
                       

Jaka będzie Polska  
 za 10 lat?

Państwo • Rynek • Praca • Edukacja  
Styl życia • Polska w Unii Europejskiej

PODSUMOWANIE  
PROJEKTU  

THINKTANK



Jak za 10 lat zmieni się państwo, rynek, sposób, w jaki pracujemy, modele edukacji,  
styl życia oraz miejsce Polski w europie? do dyskusji na ten temat tHiNktaNk zaprosił 
kilkudziesięciu ekspertów i praktyków. ze zidentyfikowanych przez nich trendów wyłaniają 
się optymistyczne i pesymistyczne scenariusze na najbliższy czas.

PrzygotuJmy się  
do dekady 

wielkicH zmiaN

Uznaliśmy, że tak. Głównie dlatego, że za mało 
mamy w Polsce refleksji o przyszłości i myślenia o sce-
nariuszach rozwoju. A także z tego powodu, że wiele 
zmian da się przewidzieć na przykładzie obserwowa-
nych już dzisiaj trendów. Pozwala to się do nich przy-
gotować. Oczywiście zawsze mogą pojawić się trudno 
przewidywalne wydarzenia o olbrzymich konsekwen-
cjach (tzw. czarne łabędzie według nomenklatury 
naukowca i doradcy Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego Nassima Nicholasa Taleba). Większość 
zmian, których doświadczymy za dekadę (i miejmy 
nadzieję, że będą to zmiany na lepsze), będzie jednak 
wynikiem stopniowego zwiększania się mocy trendów 
obserwowanych już teraz, choć często być może jeszcze 
marginalnych, traktowanych jako nieistotne. 

O pożytkach z analizy trendów świadczy chociażby 
przykład Shella. W 1965 r. firma ta chciała się dowie-
dzieć, jak będzie wyglądał świat w 2000 r. I choć wiele 
z nakreślonych wówczas prognoz nie wydarzyło się 
lub było nietrafionych, praktyka myślenia scenariu-
szowego, które pojawiło się przy tej okazji, wzmocniła 
strategiczną pozycję firmy. Zaczęła ona obstawiać nie 
jeden scenariusz działania, lecz kilka, i stosownie do 
sytuacji na nie reagować. To zresztą właśnie wtedy bry-
tyjski naukowiec James Lovelock przewidział problemy 
ekologiczne, a na globalnym radarze zaczęła pojawiać 
się kwestia zagrożeń środowiskowych.  

igdy nie myślę o przyszłości, bo nadchodzi 
ona wystarczająco szybko” – mawiał Albert 
Einstein. To prawda, choć nie we wszyst-
kich dziedzinach ta prędkość jest jednako-
wa. Gdy sięgniemy pamięcią wstecz, do-
strzeżemy, że wiele rzeczy wyglądało dość 
podobnie jak dzisiaj. Jednocześnie dekadę, 
która rozpoczęła się od wejścia Polski do 
Unii Europejskiej, od dnia dzisiejszego 
dzieli np. technologiczna przepaść. Teraź-
niejszość, co może już znacznie chętniej 
dostrzegamy, różni się także od przeszłości 
pod względem nawyków konsumenckich, 
stylu życia czy dominujących modeli men-
talnych; zmieniły się sposoby poruszania 
się w gąszczu informacji czy działania me-
chanizmów rynku.

Świat za 10 lat
Inaczej będzie też w roku 2025. Praw-

dopodobnie tempo zmian będzie nawet 
jeszcze szybsze niż to, którego doświad-
czyliśmy w ostatniej dekadzie. Czy da się 
je choćby w zarysie nakreślić? I czy warto 
zastanawiać się, jak będzie wyglądał wów-
czas świat? 
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czas Na koNtemPlacJę
Niestety, poziom refleksji nad przyszłością nie jest w Pol-

sce wystarczający. Jesteśmy raczej zanurzeni w przeszłości 
lub skupieni na celebrowaniu dotychczasowych osiągnięć. 
Mentalny model „ciągłego wzrostu” w Polsce dominuje m.in. 
dlatego, że od 1992 r. nieprzerwanie trwa wzrost gospodar-
czy. To nas rozleniwiło; polubiliśmy żyć w przekonaniu, że 
wszystko – mimo przeszkód – na pewno pomyślnie się ułoży. 
Ale czy tak być musi? Niekoniecznie. Zagrożenia demogra-
ficzne i środowiskowe, pułapka średniego wzrostu, nierów-
ności społeczne mogą zagrozić wzrostowi. Na mapie wyzwań 
dodatkowo pojawiło się bezpieczeństwo w regionie. Wielu 
niewiadomych dostarcza ponadto rozwój technologii, inter-
net rzeczy, przyspieszenie obiegu informacji, a także postęp 
technologiczny w usługach.

Tym bardziej warto więc pomyśleć o  przyszłości. Ale 
nie życzeniowo (najłatwiej bowiem sformułować postulaty, 
jak mogłoby być lub jak być powinno), lecz raczej logicznie 
– podjąć trud oceny majaczących dziś trendów, które mogą 
ukształtować przyszłość. Rzeczowa ich analiza pozwala bo-
wiem dostrzec zarys pojawiających się wyzwań i możliwości. 
To zaś może stanowić podstawę do przygotowań. 

Być może trudno jest myśleć w tych kategoriach po 25 la-
tach transformacji i 10 obecności w Unii Europejskiej, kiedy 
to bilans polskich przemian wypada dość pozytywnie. Warto 
jednak uświadomić sobie, że żadna pozycja nie jest dana raz 
na zawsze. Rozwój wymagać będzie nie tylko szczęścia, lecz 
także przemyślanej strategii. 

globalNe uwaruNkowaNia
Nie ufamy „mądrości tłumu”, bo nie przydaje się ona 

w identyfikowaniu złożonych trendów. Mamy za to wiarę 
w mądrość zespołów eksperckich oraz w siłę różnorodności. 
To dzięki nim można dostrzec na horyzoncie nowe wyzwania 
i sformułować na nie odpowiedzi. Dlatego od jesieni 2013 r. 
do lata 2014 r. THINKTANK wraz z partnerami – Asus  
i Intel oraz BUKOvINA Terma Hotel Spa – przeprowadził 
projekt RE-WIZJE. Złożyło się nań kilkanaście paneli eks-
perckich poświęconych wizji Polski za dekadę. Cykl debat 
otworzyła trzydniowa sesja w Bukowinie Tatrzańskiej, w któ-
rej wzięło udział ponad 80 ekspertów z różnych dziedzin, 
mających na koncie bagaż różnych doświadczeń i będących 
w różnym wieku. We wszystkich sesjach łącznie wzięło udział 
ponad 200 osób.

Przygotowując materiały do tego raportu, od-
wiedziliśmy również największe miasta świata, aby 
zobaczyć, jak zmienia się tam rytm cywilizacyjny: 
Bangkok, Delhi, Hongkong, Londyn, Nowy Jork, San 
Francisco, Seul, Singapur i Tokio. Zaglądaliśmy też 
do miejsc, gdzie życie nie biegnie rytmem wielkich 
metropolii, gdzie tradycyjne wartości są wciąż żywe 
i ważne. Dostrzegliśmy dzięki temu, że wniosek Ki-
shorego Mahbubaniego, singapurskiego filozofa, hi-
storyka i  politologa, o  „wielkiej konwergencji” jest 
uzasadniony – poszczególne kraje w szybkim tempie 
rzeczywiście upodabniają się do siebie, a technologia 
i klasa średnia są katalizatorami tego zjawiska. Dzięki 
współpracy z firmami Asus i Intel uważnie prześledzi-
liśmy ponadto obszary nowych technologii. To tech-
nologia jest dziś bowiem źródłem najpoważniejszych 
zmian w nawykach kulturowych oraz indywidualnych 
zachowaniach. 

PuNkt wyJŚcia do sceNariuszy
Przeprowadzone dyskusje pozwoliły wyłonić tren-

dy w  sześciu obszarach (państwo i  jego instytucje, 
rynek i gospodarka, praca, edukacja, styl życia oraz 
Polska w Unii Europejskiej). Te z kolei posłużyły na-
kreśleniu czarnego i różowego scenariusza. Nie prze-
sądzamy, który z nich może się spełnić. Oba są równie 
prawdopodobne, ale prawdopodobne są też prognozy 
zarówno dużo bardziej optymistyczne, jak i dużo bar-
dziej pesymistyczne. Niemniej przedstawione tu kie-
runki biegu wypadków mogą stać się punktem wyjścia 
do indywidualnych rozmyślań o przyszłości w każdej 
organizacji. 

Powierzanie przyszłości wyłącznie marzeniom 
może być twórcze – w końcu sami jesteśmy kowalami 
własnego losu. Całkowite jej ignorowanie także może 
być udaną strategią na przetrwanie. Ale z przyszłością 
można też się zmierzyć. Co więcej, racjonalne podej-
ście do przyszłości warto trenować. Praktyka wskazuje, 
że firmy i organizacje, które przyjmują taką postawę, 
dobrze na tym wychodzą. 

Paweł Rabiej: partner zarządzający  
ośrodka dialogu i analiz THINKTANK  
i redaktor naczelny „Magazynu THINKTANK”
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•  Rafał Antczak  •  Adam Aduszkiewicz  •  Rafał Agnieszczak   
•  Malwina Bakalarska  •  Michał Bald  •  Katarzyna Barczyńska   
•  Jarosław Bełdowski  •  Marcin Beme  •  Michał Bonarowski   
•  Michał Boni  •  Małgorzata Bonikowska  •  Andrzej Borczyk   
•  Ewa Borek  •  Marcin Bruszewski  •  Marcin Celejewski   
•  Tomasz Chabinka  •  Aleksandra Chojnacka  •  Dorota Chrobak   
•  Paweł Ciacek  •  Marta Czapińska  •  Paweł Czerwony   
•  Mikołaj Cześnik  •  Małgorzata Dąbrowska  •  Agata Dąmbska   
•  Alicja Defratyka  •  Joanna Delbar  •  Krzysztof Dobies  •  Marcin Domagała  
•  Yuri Drabent  •  Paweł Dudek  •  Wojciech Dudziak  •  Ewa Dudzic   
•  Anna Dziama  •  Olgierd Dziekoński  •  Magdalena Dziewguć   
•  Zofia Dzik  •  Andrzej Eliasz  •  Renata Ert-Eberdt  •  Robert Fiałek   
•  Barbara Frątczak-Rudnicka  •  Mateusz Gaczyński  •  Zbigniew Gajewski   
•  Elżbieta Garbowska  •  Michał Gawryszewski  •  Łukasz Gibała   
•  Rafał Głąb  •  Maciej Głogowski  •  Rafał Górski  •  Monika Grabowska   
•  Jolanta Gruhn  •  Tomasz Gut  •  Szymon Gutkowski  •  Natalia Hatalska   
•  Sebastian Hejnowski  •  Stanisław Hodorowicz  •  Paweł Hordyński   
•  Agnieszka Hryniewicz-Bieniek  •  Danuta Hübner  •  Tomasz Jabłoński   
•  Łukasz Jakóbiak  •  Tomasz Jamroziak  •  Jarosław Janecki   
•  Krzysztof Janicki  •  Monika Jasłowska  •  Leszek Jażdżewski   
•  Konrad Jerin  •  Tomasz Jędrkiewicz  •  Urszula Kaczorowska   
•  Grzegorz Kapla  •  Paweł Kastory  •  Marcin Kędryna  •  Krzysztof Kinel   
•  Ilona Klejnowska  •  Michał Kobosko  •  Iwona Kokoszka   
•  Witold Kołodziejczyk  •  Ewa Konczal  •  Sławomir Kosieliński   
•  Monika Kowalewska  •  Wojciech Kraft  •  Krzysztof Kramarz   
•  Jacek Krawczyk  •  Wojciech Kreft  •  Rafał Królikowski  •  Wojciech Kruk   
•  Wojciech Kruk Jr  •  Jakub Krupa  •  Luiza Krupa  •  Ewa Krzemińska   

•  Tomasz Kulisiewicz  •  Maciej Kuziemski  •  Sławomir Lachowski   
•  Marcin Lenkiewicz  •  Dominika Maison  •  Iwona Majewska-Opiełka   
•  Robert Majkut  •  Linda Makarewicz  •  Gabriela Maksymiuk   
•  Lech Mankiewicz  •  Sebastian Margalski  •  Grzegorz Markowski   
•  Marcin Matczak  •  Aleksandra Mazurczyk  •  Stanisław Mencwel   
•  Dorota Minta  •  Andrzej Młynarczyk  •  Ignacy Morawski   
•  Wojciech Morawski  •  Michał Muskała  •  Kacper Nosarzewski   
•  Artur Nowak-Gocławski  •  Michał Ogórek  •  Jakub Ogórek   
•  Arkadiusz Okręglak  •  Witold Orłowski  •  Jurek Owsiak   
•  Mirella Panek-Owsiańska  •  Katarzyna Pawlikowska   
•  Łukasz Pawłowski  •  Marcin Piasecki  •  Elżbieta Piotrowska-Gromniak  
•  Katarzyna Pisarska  •  Agnieszka Polska-Kamieńska  •  Maciej Popowski  
•  Bartłomiej Postek  •  Paweł Potoroczyn  •  Wojciech Pronobis   
•  Paweł Prus  •  Edi Pyrek  •  Grzegorz Pytkowski  •  Paweł Rabiej   
•  Dariusz E. Radtke  •  Wojtek Romański  •  Marcin Rotkiewicz   
•  Izabela Rudak  •  Bartosz Rydliński  •  Krzysztof Ryszawy   
•  Antonina Samecka  •  Aleksander Sierżęga  •  Marek Skała   
•  Andrzej Skupień  •  Katarzyna Sroczyńska  •  Katarzyna Stanny   
•  Edward Stanoch  •  Sebastian Starzyński  •  Andrzej Staszczyk   
•  Bogna Sworowska  •  Marek Szaldrowski  •  Rafał Szyc   
•  Leszek Talko  •  Alek Tarkowski  •  Marynia Thun  •  Ewa Trzebińska   
•  Joanna Turkiewicz  •  Andrzej Turkowski  •  Ewa Visan  •  Piotr Voelkel  
•  Artur Waliszewski  •  Magdalena Warzybok  •  Aleksandra Wiecka   
•  Aneta Wilmańska  •  Stanisław Wojnicki  •  Tomasz Zahorski   
•  Krzysztof Zanussi  •  Tomasz Zarycki  •  O. Maciej Zięba   
•  Jacek Żakowski  •  ks. Wojciech Żmudziński  •  Monika Żochowska   
•  Dariusz Żuk  •  Kazimierz Żurek

OfIcJAlNy PRzEWOźNIK:

ORgANIzATORzy: PARTNER głóWNy:

PARTNERzy:

W projekcie re-WiZje udZiał WZięli m.in.:

 parTnerZY projekTu

Projekt RE-WIzJE był realizowany od jesieni 2013 do wiosny 2014 r. Na projekt złożyło się kilkanaście okrągłych stołów i dyskusji. część z nich  
(w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2013 r.) została przeprowadzona w BUKOVINA Terma Hotel Spa, który jest współorganizatorem i partnerem głównym projektu. 
Dodatkowe sesje odbyły się w lutym 2014 r. w siedzibie ośrodka ośrodka dialogu i analiz THINKTANK. 
Dziękujemy partnerom projektu: BUKOVINA Terma Hotel Spa, a także całemu zespołowi hotelu i term, który zajmował się nami podczas trzydniowego pobytu; 
firmie PKP Intercity, która zapewniła nam transport, firmie ASUS i Intel – partnerom głównym – oraz pozostałym partnerom: T-Mobile, Polpharmie, Exatel,  
Ania Kruk, Aon Hewitt, Próchnik, UPc, a także panu Michałowi Baldowi z firmy Sommelier Dystrybucja i panu Markowi Szaldrowskiemu z firmy Dictador.
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:: SeSja projektu re-WIZje W BukoWInIe tatrZańSkIej

Przez trzy listopadowe dni BUKOVINA Terma Hotel Spa w Bukowinie 
Tatrzańskiej stał się miejscem gorących debat ekspertów i praktyków 
zaproszonych przez THINKTANK oraz partnerów projektu RE-WIzJE. To już 
bukowińska tradycja, by raz w roku do hotelu i gorących term zapraszać 
na rozmowy o kluczowych dla rozwoju kwestiach ekspertów i autorytety 
z różnych dziedzin. Tym razem zastanawialiśmy się nad tym, jak za dekadę 
będzie wyglądać państwo, rynek, praca, edukacja, styl życia i miejsce Polski 
w Europie. Rozmawialiśmy o trendach, kreśląc optymistyczne 
i pesymistyczne scenariusze. Ponad 80 zaproszonych przez THINKTANK gości 
RE-WIzJI przyjechało do Bukowiny Tatrzańskiej specjalnym pociągiem 
PKP Intercity, w którym debaty toczyły się już od wyjazdu z Warszawy.

::  BUKOWINA: gORącE MIEJScE gORącycH DySKUSJI

2 _ 3 
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:: SeSja projektu re-WIZje W BukoVIna terma Hotel Spa

Przestronne wnętrza hotelu BUKOVINA z widokiem na Tatry były 
widownią dyskusji i spotkań grup roboczych projektu, w których 
wzięli udział ekonomiści, psychologowie, eksperci zarządzania, 
społecznicy i aktywiści społeczni, przedsiębiorcy i samorządowcy. 
Jak zwykle THINKTANK zadbał zarówno o różnorodność wiekową, 
jak i przekrój różnych profesji i podejść, co sprzyjało żywej dyskusji.

::  RóżNE śWIATy WOKół WSPólNEJ IDEI
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Druga tura projektu RE-WIZJE odbyła się  
na początku lutego w siedzibie THINKTANK 
na warszawskiej Pradze (Soho Factory).  
Przez kilka popołudni w grupach 
kilkudziesięcioosobowych, z zaproszonymi 
praktykami i profesjonalistami 
z poszczególnych dziedzin, pogłębialiśmy 
wnioski zarysowane w Bukowinie 
i dyskutowaliśmy kierunki rozwoju 
omawianych tam trendów. Najwięcej 
kontrowersji i dyskusji wzbudziła przyszłość 
państwa oraz jego instytucji, a także dyskusja 
o globalnych i polskich trendach w edukacji 
oraz potrzebach w tym obszarze.

:: SeSje re-WIZjI W SIeDZIBIe tHInktank

::  O PAńSTWIE I POTRzEBAcH EDUKAcJI
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Dzięki współpracy z Asus i Intel, a także zaproszeniu wielu ekspertów 
specjalizujących się w nowych technologiach, socjologów oraz antropologów 
jedne z najciekawszych dyskusji dotyczyły wpływu technologii 
na  rozwój sfery publicznej, biznesu, stylu życia oraz pracy i edukacji. 

::  TEcHNOlOgIE – głóWNy MOTOR zMIAN

:: SpotkanIa W ośroDku tHInktank
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Wspólnie z SOHO Factory oraz magazynem 
„MALEMEN” wstępne wnioski z projektu 
– wyłonione trendy oraz czarne i różowe 
scenariusze – przedstawiliśmy podczas 
sobotniej dyskusji z udziałem ekspertów, 
członków rady strategicznej THINKTANK 
oraz przedstawicieli firm, administracji 
publicznej i ośrodków pozarządowych. 
Pozwoliło to „zderzyć je z  rzeczywistością”. 
Przez kolejne miesiące cyzelowaliśmy 
poszczególne trendy i scenariusze, 
konfrontując je z przeprowadzonymi 
badaniami, analizami i ekspertyzami. 
Łącznie w pracach nad wyłonieniem 
trendów opisanych w RE-WIZJACH oraz 
sformułowaniem scenariuszy wzięło udział 
ponad 200 ekspertów z różnych obszarów.

:: WeekenDoWe re-WIZje W SoHo

::  ĆWIczENIE WyOBRAźNI  
NA ScENARIUSzAcH
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na miasta, których współpraca na poziomie globalnym 
stwarza większe szanse na rozwiązanie problemów współ-
czesnego świata: zmian klimatycznych, międzynarodowego 
terroryzmu czy też migracji. 

Niezależnie od tego, czy rola państwa będzie silniejsza, 
czy mniejsza, zmiany technologiczne i społeczne powodu-
ją, że podział na rządzących i rządzonych będzie się zacie-
rał (z czego politycy oraz ich partie nie będą zachwyceni). 
Wyzwaniem elit politycznych w Polsce będzie konieczność 
jednoczesnego wzmacniania państwa w obecnym kształcie 
(sprawne instytucje, umiejętność wdrażania strategii) oraz 
jego modernizacji. Na obie rzeczy będzie coraz mocniej na-
ciskać społeczeństwo.

