi postulaty euro-
pejskich zwolenników dotyczące współpracy z tym 
państwem. Także Polska może wykorzystać sprawę 
Nawalnego, aby zwiększać koszty polityczne współ-
pracy Zachodu z FR, w szczególności w kwestii 
gazociągu Nord Stream 2. Warto także podjąć dys-
kusję nad wsparciem dla społeczeństwa obywatel-
skiego w Rosji, gdyż nie wszyscy Rosjanie akceptują 
autorytarne rządy w tym państwie.

AGNIESZKA LEGUCKA

Analityczka ds. Rosji w programie Europa Wschodnia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zajmuje 
się polityką zagraniczną i wewnętrzną Rosji, kwestiami bezpieczeństwa i konfliktów na obszarze wschodniego 
sąsiedztwa UE, relacjami UE-Rosja i NATO-Rosja, rosyjską dezinformacją i zagrożeniami hybrydowymi. Doktor 
habilitowana nauk o bezpieczeństwie, profesor nadzwyczajny na Wydziale Finansów i Stosunków Międzyna-
rodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma 
„Sprawy Międzynarodowe”. Autorka książki „Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbroj-
nych na obszarze poradzieckim” (Warszawa: Difin 2013). 
https://twitter.com/ALegucka
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PRZYWÓDZTWO

„NIE MA
ROZWOJU

BEZ
POPEŁNIANIA

BŁĘDÓW”  
ZBIGNIEW JAGIEŁŁO, PREZES PKO BP, NAJWIĘKSZEGO

BANKU W POLSCE OPOWIADA O CECHACH LIDERA
W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE, 

DLACZEGO NALEŻY OTACZAĆ SIĘ MĄDRZEJSZYMI
OD SIEBIE LUDŹMI I KIEDY WARTO Z KONKURENCJĄ…

WSPÓŁPRACOWAĆ. 
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„Polska w praktyce”: Pańska książka „Od skarbonki do 
chmury, czyli historia transformacji PKO Banku Polskie-
go” to historia banku, ale też opowieść o przywództwie. 
Jaka jest dziś rola przywódcy, w trudnym czasie pande-
mii i stale przyspieszającej rewolucji technologicznej?

Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Bank Polski: Ta rola 
jest zawsze taka sama, choć zmieniają się okolicz-
ności i w związku z tym konieczne są akcenty na 
inne cechy przywództwa. Gdy wszystko idzie do-
brze, lider nie jest specjalnie potrzebny w codziennej 
działalności instytucji. Staje się potrzebny w mo-
mentach kryzysu. Okres pandemii jest właśnie ta-
kim gwałtownym zwrotem w naszym życiu zdrowot-
nym, społecznym i gospodarczym. Teraz wszyscy 
patrzą, gdzie są przywódcy, którzy nam pomogą, 
zaopiekują się nami, poprowadzą w dobrym kierun-
ku. I tak postrzegam rolę lidera w tej trudnej sytuacji. 

W okresie pandemii potrzebne są też inne narzędzia. 
Koronawirus uniemożliwia szerokie spotkania bez-
pośrednio z drugim człowiekiem, trzeba było więc 
błyskawicznie przejść na komunikację elektronicz-
ną. Nasz bank był do tego doskonale przygotowany, 
od dawna rozwijaliśmy swoje możliwości technolo-
giczne. Nawet strategię, którą ogłosiliśmy w listopa-
dzie 2019 roku, na kilka miesięcy przed pandemią, 
nazwaliśmy PKO Bank Przyszłości. Chcemy być in-
stytucją technologiczną z licencją bankową. 

Czyli udało się Państwu przygotować na moment, 
w którym teraz jesteśmy?