Uczestnicy RE-WIZJI zastanawiali się, jakie trendy będą 
kształtować państwo w perspektywie nadchodzącej dekady. 
Ich przemyślenia dotyczyły zarówno państwa rozumianego 
przez pryzmat instytucji, jak i tworzącego je społeczeństwa. 
Ze zidentyfikowanych trendów wyłania się raczej pesymi-
styczny obraz, szczególnie w odniesieniu do kwestii insty-
tucjonalnych oraz przywództwa politycznego. Niemniej 

ształt i przyszłość państwa narodowego 
jest w ostatnich latach przedmiotem sze-
rokiej debaty i sporów. Jeszcze w latach 
80. i 90. XX w. powszechne były głosy 
przekonujące o  konieczności wycofy-
wania się państwa z kolejnych dziedzin 
życia społecznego i  outsourcowania 
jego dotychczasowych zadań do sekto-
ra prywatnego. Przeciwny trend poja-
wił się jako rezultat globalnego kryzysu, 
podczas którego to państwo wzięło na 
siebie ciężar ratowania chwiejącej się go-
spodarki. Mit niezawodnie działającej, 
niewidzialnej ręki rynku został poważ-
nie nadszarpnięty. W efekcie coraz czę-
ściej wybrzmiewa postulat konieczności 
aktywniejszego zaangażowania państwa 
w gospodarkę i życie obywateli. Jeszcze 
inne koncepcje proponują przeniesienie 
środka ciężkości z państw narodowych 

w erze globalizacji i rewolucji cyfrowej państwo znalazło się pod presją zmian.  
stworzone w minionych stuleciach instytucje nie nadążają za dynamiką procesów  
gospodarczych i społecznych. albo sfera publiczna zostanie szybko zreformowana przez nową,  
młodszą generację polityków, albo osunie się w populizm i dryf.

Przełom dzięki młodym  
albo dryf
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pojawiły się także głosy wskazujące na trendy pozytywne 
– szczególnie na szczeblu samorządowym oraz w obszarze 
styku państwa i obywateli.

1.  Państwo w cieNiu globalizacJi
Jedna z definicji globalizacji przedstawia ją jako podróż 

w stronę niemożliwego do osiągnięcia celu – świata zgloba-
lizowanego, w którym ani fizyczna odległość, ani granice  
państwowe nie wpływają na koszty transakcji ekonomicz-
nych (zob. Martin Wolf, Defining Globalization, „Foreign Af-
fairs”, January/February 2001). Oczywiście obecnie nie mamy 
podstaw, by myśleć choćby o zbliżeniu się do tego stanu, ale 
warto zauważyć, że przez ostatnie trzy dekady międzynaro-
dowe przepływy kapitału rosły dynamicznie. 

Jednocześnie ten coraz szybszy przepływ kapitału nie 
idzie w parze z intensywnością przepływu siły roboczej. O ile 
rewolucja informacyjna umożliwiła dokonywanie transakcji 
finansowych w czasie rzeczywistym, o tyle migrację zarob-
kową ograniczają zarówno czynniki fizyczne, jak i psycho-
logiczne. I choć związany z tym konflikt między kapitałem 
a pracą nie jest zjawiskiem nowym w kapitalizmie (opisywał 
go jeszcze Karol Marks), to przez ostatnie dekady dzięki do-
brej koniunkturze jego skutki nie były tak silnie odczuwalne. 
Sytuacja zmieniła się diametralnie wraz ze spowolnieniem 
gospodarczym wywołanym przez globalny kryzys finansowy 
i gospodarczy, którego skutki najsilniej odczuwają państwa 
Unii Europejskiej. W wielu z nich, jak w Hiszpanii czy innych 
państwach południowej części Europy, gwałtowny odpływ 
kapitału spowodował ogromny wzrost bezrobocia i wszyst-
kie związane z nim problemy społeczne.

Szybszym przepływom kapitałowym towarzyszy rosnąca 
stopa zwrotu z kapitału ludzkiego. Połączenie tych dwóch 
zjawisk sprawia, że państwa będą musiały radzić sobie z jesz-
cze większym niż obecnie rozwarstwieniem społecznym. 
Wytworzy się bowiem grupa (10–20 proc. społeczeństwa) 
ludzi dobrze wykształconych i świetnie odnajdujących się 
we współczesnym świecie, która będzie czerpać największe 
zyski z procesów globalizacji, zgodnie z zasadą „zwycięzca 
bierze wszystko”. Natomiast reszcie społeczeństwa powodzić 

się będzie gorzej niż obecnie, co grozi 
zanikiem klasy średniej.

Globalizacja rynków finansowych 
będzie mocno oddziaływać także na in-
stytucje państwa, pozbawiając je realnej 
władzy. W rezultacie najważniejsze de-
cyzje wpływające na życie społeczeństw 
będą zapadać poza demokratyczną kon-
trolą. Rzeczywistość współczesnych 
państw już teraz w coraz większym stop-
niu staje się „światem bez premierów” 
– władze państwowe mają coraz mniej-
szy wpływ na kwestie ekonomiczne, co 
zmusza je do skupiania się na sprawach 
symbolicznych (np. kulturowych). To 
z kolei wpływa na wzrost popularności 
populistów, którzy obiecują obywatelom 
nierozumiejącym złożoności problemu 
zmianę ładu ekonomicznego. 

2.  Niska JakoŚć 
zarządzaNia w Państwie
Paradoksalnie – mimo potężnych 

sił, które oddziałują na państwo od 
zewnątrz – na horyzoncie nie wi-
dać perspektywy radykalnych zmian 
w strukturze instytucjonalnej państwa 
polskiego. Podstawy ustrojowe wypra-
cowane w Polsce po 1989 r. zmieniają się 
bardzo powoli. Poważniejsze reformy 
wymagają bowiem nowelizacji konsty-
tucji, na co nie ma zgody wśród głów-
nych sił politycznych. Politycy są nie-
chętni zmianie systemu redystrybucji 
władzy w państwie, gdyż obawiają się, że 
zagrozi to ich pozycji. Przykładem jest 
„walka” o reformę kodeksu wyborczego 
w 2011 r. Choć nie wprowadzała wca-
le głębokich zmian (m.in. dwudniowe  

63%
Tylu Polaków 
źle ocenia 
pracę Sejmu. 
Przeciwnego 
zdania jest 
20 proc. 
ankietowanych
źródło: sondaż cBOS 
z maja 2014 r.
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Tylu Polaków pozytywnie ocenia pracę samorządowców  
w swojej miejscowości.
źródło: Raport cBOS Oceny instytucji publicznych z października 2014 r.62% 



głosowanie, możliwość oddania głosu przez pełnomocni-
ka), doprowadzenie do uchwalenia nowej ustawy trwało 
bardzo długo, a poszczególne partie widziały w niej zagro-
żenie (w ich mniemaniu wyższa frekwencja może oznaczać 
relatywnie większą liczbę głosów dla konkurencyjnej partii).

Na tym przykładzie widać słabość polskiej klasy politycz-
nej i przywódców, których działania są podporządkowane 
wymogom chwili, najczęściej zdefiniowanym na podstawie 
bieżących sondaży opinii publicznej, a nie strategicznej wizji 
rozwoju państwa. 

Kolejną cechą polskich elit, która wpływa na kształt pań-
stwa i jego funkcjonowanie, jest brak umiejętności zarządza-
nia instytucjami państwowymi. Siły polityczne, które przejęły 
państwo po 1989 r., nie były kompetentne w tym zakresie, 
nie mogły więc wnieść w tej dziedzinie nowej jakości. Co 
gorsza, pokolenie, które dziś wchodzi w struktury państwo-
we, zdobywa doświadczenie zawodowe w obecnych, słabo 
zarządzanych instytucjach publicznych, a poziom i  skala 
kształcenia elit państwowych nie odpowiada zapotrzebowa-
niu – i czasom, które wymagają profesjonalizmu. 

3.  zbyt grube Państwo,  
PrzyJazNy samorząd
Jednocześnie nowe modele sprawowania władzy za-

obserwować można w  części środowisk samorządowych. 
Wbrew obiegowej opinii usługi oferowane przez samorządy 
są ocenianie wysoko, a z pewnością znacznie wyżej niż te 
świadczone przez administrację centralną. Dzięki zwiększa-
niu zasobów, którymi dysponują samorządy (m.in. środki  

unijne), pracownicy lokalnego szczebla administracji są bar-
dziej kompetentni. Z kolei wydziały obsługi mieszkańców 
zwiększyły jakość obsługi obywateli, którzy doceniają po-
czucie wpływu na sprawy swojej gminy. Na razie pozytywne 
trendy występują tylko w części środowisk samorządowych, 
niemniej ich wzmocnienie zapewnić mogą awanse wyróż-
niających się samorządowców na szczebel marszałków woje-
wództwa, na czym zyska całe państwo.

Problemem administracji centralnej jest olbrzymia liczba 
urzędów i jednostek – co czyni ją praktycznie niezarządzal-
ną (zwracają na to uwagę m.in. eksperci Forum Od-nowa). 
Praktycy i teoretycy zarządzania administracją publiczną 
wskazują, że bez uproszczenia i połączenia struktur admini-
stracyjnych nie da się w przyszłości działać sprawnie. Obec-
nie w Polsce jest ponad 4 tys. instytucji publicznych – to ba-
gaż po PRL-u. Stwarzany przez nie opór instytucjonalny nie 
pozwala politykom efektywnie zarządzać państwem. Receptą 
na poprawienie jakości funkcjonowania państwa, w tym na 
linii obywatel – państwo, jest dehierarchizowanie, konsoli-
dowanie instytucji i ograniczanie ich liczby.

4. obywatele ageNtami zmiaN
Choć elity państwowe nie potrafią poprawiać działania 

państwa w oparciu o myślenie i planowanie strategiczne, 
to zmiany takie wymuszają sami obywatele. Ich rosnące 
oczekiwania wynikają m.in. z szerokiego otwarcia kraju na 
świat i możliwości obserwacji życia społecznego w innych 
państwach. 

  Na najbliższą przyszłość Polski patrzę z optymizmem. 
uważam, że zmierzamy w dobrą stronę, choć niewątpliwie wolniej,  
niż wielu z nas by chciało. i wolniej, niż z pewnością byśmy mogli.  
W naszej sytuacji geopolitycznej stawianie na rozwój bazujący 
na innowacyjności gospodarki jest jedyną drogą.  
Michał Kleiber, od 2007 r. prezes Polskiej Akademii Nauk
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Tylu Polaków jest gotowych do wzięcia udziału w konsultacjach 
społecznych, które byłyby prowadzone za pomocą internetu.
źródło: Partycypacja publiczna w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, Analizy i Opinie, ISP, Warszawa 201329% 



Źródłem wiedzy, jak modernizować instytucje, może być 
ponadto biznes. Pracujące w zagranicznych korporacjach 
młode pokolenia zdobywają tam praktykę i  doświadcze-
nie, które potem można wykorzystać przy usprawnianiu 
funkcjonowania państwa. Taki model istnieje w Szwajcarii, 
gdzie wzorce biznesowe (konkurencja między podmiotami, 
traktowanie obywatela jak konsumenta) przenoszone są na 
poziom administracji.

Wprowadzanie zmian przez oddolne ruchy obywate-
li – począwszy od Solidarności po WOŚP czy Obywateli 
Kultury – jest zresztą stałym trendem w życiu społecznym 
w Polsce. Wzmacnia go dodatkowo specyfika współczesnego 
świata, w którym jednostki mają większą niż kiedykolwiek 
możliwość wpływu na rzeczywistość i nie potrzebują do tego 
pośrednictwa partii politycznych. 

O wzroście znaczenia ruchów społecznych może świad-
czyć niedawna aktywność referendalna. W 2013 r. referen-
da dotyczące odwołania władz miejskich odbyły się m.in. 
w Elblągu, Warszawie, Włocławku. Napędza je wchodzenie 
w życie społeczne kolejnych roczników obywateli, wykształ-
conych już w nowym systemie (m.in. edukacyjnym – co po-
kazują wyniki testów PISA) i mających własne, specyficzne 
problemy (np. na rynku pracy). 

Niedawne spontaniczne protesty przeciw ACTA pokazu-
ją zarazem, że aktywność ta przybiera postać mikrowybu-
chów na skalę lokalną, przy niskiej mobilizacji społeczeń-
stwa jako całości (ostoją aktywności obywatelskiej pozostają 
jednak ruchy miejskie). Tego typu protesty nie są połączone 
spójną ideą, a przez to ich wpływ na rzeczywistość jest ogra-
niczony, co z kolei widoczne było w amerykańskim ruchu 
Occupy Wall Street. 

5.  elity ekoNomiczNe  
zwiększaJą swoJe wPływy
Uwolnienie po 1989 r. prywatnej przedsiębiorczości i jej 

dynamiczny rozwój przez ostatnie 25 lat powodują, że coraz 
więcej do powiedzenia w państwie mają elity gospodarcze. 

To z jednej strony efekt działania organizacji gospodarczych, 
a z drugiej – skutek tego, że część doświadczonych biznes-
menów decyduje się realizować swoje szersze niż biznesowe 
ambicje zmieniania rzeczywistości, angażując się w działal-
ność publiczną. Towarzyszy temu proces uczenia się przez 
nich „posługiwania się” państwem i transferowania swoich 
zasobów na sferę państwa. Póki co w procesie tym nie uczest-
niczy elita kulturowa.

Jednocześnie kilka czynników ogranicza siłę oddziały-
wania tego trendu. W Polsce, w odróżnieniu np. od Stanów 
Zjednoczonych, elity i  struktury gospodarcze są bowiem 
wciąż relatywnie słabe i nie mają odpowiedniego zaplecza. 
Dodatkowo perspektywy ich radykalnego wzmocnienia 
wydają się mało realistyczne (m.in. ze względu na ogromną 
konkurencję ze strony firm zachodnioeuropejskich na jed-
nolitym rynku Unii Europejskiej).

6.  dwuzNaczNa rola orgaNizacJi 
PozarządowycH
Potężną siłę wpływu na funkcjonowanie państwa stano-

wią organizacje pozarządowe. W modelu polskiej transfor-
macji ustrojowej – jako filarom społeczeństwa obywatelskie-
go – została im przypisana decydująca rola w kształtowaniu 
rzeczywistości społecznej. Swoje zadania mogą realizować 
m.in. dzięki dużym funduszom płynącym z zagranicy, w tym 
z Unii Europejskiej. Bezsprzecznie dokonali w Polsce wiele, 
niemniej w przypadku części z nich można zaobserwować 
radykalizację postaw – przejawia się to m.in. w przedkłada-
niu swoich wąsko pojętych interesów ponad interesy ogó-
łu obywateli. Kolejnym niepokojącym trendem jest zacie-
śnianie współpracy między organizacjami pozarządowymi 
a administracją i rządem, często kosztem pełnienia przez nie 
funkcji kontrolnej i monitorującej. Jednym z wyjaśnień takiej 
sytuacji może być ich nierówna pozycja względem instytucji 
państwowych czy wielkich korporacji, która nie pozwala za-
chować odpowiedniego stopnia niezależności.   ●

  Polska ma szanse zwiększyć swoją pozycję polityczną 
w Europie. kryzys zmęczył najważniejszych graczy: niemców, Francuzów, 
Brytyjczyków i Włochów. nowym silnikiem europy może być polska,  
ale musi zwiększyć swój wpływ na decyzje podejmowane przez ue.  
Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP w latach 1995–2005
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scenariusze na przyszłość

Populistyczny dryf 

   Osłabiane procesami globalizacji państwo znajdzie 
się w dryfie rozwojowym. Nad Wisłą realizować się 
będzie scenariusz włoski – będziemy narzekać  
na jakość funkcjonowania państwa, przetasowania 
na scenie politycznej nie będą się przekładać  
na realne zmiany, obywatele zaczną realizować 
swoje ambicje „obok państwa” lub wbrew niemu.

   Poważnych reform nie przyniesie też zmiana 
pokoleniowa. Nowe elity, zdobywające swoje 
doświadczenie zawodowe w obecnych, słabo 
zarządzanych strukturach państwowych, po 
przejęciu sterów nie będą w stanie nadać Polsce 
impetu rozwojowego. Scena polityczna, z której 
odejdą ostatni politycy kierujący się etosem 
Solidarności, dryfować będzie w kierunku coraz 
większej teatralności i oderwania od realnych 
potrzeb społeczeństwa oraz wyzwań stawianych 
przez zdestabilizowane środowisko 
międzynarodowe. Przeważać będzie 
krótkoterminowe myślenie partyjne i reagowanie 
na zmienne nastroje społeczne.

   życiem społecznym w Polsce wstrząsać będą coraz 
to nowe wybuchy niezadowolenia. Po wzroście 
zadłużenia państwa wobec społeczeństwa 
i wyschnięciu strumienia funduszy z UE pojawi się 
„ruch biedy” złożony głównie z obecnych 
beneficjentów unijnych dotacji. W starzejącym się 
społeczeństwie większy wpływ na politykę 
wywierać będą emeryci. Wobec niewywiązywania 
się państwa ze świadczeń emerytalnych staną się 
siłą destabilizującą. W tym samym czasie młode 
pokolenie będzie kontestować politykę i państwo, 
integrując się wokół pozasystemowych 
przedsięwzięć publicznych. Na rosnącej fali 
niezadowolenia społecznego unosić się zaś będą 
partie populistyczne, co zniechęci do polityki 
odpowiedzialną część średniego pokolenia.

młodzi i przedsiębiorcy zmienią kraj

   Ruchy społeczne w charakterystyczny dla Polski  
sposób wkrótce staną się agentem zmiany instytucji 
państwa i metod zarządzania nimi. Przenikanie 
wzorców społecznych z zewnątrz oraz ich adaptacja  
do lokalnych warunków następować będzie  
dzięki coraz intensywniejszym kontaktom młodych 
Polaków ze standardami zarządzania najbardziej 
rozwiniętych państw świata. Nowe pokolenie  
„polskich Europejczyków” stworzy masę krytyczną, 
w obliczu której dotychczasowe funkcjonowanie 
państwa będzie musiało ulec zmianie.

   Ich sojusznikami będą najwięksi wygrani polskiej 
transformacji ustrojowej, czyli przedsiębiorcy. 
Przynajmniej część z nich, po osiągnięciu sukcesu 
w biznesie, będzie aktywniej angażować się 
w funkcjonowanie państwa. Napływ doświadczonych, 
sprawdzonych i odpornych na pokusy wykorzystywania 
funkcji publicznej dla własnych korzyści menedżerów 
będzie siłą stabilizującą politykę i zarządzanie 
instytucjami państwa.

   fundamentem sprawnego państwa będą wspólnoty 
samorządowe, a lokalna administracja stanowić 
będzie kolejne źródło kadr dla polityki krajowej. 
Dzięki „odchudzeniu” instytucji państwowych 
na szczeblu centralnym politycy odzyskają 
możliwość realnego rządzenia. Polityka się 
sprofesjonalizuje – pojawi się w niej więcej  
osób odpowiedzialnych. 

pesymistyczny: optymistyczny:
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   Prawie 1,2 mld osób, zwłaszcza w afryce 

subsaharyjskiej, indiach i chinach, wciąż żyje  

za mniej niż 1,25 dol. dziennie, a w niektórych krajach 

zjednoczonej europy bezrobocie wśród młodych 

dochodzi do 50 proc. (w Polsce: 23 proc.). to oznacza, 

że ponad 1 mld osób (jedna siódma światowej 

populacji) myśli wyłącznie o przetrwaniu, zamiast się 

dokształcać i rozwijać własny potencjał. Jeśli chcemy 
to zmienić i lepiej zarządzać światem, musimy  
przemodelować dwa główne motory rozwoju  
– wzrost i edukację. bezrobocie i bieda nigdy  

nie znikną, jeśli nie da się ludziom m.in. szansy  

na osobisty rozwój, zdobycie pracy, na dostęp  

do systemu ochrony zdrowia czy edukacji.  

dlatego kluczem do lepszego „świata przyszłości”  
jest inspirowanie rozwoju jednostek.

Podstawą tego procesu jest edukacja. Niestety, 

obowiązujący powszechnie system edukacyjny idzie 

w złą stronę. zamiast koncentrować się na uwalnianiu 

ludzkiego potencjału, produkuje siłę roboczą, 

odtwórczych pracowników, którzy są w stanie 

zapamiętać mnóstwo danych, ale nie umieją wyciągnąć 

z nich wniosków. a przecież w erze gwałtownego 

rozwoju technologii komunikacyjnych informacja sama 

w sobie nie ma znaczenia, jeśli nie wiemy, w jakim celu 

jej użyć. obowiązujący system kształcenia powinien 
zatem zostać przemodelowany – musi pomagać 
ludziom odkrywać i rozwijać ich „mocne strony”.

   myślę, że cały proces transformacji mechanizmów 

globalnego zarządzania powinniśmy jednak zacząć 

od siebie. w czasach, gdy rządy nie tłumaczą nam 

swoich planów, a politycy oferują figury retoryczne 

zamiast wielkich idei, musimy działać sami. 

Powinniśmy też być przygotowani na radykalne 

zmiany – w kontekście przyszłości jedynym pewnikiem 

jest bowiem to, że świat będzie zupełnie inny. 

sądzę również, że jeśli „świat jutra” nie będzie się 

opierał na dialogu, zostanie poddany ogromnym 

turbulencjom. aby jednak wprowadzić lepsze 
zarządzanie i zniwelować nierówności społeczne, 
musimy wzmocnić sferę publiczną i polityczną. 
rola polityków powinna zostać zredefiniowana 

– zamiast dążyć do przewodzenia i rządzenia, powinni 

stać się architektami zbiorowych porozumień 

i obywatelskiej współpracy. technologicznie już dziś 

moglibyśmy w większym zakresie włączyć ludzi 

we współrządzenie (np. poprzez internet), 

ale w praktyce obywatele nie są na to gotowi 

(nie zostali odpowiednio przygotowani).  

Nie bójmy się jednak mieć wielkich nadziei  

na zmiany – trzeba marzyć, aby marzenia  

mogły się spełnić.•

Tekst powstał dzięki rozmowie przeprowadzonej  
przez ośrodek THINKTANK z prof. Muhammadem yunusem  
podczas festiwalu Woodstock w Polsce 1 sierpnia 2014 r.

mechanizmy zarządzania „światem jutra”
opinia

prof. Muhammad Yunus:  
laureat Pokojowej Nagrody Nobla 
2006, twórca idei mikrokredytów 
i koncepcji przedsiębiorstwa 
społecznego, innowator społeczny, 
doradca sekretarza generalnego 
ONz i Komisji Europejskiej
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   w nadchodzącej dekadzie rozdźwięk między 
możliwościami współczesnego państwa 
a oczekiwaniami obywateli będzie się pogłębiać. 
Państwa będą bowiem coraz bardziej niewydolne 

w stosunku do funkcji, które powinny sprawować, 

a oczekiwania obywateli zaczną rosnąć. główną 

przyczyną tych napięć jest sytuacja, w której 

z jednej strony mamy globalny kapitał, a z drugiej 

– lokalną siłę roboczą. globalny kapitalizm przynosi 

korzyści całemu światu, w tym np. przyczynia się 

do szybkiego wzrostu chin. ale jednocześnie  

prowadzi do utraty miejsc pracy w innych krajach.  

tym samym procesom podlega i będzie podlegać 

Polska. rosnące oczekiwania obywateli będą się 

zderzać z niewydolnością instytucji publicznych 

niedostosowanych do nowych warunków 

oraz z brakiem wizji i woli jej realizacji.

   dlatego – wydaje mi się – nadzieje na 
pojawienie się instytucji, które staną się partnerem 
globalnego kapitalizmu, będą się wzmacniać. 
Na pewno lepiej taką rolę mogą odegrać silne związki 

państw, jak np. unia europejska. Nie oznacza 

to bynajmniej końca państwa narodowego, 

co powszechnie wieszczono w latach 90. XX w. 

w następstwie globalnego kryzysu finansowego, 

w czasie którego rynki desperacko sięgały po pomoc 

państwa, mówi się raczej o renesansie tej instytucji. 

Nie widać na scenie aktorów, którzy mogliby  

zastąpić państwo. wspomniane napięcia oraz 
nieprzystawanie państw do współczesnych wyzwań 
mogą zaś sprowokować działania odwrotne  
do demontażu państwa – wzrost nacjonalizmu. 
 

Już w XiX w. mieliśmy do czynienia z zaawansowaną 

globalizacją, co nie zapobiegło wybuchowi 

nacjonalizmów i pierwszej wojnie światowej. 

   Jednocześnie wzmacnia się trend przenoszenia 
przez miejską klasę średnią identyfikacji z poziomu 
narodowego na poziom lokalny. Na razie dotyczy 

to raczej wąskiej grupy obejmującej młodych 

aktywistów – osób zaangażowanych w politykę 

miejską. widać u nich zainteresowanie partycypacją 

w procesach demokratycznych, czy to we własnej 

dzielnicy, czy też w obrębie miasta. trend ten będzie 

jednak zataczał szersze kręgi. w odróżnieniu 

od skomplikowanych procesów na poziomie globalnym 

czy narodowym wspólnoty miejskie są bowiem 

możliwe do ogarnięcia. wynika to również z silnego 

przywództwa na szczeblu lokalnym. w polskim modelu 

ustrojowym to właśnie prezydent miasta dysponuje 

największą władzą, może nawet większą niż premier. 

dotyczy to szczególnie miast rozwiniętych 

gospodarczo, społecznie i kulturalnie. ludzie 

zaczynają więc dostrzegać, że w ośrodkach miejskich 

podejmowane są realne decyzje, co z kolei uruchamia 

grę interesów. i będą się coraz mocniej sprawami 

publicznymi interesować.•

wygra przywództwo lokalne
opinia

Leszek Jażdżewski:  
politolog i publicysta,  
redaktor naczelny „liberté!”
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   dekadę temu nie było łatwego dostępu 

do szerokopasmowego internetu, nie nosiliśmy  

ze sobą smartfonów ani tabletów, nie było twittera, 

a facebook raczkował jako serwis uniwersytecki.  

dziś trudno sobie wyobrazić społeczną przestrzeń  

bez nich. Podobnie będzie za 10 lat: wiele aplikacji, 

które będą w powszechnym użytku, jeszcze się  

nie narodziło. Pojawianiu się nowych rozwiązań 

i zalewowi aplikacji towarzyszyć będzie jednak  

wzrost e-wykluczenia. część społeczeństwa,  

która nie ma wystarczających kompetencji cyfrowych 

i dostępu do internetu, będzie podlegać marginalizacji 

związanej z ograniczonym dostępem do nowych  

usług czy informacji. zaniedbanie „cyfrowej inkluzji” 
może prowadzić do rosnących podziałów społecznych. 
dlatego będzie ona istotną kwestią zajmującą  
rządy i obywateli.

   wizja rozwoju technologii w naszym codziennym 

życiu jest kusząca. ale trzeba też spojrzeć na nią pod 

kątem „etyki korzystania z technologii”. w przyszłości 

wzrośnie świadomość, że urządzenia i aplikacje, 

których używamy, ułatwiają lub uprzyjemniają życie, 

ale jednocześnie mogą stwarzać zagrożenie  

mieszania się rzeczywistości realnej i cyfrowej.  

może się pojawić jako problem „cyfrowe uzależnienie”, 

nawyk ciągłego korzystania z urządzeń. będziemy 

mieli inteligentny dom, inteligentną pracę, 

inteligentne życie prywatne, ale jeśli coś odetnie nas  

od nich, nie będziemy wiedzieli, co ze sobą zrobić. 

Niedawno oglądałem film z badania przeprowadzonego 

w korei Południowej, jednym z najbardziej 

zaawansowanych technologicznie krajów na świecie. 

Jego bohaterem był pięciolatek, który dostał do ręki 

normalną gazetę i próbował przesuwać ręką obrazki. 

w najbliższej dekadzie zwiększy się konieczność 

edukowania młodego pokolenia, które wychowało się 

ze smartfonem w ręku, że są dwa rodzaje 

rzeczywistości: cyfrowa i analogowa, i trzeba  

umieć zachować równowagę pomiędzy nimi.  

rozwijanie takich urządzeń jak np. inteligentne 
opaski mierzące parametry organizmu  
będzie powodowało konieczność odpowiedzi  
na pytanie, jak być mądrze online i zachować  
w swoim życiu miejsce na prywatność. 

   rozwój technologii wywrze także ogromny  

wpływ na całe społeczeństwo, wzmacniając 

mechanizmy demokracji bezpośredniej.  

technologia jest wielkim sojusznikiem różnego  

rodzaju oddolnych działań społecznych.  

istniejące rozwiązania pozwalają każdemu  

na wyrażenie opinii o projekcie i ocenę działania  

władz. sfera i formy dialogu między administracją 
a obywatelami się rozwiną. Podobnie w firmach: 

szybkość, z jaką otrzymujemy dziś od rynku informacje 

zwrotne, pozwoli na lepsze projektowanie produktów, 

szybsze podążanie za trendami i błyskawiczną 

weryfikację propozycji.•

otrząśniemy się albo świat wirtualny nas pochłonie
opinia

Sławomir Stanik:  
country Manager Asus Polska
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nowe idee, trendy  i relacje

Wstąp już dziś!     www.mttp.pl/tts

Inspiruje do lepszego, bardziej efektywnego zarządzania i przywództwa w firmach 

i instytucjach. Pozwala na wymianę doświadczeń w gronie praktyków i ekspertów 

oraz zachęca do poszukiwania nowych metod działania i kreatywnego myślenia.  

Ułatwia nawiązywanie interesujących kontaktów zawodowych i osobistych.

THINKTANK SOCIETY

Członkostwo w THINKTANK SOCIETY obejmuje m.in:

n Prenumeratę „Magazynu THINKTANK” n Dostęp do Bazy Wiedzy Online  n Udział 

w dedykowanych spotkaniach z udziałem liderów n Platformę wymiany doświadczeń  

i komunikacji pomiędzy członkami n Zniżki na konferencje i inne bonusy

Klub dla liderów i Menedżerów biznesu  
i adMinistracji publicznej



To na świecie. A w Polsce? Od 1992 r. obserwujemy nie-
przerwany wzrost, panuje więc przekonanie, że gospodarka 
rynkowa sprawdza się dobrze. Dlatego rynek i jego instytucje 
zmieniają się nie tyle dzięki debacie na ten temat, ile dzięki 
trzem siłom: rozwojowi technologii, nowym nawykom kon-
sumentów i nowym potrzebom oraz trendom kulturowym. 

1.  iNstytucJe ryNku:  
mało istotNycH zmiaN
Prawdopodobieństwo zmian głównych instytucji, które 

tworzą ład rynkowy, globalnie i lokalnie, jest w najbliższej 
dekadzie niewielkie. Polski rynek będzie działał w ramach 
stworzonych po 1989 r. Współzależność od rynku euro-
pejskiego i globalnego będzie się pogłębiać, a perspektywa 
wejścia do strefy euro stanie się największym zagadnieniem 
strategicznym do rozstrzygnięcia. Trudno oczekiwać rów-
nież zmian w zakresie globalnego ładu. Nowym zjawiskiem 
może być pojawienie się nowych, bardziej szczegółowych 
regulacji dla instytucji finansowych oraz w niektórych ob-
szarach rynku.

ryzys w 2008 r. zbudował duże oczeki-
wania zmiany rynku oraz jego mechani-
zmów (głównie rynku finansowego). Ale 
nie zostały one spełnione. Nie pojawiła się 
sensowna alternatywa, ruchy niezadowo-
lonych nie wypracowały nowego paradyg-
matu działania, a rządy niechętnie anga-
żują się w regulacje rynku i prostowanie 
„przegięć”, które doprowadziły do ich roz-
chwiania (włączając ukrócenie rozpasania 
Wall Street). Rynek i jego instytucje trzy-
mają się więc mocno, choć z powszechną 
krytyką spotyka się zarówno finansjery-
zacja rynku (nadmierne uzależnienie od 
banków i  pieniądza), jak i  globalizacja 
(koncentracja kapitału w rękach dużych 
korporacji, które zasięgiem działania przy-
ćmiewają rządy), nadmierna koncentracja 
kapitału w rękach najbogatszych czy ro-
snące rozwarstwienie społeczne. 

krytycy rynku i zwolennicy bardziej sprawiedliwego świata roztaczają perspektywy transformacji 
modelu wolnego rynku, a nawet zastąpienia go inną formą wymiany dóbr i usług. wszystko 
wskazuje jednak na to, że instytucje rynkowe radykalnie się w najbliższej dekadzie nie zmienią, 
najmocniej przekształci je cyfryzacja oraz wzrost świadomości konsumentów.

między wyborem  
a ProtekcJoNizmem
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2.  zaNikaNie barier terytorialNycH 

wzrostu i „PęczNieNie firm”
Bariery geograficzne działania firm zanikają i ten trend 

będzie się wzmacniać. Każde przedsiębiorstwo ma szansę 
stać się globalnym. Znacznie zwiększy się liczba firm używa-
jących e-commerce i działających w internecie, w tym mini-
firm globalnych. Najbliższa dekada przyniesie wzmocnienie 
trendu eksportowego, wzrośnie więc udział eksportu w re-
lacji do PKB. Negatywnym zjawiskiem będzie rosnąca kon-
centracja udziału dużych firm w rynku kosztem mniejszych 
(np. dominacja handlu spożywczego przez Biedronkę). Duże 
korporacje będą miały tendencje do tworzenia  ekosystemów 
zamykających klienta w swoim kręgu, by dostarczyć mu peł-
ne spektrum usług i produktów (telekomy, banki) – może to 
w efekcie zawężać wybór. 

3.  tecHNologie  
– ku iNdywidualizacJi i e-HaNdlowi
Rozwój technologii radykalnie zmienia rynki produktów 

i usług, a skutkiem będzie m.in. hiperkonkurencja ofert cy-
frowych. Już teraz w AppStore pojawia się 19 tys. aplikacji 
dziennie, a  w  crowdfoundingowym serwisie Kickstarter 
swoje pomysły pokazało 3 mln użytkowników z 214 krajów, 
z czego w 2013 r. wsparcie znalazło 19 tys. (18 tys. w 2012 r.). 
Dzięki możliwości współtworzenia konsument nie jest już 
tylko odbiorcą produktu – staje się kreatorem, pomysłodaw-
cą, opiniotwórcą i nośnikiem reklamowym. Współtworzenie 
powoduje, że konsumenci będą wpływać na kształt produktu, 
jego funkcjonalność i jakość, a także wymuszać zachowania 
na sprzedawcach i dostawcach.

E-commerce staje się istotnym elementem rynku i jego 
znaczenie zwiększy się w przyszłości: za dekadę większość 
produktów będzie kupowana online, głównie mobilnie.  

Sposób dostarczania usług zmienią np. drukarki 3D, a dostę-
pu do nich np. biometria. Choć nie wszystkie elementy ryn-
ku zostaną scyfryzowane, będziemy coraz częściej sięgali po 
różne dobra za pomocą kanałów elektronicznych. Zmniejszy 
się znaczenie gotówki, a także materialnych nośników (pa-
pierowej prasy, płyt itd.). Technologie wpłyną ponadto na 
usługi oferowane np. w medycynie (e-recepty, e-diagnoza, 
konsultacje online itp.). 

E-commerce i rozwój technologii oszczędzi czas, ale sła-
bym punktem rozwoju technologii i  szybkiego kontaktu 
z klientem może być „przebodźcowanie”: zmuszanie go do 
ciągłego wybierania i konsumowania. Części konsumentów, 
w tym młodych, nie będzie stać na nadążanie za rynkiem, 
co może rodzić frustrację. Istotnym wyzwaniem stanie się 
przeciwdziałanie e-wykluczeniu. 

4.  rozwóJ mikroryNków  
i mikrotreNdów
Rozwój technologii i e-commerce w połączeniu z gro-

madzeniem danych pozwoli też na większą indywidualiza-
cję oferty. Rynek podzieli się na oferujący produkty uniwer-
salne, unifikowalne oraz na indywidualne, customizowane. 
Firmy będą koncentrować się na tworzeniu nisz. Będzie to 
rodzaj gry: obok unifikacji produktów rozwinie się rów-
nież „długi ogon” produktów adresowanych do wąskich 
grup specyficznych odbiorców. Powstawaniu i rozwojowi 
mikronisz będą sprzyjały trendy kulturowe, kształtujące 
różne zachowania klientów (ekologiczni, retronowocześni, 
zabawowi, lokalni, niegrzeczni i inne). Spore znaczenie ze 
względu na demografię będzie miał też rynek starszych 
konsumentów – pojawi się więcej produktów i usług skie-
rowanych do nich, wzrośnie siła zakupowa kobiet i rynek 
do nich adresowany.

  Dekadę temu nie było łatwego dostępu do szerokopasmowego 
internetu, nie powstały jeszcze smartfony ani tablety. nie istniał także 
Twitter, a Facebook dopiero raczkował jako lokalny serwis uniwersytecki. To pokazuje,  
jak szybko technologia zmienia nasze życie. nadchodząca dekada przyniesie  
z pewnością kolejne wynalazki związane z internetem czy – szerzej mówiąc 
– komunikacją między ludźmi. na nasze życie istotny wpływ będzie miał  
też rozwój biotechnologii, m.in. inżynierii genetycznej.  
Marcin Rotkiewicz, dziennikarz działu naukowego tygodnika „Polityka”
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5.  rozwóJ modeli sHariNgowycH 
i sPołeczNoŚciowycH
Obok modeli zakupu i własności rozwiną się mocniej 

modele współużytkowania (dzielenie się samochoda-
mi, mieszkaniami, produktami). Młode pokolenie będzie 
chciało pożyczać samochody, a nie je mieć, modele takie jak 
Uber zmieniają np. branżę taksówkową, a veturilo – spo-
sób korzystania z rowerów. Można się spodziewać rozwoju 
nawyku pożyczania rzeczy, modeli społecznościowych typu 
couchsurfing. Modele te będą jednak raczej marginalne niż 
mainstreamowe; nie zagrożą koncepcji własności oraz idei 
rynku, ale będą przypominać o tym, że podmiotem rynku są 
ludzie. Trend ten może sprzyjać rozwojowi postaw bardziej 
świadomych i oszczędnych, a także – ekonomii społeczno-
ściowej, np. rozwojowi modeli przedsiębiorczości społecznej 
i pomysłów na biznes, który zarazem rozwiązuje problemy 
społeczne. Innym wzmacniającym się zjawiskiem będzie 
tworzenie wspólnot konsumenckich (np. użytkownicy Apple, 
biegacze itp.), skupionych wokół wspólnych wartości i marek.

6.  bardzieJ Świadome wybory 
koNsumeNtów
Dzięki mediom społecznościowym i informacji klient zy-

skuje znacznie większą wiedzę o towarach i usługach. Wiedza 
ta będzie wzrastać, co – z jednej strony – wzmocni presję 
klientów na firmy, a z drugiej – uczyni wybory konsumenc-
kie bardziej świadomymi. Firmy muszą liczyć się z tym, że 
dane na temat ich działalności oraz jakości produktów staną 
się powszechnie znane i komentowane, co może oznaczać 
też ataki krytyki. Jednocześnie świadomość konsumentów 
zmieni ich wybory. Wraz ze wzrostem zamożności wzrośnie 
zainteresowanie np. fair trade i odpowiedzialnym działaniem 
firm, wzrośnie wrażliwość konsumentów na społeczną  

odpowiedzialność biznesu. Konsumenci będą wymuszać na 
firmach, by działały odpowiedzialnie. Korporacje będą „ewo-
luować w dobrą stronę”, żeby przetrwać na rynku. Wzrośnie 
świadomość konsumentów w zakresie wagi ich wyborów 
i znaczenia dla lokalnego biznesu: będą wspierać mocniej 
lokalne sklepy, piekarnie, usługi itp. Zwiększy się refleksja 
nad umiarkowaną konsumpcją, która nie powoduje mar-
notrawstwa (np. żywności, ale też innych zasobów), może to 
sprzyjać racjonalizacji konsumpcji. A także takim postawom 
jak mądrzejsze używanie dóbr naturalnych (np. płukanie to-
alet wodą deszczową, oszczędność energii, porównywanie 
cen i parametrów produktów i dostawców, którzy znajdują 
się najbliżej itp.). Elementem świadomej konsumpcji będzie 
refleksja nad tym, czy dany produkt rzeczywiście jest po-
trzebny, myślenie nad rozwiązaniami alternatywnymi (np. 
zastępowanie mięsa produktami roślinnymi itp.).

7.  Big Data vs. PragNieNie  
aNoNimowoŚci
Wiedza firm na temat preferencji klientów znacznie się 

zwiększy dzięki posiadanym przez nie danym. Pozwoli to 
personalizować ofertę i oferować klientowi produkty bar-
dziej do niego dopasowane. Zrodzi zarazem silny opór. 
Obrót danymi konsumpcyjnymi jest postrzegany jako in-
gerencja w delikatną sferę praw i wolności – i ta percepcja 
może się wzmacniać. Firmy będą poszukiwać bezpiecznych 
granic obrotu danymi, wśród klientów może zaś rosnąć nie-
chęć do ich ujawniania. Będzie to problem zwłaszcza firm, 
które nie podlegają europejskiej jurysdykcji. Kontrtrendem 
na gromadzenie danych będą aplikacje „czyszczące” tożsa-
mość w sieci.   ●

  Jednym z ważnych wyzwań dla Zachodu mogą być 
nierówności ekonomiczne. utrzymanie dotychczasowego tempa ich 
narastania sprawi, że nawet pokryzysowe ożywienie gospodarcze nie złagodzi 
napięć społecznych, gdyż większość pochodzących ze wzrostu pkB zysków 
popłynie do wąskiej grupy najzamożniejszych obywateli. ponadto 
nagromadzony kapitał będzie poszukiwał inwestycji, co z kolei grozi tworzeniem 
coraz to bardziej skomplikowanych i ryzykownych produktów finansowych, 
a w efekcie kolejnym kryzysem, podobnym do tego z 2008 r.  
łukasz Pawłowski, tygodnik „Kultura liberalna”
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scenariusze na przyszłość

zamknięcie na wspólny rynek

   Słabnąca gospodarka Europy, turbulencje 
globalne, rosnąca konkurencja światowa i spadek 
dochodów będą wzmacniać tendencje 
protekcjonistyczne i skutkować rosnącą niechęcią 
do wspólnego rynku. zjawisko to dotknie też 
część Europy. W konsekwencji polskie produkty 
zaczną mieć problemy ze zbytem na rynkach 
unijnych. W Polsce z kolei dojdą do głosu silne 
ruchy domagające się faworyzowania polskich 
produktów i nawołujące do bojkotu towarów 
z innych krajów. 