Z.J: Nie przygotowywaliśmy się na wybuch pande-
mii, ale na to, że wraz ze zmianami demograficznymi 
przyjdą zmiany technologiczne, które będą dotyczyć 
całego społeczeństwa. Młode pokolenie wzrasta 
w świecie komunikatorów i mediów społecznościo-
wych. Obecnie trudno sobie wyobrazić normalnego 
osobnika, użyję tego słowa z premedytacją, który 
nie posiada smartfona. Nie chodzi o telefon komór-
kowy, który służy do dzwonienia; smartfon to dużo 
potężniejsze narzędzie.

Wspomniał Pan o młodym pokoleniu, ono ma inne po-
dejście do pracy, inne oczekiwania wobec pracodaw-
ców. Biorąc to pod uwagę, jaki model przywództwa 
sprawdzi się najlepiej?

Z.J: Nie ma jednego modelu, który jest dobry na 
wszystko. Podejście biznesowe sprzed lat – one 
size fits all – obecnie już nie działa. Innego typu 
komunikacji i lidera potrzebuje młode pokolenie, 
innego – pokolenie hybrydowe, które korzysta z na-
rzędzi elektronicznych, ale jednocześnie ma stare 
przyzwyczajenia, bo ich młodość wyglądała ina-
czej, a jeszcze inne – pokolenie 50 plus, pokolenie 
telewizji, które sporadycznie korzysta ze smartfona. 
W banku również mamy takie trzy grupy – zarówno 
klientów, jak i pracowników. 

Zwróciłbym uwagę na jeszcze jedną rzecz, która 
się mało przebija w debacie publicznej. Polska, co 
jest związane z naszą historią, jest nadal społeczeń-
stwem o dużym poziomie hierarchizacji. Odbija się 
to na funkcjonowaniu wielu firm, w których kierow-
nik, menedżer, dyrektor, prezes, są dość opresyjni 
w stosunku do swoich podwładnych. To jest nasza 
kulturowa słabość, bo taka hierarchiczna struktura 
zarządzania została zmieciona przez XXI wiek. Nie-
stety, większość starych organizacji nie zdaje sobie 
sprawy z tego, że świat jest już inny, a kadra kierow-
nicza nie ma już monopolu na wiedzę. Wraz z rozwo-
jem technologicznym, każdy pracownik, niezależnie 
od miejsca w hierarchii, ma dostęp do informacji. 
Pozostaje tylko pytanie, czy tę wiedzę chce zdoby-
wać i potrafi ją selekcjonować. 

Czy zgodził by się Pan w takim razie ze stwierdzeniem, 
że dobry, współczesny lider nie powinien się bać mą-
drzejszych od siebie ludzi w danym segmencie – prze-
ciwnie, powinien się nimi otaczać?

Z.J: Podstawowym zadaniem lidera jest znalezienie 
lepszych od siebie w każdej dziedzinie i stworzenie 
atmosfery współpracy między tymi ludźmi. Orga-
nizacje, w których lepiej się współpracuje, osiągają 
lepsze wyniki. Można nawet powiedzieć: pokaż mi 
swoich współpracowników, a powiem ci, jakim me-
nedżerem, przywódcą jesteś.

W 2009 roku stanął pan na czele grupy kapitałowej, 
która zatrudnia ok. 27 tys. pracowników. To już małe 
miasteczko. Jak „wchodzi się” w tak dużą strukturę, jak 
adaptuje się nie szeregowy pracownik, a lider?

Z.J: Nie miałem problemów w odnalezieniu się 
w PKO Banku Polskim. W zasadzie można powie-

https://media.pkobp.pl/112024-premiera-ksiazki-od-skarbonki-do-chmury-czyli-historia-transformacji-pko-banku-polskiego
https://media.pkobp.pl/112024-premiera-ksiazki-od-skarbonki-do-chmury-czyli-historia-transformacji-pko-banku-polskiego
https://media.pkobp.pl/112024-premiera-ksiazki-od-skarbonki-do-chmury-czyli-historia-transformacji-pko-banku-polskiego
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dzieć, że przez ostatnie 26 lat w branży finansowej 
pracowałem tylko dla dwóch pracodawców. Zaczy-
nałem od Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo 
Funduszy Powierniczych, po dwóch latach trafiłem 
do PKO/Credit Suisse, którego PKO BP było współ-
właścicielem. Po paru latach znów przeszedłem 
do Pioneer Pekao, które było wówczas w rękach 
włoskiej grupy UniCredit, a po kolejnych 10 latach 
z powrotem trafiłem do Grupy PKO BP, stając już na 
czele banku. Nie było mi więc trudno odnaleźć się 
w tym świecie.