   Pojawi się silna kontestacja udziału w jednolitym 
unijnym rynku, wzmocni się również sceptycyzm 
wobec wejścia Polski do strefy euro. Trendy te 
będą podsycane przez populistów i nacjonalistów. 
Wzrośnie presja na zwiększenie regulacji w imię 
„ochrony praw konsumentów”. Wprowadzane 
rozwiązania będą działać siłą rzeczy wybiórczo, 
pogarszając ofertę rynkową i wybór 
konsumentów. Będzie to skutkować m.in. zwyżką 
cen. Silni gracze zaczną wykorzystywać swoją 
silną pozycję rynkową, by forsować sprzyjające 
sobie rozwiązania i dominować w zajętych 
przez siebie niszach. 

   Rozwoju technologii nie da się, co prawda, 
zatrzymać, ale wybrzmią opinie, by w imię 
ochrony rynku i praw konsumentów mocno go 
ograniczyć. Pretekstem będą regulacje e-handlu 
oraz przepisy dotyczące danych. Tendencje te nie 
doprowadzą do ograniczenia wolnego rynku, 
ale mogą znacznie pogorszyć sytuację zwłaszcza 
tych konsumentów, którzy nie będą mieli 
możliwości wyboru i korzystania z dobrodziejstw 
technologii, czyli głównie e-wykluczonych.

w stronę sprawiedliwego rynku 

   Dobre rozeznanie regulatora w nowych mechanizmach 
rynku (nowe modele ekonomiczne, Big Data, nowe 
zjawiska) i w starych wyzwaniach (jakość oferty, dbałość 
o konsumenta, ochrona konsumentów, dbałość o interes 
polskich firm, przeciwdziałanie monopolom i nadmiernej 
koncentracji) oraz wypracowanie przemyślanych regulacji 
spowodują, że rynek będzie działał jako względnie 
sprawiedliwy mechanizm wymiany dóbr i usług, 
zapewniając firmom w miarę nieskrępowaną działalność, 
a konsumentowi – swobodny wybór. Odpowiednie 
regulacje będą przeciwdziałać zwłaszcza drastycznemu 
wprowadzaniu klientów w błąd, nadużywaniu 
wykorzystania ich danych osobowych oraz monopolizacji 
sektorów rynku.

   Przyjęte rozwiązania będą sprzyjać łatwemu zakładaniu 
i ekspansji firm, a także e-handlowi w Polsce i Europie 
(zniknie znaczna część barier formalnych i logistycznych). 
Otworzy to dla polskich produktów inne rynki. Wzrośnie 
świadomość uczestników rynku: etyczne podejście 
i oferowanie realnej wartości przez producentów dóbr 
i usług oraz świadomość konsumentów w zakresie tego, 
jak ich decyzje wpływają na gospodarkę (świadoma 
konsumpcja i wybieranie lokalnych produktów). Wzmocni 
się trend wyboru produktów lokalnych, fair trade, 
tworzonych z poszanowaniem środowiska, sprzyjających 
powstawaniu lokalnych miejsc pracy. Konsumenci zyskają 
większy wpływ na firmy, które będą musiały liczyć się 
z ich głosem. zostanie wypracowany rozsądny konsensus 
w zakresie danych osobowych klientów, który pozwoli 
firmom na personalizowanie oferty bez zniechęcania 
konsumentów. 

   znaczna część transakcji przeniesie się do sieci: za dekadę 
wiele usług i produktów będzie kupowanych przez telefon 
i dostarczanych do domu. Kontrola społeczna (efekt 
mediów społecznościowych) spowoduje, że firmy nie będą 
wprowadzać konsumentów w błąd, a z kolei świadomość 
konsumentów będzie sprzyjała wzrostowi lokalnej 
gospodarki i lokalnych firm.

pesymistyczny: optymistyczny:
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   w technologiach zmiany są tak szybkie,  
że trudno przewidzieć, jak będą wyglądać urządzenia, 
z których będziemy korzystali za dekadę.  
Średni czas życia sprzętu elektronicznego  

to kilkanaście miesięcy i chociażby z tego powodu 

przełomowe rozwiązania szybko „rozchodzą się”  

po rynku. Pierwszy model iPhone’a tak bardzo 

zrewolucjonizował rynek, że po dwóch latach 

większość producentów telefonów musiała  

stworzyć produkt przypominający go pod względem 

funkcjonalności. ci, którzy tego nie zrobili  

(np. Nokia czy blackberry), spadli w rankingach 

sprzedaży na ostatnie pozycje, i to zaledwie  

w ciągu kilku lat. 

   eksperci uważają, że obszarem największych 
zmian w najbliższym czasie będą technologie 
odpowiadające za połączenia między ludzkim 
umysłem a komputerem. Już w tej chwili możliwe  

jest pisanie bez użycia klawiatury. zastępuje ją  

badanie aktywności elektronicznej mózgu.  

Postęp w tej dziedzinie byłby kluczowy dla osób 

niepełnosprawnych, które dzięki nowym rozwiązaniom 

mogłyby pracować z komputerem. mógłby także 

zmienić sposób pracy i zwiększyć jej efektywność, 

a także skuteczność komunikowania się.

w nowoczesnych urządzeniach potrzeba coraz  

więcej energii. Jej zapewnienie, a także zwiększenie 

długości życia baterii stanie się więc jednym z wyzwań. 

zapotrzebowanie na energię wzrośnie w przypadku 

takich rozwiązań jak wyświetlacz bezekranowy, 

dzięki któremu będzie można projektować 

rzeczywistość 3d w przestrzeni. ta technologia 

może wkrótce trafić do wielu klientów. 

eksperci przewidują, że rosnący rynek w krajach 

dynamicznie rozwijających się wymusi dostosowanie 

produktów i usług do potrzeb oraz stylu życia 

tamtejszych konsumentów. będą oni nadal poszukiwać 

nowości i dobrej jakości. Jednocześnie wzrosną  

ich oczekiwania, żeby kupowane produkty i usługi  

były zgodne z ich przekonaniami co do dbałości 

o środowisko naturalne czy innych ważnych dla nich 

kwestii. młodzi konsumenci nadal pozostaną  

grupą wyznaczającą i propagującą nowe trendy.  

można przewidywać, że będą jeszcze bardziej skłonni 

dzielić się swoimi opiniami o produktach i usługach 

z faktycznymi znajomymi oraz z coraz liczniejszą grupą 

wirtualnych znajomych, z którymi kontaktują się 

jedynie poprzez internet i nowe media. ich opinia 

będzie mieć rosnące znaczenie, gdyż jest to grupa 

najmniej lojalna i najbardziej podatna na rekomendacje 

rówieśników. młodzi ludzie poszukują nieustannie 
informacji, ale takich, które uznają za obiektywne. 
Przyzwyczajeni do ciągłej ekspozycji na przekazy 
reklamowe są na nie dość odporni i reagują niechęcią 
na nachalne próby manipulowania ich decyzjami. 
oczekują także, że firmy będą otwarte na ich 

propozycje i sugestie zmian w ofercie.  

dialog klienta z firmą będzie więc zastępował 

jednostronny przekaz.•

technologiczne w służbie wygody
opinia

Wojciech Pronobis:  
dyrektor Departamentu Usług 
Postpaid w T-Mobile Polska SA
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   Jeżeli siłą polskiej gospodarki jest siła 

przedsiębiorstw, które ją tworzą, kluczem 

do dalszych sukcesów firm jest przyspieszenie 

upodmiotowienia gospodarki. to proces, w wyniku 

którego decydującą rolę na rynku będą odgrywać 

firmy z centralami w Polsce. będzie to oznaczało, 

że umiemy tworzyć własne, mocne narodowe 

przedsiębiorstwa. a ponadto, że potrafimy przekonać 

zachodnie korporacje, że Polska ma istotny potencjał 

i jest ciekawym rynkiem, więc warto tu lokować 

np. centrale regionalne dysponujące niezależnością 

decyzyjną. dlaczego to jest istotne? 

   Podmiotowość gospodarki tworzy solidne 
podstawy do ekspansji, a ta jest niezbędna, by wyrwać 
się z syndromu średniaka, w który powoli wpadamy 
jako kraj. Jesteśmy średnią gospodarką, mamy nie 

najgorsze firmy (ale np. na tle europy zachodniej 

co najwyżej średnie), jakoś sobie radzimy, ale trudno 

się bardziej spektakularnie ruszyć do przodu. 

Jednocześnie w każdej branży mamy już 

przedsiębiorstwa, które stworzyły dobre marki  

i umieją zrobić z nich użytek. odnosząc sukces na 

rynku krajowym, profesjonalizując swoją organizację 

i zarządzanie marką w Polsce, uczą się mierzyć 

z najbardziej wymagającymi konsumentami. 

oferują już wysoką jakość i korzystają z przewagi 

kosztowej, mogą więc budować sukces na rynkach 

europejskich czy wręcz globalnych. 

ale w perspektywie dekady to już przestanie 
wystarczać. aby utrzymać ten trend, do słowa  
„jakość” musimy dodać słowo „wartość” – coś,  
co będzie dodatkowym wyróżnikiem marek  
na rynku, dowodem ich wyjątkowości, której  
oczekują bardziej wyrobieni konsumenci. 

Paradoksalnie sprzyjać nam będzie także to, 

że najbliższe 10 lat to raczej okres niestabilności 

na rynkach. Ponieważ polskie firmy nauczyły się 

reagować elastycznie na to, co się wokół nich dzieje, 

daje im to szanse na skuteczną ekspansję. 

duże znaczenie ma także umiejętność myślenia 

w skali globalnej, zwłaszcza w przypadku e-biznesu. 

Na szczęście rodzime firmy mają coraz mniej 

uprzedzeń i coraz odważniej konfrontują swoją ofertę 

z oczekiwaniami konsumentów z całego świata.

   w najbliższych latach sieć będzie miejscem 
coraz wyraźniejszej interakcji pomiędzy rynkiem 
a konsumentami, bezpośredniego mierzenia popytu, 
poszukiwania rozwiązań i kreowania nowych 
produktów czy usług. to stwarza zupełnie nowe 

warunki do działania i otwiera możliwości 

rozwoju przedsiębiorczości opartej nie na skali, 

lecz na dobrym pomyśle. to z pewnością jeden 

z bardziej perspektywicznych kierunków rozwoju 

polskiego biznesu w najbliższych latach.•

w stronę tworzenia silnych polskich marek
opinia

Wojciech Morawski:  
właściciel i prezes założonej 
w 1993 r. firmy Atlantic



   w raporcie Cyfrowa przyszłość Polski, 

przygotowanym przez deloitte i amarach research, 

czytamy, że jeśli Polska przyspieszy rozwój 

infrastruktury szerokopasmowej, wkład internetu 

w rozwój polskiej gospodarki przełoży się na wzrost 

jego udziału w ogólnym Pkb do roku 2020 z obecnych 

ok. 3 proc. Pkb do ok. 9,5 proc. Przyspieszenie tego 

procesu w Polsce np. do poziomu Norwegii, lidera 

cyfryzacji, może m.in. zmniejszyć liczbę bezrobotnych 

w Polsce o ponad 270 tys. wraz ze wzrostem 

dobrobytu poprawi się z kolei jakość życia obywateli. 

cyfryzacja oznacza więc konkretne korzyści. 

cyfryzacja dynamicznie zmienia zasady gry 
na gospodarczej mapie europy i świata. dotyczy to 

szczególnie branży telekomunikacyjnej – operatorzy 

lokalni muszą dziś mierzyć się z globalnymi 

konkurentami, bo internet i nowe technologie 

nie znają granic. ten trend będzie się umacniał. 

oznacza to, że firmy powinny móc się poruszać 

w konkretnych warunkach regulacyjnych, a zasady 

muszą być jednolite i dla podmiotów lokalnych, 

i globalnych.  to z kolei wymaga wsparcia ze strony 

państwa, dzięki któremu uda się uzyskać równowagę 

pomiędzy dbałością o interes konsumentów 

a zapewnieniem stabilnych warunków rozwoju firm. 

Na szczęście coraz więcej polskich firm rozumie rolę 
cyfryzacji w osiąganiu rynkowego sukcesu 
i z powodzeniem wykorzystuje szansę wynikającą 
z innowacyjności – działają już przedsiębiorstwa, 

które z poziomu lokalnych podmiotów awansowały do 

ligi graczy mogących konkurować na globalnym rynku, 

skutecznie zmieniając przy okazji polską gospodarkę 

i jej postrzeganie. obok dużych, dojrzałych firm 

jest też wiele polskich start-upów gotowych stawić 

czoła konkurentom globalnym. ale wciąż jest ich zbyt 

mało, by całkowicie zmienić obraz polskiej gospodarki.

Polska ma nie tylko ambicje, lecz także realne szanse 
być w czołówce państw o najbardziej dynamicznej 
gospodarce. ale nie może już mieć wątpliwości, 
że podstawą rozwoju nowoczesnych państw jest 
innowacyjna gospodarka, oparta na wiedzy. musi więc 
niwelować cyfrowe różnice, jakie dziś dzielą ją 
od krajów europy zachodniej.

   dlatego potrzebny jest właściwy klimat 

gospodarczy, sprzyjający przedsiębiorcom mogącym 

dostarczać wysokiej jakości ofertę – klimat wspierający 

gospodarkę dynamiczną, otwartą na innowacje. 

Jakie warunki Polska powinna spełnić, aby zrealizować 

ten cel? dotyczą one wielu obszarów (patrz raport 

Cyfrowa przyszłość Polski), m.in. tworzenia bodźców 

podatkowych w zakresie inwestycji w innowacyjne 

narzędzia cyfrowe zwiększające ich konkurencyjność. 

taka inicjatywa oparta na zachętach finansowych 

pozwoli na wykorzystanie systemu fiskalnego 

jako dźwigni ekonomicznego rozwoju lokalnych firm, 

a także na przyjęcie takiej polityki konkurencyjnej, 

która wspierać będzie skalę służącą innowacji i stworzy 

warunki rozwoju podmiotów nie tylko na rynku 

lokalnym, lecz także globalnym. od wielkości 

inwestycji i zaangażowania zależy wszak, 

gdzie na gospodarczej mapie europy znajdzie się 

Polska za 5 czy 10 lat. •

Patrycja Gołos:  
dyrektor ds. korporacyjnych 
i polityki publicznej UPc Polska

inwestycja w nowoczesność 
opinia
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drenaż talentów, rośnie tempo dezaktualizacji kompetencji, 
szczególnie w grupie 50+. Przyszłość pracy w dużej mierze 
zależy więc od tego, czy będziemy potrafili wykorzystać tren-
dy (automatyzacja, znikanie branż, rozwijanie nowych kom-
petencji), zamieniając je w szanse. Niebagatelną rolę odegrają 
też polityka i regulacje. Rynek pracy kształtuje obecnie silnie 
sześć trendów: 

1.  automatyzacJa, robotyzacJa, 
elimiNacJa czyNNika ludzkiego
Technologia powoduje postępującą automatyzację na 

rynku pracy. Firmy szukają rozwiązań, które wyeliminują 
ludzi, rozwijają robotykę i stawiają na rozwiązania cyfrowe. 
Widać to w takich branżach jak produkcja, finanse, rolnic-
two, branże wydobywcze – np. KGHM testuje w kopalniach 
bezzałogowy kombajn, sterowany sieciami neuronowymi. 
Zmiany następują też w usługach i handlu, które w znacznym 
stopniu również są automatyzowane. Wartość rynku e-com-
merce sięgała w 2013 r. w Polsce już ok. 30 mld zł (według 
szacunków Cube Research). Wprowadzanie w sklepach kas  

racę można traktować wąsko – jako 
płatne zajęcie, które wykonujemy, by 
przeżyć. Ale ma ona także szerszy wy-
miar – pomaga nadać życiu sens i rozwi-
jać się osobiście oraz społecznie. Dlatego 
w refleksji o tym, czym praca będzie za 
dekadę, nie chodzi tylko o ustanowienie 
listy nowych zawodów i kompetencji 
potrzebnych, by je wykonywać. Waż-
ne jest też, jaką funkcję będzie pełnić 
zatrudnienie jako podstawa egzysten-
cji społeczności i zarazem warunek jej 
rozwoju. 

25 lat polskich przemian sporo 
zmieniło również w tym obszarze. Nie-
wiele zawodów nie uległo zmianom 
m.in. wskutek rozwoju technologii. Ale 
obecnie rynek pracy w Polsce się kurczy, 
długoterminowe prognozy zakładają 
ujemny przyrost naturalny, postępuje 

Praca może stać się luksusem i przedmiotem pożądania. cyfryzacja i nowe technologie 
zmienią wiele zawodów oraz rzeczywistość pracowników i konsumentów. kluczowe znaczenie 
dla przyszłości pracy i jej kształtu będzie miała jednak przyjęta przez państwo polityka 
rozwojowa. a także skuteczność, z jaką firmy będą starały się zwiększać zaangażowanie 
i efektywność pracowników. 

od Przymusu  
do luksusu

  P O l S K A  z A  1 0  l AT:  W I z J E  R O z W O J U  _ 



WWW.MT T P. P L

samoobsługowych (koszt zwraca się po 1,5 roku) może z ko-
lei wyeliminować zawód kasjera. Wynalazki, nad którymi 
pracują obecnie firmy (samojezdne samochody, np. testowa-
ne już Google Car, Mercerdes S500 czy inteligentne auto Nis-
sana), rozwój drukarek 3D (wzrost rynku o 20 proc. rocznie) 
zastąpią niewykwalifikowanych pracowników. Automatyza-
cja, robotyka i cyfryzacja nie zostaną wprowadzone wszędzie, 
ale już zmieniają sposób pracy i eliminują niektóre zajęcia, 
a na pewno będą je mocno zmieniać w najbliższej przyszłości.

2.  zmiaNa cHarakteru  
i PrzekształcaNie braNż
Automatyzacja i  cyfryzacja, ale też zmiany kulturowe 

powodują znikanie lub przekształcanie się branż. Agencja 
Associated Press podaje, że w latach 2000–2010 zniknęło 
z amerykańskiego rynku pracy 1,1 mln sekretarek, o 63 proc. 
zmniejszyła się liczba maszynistek, o 46 proc. agentów biur 
podróży. Amazon kupił Kiva Systems, producenta robotów 
wędrujących po magazynach, przewożących bez udziału 
człowieka towary na miejsce załadunku. Testuje też drony, 
które będą dostarczały nam przesyłki do domu. To może 
zwiastować koniec zawodu magazyniera i kuriera. Badacze 
Carl B. Frey i Michael A. Osborne z Oksfordu przekonują, 
że w najbliższych latach zagrożonych jest w Stanach Zjed-
noczonych nawet 47 proc. miejsc pracy – to skutek zmian 
w branżach.

Zmniejsza się zatrudnienie w sektorach, w których pra-
cownicy wykonywali proste, powtarzalne prace związane 
np. z  administrowaniem i  zarządzaniem dokumentacją. 
W Polsce w ciągu dekady zatrudnienie w tej branży spadnie 
o połowę. Z kolei Poczta Polska prognozuje, że w 2025 r. na 

skutek tzw. e-substytucji zostanie wy-
słany ostatni papierowy list – komuni-
kacja przeniesie się do internetu (wów-
czas pojawi się problem z listonoszami 
i pozostałymi pracownikami urzędów 
pocztowych, których firma zatrudnia 
obecnie w liczbie 90 tys.). Według Insty-
tutu Pracy i Spraw Socjalnych o 31 proc. 
spadnie zatrudnienie w rolnictwie i pro-
dukcji żywności, za to wzrośnie w zarzą-
dzaniu i finansach czy ochronie.

3.  PoJawiaNie się  
NowycH usług
Jednocześnie powstaną nowe zawo-

dy i wykształcą się nowe umiejętności. 
W  filmie Ona, którego akcja dzieje 
się w  niedalekiej przyszłości, główny 
bohater jest profesjonalnym autorem 
listów – tworzy je za zapracowanych 
ludzi, którzy chcieliby do najbliższych 
napisać piękną prozą, ale nie mają na to 
czasu. To na razie fikcja, ale fakty dowo-
dzą, że liczba zawodów wspierających 
życie codzienne rośnie. Do niedawna 
korzystała z  takich usług tylko wąska 
grupa (elity), teraz to się zmienia. Fikcją 
nie jest osobisty konsjerż, załatwiający 
za nas codzienne sprawunki, planują-
cy nasz czas przeznaczony na podróże 
i rozrywkę; mentor uczący planowania 

6 mln
O tyle 
zmniejszy się 
liczba osób 
w wieku 
produkcyjnym 
w UE w latach 
2006–2020.

Tyle wyniesie bezrobocie w Polsce w 2020 r. według optymistycznej
prognozy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.
źródło: www.prognozowaniezatrudnienia.pl3,1% 
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życia zawodowego i rozsądnego podejmowania życiowych 
decyzji; psi psycholog, domowy opiekun zwierząt, którzy zaj-
mą się pupilem, gdy nas nie ma w domu. Rośnie np. rynek 
ubezpieczeń dla psów i kotów (15 mln zwierząt), powstają 
hotele dla zwierząt domowych itd.

W obliczu chorób cywilizacyjnych, takich jak depresja 
(8 mln Polaków borykających się z zaburzeniami psychiczny-
mi), wzrośnie na pewno popyt na terapeutów, psychologów 
i psychiatrów. Rośnie rynek ekspertów wspierających życie 
zawodowe (3 tys. zarejestrowanych coachów, powstają nowe 
obszary, np. coaching umiejętności cyfrowych). Wzrasta licz-
ba miejsc pracy w zawodach związanych z opieką nad senio-
rami czy – ogólnie – ze zdrowiem (do 2020 r. potrzeba 15 tys. 
miejsc pracy dla lekarzy i ponad 200 tys. dla pielęgniarek). 
Silna urbanizacja zwiększa popyt na ekspertów ds. zarządza-
nia przestrzenią miejską. Laicyzacja zwiększa zainteresowa-
nie specjalistami dbającymi o życie duchowe – rośnie rynek 
wróżek, ezoteryków, a niskie zaufanie do publicznej służby 
zdrowia (połączone z brakiem środków na prywatne lecze-
nie) rozwija zawody znachorów i uzdrowicieli.

4.  rozwiJaNie komPeteNcJi  
PrzyszłoŚci
Automatyzacja, komputeryzacja i  pojawienie się sieci 

neuronowych otwiera nowe możliwości dla osób mających 

nowe kompetencje, m.in. informatyczne i programistyczne. 
Trendem jest też rozwijanie kompetencji, które okażą się po-
trzebne w warunkach, w których komputery będą nieodzow-
nym partnerem pracownika. Ekonomiści z Massachusetts 
Institute of Technology, Erik Brynjolfsson i Andrew McAfee, 
definiują umiejętności, w których człowiek zawsze będzie 
przewyższać komputer. Są to m.in. stosowanie matematy-
ki i statystyki, zarządzanie zespołem i negocjowanie (każda 
organizacja potrzebuje menedżera), perswazja (zawód sprze-
dawcy nigdy się nie zestarzeje) czy inteligencja emocjonalna 
i umiejętność opieki (jesteśmy biologicznie uwarunkowani 
na ludzką uwagę i dotyk). Z kolei raport Future Work Skills 
2020 (badaczy z Uniwersytetu w Phoenix) wśród kompeten-
cji, których rola na rynku pracy w przyszłości będzie rosnąć, 
widzą też m.in. umiejętność nadawania sensu działaniom 
podwładnych, kompetencje cyfrowe, umiejętność przetwa-
rzania danych i zdolności matematyczne, interdyscyplinar-
ność, poruszanie się w środowisku międzykulturowym, my-
ślenie projektowe czy adaptacyjność (biegłość w wymyślaniu 
niekonwencjonalnych rozwiązań).

Przygotowany w 2009 r. przez PARP raport Foresight kadr 
nowoczesnej gospodarki ujawnia, że w Polsce, jak i w Euro-
pie, w  perspektywie wieloletniej (10–20 lat) cenne będą 
kompetencje (prócz wymienionych już powyżej) dotyczące 
zarządzania wiedzą, komunikacji interpersonalnej, ochrony 

  Za dekadę większość Polaków zrozumie, że bez równowagi 
między różnymi aktywnościami życie staje się przygnębiające. To 
ograniczy liczbę pracoholików, którzy zapominają, że oprócz pracy i snu potrzebne 
są: rozrywka, relacje oraz intymność. Zwiększenie ich świadomości w tym zakresie 
spopularyzuje działania prospołeczne i będzie miało wpływ na podejście do pracy. 
Wygrywać będą te firmy, które zadbają o corporate wellness. dlatego organizacje 
zaczną zarządzać przez wartości i postawią na elastyczne formy zatrudnienia.  
Anna zaremba, laureatka III nagrody w konkursie THINKTANK i ASUS na opinię o przyszłości (RE-WIzJE)
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własności intelektualnej, ale też: znajomość technologii in-
formatycznych, znajomość języków obcych i branżowych, 
wykorzystanie technologii mobilnych. Według uczestników 
RE-WIZJI do tego zestawienia warto dodać kompetencje 
uczenia się przez całe życie oraz zarządzania optymizmem 
i rozbudzania entuzjazmu, co może być szczególnie przy-
datne w polskiej „kulturze narzekania”. O kształceniu tych 
umiejętności pracowników rozmawiają firmy i uczelnie.

5.  zwiększaNie zaaNgażowaNia 
i efektywNoŚci PracowNików
Efektywność pracowników powoli wzrasta, ale z punktu 

widzenia firm olbrzymim problemem jest ich niskie zaan-
gażowanie. Ponieważ prowadzi ono do olbrzymich strat, już 
dziś firmy koncentrują się na tym wątku. Opublikowana 
przez PARP Diagnoza stanu HR w  polskich przedsiębior-
stwach wskazuje, że dla zatrudnionych najważniejszymi 
czynnikami wpływającymi na ich zaangażowanie w pracę 
są identyfikacja z misją firmy, wiedza na temat swojej zawo-
dowej przyszłości oraz możliwość samodzielnego wykony-
wania zadań i zdobywania nowej wiedzy. Na wspomnianą 
identyfikację wpływa zaś otwartość i dyspozycyjność zarządu 
dla pracowników, dostępność informacji, dobre przywódz-
two włączające pracowników w decyzje. Taka zmiana wy-
musi z kolei spłaszczanie hierarchii w organizacjach. Wspo-
mniana chęć identyfikacji z misją firmy będzie wymagać od 
przedsiębiorstw myślenia nie tylko w kategoriach krótkoter-
minowego zysku, lecz także wskazywania szerszych wartości 
i zaangażowania firmy w zrównoważony rozwój. Będzie rosła 
przepaść między firmami, które budują dobre doświadcze-
nia i angażują pracowników (pożądani pracodawcy), a tymi, 
które nie potrafią angażować.

6.  Nowe wzorce kariery,  
work-life BalanCe i Praca smart
Synonimem sukcesu powoli przestaje być kariera w kor-

poracji, wymagająca poświęceń w życiu rodzinnym i bra-
kiem czasu wolnego; pojawia się chęć realizacji pracy dają-
cej pasję bez szkody dla życia prywatnego. Młode pokolenie 
„testuje” różne zajęcia, szukając dla siebie miejsca na rynku 
(jego główne kryterium wyboru pierwszej pracy to „ciekawe 
rozwijające projekty”). Według NextGen – badania PwC – sa-
tysfakcję z życia generacji, która za 10 lat będzie dominować 
na rynku pracy, napędzają: elastyczność w miejscu pracy, 
osiągnięcie równowagi między pracą a życiem prywatnym 
oraz możliwości realizacji zadań za granicą. 

Rozwój technologii zmienia ponadto sposoby świadcze-
nia pracy (telepraca, smart). Pracę usprawnia cloud compu-
ting (przetwarzanie w chmurze), rozwój technologii komu-
nikacji, narzędzi do pracy grupowej itp. Rozwijają się takie 
zjawiska jak praca mobilna oraz praca w niestandardowym 
wymiarze godzin. Ciągłość pracy i rozwijanie kompetencji 
w  jednym zawodzie staje się rzadsza; więcej jest sytuacji, 
w której praca jest „na trochę”, a później jej nie ma. Praca 
etatowa, na czas nieokreślony, ze stałym zakresem zadań, sta-
je się coraz rzadsza, rozwijają się modele pracy tymczasowej; 
a jednocześnie po stronie wykwalifikowanych pracowników 
rosną kompetencje do pracy smart – wykonywania zadań 
tam, gdzie trzeba i jakich trzeba.   ●

  W przyszłości mało kto będzie trwał w zatrudnieniu u jednego 
pracodawcy przez całe życie zawodowe – normą stanie się 
zmienianie firmy co cztery lata. podstawą innowacyjnej gospodarki będzie 
zaś wykorzystywanie ekspertów przy jednorazowych projektach, przy czym jeden 
specjalista będzie mógł obsługiwać w tym samym czasie więcej niż jeden produkt. 
polska ma więc szansę budować swą narodową przewagę, tworząc ramy prawne  
dla takiej organizacji pracy. Warto pójść tą drogą, bo z „garażowych technologii”  
mogą powstać potęgi światowej gospodarki.  
Piotr Mastalerz, laureat II nagrody w konkursie THINKTANK i ASUS na opinię o przyszłości (RE-WIzJE)
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scenariusze na przyszłość

Peryferia globalnych kompetencji 

   Kształt pracy zależy zarówno od regulacji,  
jak i od firm oraz jednostek. W scenariuszu 
pesymistycznym anachroniczne podejście 
polityków i brak wizji „nowego konsensusu”  
nie spowodują w najbliższej dekadzie większych 
zmian. Nieracjonalne przepisy i nadmierne 
obciążenia oraz brak elastycznej polityki pracy 
będą zniechęcać firmy do zatrudniania, 
a biurokratyzacja będzie hamować rozwój 
nowych firm. Wysokie bezrobocie 
(ponad 20 proc.) wśród młodych będzie się 
utrzymywało, a nawet wzrośnie. Nie uda się 
aktywizować zawodowo osób starszych. 
Wzrost tendencji nacjonalistycznych będzie 
utrudniał otwarcie rynku pracy na pracowników 
z zewnątrz, zwłaszcza z Ukrainy. Błędy 
w polityce edukacji (szczególnie nierozwijanie 
kompetencji potrzebnych w nowoczesnej 
gospodarce i „produkowanie magistrów”) 
będą pogłębiać kryzys – na rynek pracy zaczną 
trafiać kolejne generacje młodych osób 
bez kompetencji, za to o nadmiernie 
rozwiniętych oczekiwaniach. W efekcie firmy 
będą miały problem z pracownikami. 
Bezrobocie ogółem w 2025 r. przekroczy 
25 proc.

   Napięcia społeczne się zwiększą, bo wzrośnie 
obciążenie tych, którzy mają pracę (konieczność 
utrzymania starszych i młodszych członków 
rodziny). co bardziej przedsiębiorcze 
i utalentowane jednostki (te z kompetencjami 
przyszłości) będą uciekać za granicę. Wzrośnie 
drenaż talentów. Spadnie natomiast 
atrakcyjność Polski jako źródła taniej siły 
roboczej, co spowoduje odpływ firm 
produkcyjnych za granicę. ciekawa, dobrze 
płatna praca będzie przywilejem nielicznych.

druga fala rozwoju

   Rosnąca efektywność firm oraz zmiany w polityce 
edukacyjnej i rynku pracy w połączeniu z mądrą polityką 
rozwoju stworzą „drugą falę rozwoju”. Miejsca pracy 
będą generować przede wszystkim rodzime firmy 
o średnim poziomie innowacji, oferujące towary i usługi 
na rynki zagraniczne. Stworzy je także dynamiczny 
wzrost eksportu i ekspansja zagraniczna polskich firm 
(w tym firmy micro-multinationals). Rozwój gospodarczy 
będzie też generował popyt na lokalne usługi, które 
dostarczą więcej miejsc pracy. Rynek pracy otworzy się 
na cudzoziemców.

   zmiany w systemie edukacji umożliwią rozwijanie 
pożądanych kompetencji u najmłodszych 
pracowników, zarazem uda się aktywizować pokolenie 
50+, które w znacznej części wróci na rynek pracy. 
Aktywne i przemyślane polityki rynku pracy (pożyczki 
i szkolenia dla osób bezrobotnych, zatrudnienie 
subsydiowane, programy stażowe dla młodych itp.) 
oraz zmniejszenie obciążeń dla pracodawców zwiększą 
szanse młodych osób na rynku pracy i ułatwią im start. 

   Paleta poszukiwanych zajęć poszerzy się, oferując 
możliwość samorealizacji osobom o różnych 
umiejętnościach i kompetencjach. Rozwój technologii 
zmieni charakter i sposób wykonywania wielu zawodów. 
Nastąpi dalsze uelastycznienie pracy: praca mobilna, 
zdalna, czasowa, projektowa. Praca stanie się bardziej 
pożądana nie tylko z powodów materialnych,  
lecz także jako sposób życiowego rozwoju. Stopa 
bezrobocia w 2025 r. wyniesie 5 proc. i dotyczyć będzie 
właściwie tylko osób, którym nie chce się pracować.

pesymistyczny: optymistyczny:
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   Jeszcze 10 lat temu nie było facebooka, a dekadę 

wcześniej – internetu. mało kto wówczas był w stanie 

przewidzieć skalę i jakość zmian na rynku pracy 

wymuszonych naturalnym rozwojem technologii. 

wiele zawodów diametralnie się zmieniło, sporo 

zanika, np. profesja fotografa, którym dziś może być 

niemal każdy. wystarczy mieć aparat lub telefon.  

co więcej, w ciągu najbliższej dekady dynamika zmian 
z pewnością się nie zmniejszy – raczej wzrośnie. 
Niektóre zawody staną się niszowe, a nawet 

niepotrzebne. Profesje, w wykonywaniu których już 

dziś człowieka wypierają automaty, po prostu znikną. 

a jakie zawody i kompetencje będą potrzebne 

za 10 lat? Prawie 85 proc. nowych miejsc pracy 

powstałych w latach 1998–2006 to stanowiska 

związane z zarządzaniem wiedzą i informacjami, 

umiejętnością kreatywnego rozwiązywania problemów 

czy wdrażaniem strategii korporacyjnej. szacuje się 

znaczny wzrost zatrudnienia w zawodach związanych 

z matematyką i przedmiotami ścisłymi. w samej 

branży it, jak podaje raport mckinseya, liczba miejsc 

pracy wzrośnie o 24 proc. w ciągu najbliższych  

siedmiu lat. to ponad dwa razy więcej niż ogólnie 

prognozowany średni wzrost zatrudnienia na świecie. 

   bez względu jednak na dalszy rozwój przedmiotów 
ścisłych, technologii informacyjnej, nanotechnologii 
czy przejścia na zarządzanie „w chmurze”, humaniści 
– na szczęście – nadal będą potrzebni. co więcej, 

według badań zaangażowania pracowników 

– prowadzonych przez aon Hewitt na całym świecie 

– w przyszłości o sukcesie zawodowym decydować 

będą kompetencje miękkie: umiejętności osobiste 

i interpersonalne, efektywnej komunikacji,  

uczenia się i angażującego przywództwa.

wyniki badań prowadzonych od 2005 r. w Polsce 

przez aon Hewitt w obszarze budowania 

zaangażowania wskazują również na przemiany 

w podejściu do pracy wymuszone przez zmiany 

demograficzne. wyniki dla Polski nie odbiegają 

od trendów, jakie obserwujemy na poziomie 

globalnym (zob. global trends of employee engagement, 

raport aon Hewitt, czerwiec 2014), szczególnie 

w obszarach związanych z samorealizacją 

czy zachowaniem work-life balance. młodzi już dziś 

twierdzą, że nie są zadowoleni z powierzanych im 

zadań. za to poszukują większej równowagi między 

pracą a życiem osobistym. taka postawa wpływa  

na ich oczekiwania wobec pracodawców  

– i każe firmom już dziś mierzyć się z wyzwaniami 

retencji czy zarządzania talentami.

   dlatego prognozuję wzrost znaczenia takich 
czynników jak zaangażowanie, budowanie 
w pracownikach poczucia autonomii i uznania.  
a do tego potrzeba zupełnie innych kompetencji, 

związanych z umiejętnością jasnego określenia celu 

organizacji i utrzymania na nim koncentracji lidera 

oraz kierowanych przez niego ludzi. będzie to mieć 

kluczowe znaczenie. Niektóre zawody znikną, tak! 

ale zapotrzebowanie na angażujących liderów 

wzrośnie. Tu awatar nas nie zastąpi.•

awatar nie będzie angażującym liderem
opinia

Edward Stanoch:  
dyrektor zarządzający i członek 
zarządu Aon Hewitt w Polsce 
oraz szef praktyki Talent 
w Europie
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   technologia będzie przekształcać sposób pracy 

i produkcji. ale kierunek tych zmian nie jest na razie 

oczywisty. bwm zaprezentowało niedawno nowe 

oprogramowanie serwisowe oparte na google glass. 

aplikacja sprzężona z okularami podpowiada 

pracownikowi, co ma zrobić, przeprowadzając wybraną 

wcześniej czynność serwisową. takie rozwiązanie 

eliminuje konieczność kosztownego doszkalania 

zatrudnionych i uelastycznia rynek pracy, 

bo podstawową kompetencją w wielu zawodach 

stanie się oswojenie z technologią, a nie umiejętności 

innego typu. ale jednocześnie: doświadczenie 
i wiedza pracowników będą tracić na znaczeniu, 
bo zastąpią je rozwiązania technologiczne, 
przynajmniej w przypadku części zawodów. 
w ciągu najbliższej dekady w fabrykach 

wytwarzających produkty masowe część osób 

zostanie zastąpiona robotami. wzrośnie za to 

znaczenie pracowników w tych sferach, gdzie 

automatyzacja procesu jest niemożliwa lub zbyt 

kosztowna. Przemysły kreatywne zyskają 

na znaczeniu. Pojawi się wiele małych elastycznych 

firm z różnych branż, które dzięki technologiom 

i rozwiązaniom telekomunikacyjnym  

zaczną operować w skali globalnej.

Nie można być natomiast pewnym tego, czy biurem 

przyszłości stanie się biuro wirtualne. część firm 

wybiera to rozwiązanie, inne uważają, że pracownik 

musi działać w środowisku firmy, bo tu się rodzi  

jej wartość. tak jest zwłaszcza wtedy, gdy rezultat  

jest efektem współpracy zespołowej.

   ulegać zmianom będą też granice korzystania 
z technologii w pracy i życiu prywatnym. dziś 

zachłystujemy się możliwościami nowych rozwiązań, 

będąc niemal non stop online. łączymy 

w urządzeniach przestrzeń zawodową i prywatną, 

co widać w trendzie bring on your device – choose on  

your device (pracodawcy pozwalają pracownikom 

czującym się komfortowo z takim czy innym 

urządzeniem własnym na nim pracować). 

asus jako dostawca sprzętu widzi jednak, że wraz 

z rozwojem technologii sprzęt staje się coraz mniej 

kompatybilny. każda firma próbuje wyznaczyć własny 

standard i tworzy swój ekosystem, a interakcja między 

systemami nie jest łatwa. tymczasem naszym zdaniem 

nie ma innej drogi jak łączenie rozwiązań kluczowych 

graczy w jednym urządzeniu, choć dziś są oni temu 

przeciwni. klienci wymuszą powstanie urządzeń 
hybrydowych, np. łączących zalety tabletu i laptopa, 
działających pod kontrolą windows i androida, 
wykorzystujących chmurę zamiast dysków 
wewnętrznych. 

   to będzie jednak wymagało od nich bycia stale 

online. dlatego nie można mówić o zmianach 

w sposobie pracy bez kontekstu infrastrukturalnego. 

wiele jednak zależy od tego, co zrobi administracja 

publiczna i samorządowa. Jeśli wszystko lub prawie 

wszystko powędruje w niedalekiej przyszłości 

do chmury, szerokopasmowy internet  

będzie niezbędny.•

robot zamiast kolegi z pracy
opinia

Sławomir Stanik:  
country Manager Asus Polska
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Intel, logo Intel, Intel Inside, Intel Core, Intel Atom oraz Core Inside są znakami towarowymi należącymi do Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Stań się jeszcze bardziej mobilny
ultramobilny notebook z procesorem Intel® Atom™ 
i odłączanym 10-calowym tabletem

ASUS Transformer Book T100 łączy w sobie cechy komputera mobilnego i tabletu. To stylowy, bardzo lekki notebook wyposażony 
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mieściły się poniżej średniej OECD (na poziomie podobnym 
do Rosji, Grecji i Izraela), 12 lat później uplasowały się one 
powyżej średniej, osiągając w matematyce 13., w naukach 
przyrodniczych 14. i czytaniu ze zrozumieniem 16. miejsce. 
W czytaniu polska młodzież wyprzedziła m.in. rówieśników 
z Niemiec i Holandii, a w matematyce – z Francji, Kanady 
i Austrii.  

Na sukces polskiej edukacji wskazują także inne badania, 
m.in. The Learning Curve przygotowywany przez Economist 
Intelligent Unit, który plasuje ją na 14. miejscu na 50 sklasy-
fikowanych państw (m.in. przed Niemcami, Stanami Zjed-
noczonymi i Rosją). Ale jest to sukces pozorny, bo testy nie 
weryfikują szerszych kompetencji, np. społecznych. W jed-
nej z dodatkowych analiz badania PISA, która sprawdza 
umiejętność rozwiązywania praktycznych życiowych zadań, 
polskie nastolatki znalazły się grubo poniżej średniej OECD. 
System edukacji powoli zmienia się jednak pod wpływem 
kilku trendów, które dziś najsilniej oddziałują na myślenie 
o nauczaniu w Polsce i na świecie:

ajwiększym wyzwaniem obecnej de-
kady jest wydobycie polskiego systemu 
edukacji ze starego paradygmatu oraz 
nakierowanie go na przygotowywanie 
jednostek do ciągłego odnajdywania się 
w szybko zmieniającej się rzeczywisto-
ści. Po wprowadzeniu w 1999 r. refor-
my systemu oświaty, a następnie nowej 
matury w 2005 r., w polskich szkołach 
zaczęło dominować podejście „testo-
we”, czyli przygotowywanie młodzieży 
do sprawnego przechodzenia przez pi-
semne testy. Dało ono pozytywny efekt 
w  postaci spektakularnego awansu 
polskich 15-latków w rankingu wiedzy 
PISA, opracowywanym przez Organi-
zację Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju, mierzącym osiągnięcia edukacyj-
ne w tej grupie wiekowej w 64 krajach. 
W 2000 r. wyniki polskich nastolatków  

XXi w. to stulecie nieskrępowanego obiegu informacji, gospodarki opartej na wiedzy  
i  innowacyjności, rozwoju działalności biznesowej w obszarze cyfrowym oraz coraz  
mniejszej stabilności na rynku pracy. ten nowy świat wymaga nowych umiejętności,  
otwartości na ryzyko, a także ciągłego dokształcania się. 

od testów  
do uczeNia wsPółPracy

  P O l S K A  z A  1 0  l AT:  W I z J E  R O z W O J U  _ 



1.  od zaPamiętywaNia iNformacJi  
do NabywaNia umieJętNoŚci 
Szkoła nadal uczy przede wszystkim myślenia schema-

tycznego i danych, zaniedbuje natomiast kompetencje spo-
łeczne oraz zdolność kreatywnego rozwiązywania proble-
mów. Przypomina to system edukacji w Korei Południowej, 
w którym testowy egzamin maturalny warunkuje przyszłość 
młodego człowieka, a młodzież osiąga znakomite wyniki 
w międzynarodowych testach języka angielskiego, ale nie 
potrafi się nim posługiwać. Edukacja formalna w Polsce 
powinna więc przejść od kształcenia przedmiotowego ba-
zującego na testach do uczenia kluczowych kompetencji. Ta 
świadomość jest już w systemie edukacji silna.