Na początku skoncentrowałem się na tym, żeby 
znaleźć w organizacji ludzi, którzy chcą ją zmieniać, 
są etyczni i zaangażowani. Szukałem też ludzi na 
zewnątrz, żeby stworzyć jak najlepszy zespół. I to 
się udało. Połączenie menedżerów wewnętrznych 
i zewnętrznych stworzyła nowoczesne PKO Bank 
Polski. 11 lat temu miał on trochę niższą wartość, 
niż lider rynku Pekao UniCredit, a dzisiaj nasza war-
tość to 40 mld złotych, a byłego championa 20 mld. 
Pokonaliśmy ich przez nokaut. 

Kiedy przyszedł Pan do PKO BP, była to dość skostniała 
organizacja. I jak sam Pan wspomniał, miał jasne za-
danie: zmieniać. Ludzie raczej z zasady nie lubią zmian, 
bronią się przed nimi. Jak więc skutecznie namawiać 
do zmian? 

Z.J: W ludzkiej naturze jest dążenie do równowagi 
i trwanie w niej. Kiedy rozpoczęliśmy transforma-
cję banku, jednym z głównych pytań było, kiedy te 
zmiany się skończą. Byłem tym zdziwiony, bo zmia-
na jest nieodłącznym elementem życia człowieka 
i organizacji. Jeżeli się nie zmieniasz, to znaczy, że 
jesteś martwy. Na początku budziło to mieszane 
uczucia, ale finalnie przyniosło niezwykłe owoce. Te-
raz namawiam współpracowników do tego, by tych 
zmian nie było za dużo, bo to też może powodować 
różnego rodzaju perturbacje. 

Ważne jest też budowanie akceptacji dla zmian. 
Można mieć inne zdanie, ono jest pożądane w pro-
cesie poszukiwania rozwiązania. Jednak w momen-
cie, kiedy większość zadecyduje, że idziemy w takim, 
a nie innym kierunku, to osoba na stanowisku mene-
dżerskim, która nadal kwestionuje, czy jest to dobra 
droga, powinna odejść z organizacji, bo jest negato-
rem zmian. 

Inny ważny element to akceptowanie porażek 
i błędów. Wcześniej w banku działał schemat: po-
pełniłeś błąd – musisz zostać ukarany. Ludzie nie 
podejmowali decyzji, z obawy przed błędami, a nie 
popełnia ich tylko ten, kto nic nie robi. I to powodo-
wało skostnienie organizacji. Na szczęście udało się 
to zmienić.

Karanie za błędy ma zresztą w Polsce głębokie za-
korzenieni kulturowe. Szukamy kto coś źle zrobił, 
czy powiedział. To kreuje taką postawę, aby się po 
pierwsze nie wychylać, a po drugie – jak się zrobi 
błąd, to lepiej go nie naprawiać, bo to oznacza się 
przyznanie do niego. To ma kolosalne, negatywne 
sutki, zwłaszcza, gdy cały czas powtarzamy, że po-
trzebujemy innowacji. Nie ma innowacji, nie ma roz-
woju bez popełniania błędów.

Poruszył Pan ważny temat związany z podejmowanie 
decyzji – odpowiedzialność, czasem za błędy. Jak Pan 
rozumie odpowiedzialność w biznesie?

Z.J: Każdy menedżer odpowiada na swoim pozio-
mie zarządzania za funkcjonowanie swojej jednost-
ki i podejmowane przez siebie decyzje. Trzeba teraz 
rozdzielić odpowiedzialność punktową od odpo-
wiedzialności ogólnej. Punktowo mogę popełniać 
błędy, ale liczy się to, czy w ogólnej skali podjąłem 
więcej dobrych niż złych decyzji i jak to wygląda 
na tle konkurencji. Nie działamy przecież w próżni. 
Już jako dzieci się porównujemy, kto szybciej biega, 
kto ładniej maluje, kto ma lepsze stopnie w szkole. 
W życiu zawodowym odnosi się to do biznesowej 
konkurencji. Uwielbiam konkurencję, bo mogę z nią 
wygrywać. A im lepsza konkurencja, tym lepiej sma-
kuje zwycięstwo.

Pana pierwszy dzień jako prezesa banku zaczął się 
o godzinie 8 rano, a skończył przed północą – w jeden 
dzień musiał Pan zdecydować o pakiecie emisyjnym 
akcji. Dość stresująco, a pewnie takich momentów 
było dużo więcej. Ma Pan jakiś sposób na działanie pod 
presją, jak wówczas podejmować decyzje?

Z.J: W latach 80., kiedy byłem uczniem liceum, 
a potem studentem, związałem się z demokratycz-
ną opozycją, z Solidarnością Walczącą. W związku 
z tym elementy stresowe ćwiczyłem w praktyce. 
Nie przypadkowo też zostałem prezesem. Wcze-
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śniej przez wiele lat pracowałem w instytucjach 
rynku finansowego, byłem członkiem zarządu, wice-
prezesem, a potem prezesem największej instytucji 
zarządzania aktywami w Polsce z silnymi relacjami 
za granicą - Pioneer Pekao TFI SA. Ta praca to kon-
tynuacja mojej drogi życiowej, a stres jej twórczym 
elementem poszukiwania najlepszych rozwiązań 
w danej sytuacji. Choć oczywiście jest szereg eks-
pertów, którzy po czasie wiedzą lepiej, co należało 
zrobić.

Mądry Polak po szkodzie?

Z.J: Decyzje, które podjęliśmy dzisiaj, za rok czy dwa 
mogą okazać się błędne, bo świat pójdzie w inną 
stronę. Możemy się wtedy stresować, że w ogóle 
podjęliśmy jakąkolwiek decyzję, najlepiej byłoby 
tego nie robić i moglibyśmy wówczas występować 
w roli tych, którzy nigdy nie zbłądzili. Ja jednak je-
stem zwolennikiem podejmowania decyzji. Muszą 
one zostać przeanalizowane, poddane dyskusji i kry-
tyce, ale lepiej jest działać. 

Porównam to do bliskiego mi tenisa ziemnego. Na 
poziomie gigantów nie przegrywa się przez tzw. błę-
dy niewymuszone, czyli własne, bo popełnia się ich 
bardzo mało, a przez błędy wymuszone przez prze-
ciwnika. Tak samo jest w biznesie. Trzeba podejmo-
wać decyzje i wytyczać nowe kierunki. Jako PKO 
Bank Polski jesteśmy liderem tych kierunków. Z na-
szej aplikacji mobilnej IKO powstał BLIK, czyli system 
płatności natychmiastowej, który jest ulubionym 
systemem płacenia w e-commerce, gwałtownie 
przyspieszającym w czasach pandemii. Od ponad 
dwóch lat tworzymy też polską chmurę. Pamiętam, 
jak w 2018 roku występowaliśmy na konferencji in-
formującej o powstawaniu operatora chmury krajo-
wej i zostało to potraktowane z przymrużeniem oka. 
Jesienią miną 3 lata i gdy otwieram gazety o tema-
tyce technologicznej, to wszyscy piszą o chmurze. 
Myślimy teraz o następnych krokach, ale o nich na 
razie nie powiem.