Ważne są nie tylko umiejętności potrzebne do zdobycia 
i utrzymania pracy, lecz także do odnalezienia się w zmie-
niających się warunkach społeczno-gospodarczych i zróż-
nicowanym środowisku. Najważniejsze to samosterowność 
(zdolność do brania na siebie odpowiedzialności i podej-
mowania decyzji), eksperymentowanie i naprawianie błę-
dów, tolerancja, inteligencja emocjonalna, poczucie własnej 
wartości oraz wytrwałość. Przykładem inicjatywy uczącej 
odwagi i asertywności jest projekt Heroic Imagination pro-
wadzony przez psychologa Philipa Zimbardo w  Stanach 
Zjednoczonych oraz w Polsce. 

2.  szerszy wacHlarz  
tecHNik NauczaNia
W polskich szkołach wciąż dominuje klasyczna dydak-

tyka, czyli przekazywanie wiedzy poprzez lekcje, pisanie na 
tablicy i prace domowe. Zmieniają to nieco młodsze gene-

racje nauczycieli. Z ankiet MEN wynika, 
że już dziś nauczyciele są dobrze zazna-
jomieni z technologiami informacyjno-
-komunikacyjnymi i tylko 3 proc. z nich 
w ogóle nie korzysta z sieci w przygo-
towaniach do lekcji. Jednocześnie mają 
większy dostęp do multimedialnych 
pomocy naukowych oraz gier eduka-
cyjnych i symulacyjnych, m.in. poprzez 
portal Scholaris. Narzekają jednak na 
brak sprzętu.

Mimo to system klasowo-lekcyjny 
zmierza powoli w stronę edukacji hy-
brydowej: łączenia tradycyjnych lekcji 
z  zajęciami w  przestrzeni wirtualnej. 
Jednocześnie masowe kształcenie, na-
stawione na wyrównanie poziomu 
wszystkich uczniów, jest zastępowane 
edukacją zindywidualizowaną, dopaso-
waną do potrzeb i możliwości każdego 
dziecka. Zamiast dostawać wiedzę na 
talerzu, młodzież może samodzielnie 
odkrywać odpowiedzi na pytania, błą-
dzić, eksperymentować. Dodatkowo 
poszerzanie liczby i dostępności cyfro-
wych zasobów edukacyjnych umożliwia 
uczenie się w każdym miejscu, które ma 
połączenie z siecią, a korzystanie z me-
diów społecznościowych, mobilnych 
urządzeń czy e-learningu pozwala  
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Taki odsetek szkół w Polsce ma dziś dostęp do internetu;  
najlepiej zinformatyzowane są szkoły na wsiach.
źródło: System Informacji Oświatowej66% 

41% 
Tylu 
nauczycieli co 
najmniej raz  
w tygodniu 
wykorzystuje 
komputer  
na lekcji  
w polskich 
gimnazjach.
żródło: Badanie IcIlS



w  większym stopniu wykorzystać edukacyjny potencjał 
tkwiący w społeczności.

Innowacyjne metody nauczania to m.in.: kształcenie 
adaptacyjne, w którym za pomocą platformy online dostar-
cza się uczniowi czy studentowi zindywidualizowaną ofertę 
edukacyjną; kształcenie zorientowane projektowo (w którym 
uczący się w zespole przez wykorzystanie danych, faktów 
muszą osiągnąć pewien cel); uczenie oparte na angażujących 
grach (grywalizacja); uczenie kontekstowe i uczenie poprzez 
rozwiązywanie problemu (zakładające odniesienie wiedzy 
teoretycznej do praktycznych zastosowań) czy edukacja 
wykorzystująca najnowsze odkrycia naukowe. Przykładem 
innowacyjnego podejścia do dydaktyki, które upowszechniło 
się na całym świcie, jest Akademia Khana, założona w 2006 r.,  
a w Polsce rozwijana przez Centrum Fizyki Teoretycznej 
PAN. Proces edukacyjny jest w niej oparty na oglądaniu tre-
ści wideo i ćwiczeniach z użyciem komputera. 

3.  zmiaNa relacJi  
Nauczyciel – uczeń
W Polsce uczy ok. 660 tys. nauczycieli. Ich średni wiek to 

42 lata (i średnia ta rośnie). Według raportu Instytutu Badań 
Edukacyjnych nauczyciele na dydaktyce (czyli z uczniami) 
spędzają tylko jedną trzecią czasu pracy, resztę zabiera im 
przygotowywanie się do zajęć, sprawdzanie klasówek oraz 
biurokracja. Tylko 1 proc. tego czasu poświęcany jest na 
kontakt z rodzicami, a 4 proc. na doskonalenie zawodowe. 

Ten ostatni wskaźnik będzie się jednak zwiększał, ponieważ 
nowe pokolenie belfrów będzie coraz lepiej przygotowane do 
bycia ekspertami ds. uczenia się i nauczania, a nie źródłem 
wszelkiej wiedzy dla uczniów. 

System edukacji przestawia się z przekazywania informa-
cji (można je znaleźć w internecie) na uczenie poszukiwa-
nia, przetwarzania i tworzenia nowych pomysłów oraz idei. 
Ważniejsza staje się wiedza praktyczna, dzięki której można 
osiągać sukcesy w różnych dziedzinach. W centrum procesu 
staje nie nauczyciel, lecz uczeń, a hierarchiczny układ między 
nimi (oparty na sile i dominacji jednej strony) jest zastępo-
wany zindywidualizowanym procesem nauczania, diagno-
zującym i rozwijającym talenty. Nowy układ wymaga od 
nauczycieli nowych umiejętności: mentoringu, coachingu, 
motywowania i inspirowania, a także proaktywności, spo-
łecznej odwagi i zaradności. Do tego jest niezbędne wyso-
kie poczucie własnej wartości, co jest związane z wysokością 
zarobków. Obecnie są one niskie (76 proc. płacy w innych 
zawodach w stosunku do 82 proc. w pozostałych krajach 
OECD). 

4.  zmiaNa roli szkoły  
i uczelNi
Do prawie 25 tys. polskich szkół uczęszcza dziś ponad  

6,3 mln uczniów. Transformacja gospodarcza początku lat  
90. XX stulecia wprowadziła dwubiegunowość systemu 
edukacji, otwierając rynek dla tworzenia szkół prywatnych 

  Świat szuka nowych, lepszych odpowiedzi na pytanie, czego 
i jak uczyć. W ciągu dekady znajdziemy je, dzięki czemu systemy edukacji na 
świecie przejdą transformację. nie będzie jednego modelu edukacji, lecz raczej 
wiele różnorodnych jej form. Treści nauczania będą skoncentrowane na rozwoju 
umiejętności i kształtowaniu postaw, a nie tylko na przekazywaniu wiedzy.  
choć zmiany te będą zachodzić ewolucyjnie, to w ciągu dekady ich efekty  
będą rewolucyjne.  
Wojciech Dudziak, przedstawiciel ruchu Rewolucja w Edukacji
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Tyle swojego czasu pracy nauczyciel w polskiej szkole poświęca  
na pracę „przy tablicy” – z uczniami.
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(niepublicznych) na wszystkich poziomach edukacji (przed-
szkolnej, szkolnej, uczelni wyższych). Dziś szkoły niepu-
bliczne stanowią 10 proc. i kształcą 2 proc. uczniów, a licea  
– 20 proc. i uczy się w nich 3,6 proc. uczniów.

Sama szkoła, jako organizacja, także ulega przemianom. 
Obserwujemy swoiste przejście od szkoły ery industrialnej 
do szkoły ery gospodarki opartej na wiedzy. Pojawiają się 
nie tylko nowe modele dydaktyczne, lecz także przestrzenie, 
które coraz mniej przypominają typowe szkolne budynki. 
Nowe wielofunkcyjne obiekty swoją architekturą nawiązują 
do nowoczesnych parków technologicznych i centrów biz-
nesowych. Łączą funkcje szkoły, instytucji kultury, centrum 
sportowego, biblioteki i poradni psychologicznej, tworząc 
innowacyjne miejsca edukacji.

5.  edukacJa to  
Nie tylko szkoła 
Rozwój technologii zmienia cechy nowych pokoleń – „ge-

neracja sieci” jest bardziej odważna, lubi swobodę i wolność 
wyboru, chce o  sobie decydować, modyfikuje produkty, 
których używa, aby dać wyraz swojej osobowości, bacznie 
obserwuje otaczającą je rzeczywistość, woli informację bez-
pośrednią (blogi, fora internetowe, posty) niż przetworzoną 
przez dziennikarzy i redakcje. Wysoko ceni autentyczność, 
spontaniczność, umiejętność współpracy i otwartość. Jest 
przyzwyczajona żyć i uczyć się w szybkim tempie, z dowol-
nego miejsca. Nie lubi kontroli i hierarchii.

Współczesny człowiek ma w sieci coraz więcej wieloję-
zycznych cyfrowych zasobów edukacyjnych. Internet umoż-
liwia także młodzieży i dorosłym codzienną konsumpcję 
informacji. To sprawia, że system edukacji nie jest już jedy-
nym kanałem zdobywania wiedzy. Rośnie znaczenie usług 
edukacyjnych i edukacji domowej, a także otwarte zasoby 

w przestrzeni publicznej: centra nauki, parki technologiczne, 
interaktywne muzea czy laboratoria.

6.  zmiaNa zakresu  
kształceNia 
Uczelnie wyższe nie pokrywają zapotrzebowania rynku 

pracy: nie uczą kompetencji zawodowych związanych ze 
specyfiką poszczególnych stanowisk, samoorganizacji pra-
cy, inicjatywy i terminowości ani umiejętności interperso-
nalnych. Według raportu PARP Studenci – przyszłe kadry 
gospodarki z 2010 r. aż jedna czwarta studentów deklaruje, że 
w trakcie studiów nie nauczyła się wykorzystywać zdobytej 
wiedzy w praktyce.

Innym problemem jest brak miejsc pracy dla studentów 
najbardziej popularnych kierunków z nauk humanistycz-
nych, społecznych i  ekonomicznych (w  2013 r. najbar-
dziej obleganym kierunkiem w Polsce była kryminologia 
– 45 osób na miejsce). Ich absolwenci stają się bezrobotni, 
pracują poniżej swoich kwalifikacji albo emigrują. Tylko 
niektórzy decydują się na płatne kursy lub bezpłatne staże. 
Jednocześnie z powodu niżu znika lub znacznie redukuje 
działalność wiele kierunków na uczelniach państwowych. 
Przykładowo w 2013 r. Uniwersytet w Białymstoku miał pro-
blemy z rekrutacją na biologię, geografię, fizykę, matematykę 
czy filologię białoruską. Natomiast z analiz Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że absolwenci niektó-
rych z tych kierunków mają większe szanse na rynku pracy 
niż ich koledzy kończący inne specjalizacje. 

Polski system edukacji musi się więc nie tylko lepiej do-
stosować do potrzeb firm, lecz także przekonać młodzież do 
studiowania tego, na co jest większe zapotrzebowanie. Ostat-
nio tak się dzieje z kierunkami technicznymi i medycznymi, 
na które rośnie popyt.   ●

  Z niepokojem obserwuję sytuację na wyższych uczelniach. 
Wymagania są coraz niższe, a to podcina skrzydła studentom. dążenie do szybkich, 
sms-owych form, niechęć do czytania – wszystko to powoduje, że wypowiedzi 
pozbawione są istotnej treści. minimalizując wymogi dotyczące jakości i objętości 
wypowiedzi ustnych i pisemnych, stosując testy wyboru, hodujemy wirtualnie 
skażone, mechaniczne małpy kropka kom. czy będziemy chcieli żyć  
w takim stadzie za 10 lat?  
Katarzyna Stanny, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
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scenariusze na przyszłość

dobra szkoła tylko dla bogatych 

   Brak wyobraźni polityków, konserwatywne 
myślenie większości społeczeństwa oraz 
krótkowzroczne interesy grup zawodowych 
(związek Nauczycielstwa Polskiego) zahamują 
zmiany. zamiast większej autonomii placówek 
zostanie wprowadzona centralizacja: nastąpi 
ujednolicanie programów i metod kształcenia 
oraz uśrednianie poziomu wiedzy uczniów.

   Publiczny system edukacji będzie jeszcze bardziej 
oderwany od rynku i odporny na zmiany 
zachodzące w przestrzeni kulturowo-społecznej. 
W szkołach publicznych będą królować testy 
i edukacja pamięciowa, a informatyzacja będzie 
przebiegać powoli. zamożniejsze rodziny zaczną 
przenosić dzieci do nowoczesnych placówek 
prywatnych oraz zatrudniać nauczycieli 
mentorów. Doprowadzi to do rozwarstwienia 
poziomu edukacji, a także zwiększy podziały 
i napięcia społeczne.

   W szkolnictwie wyższym utrzyma się dominacja 
uczelni państwowych, które będą nadal korzystały 
z dopłat budżetowych do masowego kształcenia 
na kierunkach mało perspektywicznych na rynku 
pracy. Większość z ok. 300 placówek prywatnych 
upadnie, pozostanie tylko kilka wiodących. 
Hierarchiczność w relacjach profesorowie 
– młodsza kadra oraz powszechność uczenia mało 
potrzebnych rzeczy w starym stylu (kreda, tablica, 
wykład, kolokwium) spowoduje spadek napływu 
na studia oraz prestiżu wyższego wykształcenia.

centra edukacji z nowoczesnym programem

   System kształcenia uwolni się od dominacji testów. 
zwiększy się autonomia placówek edukacyjnych. Młodzi 
nauczyciele w szkołach wprowadzą na szerszą skalę nowe 
narzędzia i metody nauczania, będą wykorzystywać 
e-podręczniki i multimedia, gry symulacyjne oraz internet. 
Szkoły nadal będą się intensywnie informatyzować, 
co zwiększy jakość edukacji i zarządzania oraz poprawi 
obieg informacji między nauczycielami, uczniami, 
rodzicami i dyrekcją. 

   Niż demograficzny zostanie wykorzystany nie do zamykania 
szkół, lecz zmniejszenia liczby dzieci w klasach. charakter 
relacji nauczyciel – uczeń będzie ewoluował w stronę 
mentoringu i tutoringu. zwiększy się liczba godzin 
spędzanych w szkole, a zmniejszy zakres zadań domowych. 
Kształcenie będzie kłaść nacisk nie na zapamiętywanie 
informacji, lecz stymulowanie kreatywności, odkrywanie 
potencjału dzieci i młodzieży, nabywanie kompetencji 
najbardziej przydatnych we współczesnym świecie, 
umiejętności szukania wiedzy i jej interpretowania.

   Szkoły staną się nowoczesnymi centrami edukacyjnymi 
integrującymi społeczności lokalne, budującymi podwaliny 
demokracji partycypacyjnej i innowacyjności, a także 
wzmacniania więzi społecznych opartego na integracji 
pokoleń. Młodzież będzie więcej zadań wykonywać 
grupowo, ucząc się współpracy, współdecydowania, 
przedsiębiorczości. W szkolnictwie wyższym zmniejszy się 
liczba uczelni, kierunków i wydziałów, system dostroi się 
do potrzeb pracodawców bez utraty przez uniwersytety 
roli centrów nauki w dziedzinach niezwiązanych z rynkiem. 
zwiększy się liczba studentów na kierunkach praktycznych, 
a ograniczy na kierunkach dających małe szanse 
na zatrudnienie. 

pesymistyczny: optymistyczny:
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   współczesna szkoła zatraciła sens: zmusza, 

a nie zachęca, do przyswajania wiedzy i równa 

do minimum programowego wszystkie odstające 

w dół i w górę talenty. coraz mniej przygotowuje 

do radzenia sobie w życiu i na rynku pracy.

Na szczęście w wielu miejscach na świecie obserwuję 

dążenie do zmiany. Przybywa organizacji 

pozarządowych zajmujących się dostosowywaniem 

systemu edukacji do dzisiejszych wyzwań. głos 

w sprawie efektywnego szkolnictwa zabierają firmy 

szukające innowacyjności. rozwijają się: ruch szkoły 

demokratycznej, społeczne ośrodki rozwoju 

nauczycieli, portale, aplikacje, a nawet edukacja 

domowa. w którą stronę zmierza szkolnictwo? 

   dzięki technologii i internetowi dostęp do wiedzy 
przestanie być ograniczony. każdy będzie mógł 

uczestniczyć np. w wykładach profesorów Harvardu, 

zajęciach w pracowni wybitnego artysty, a nawet 

w projektach badawczych w najlepiej wyposażonych 

laboratoriach. Już dzisiaj takie projekty jak khan 

academy (organizacja założona w 2006 r. przez 

absolwenta massachusetts institute of technology)  

czy university of People (pierwszy uniwersytet online) 

umożliwiają dzieciom z biednych lub patologicznych 

środowisk uczenie się tego samego co ich rówieśnikom 

pochodzącym z elit. skoro dostęp do edukacji będzie 

łatwiejszy, podawanie jej poprzez „przymusowe 

tłoczenie” nie będzie dłużej fundamentem systemów 

oświatowych. szkoła stanie się miejscem, które 

w sposób systemowy może identyfikować naturalne 

talenty i stymulować je do rozwoju. będzie to centrum 

spotkań, animacji i inspiracji. a wszystko to 

w wymiarze cyfrowym i w czasie rzeczywistym.

   bezsprzecznie czynnikiem, który przyczyni się do 
materializacji tej idei, będzie rynek pracy. biznes wie, 

kogo potrzebuje do kooperacji. Już dziś w najszybciej 

rozwijających się gospodarkach 20-letni haker jest 

o wiele więcej wart w oczach pracodawców niż księgowa 

z 20-letnim stażem. talent staje się więc kluczową 
kompetencją zatrudnionych, a w przyszłości zdolność 

do wyszukiwania i kształcenia talentów będzie 

czynnikiem decydującym o rozwoju ekonomicznym 

państw. w wyniku skoku cywilizacyjnego zbliża się więc 

koniec epoki ławek, zeszytów, ocen i testów, a może 

nawet nauczycieli w takiej funkcji, jaką pełnią dzisiaj. 

Paradoksalnie jednak historia zatacza krąg  

– wracamy do idei Platona i locka. Platon twierdził 

przecież, że edukacja musi być procesem przyjemnym, 

zachęcającym do rozwijania naturalnej ciekawości. 

odrzucał przymus oraz podkreślał, jak ważna jest 

akceptacja indywidualnego tempa osiągania kolejnych 

etapów rozwoju. John locke, Xvii-wieczny brytyjski 

filozof i pedagog, wierzył zaś, że najważniejszym celem 

edukacji jest rozwijanie analizowania oraz krytycznego 

wyciągania wniosków. funkcją społeczną edukacji  

było w jego ocenie lepsze przygotowanie do zadań 

potrzebnych w rozwoju ekonomiczno-społecznym 

państwa. oczywiście zmiana nie nastąpi z dnia  

na dzień, ale na świecie ten proces już się zaczął.  

im szybciej Polska to zrozumie, tym mniejszy  

będzie wskaźnik bezrobocia w kraju za 20 lat. •

Powrót do Platona albo klęska i kryzys

Magdalena Dziewguć:  
dyrektor programowa foundation 
for Strategic competence 
Development,  
była wiceprezes EXATEl

opinia
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   myślenie o edukacji się zmienia, przemianie ulega 

również szkoła jako instytucja. Pojawiają się nowe 

modele dydaktyczne i przestrzenie, które coraz mniej 

przypominają typowe szkolne budynki. Nowe 

wielofunkcyjne obiekty swoją architekturą nawiązują 

do nowoczesnych parków technologicznych i centrów 

biznesowych. łączą funkcje szkoły, instytucji kultury, 

centrum sportowego, biblioteki i poradni 

psychologicznej.

stworzenie wizji narodowej edukacji jest niezwykle 

pilnym wyzwaniem. wizja ta powinna wykorzystywać 

zagraniczne doświadczenia i zidentyfikowane trendy. 

terry Heick, amerykański edukator i twórca 

opiniotwórczego serwisu teachThought.com, 

wymienia siedem idei, które wskazują obecnie 

kierunek transformacji procesu uczenia się 

i nauczania na świecie:

1.  cyfryzacja edukacji (od analogowej do cyfrowej). 

w sieci znajduje się coraz więcej wielojęzycznych 

cyfrowych zasobów edukacyjnych, które są 

codziennie konsumowane wyłącznie online 

przez osoby dorosłe i uczące się w szkołach 

czy na uczelniach.