Czy BLIK i chmura były najbardziej niestandardowymi 
pomysłami, którym dał Pan zielone światło? Pytam 
o to, bo niedawno „PwP” miała również okazję rozma-
wiać z polskim inżynierem pracującym w NASA, który 
zwrócił uwagę, że mamy skłonność do skupiania się na 
ulepszaniu de facto jednej i tej samej rzeczy, a praw-

dziwy skok przychodzi wtedy, kiedy wymyślamy coś 
zupełnie nowego. Zamiast budować kolejne większe 
łodzie, parowce, statki transatlantyckie – wymyślamy 
samolot. Co było samolotem PKO BP?

Z.J: By dokonać tego skoku, trzeba być dobrym we 
wszystkich innych kwestiach – poprawianiu, ulep-
szaniu, naśladownictwie. Japończycy, a potem Ko-
reańczycy i Chińczycy też najpierw kopiowali, potem 
byli liderami. Taka była też nasza ścieżka. Kilkana-
ście lat temu, rozwijając organizację, chcieliśmy do-
gonić lepszych od nas i na tej drodze wymyśliliśmy 
dwie rzeczy, które wówczas były nieznane i to są na-
sze statki powietrzne – BLIK i chmura krajowa. BLIK 
nie był kopią rozwiązania ze świata, to był oryginalny, 
polski pomysł. Głównym ryzykiem był potencjalny 
brak zgody naszych konkurentów na współpracę, bo 
chcieliśmy, żeby klienci nie musieli wybierać między 
rozwiązaniami wielu banków w Polsce, tylko żeby 
system był jeden dla wszystkich. Drugim naszym 
samolotem jest chmura krajowa, czyli możliwość 
skorzystania przez polskich przedsiębiorców, a póź-
niej konsumentów z najnowocześniejszych rozwią-
zań z zakresu cloud computing, jakie są na świecie, 
tutaj w Polsce, w oparciu o polskie prawo i przecho-
wywanie danych wrażliwych na polskiej ziemi, na 
polskich serwerach. 

Współpraca między konkurencją, o której Pan wspo-
mniał, nie wydaje się być standardem. My, Polacy 
mamy chyba często problem, by ze sobą współdziałać. 
Jak namawiać do współpracy w biznesie?

Z.J: Zalecam cierpliwość, która też nie jest naszą 
mocną cechą. Uważam, że polskie szkoły poświę-
cają za mało uwagi nie tylko teoretycznej, ale i prak-
tycznej na wspólną pracę. Wszystkie prezentacje są 
w 100 proc. albo w większości indywidualne. Potem 
taki indywidualista wchodzi do firmy i musi się stać 
częścią zespołu. Im szybciej te elementy zaadoptu-
jemy w szkolnictwie, tym szybciej wyrobimy nawyk 
kulturowy robienia rzeczy wspólnie. Mówimy tutaj 
o programie na 20 lat. Jak młody człowiek wyjdzie 
z takiego systemu szkolnictwa, to przychodząc do 
swojej pierwszej pracy, nie będzie pytał, co ma robić, 
tylko jaki wspólny projekt ma rozwijać.

W książce wspomina Pan o strategii jako podstawie 
transformacji. Co jest najważniejsze przy budowie 
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strategii dużej organizacji? Od czego należy zacząć?

Z.J: Zawsze trzeba zaczynać od ludzi. Należy się za-
stanowić, czy mamy takich ludzi, którzy potrafią pla-
nować, myśleć o przyszłości nie tylko w perspekty-
wie jutra, ale tygodni, miesięcy, kwartałów, lat. Jest 
nawet takie stwierdzenie: „planowanie jest wszyst-
kim, plan jest niczym”. Kiedy powstaje gotowy plan, 
od razu ulega on w jakimś sensie dezaktualizacji, 
bo jest wynikiem przeszłej pracy. Musimy więc być 
otwarci na modyfikację strategii w trakcie działania. 

Co by Pan poradził z kolei liderom małych i średnich 
przedsiębiorstw, które są fundamentem gospodar-
czym, na czym powinni się skupić teraz, podczas kry-
zysu, prowadząc swoje biznesy?

Z.J: Pierwsza rada jest taka, żeby myśleli, jak być 
więksi. Polskie firmy, wszystkie, w porównaniu z go-
spodarkami z Europy Zachodniej są za małe. Braku-
je nam dużych prywatnych firm, które miałyby odpo-
wiednie zasoby. W małych przedsiębiorstwach jest 
się specjalistą od wszystkiego, co też jest ważne, bo 
rozumienie różnych obszarów firmy pomaga później 
w pracy w dużych instytucjach. Liderzy małych firm 
muszą mieć dwie strategie – pierwsza, jak przeżyć; 
druga, jak się rozwijać. Oczywiście, zależnie od sy-
tuacji, w jakiej jesteśmy, możemy poświęcać więcej 
na rozwój, a mniej na przeżycie. Ale jeśli skupimy się 
tylko na przeżyciu, a nie będziemy wdrażać pomy-
słów rozwojowych dla firmy, to zginiemy.

Jak zarządza się tak wielką instytucją, która poddana 
jest ciągłej politycznej presji? W spółkach Skarbu Pań-
stwa trwa przecież nieustanna karuzela kadrowa.

Z.J: Przychodząc do PKO Banku Polskiego w ogóle 
o tym nie myślałem. Pracowałem w firmach, w któ-
rych bardzo dobrze zarabiałem, jak na polskie wa-
runki, więc nie miałem presji, co się stanie, jak stracę 
pracę z takiego czy innego powodu. To pozwoliło mi 
zachować niezależność ekonomiczną. Kiedy jej nie 
mamy, z obawy przed utratą pracy możemy podej-
mować decyzje, które nie są optymalne z punktu 
widzenia organizacji. Mam też dość wysoki poziom 
odporności na stres, różne sytuacje nie powodu-
ją u mnie palpitacji serca. A trzecia rzecz – jestem 
pogodnym i życzliwym człowiekiem, staram się roz-
mawiać, tłumaczyć i jak do tej pory przynosiło to 
dobry skutek.

Czy można przełożyć przywództwo i zarządzanie w biz-
nesie na politykę?

Z.J: Istnieje prymat polityki nad biznesem. On jest 
zrozumiały, bo to politycy podejmują decyzje o pro-
cesach, które kształtują takie, a nie inne funkcjo-
nowanie danego państwa czy bloku ekonomiczno-
-społecznego jak Unia Europejska. Tak jest nie tylko 
u nas. W innym modelu państwowym Chin też jest 
prymat polityki nad biznesem. Podobnie w Stanach 
Zjednoczonych. Trzeba sobie to uświadomić i dążyć 
do tego, żeby ten wypływ był pozytywny. Dlatego 
apeluję tutaj do Instytutu Wolności, żeby starał się 
ten pozytywny wpływ kreować.

ROZMAWIAŁA MAŁGORZATA GOROL

ZBIGNIEW JAGIEŁŁO

Menedżer z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem na rynku finansowym. Od 2009 r. prezes PKO Ban-
ku Polskiego. Za jego kadencji bank stał się niekwestionowanym liderem polskiej bankowości i najcenniejszą 
spółką na GPW w Warszawie, osiągając najlepsze w swojej stuletniej historii wyniki finansowe. Twórca uda-
nej transformacji technologicznej PKO BP. Inicjator powstania polskiego standardu płatności mobilnych BLIK 
opartego na innowacyjnej aplikacji mobilnej IKO, dwukrotnie uznanej za najlepszą na świecie w prestiżowym 
rankingu magazynu Retail Banker International. Pomysłodawca powołania Operatora Chmury Krajowej. Wcze-
śniej przez blisko dziewięć lat pełnił funkcję prezesa zarządu Pioneer Pekao TFI. W globalnej strukturze Pione-
er Investments nadzorował także dystrybucję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W drugiej połowie lat 
90. m.in. jako wiceprezes zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. 
Laureat licznych nagród i wyróżnień, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonoro-
wany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu.
W latach 80. Działacz podziemnej Solidarności Walczącej.
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