2.  krytyczne myślenie (od standardów wiedzy 

do praktycznych zastosowań). Przestajemy 

potrzebować wiedzy prostej, ogólnodostępnej, 

bo jest ona w internecie. rośnie znaczenie wiedzy 

praktycznej. edukacja przechodzi od teorii do 

krytycznego myślenia i stawiania pytań, w miejsce 

instytucji w centrum procesu pojawia się uczeń.

3.  samokształcenie (od podporządkowania 

do samoorganizacji uczenia się). zamiast podawać 

wiedzę na talerzu, pozwalamy bawić się 

informacją, grać, samodzielnie odkrywać 

odpowiedzi na pytania, błądzić. szkoła zachęca 

do eksperymentowania, przejmowania 

odpowiedzialności za własną naukę.

4.  edukacja wszędzie (od szkoły do edukacji 

w domu i społecznościach). dostępność cyfrowych 

zasobów edukacyjnych daje możliwość 

nieograniczonego uczenia wszędzie, 

gdzie jest dostęp do sieci.

5.  gamifikacja (od reakcji do interakcji). symulacje 

i gry edukacyjne szybciej uczą, jak wykorzystać 

posiadaną wiedzę, bardziej też angażują w naukę.

6.  konektywizm (od nauki w odosobnieniu do 

uczących się społeczności). korzystanie z mediów 

społecznościowych, mobilnych urządzeń 

e-learningu itp. pozwala lepiej wykorzystać 

edukacyjny potencjał tkwiący w społeczności.

7.  transparentność (od zamkniętego do otwartego 

procesu uczenia się). coraz lepiej też widać, czego 

się uczymy i czy jest to rzeczywiście potrzebne.

szkoła przestaje być głównym źródłem dostarczania 

wiedzy. coraz większe znaczenie odgrywają otwarte 

zasoby edukacyjne w sieci i przestrzeń publiczna 

z centrami nauki, parkami technologicznymi, 

interaktywnymi muzeami, czy laboratoriami. Nową 

przestrzeń uczenia i nowy model nauczania stworzą 

więc w dużej mierze potencjał technologii, zasobów 

w sieci i siła eksperckiej wiedzy nauczycieli. •

Witold Kołodziejczyk:  
redaktor naczelny miesięcznika 
„Edukacja i Dialog”

od pouczania do umożliwiania
opinia
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To niezależny, pozarządowy ośrodek analityczny zajmujący się polską  
polityką zagraniczną i najważniejszymi problemami polityki międzynarodowej.

CSM było partnerem merytorycznym tegorocznego EFNI w Sopocie.  
Zorganizowana przez CSM debata „Przyszłość Europy: protokół (ro)zbieżności”  
była współfinansowana przez MSZ w ramach konkursu  
„Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014”.

Wiodący think tank 
w Europie Środkowo-Wschodniej
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najmocniej manifestuje się właśnie w sferze osobistej – sty-
lów życia. Monokultura przekształciła się tu w wielokulturę. 
Wprawdzie inaczej żyją duże miasta, zwłaszcza Warszawa, 
inaczej mniejsze miejscowości, inaczej wsie, a  styl życia 
określają dziś dziesiątki mikrotrendów. Niemniej jest kil-
ka zjawisk, które przybierają na sile i kształtują nowe nurty 
egzystencji.  

1.  życie dla obowiązku  
– życie dla PrzyJemNoŚci
Zmieniła się relacja między zobowiązaniem a przyjem-

nością, na korzyść tej drugiej – i to nie tylko w przypadku 
najmłodszej generacji. Kariera i praca, założenie rodziny, 
tradycyjne obowiązki wydają się mieć mniejsze znaczenie 
w stosunku do samorealizacji, chęci pożycia i przeżycia. 
Praca w korporacji czy urzędzie, która zapewnia stabili-
zację, to jeden model kariery i przetrwania, nadal wybie-
rany. Podobnie jak wczesne zakładanie rodziny. Ale inny, 
który również staje się popularny, to kolekcjonowanie do-
świadczeń, szukanie siebie, odwlekanie momentu wejścia 

o 1989 r. chyba nic nie zmieniło się tak 
mocno jak styl życia Polaków. Mamy 
nowoczesne galerie handlowe, samo-
chody; rozwinął się handel; nastąpiły 
zmiany na rynku pracy, powstała moż-
liwość realizowania własnych pasji; 
korzystamy z dobrobytu, mamy nieby-
wałe możliwości komunikacji. A jednak 
– jak mógłby zapytać Woland, bohater 
Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa – czy 
rzeczywiście Polacy tak mocno się 
zmienili? Może jest to raczej zmiana 
powierzchowna, a pod nowymi nawy-
kami kryje się ta sama, empatyczna, 
pełna wątpliwości dusza? 

Rozwój dobrobytu i nadmiar moż-
liwości spędzania wolnego czasu od-
wracają uwagę od tego, co stanowi 
istotę tożsamości. Ale nie będzie prze-
sadą stwierdzenie, że uzyskana wolność 

dziś – w przestrzeni wolności – mamy praktycznie nieograniczone możliwości wyrażania siebie 
i wyboru takiego stylu życia, jaki uważamy za wartościowy. Jednocześnie niebezpieczne stają się: 
brak odpowiedzialności, egoizm, płytkość oraz instrumentalizowanie relacji. „samotność w sieci” 
może prowadzić do głębokiej alienacji. 

PełNia siebie czy  
PełNe zdzieciNNieNie?
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w odpowiedzialność. Starsze pokolenie patrzyło na pracę 
jako warunek stabilnego życia. Młodsze, mimo ryzyka nie-
stabilności, chwiejności i płynności (albo świadomości, że 
stabilność jest złudna) chce spróbować w życiu jak najwięcej, 
bo wszystko może być atrakcyjne. Kariera nie jest już takim 
przedmiotem pożądania jak w latach 90. XX w. Praca i czas 
wolny przez jednych są traktowane rozbieżnie (model praca 
– reset), inni poszukują takiego zajęcia, które umożliwi re-
alizację zarówno ambicji zawodowych, jak i własnych pasji. 
Każda ścieżka życia i kariery jest traktowana jako równie 
dobra: panuje swoista „płynność”.  

2.  samorealizacJa  
Przede wszystkim
Rozwój i wyrażanie własnego indywidualizmu zajmują 

wysokie miejsce w hierarchii osobistych celów. Otwartość 
społeczna i tolerancja (obojętność) dla różnych zachowań 
i modeli samorealizacji jest coraz większa. Każdy może żyć 
tak, jak chce, szuka własnej drogi i alternatyw. Inność jest 
oczywista, znormalniała. W poprzek pokoleń pojawia się 
trend pełniejszego wyrażania siebie, poszukiwania głębszej 
refleksji. Jest on realizowany na różne sposoby: poprzez reali-
zację pasji duchowych, fizycznych, kulturalnych, sportowych, 
pogłębianie wiedzy, podejmowanie w dorosłym wieku do-
datkowych studiów itp. Treningi osobiste i osobisty coaching 
pozwalają wybrać odpowiednie rozwiązania. W „realizacji 
samorealizacji” duże znaczenie ma szukanie autentyzmu, 
przeżycia, prawdziwych emocji. Obok chęci „bycia kimś” 
pojawia się silna tendencja do „bycia jakimś”. 

Jak się wydaje, łatwiej i pełniej w sferze samorealizacji 
odnalazły się kobiety (trend „rosnąca kobieta – kurczący się 
facet”). Mają coraz więcej pomysłów na siebie – na własne 
życie zawodowe i osobiste – łatwiej wchodzą w nowe role, 
mają społeczne przyzwolenie na zmianę. Mężczyźni nie chcą 
pozostać na starej pozycji jak ich ojcowie i dziadkowie, ale 
kultura nie podsuwa im zbyt wielu nowych modeli. 

Jednocześnie obok poszukiwania 
samorealizacji mamy również trend 
powierzchowności, spłycania, wygod-
nictwa, bezrefleksyjnego czerpania 
z  konsumpcji, „wygodnego trwania”. 
Postawy „zabawić się i  zapomnieć”, 
przyzwolenie na prymitywizm, po-
wierzchowność, udawanie lub nawet 
manifestowanie, że ma się wszystko 
gdzieś – to drugi biegun pędu do sa-
morealizacji i wyrażania siebie.

3.  wzrost zNaczeNia  
lokalNycH więzi
Miasta przyciągają przyjezdnych, ale 

następuje też ruch w odwrotną stronę: 
migracja na wieś. Polacy budują letnie 
domy, szukają korzeni na wsi, wracają 
do stron rodzinnych, poszukują tożsa-
mości – i spokoju. Ten powrót to próba 
budowania nowej identyfikacji, łączą-
cej osiągnięcia z  przeszłością, ale też 
ucieczka od zmęczenia. Lokalne staje się 
popularne; rośnie znaczenie lokalnego 
patriotyzmu, odradzają się tradycyjne, 
stare zawody, odkurzana jest pamięć 
historyczna. Elementem tego trendu 
jest zakładanie niedużych biznesów 
opartych w lokalnych strukturach, two-
rzenie sieci samopomocy, spontaniczna 
samoorganizacja, budowanie społecz-
nych więzi, patrzenie władzy na ręce, 
poczucie współodpowiedzialności. Lo-
kalne działanie i lokalnie spędzany czas 
wolny, nowe formy spotkań małych 
społeczności, społeczny wolontariat 

Tylu Polaków można określić mianem smart shopperów,  
czyli mądrych klientów.
źródło: badanie gfK Polonia60% 

8%
Polaków 
przyznaje się 
wprost do 
użytkowania 
serwisów typu 
Facebook, 
mimo iż 
w Polsce ma 
on kilkanaście 
milionów 
użytkowników.
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emerytów i młodych – to rosnące trendy. Widać wyraźnie 
poszukiwanie nowej definicji patriotyzmu. Patriotyzm jako 
pojęcie i emocja również wraca do gry: w perspektywie de-
kady wzmocni się, ale w innej formie. Już teraz bardziej po-
wiązany jest np. z dumą z siebie, otoczenia i kraju, a mniej 
z historią, polityką, Kościołem i innymi zamierzchłymi to-
posami, które dla znacznej części osób straciły emocjonalną 
siłę przyciągania i nie są podstawą do identyfikacji. 

4.  rozwarstwiaNie wyborów  
koNsumeNckicH
Rynek konsumencki staje się coraz bardziej niejedno-

rodny, nie ma wielkich wzorców, a raczej dziesiątki mikro-
trendów, które układają się w nieprawdopodobne czasem 
mozaiki. Wybory zakupowe rozwarstwiają się i nie pokry-
wają z podziałem na mniej i bardziej zamożnych. Rośnie 
grupa świadomych konsumentów, którym nie jest wszystko 
jedno, co kupują i co konsumują. Część z nich chce płacić 
za dobre treści (w gazecie, w telewizji, w sklepie), kieruje 
się wartościami przy zakupach (oczekiwanie jakości, uczci-
wości, fair trade etc.). Podział „tanie – dobre” ma znaczenie. 
Jednym z  silnych trendów jest powrót do natury: świa-
domość potrzeby zdrowego i dobrego życia rodzi się dziś 
wcześniej niż kiedyś, i zaczyna determinować postępowanie 
ludzi młodych. Jej efektem są m.in. kooperatywy spożywcze, 
ekotargi, zwracanie uwagi na opakowania itp. Część osób 

zakupy w centrach handlowych uważa za obciach i stratę 
czasu; będą rozwijać się zakupy online, smart consuming, 
unikanie marnotrawstwa itp. Różnicowanie konsumentów 
będzie się pogłębiać.

5. cyfrowe i Niecyfrowe PlemioNa
Plemię online wyraźnie zaczyna odróżniać się zwycza-

jami od plemienia offline. W tym pierwszym czas zdaje się 
płynąć znacznie szybciej, wokół ma też wiele bodźców. Dla 
grupy online czas wolny nabiera znaczenia, kiedy zostaje 
udokumentowany przez zdjęcia, opowieść i  media spo-
łecznościowe; człowiek zyskuje na znaczeniu, jeśli zostanie 
„opowiedziany”. Panuje nacisk na „bycie osobą publiczną”, 
bo wszyscy jesteśmy wystawieni na widok publiczny. Media 
społecznościowe ułatwiają wyrażanie siebie; dzięki wysypo-
wi blogów każdy sam może być swoim wydawcą, więcej się 
pisze, niż czyta. Media społecznościowe i technologie sprzy-
jają poszerzaniu i rozwijaniu relacji. Dla części świata online 
zanurzenie w powierzchowne relacje wirtualne zaczyna być 
jednak alternatywą dla realnych więzi. Młodsi mają problem 
z prowadzeniem relacji „w realu”, ciekawością wobec świata 
oraz innych osób, podobnie jak ze skupieniem uwagi. Roz-
wój technologii budzi też obawy o intymność: obok skraj-
nych sieciowych ekshibicjonistów istnieją osoby szukające 
skrajnej prywatności; zmęczenie nachalnością i wszędobyl-
stwem świata online, który nas ciągle śledzi i podpowiada,  

  Za 10 lat technologia będzie inwazyjna. urządzenia zaszyte w przedmiotach 
codziennego użytku nie dadzą się łatwo kontrolować i nie do końca będzie wiadomo, 
kto odpowiada za to, co robią – a będą przetwarzać dane na nasz temat. o prywatność 
przyjdzie więc nam zawalczyć. jeśli to zbagatelizujemy, w pewnym sensie utracimy 
wolność. niemniej może strach o utratę prywatności spowoduje, że w końcu zadamy 
pytanie, czy to w porządku, że np. firmy ubezpieczeniowe na podstawie naszego 
zachowania w sieci określają ryzyko zachorowań na różne choroby.  
Katarzyna Mussur-Serafin, laureatka I nagrody w konkursie THINKTANK i ASUS na opinię o przyszłości (RE-WIzJE)

Tylu Polaków ma poczucie, że nie wszystkie grupy społeczne  
w kraju mają takie same możliwości realizowania własnych  
potrzeb życiowych.
źródło: Raport cBOS Komu w Polsce żyje się najtrudniej z października 2013 r.84% 
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co lubimy, może przybierać na sile. Bezwzględne rozdzielanie 
offline i online może stać się w przyszłości normą.  

  
6.  tworzeNie NowycH,  

ŚwieckicH rytuałów
Laicyzacji i rosnącemu kosmopolityzmowi towarzyszy 

tworzenie na własny użytek świeckich rytuałów i  poszu-
kiwanie „odświętnych momentów”. Czas prywatny nabrał 
znaczenia – jak biblijny czas wolny jest świętowany i celebro-
wany. Na różne sposoby: uroczyste zakupy, odświętne kolacje, 
spotkania towarzyskie, wspólne gotowanie. Obrzędowość ze 
sfery sakralnej przenosi się do codzienności. Czas wolny się 
też profesjonalizuje, pojawia się pojęcie quality time, dobrego 
spędzania czasu, ze sobą samym, z rodziną czy z dziećmi. 
Może to prowadzić do nadmiernego „uprojektowienia” wol-
nych chwil.

7. HiPerzdrowi i PrzestymulowaNi 
Wiele zmienia demografia: żyjemy coraz dłużej, a za deka-

dę będziemy społeczeństwem ludzi starszych. Wzrośnie rola 
zamożnych, aktywnych seniorów oraz ich potrzeb. Zmieni 
to nieco obecny paradygmat młodości w reklamie i mediach, 
pojawi się „przyzwolenie na starość”. Jednocześnie za dekadę 
będziemy w dobrym zdrowiu dożywać setki. Operacje pla-
styczne, poprawianie urody, dbałość o zdrowie i sportowy 
tryb życia to już teraz istotny trend, który się nasili. Holi-
styczne podejście do człowieka spowoduje wzrost zaintere-
sowania medycyną tradycyjną. Niemniej przestymulowanie 
bodźcami, życie w ciągłym nadmiarze, „samotność w sieci” 
itp. będą sprzyjać zapadaniu na psychozy i neurozy. Nasilą się 
problemy z depresją, niedopasowaniem społecznym, coraz 
trudniejsze będzie zachowanie równowagi psychicznej.

8.  Nowe związki i quasi-rodziNy
Migracje, łatwość nawiązywania kontaktów i słabnięcie 

więzi w obrębie najbliższych krewnych powodują tworzenie 
się nowych modeli „poszerzonych rodzin”, które zastępują 
więzy krwi. Te „quasi-rodziny” to już nie tylko obecni i byli 
partnerzy oraz dzieci z tych i innych związków, lecz także 
grupy sąsiedzko-przyjacielskie, poszerzone o  zwierzęta, 
z którymi relacje stają się coraz silniejsze. Owe „poszerzone 
rodziny” stają się głównym emocjonalnym punktem odnie-
sienia. Jednocześnie technologie pozwalają łączyć rodziny 
rozrzucone po całym świecie, odbudowywać tradycyjny 
model „wielkiej familii” w wersji wirtualnej, co sprzyja od-
nawianiu kontaktów pomiędzy krewnymi. Trendem może 
stać się odbudowywanie rodzin wielopokoleniowych miesz-
kających wspólnie. Zajęta przez cały tydzień pracą i własny-
mi sprawami rodzina stanie się jednak często „rodziną od 
święta” – przestrzenią kultury, w której odnawiają się jej więzi, 
stają się centra kulturalno-handlowo-sportowe, tam – lub 
na wspólnych aktywnościach w innych miejscach – rodziny 
spędzają wspólne chwile. 

9. NadzieJa i brak Nadziei
Duży margines biedy i wykluczenia (ponad 25 proc. Po-

laków zagrożonych ubóstwem i różnego rodzaju wyklucze-
niami) powoduje zarazem, że wiele osób jest praktycznie wy-
łączona ze świata konsumpcji i wolnego wyboru. Jedynymi 
miejscami, gdzie może go posmakować, jest serwujący stry-
wializowaną wersję świata odbiornik telewizyjny, komórka 
i zwiedzanie galerii handlowych. Narasta w nich frustracja 
i zniechęcenie, a także świadomość braku nadziei. Ci „ludzie 
bez szans” mogą znaleźć się poza nurtem zmian i stać się ła-
twą ofiarą prostych ideologii: „stylu życia” zaprojektowanego 
przez innych, którzy widzą w nich tani elektorat lub łatwego 
do zmanipulowania konsumenta.   ●

  Kolejna dekada przyniesie koncentrację na aspektach duchowych. 
na znaczeniu zyska życie w zgodzie z wartościami, a młodzi będą potrzebować wzorców 
mających udane życie zawodowe i prywatne, by wiedzieć, jak niwelować rodzący się 
w nich lęk przed trwałymi relacjami. ponieważ ich strach przed bliskością i zakładaniem 
rodziny już dziś wzmacnia kryzys demograficzny, można się spodziewać, że za 10 lat  
polska będzie musiała otworzyć się na migrację z zewnątrz.  
zofia Dzik, założycielka fundacji Humanites-Sztuka Wychowania
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scenariusze na przyszłość

alienacja i „wojna światów”

   Rozwarstwienie i mniejszy wzrost gospodarczy 
doprowadzą do napięć społecznych. Spadek dochodów 
wykluczy wiele osób z możliwości wyboru stylu życia. 
Poziom warunków bytowych znów zacznie ograniczać 
świadomość. Pojawią się wyniszczające „wojny 
światopoglądowe”. Konserwatywna kontrrewolucja, 
wspierana przez część Kościoła oraz część ugrupowań 
odwołujących się do tradycji, będzie prowadzić 
„krucjatę wartości” pod hasłem powrotu do tradycyjnej 
moralności. Po drugiej stronie znajdą się rzecznicy 
świeckiego trybu życia i wolności osobistych wyborów. 
Jałowe spory o to, czyj tryb życia jest bardziej moralny, 
słuszny i właściwy, będą zatruwać życie publiczne, 
stając się główną pożywką polityki. Odmienne systemy 
wartości i wrażliwość podzielą Polskę na wrogie 
plemiona. Nie zmieni to jednak radykalnie stylów życia 
– każdy i tak będzie żył, jak chce. zwiększy się jedynie 
hipokryzja w tej sferze. 

   Pogoń za przyjemnością i ciągłą stymulacją może 
również doprowadzić do spłycenia relacji i alienacji. 
zacznie dominować nastawienie krzykliwe, egoistyczne, 
płytkie, powierzchowne, infantylnie konsumenckie. 
W relacjach zacznie dominować materializm 
i utylitaryzm. Młode pokolenie będzie miało problemy 
z nawiązywaniem głębszych relacji, odczuwaniem 
współczucia, empatii, będzie „zaklikiwać się samotnie 
na śmierć”. Młodszych i starszych zacznie cechować 
zdziecinnienie i ucieczka od odpowiedzialności. 
Symbolem epoki staną się infantylni starcy po 
operacjach plastycznych, chęć kurczowego trzymania 
się życia, paniczny lęk przed zaangażowaniem, śmiercią 
i starzeniem się. 

   W obu przypadkach w najgorszej sytuacji znajdzie 
się „pokolenie sandwicha”, które będzie musiało się 
opiekować z jednej strony niedołężniejącymi rodzicami, 
a z drugiej – rozpieszczonym, niesamodzielnym 
potomstwem, które trzeba będzie utrzymywać  
do trzydziestki. To w grupie 50-latków będzie  
za dekadę najwięcej depresji i samobójstw.

głębia osobistych wyborów

   Rosnące możliwości indywidualnego rozwoju i stosunkowo 
duży poziom wolności będą skłaniać do tego, by wybierać 
spośród nich najbardziej dopasowane do własnego systemu 
wartości rozwiązania. Wzorce społeczne i autorytety w sferze 
publicznej będą z jednej strony podsuwały trywialne i płytkie 
modele, z drugiej – stymulowały do głębszego rozwoju 
i wyrażania siebie. 

   Różnorodność stanie się wartością i punktem odniesienia 
dla społeczeństwa. Dynamika społeczna pozwoli czerpać 
zarówno z wartości rodzinnych, tradycji, przeszłości, więzów, 
jak i z nowoczesności: technologii, otwartości, tolerancji 
dla różnych zachowań. Dzięki tej różnorodności poziom 
kapitału społecznego wzrośnie – jako indywidualiści i ludzie 
niezależni będziemy chętniej współpracować ze sobą, 
angażować się w lokalne społeczności i pomagać innym.

   Pod względem stylów życia i sposobów konsumpcji 
Polska będzie wielokulturową mozaiką. Wzrosną jednak 
świadomość i odpowiedzialność konsumencka, a także 
odpowiedzialność za swoje wybory, w tym dotyczące 
zdrowego stylu życia i ekologii, umiarkowanie itp.

   Niezależnie od tempa wzrostu PKB – oby jak najwyższego 
– będziemy częściej zastanawiać się też nad poziomem 
„indeksu szczęścia”, czyli dobrostanu i zadowolenia z życia. 
Państwo, firmy i obywatele będą wspólnie podejmować 
więcej działań, by zmniejszać poziom wykluczenia 
społecznego i poprawiać położenie tych, którym mniej się 
powiodło. „Być” nie będzie radykalnie wykluczać się z „mieć”; 
w stylu życia będzie także miejsce na współczesną, różnie 
rozumianą duchowość.

pesymistyczny: optymistyczny:
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   struktura społeczeństwa ulegnie dużym 

przekształceniom: w ciągu następnych 15 lat znacznie 

wzrośnie w nim udział osób w wieku 66+, będzie więcej 

cierpiących na chorobę alzheimera, osteoporozę, 

nadciśnienie, cukrzycę czy zaburzenia lipidowe. 

medycyna szybko się jednak rozwija, co świetnie 
widać na przykładzie medycyny regeneracyjnej. 
terapia komórkami macierzystymi umożliwi 

np. odtworzenie uszkodzonych neuronów rdzenia 

kręgowego czy też spowolnienie degeneracji narządów, 

np. w przewlekłej niewydolności nerek. dzięki niej 

będziemy mogli uniknąć nawet łysienia. rozwój 

biotechnologii i leków biopodobnych z kolei zapewni 

dostęp do tańszych terapii wszystkim pacjentom.

duże możliwości ma inżynieria tkankowa, która 

pozwoli np. na „produkcję” nowych własnych zębów. 

rozwój inżynierii genetycznej poprowadzi w stronę 

przełomów, jest szansą m.in. dla chorych 

na mukowiscydozę – pojawi się możliwość 

usunięcia zmutowanego dNa i zastąpienia go 

właściwą sekwencją.

znamy już drukarki 3d, ale wciąż im nie dowierzamy. 

skoro jednak potrafią wydrukować dom o powierzchni 

200 mkw., dlaczego nie miałyby drukować tkanek 

oraz organów, np. fragmentu kości? to również 

kierunek rozwoju medycyny przyszłości.

   Podejście pacjenta do zdrowia także się zmieni. 
za kilka lat będzie się on czuł bardziej „zaopiekowany” 

przez system zdrowia, a tym samym nabierze 

przekonania co do trafności leczenia. a to dzięki 

rozwojowi technologii i wszechdigitalizacji. 

w chmurze, czyli w zewnętrznym zbiorze informacji 

medycznej, będą gromadzone i przetwarzane wszystkie 

dane o pacjentach, do których każda placówka 

medyczna w kraju będzie miała stały dostęp. 

Pełen obraz pacjenta pozwoli na szybszą 

diagnostykę i zwiększy skuteczność terapii. 

starzenie się społeczeństwa wymusi na nas zmianę 

w podejściu do opieki nad seniorami. senior za dwie, 

trzy dekady będzie zdrowszy, bardziej wyedukowany, 

dłużej aktywny zawodowo. a to dlatego, że zaczynamy 

kultywować dbanie o zdrowy tryb życia. rosnąca 

samoświadomość pacjentów dotycząca zdrowia 

oraz rozwój narzędzi i aplikacji do samodzielnego 

regulowania stanu zdrowia, np. poziomu nawodnienia 

organizmu, liczby kalorii czy ciśnienia tętniczego, 

sprawią, że dłużej będziemy zdrowi. 

   Nurt ten wspierać będą także marki ze świata 
nowych technologii, które już wkroczyły w świat 
ochrony zdrowia. Np. google rozpoczął testy szkieł 

kontaktowych, które mierzą poziom cukru w łzach 

i sygnalizują przekroczenie dopuszczalnego poziomu 

glukozy w organizmie. możliwe też, że za jakiś czas 

wynajdziemy uniwersalny antybiotyk – jeden na 

wszystkie typy zakażeń – lub cudowny lek na otyłość. 

Na pewno postęp w dziedzinie biotechnologii, 

nowoczesne terapie oraz wsparcie nowych technologii 

zapewnią wyedukowanemu i dbającemu o zdrowie 

pacjentowi dłuższe, lepsze życie. Pozostaje tylko 

pytanie, czy temu postępowi w medycynie  

dotrzymają tempa regulacje prawnoformalne.•

Monika Jasłowska:  
starszy kierownik działu Brand  
Public Relations, Polpharma

Agata Łapińska-Kołodzińska:  
dyrektor marketingu Rx, Polpharma

demografia, technologia i nowe odkrycia – medycyna przyszłości 
opinia
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   Jeszcze kilka lat temu oferta spa i wellness 

dla większości była zbędnym luksusem, dziś to element 

coraz silniejszego trendu związanego z dążeniem 

do prozdrowotnego stylu życia. dlatego w najbliższym 

okresie można spodziewać się rosnącej popularności 

tej formy dbania o siebie oraz stałego poszerzania 

oferty. według portalu spafinder, publikującego 

co roku listę najnowszych branżowych trendów, 

w przyszłości sieci hotelowe będą przebudowywać 

ofertę w kierunku wellness, zmieni się także 

kuchnia – standardem będzie zdrowa dieta 

(bezglutenowa czy wegetariańska). spafinder 

przewiduje także, że coraz więcej lekarzy będzie 

zalecać wizyty w spa jako lekarstwo na choroby, 

których źródłem jest stres. Nowym zjawiskiem 

na świecie już jest zresztą przenikanie oferty 

kompleksów spa do szpitali i ośrodków zdrowia 

(bo proponowane zabiegi mogą stanowić 

uzupełnienie terapii np. osób starszych).

   idea spa oparta jest na podróżowaniu do miejsc, 
które mają naturalne źródła wód termalnych, 
często gorących, dzięki którym można odzyskać siły 
witalne oraz równowagę psychiczną i fizyczną. 
zmienia się jednak oferta tych ośrodków. obecne spa 

to nie tylko „zdrowie przez wodę” – to kompleks usług, 

to spersonalizowane zabiegi relaksacyjne i fitness, 

przygotowane, by spełniać oczekiwania gości. 

Ponieważ coraz częściej stawiają oni na metody 

naturalne i ekologię, tego typu zabiegi zaczną 

dominować w ofertach spa. o sile tego trendu 

świadczy m.in. to, że w ciągu ostatnich ośmiu lat 

liczba hoteli i pensjonatów spa wzrosła w Polsce 

aż czterokrotnie (według badania europejskiej 

fundacji spa i wyższej szkoły turystyki 

i Hotelarstwa w gdańsku). Nie ma powodów 

przypuszczać, by rozwój branży miał więc zwolnić. 

wraz z rozszerzaniem się oferty polski rynek spa 

i wellness staje się bardzo atrakcyjny. Polska 

organizacja turystyczna chce zresztą promować kraj 

za granicą jako „destination spa”. wśród lokalnych 

odbiorców tych usług rośnie popularność kompleksów 

z wysokim standardem usług prorodzinnych, 

co potwierdzają doświadczenia z bukoviNa 

terma Hotel spa. 

   według danych international spa association 
rynek spa corocznie może pochwalić się tendencją 
wzrostową. trzeba jednak pamiętać, że wraz 

ze wzrostem popularności takiej formy spędzania 

wolnego czasu, wymagania gości będą wzrastać. 

to zarówno wyzwanie, jak i szansa dla tych obiektów. 

Pozwoli to bowiem na stworzenie na rynku bardzo 

bogatej oferty i na specjalizację ośrodków 

dopasowujących się do oczekiwań gości.•

spa wygrywa – i to się nie zmieni
opinia

Krzysztof Kramarz:  
szef marketingu   
BUKOVINA Terma Hotel Spa
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   według danych ke z sektora transportu pochodzi 

ok. 20 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych 

w europie1. wynika to m.in. z rosnącej skali drogowych 

przewozów towarowych, a także z postępujących 

procesów społecznej indywidualizacji i popularyzacji 

takich stylów życia, które preferują wykorzystanie 

indywidualnych środków transportu. tym większego 

znaczenia nabierają działania, których celem jest 

zredefiniowanie obecnej kultury mobilności oraz 

polityk transportowych na poziomie rządowym, 

by uwzględniały zasady zrównoważonego rozwoju. 

to otwiera nowe pespektywy przed transportem 

publicznym.

   aby spełnić potrzeby klientów, transport publiczny 
powinien być szybki, bezpieczny i wygodny. to szansa 

dla rozwoju komunikacji szynowej, przez lata 

znajdującej się w cieniu wysokoemisyjnego transportu 

drogowego. Jedną z wizji rozwoju mobilności są 

systemy multimodalne, opierające się  na szybkich 

kolejowych połączeniach międzymiastowych, 

powiązanych z siecią aglomeracyjną 

i wewnątrzmiejską, takich jak niskoemisyjna 

komunikacja publiczna, rowery miejskie 

czy samochody na żądanie. 

   dziś ue stawia na kolej, znacznie bardziej przyjazną 

dla środowiska niż samochody; wspiera 

zarówno remonty i modernizację torowisk, jak 

i unowocześnianie taboru, dzięki czemu pasażerowie 

będą podróżować szybciej i bardziej komfortowo. 

rozwój usług związanych z transportem kolejowym 

zmierza w kierunku zaspokajania potrzeb także tych, 

którzy ciągle są w ruchu i oczekują np. możliwości 

zakupu biletów za pomocą smartfonów czy tabletów.

w tym kierunku zmierza także kolej w Polsce. 

dzięki kończącym się remontom na kluczowych 

trasach czas połączeń pomiędzy centrami miast 

znacząco się skróci. w najbliższych latach w istotny 

sposób podniesie się też jakość taboru – oprócz 

nowoczesnych składów Pendolino po polskich torach 

kursować będą nowe bądź gruntownie 

zmodernizowane wagony. w większości pociągów 

należących do spółki PkP intercity będzie  

działało wi-fi, dostępny ma być także pakiet 

pokładowej rozrywki.   

   wszystkie te działania pokazują, że polscy 
przewoźnicy publiczni chcą w sposób aktywny 
włączać się w kształtowanie wzorców mobilności 
zgodnych z kierunkowymi wskazówkami ue 
poprzez rozwój produktów i tym samym stałe 
podnoszenie konkurencyjności kolei. liczę, 

że w ciągu dekady rola transportu kolejowego 

nie tylko w europie, lecz także w Polsce będzie 

znacznie większa niż obecnie.•

lepsze czasy dla kolei
opinia

Marcin Celejewski:  
prezes spółki PKP Intercity

1 I   Dyrekcja generalna ds. Polityki Wewnętrznej Parlamentu Europejskiego,  
Przyszłość mobilności w UE, http://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/note/join/2010/431581/IPOl-TRAN_NT(2010)431581_Pl.pdf 
(dostęp: 13.11.2014 r.).



Najbliższa dekada będzie dla przyszłości wspólnej Eu-
ropy decydująca. Nowi liderzy UE muszą odpowiedzieć 
na pytanie, wokół czego chcą dalej budować Wspólnotę 
i czym ona ma być w pespektywie kilkudziesięciu lat. Może 
to rozbudzić kryzys gospodarczy i zagrożenie międzynaro-
dowe, jeśli wątki te zostaną użyte jako pretekst do wewnętrz-
nej restrukturyzacji. Wejście do Parlamentu Europejskiego 
sporej grupy eurosceptyków, którzy nazywają rzeczy po 
imieniu – paradoksalnie – także może poprawić sytuację, 
jeśli zmusi euroentuzjastów do uproszczenia narracji. 

Podczas dyskusji w ramach projektu RE-WizjE do-
strzegliśmy sześć trendów, które będą zmieniać kształt 
Europy w najbliższej dekadzie:

1. brak Pracy i rosNący stracH o byt
Stopa bezrobocia w latach 2007–2014 wzrosła w Unii 

Europejskiej z 7,2 proc. do 10,2 proc., czyli aż o 3 pkt proc. 
W  grupie wiekowej 15–24 lata wyniosła ponad 27 proc. 
(w Polsce: 23 proc.). W niektórych krajach Południa pra-
wie połowa absolwentów szkół wyższych nie może znaleźć  

o ponad 60 latach starań na rzecz in-
tegracji Europa wciąż jest podzielona. 
Recesja, zawirowania w  strefie euro, 
turbulencje na wschodniej granicy 
oraz rosnące separatyzmy w  pań-
stwach i regionach stawiają przed nią 
nowe dylematy. Jednocząca się Europa 
nieźle sobie radziła w spokojnych cza-
sach, ale nie jest dobrze przygotowana 
na kryzys. Sprawnie pokonuje wielo-
wymiarowe przeszkody taktyczne, lecz 
demonstruje obecnie – o dziwo – bez-
radność w kwestiach strategicznych. 
Dotychczasowe fundamenty projektu 
integracyjnego (m.in. zapobieżenie 
kolejnej wojnie, stworzenie jednoli-
tego rynku czy połączenie zachodu 
i wschodu kontynentu) przestały być 
aktualne. Nie zastąpiło ich nic równie 
istotnego. 

europa zaczęła się integrować, bo nie chciała więcej wojen. Potem postanowiła stworzyć  
jednolity rynek wewnętrzny, oparty na swobodzie przepływu towarów, usług, osób i kapitału.  
ostatnie dwie dekady poświęciła łączeniu swej zachodniej i wschodniej części, aby znowu 
oddychać „dwoma płucami”. klucz do przyszłości starego kontynentu to odpowiedź na pytanie, 
jaki jest teraz długofalowy cel unii europejskiej i dlaczego wciąż lepiej być razem.

dekada decyduJąca  
 dla wsPólNeJ PrzyszłoŚci
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zatrudnienia. Wzrost cen energii przekładający się na wyższe 
ceny wszystkich produktów sprawia, że coraz trudniej utrzy-
mać rodzinę. Pojawia się strach przed biedą, brakiem pracy, 
niemożnością zapewnienia dzieciom godziwego życia. To 
rodzi niechęć do obcych – zarówno do przybyszów z państw 
trzecich, jak i z innych krajów UE.

Europejska mobilność, ukształtowana w czasach dobro-
bytu, w epoce kryzysu i wzrostu niepokojów o przyszłość 
budzi obawy. Przykładem jest Wielka Brytania, która jesz-
cze 10 lat temu chętnie witała przybyszów z tzw. nowej Unii. 
Obecny rząd nie tylko wprowadził rażąco wysokie opłaty za 
wizy dla obywateli państw Afryki i Azji, aby ich zniechęcić do 
przyjeżdżania, lecz także chce pozbyć się m.in. Polaków, któ-
rzy są dziś największą mniejszością narodową na Wyspach 
po Hindusach, Irlandczykach, Pakistańczykach i Ameryka-
nach. Brytyjski Office for National Statistics (ONS) podaje, że 
w 2012 r. było ich 700 tys. Zgodnie ze spisem powszechnym 
Census 2011 aż 1 proc. populacji Zjednoczonego Królestwa 
mówi po polsku i jest to obecnie najczęściej używany język 
obcy na Wyspach.

Jednocześnie Polska oraz inne kraje, z których przez wiele 
lat ludność emigrowała, stały się celem imigracji osób spoza 
UE. Stawia je to przed koniecznością opracowania polityki 
imigracyjnej, co wiąże się z trudnym wyzwaniem – zmiany 
z mentalności biorcy na mentalność dawcy. 

2.  seParatyzmy, NacJoNalizmy  
i euroPa wielu PrędkoŚci
Europejska zasada subsydiarności, która nakazuje rozwią-

zywać problemy na możliwie najniższym szczeblu, istotnie 
wzmocniła pozycję regionów w UE, dając im także dodat-
kowe środki finansowe w ramach polityki spójności. Para-
doksalnie, postępujący proces integracji Starego Kontynentu 
przyczynił się więc do wzrostu separatyzmów w niektórych 
jego częściach. Szkockie referendum przypomniało ostatnio, 
że perspektywa dezintegracji niektórych państw członkow-
skich, zwłaszcza o ustroju federalnym, jest realna. W kolej-
ce stoją Katalończycy, Baskowie, Tyrolczycy, Włosi z tzw.  

Padanii, Flamandowie czy Bawarczycy. W  zupełnie od-
miennych okolicznościach historycznych weszli w  skład 
większych organizmów politycznych. Dziś te twory epoki 
nowożytnej nie są im już potrzebne – mogą się już odwołać 
do wspólnoty kontynentalnej: Unii Europejskiej.

Drugie zjawisko to osłabienie dynamiki projektu europej-
skiego. Procesowi integrowania się Starego Kontynentu towa-
rzyszyło narastanie sceptycyzmu państw wobec konieczności 
oddawania części prerogatyw na poziom wspólnotowy. Im 
bardziej kraje członkowskie tracą suwerenność – co następu-
je codziennie – np. w kwestiach nadzoru finansowego, tym 
silniej przywiązują się do tego, co im jeszcze zostaje: podat-
ków, ochrony granic, wojska, policji. Jednocześnie kryzys go-
spodarczy (i wzajemne pretensje z nim związane) wzmocnił 
narodowe egoizmy i tendencje odśrodkowe wewnątrz Unii. 
W sytuacji wzrostu poczucia zagrożenia narody odwołują się 
do tego, co znane, i nawet skromne próby uwspólnotowie-
nia napotykają zaciekły opór. Większe sukcesy widoczne są 
jedynie na poziomie regionalnym (np. wspólne dowództwo 
floty w krajach Beneluksu). Nasiliło się natomiast zjawisko 
omijania przez państwa członkowskie UE metody wspólno-
towej na rzecz ustaleń międzyrządowych. 

Tę narodowo-europejską ambiwalencję dobrze oddaje 
sytuacja Wielkiej Brytanii. Kraj jest rozdarty sporami we-
wnętrznymi zarówno o przyszłość Zjednoczonego Królestwa 
(referendum w sprawie niepodległości w Szkocji we wrześniu 
tego roku), jak i jego członkostwo w UE (referendum euro-
pejskie zapowiedziane na rok 2017). Wyjście z Unii Euro-
pejskiej zagraża międzynarodowej pozycji Wielkiej Brytanii 
jako światowego centrum finansowego, wpłynie także nega-
tywnie na jej obroty z UE (obecnie to 50 proc. brytyjskiego 
handlu). Jednocześnie dążący do oderwania się od Anglii 
Szkoci zamierzają pozostać we Wspólnocie Europejskiej. 
Oba referenda pokazują więc pilną potrzebę redefinicji bry-
tyjskiej wspólnoty w ogóle, jak i w kontekście jej roli w UE. 

Wreszcie, w Europie kuleje także poziom wspólnotowy. 
Pomimo wspólnych europejskich polityk i  deklarowanej 
spójności podziały się pogłębiają. Reformy podjęte w wyniku  

50 _ 51 

WWW.MT T P. P L

Tyle z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej  
będzie od 1 stycznia 2015 r. wchodzić do strefy euro. 
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kryzysu w  Eurolandzie stworzyły „trzy prędkości” w  we-
wnętrznej dynamice Unii Europejskiej. Pierwsza to przyspie-
szona integracja strefy euro, złożonej obecnie z 18 państw. 
Druga to zmiany w krajach członkowskich zamierzających 
do tej strefy przystąpić w różnym tempie w przyszłości (Litwa, 
Polska, Czechy, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, a tak-
że Szwecja). Trzeci krąg to państwa niemające takiego zamia-
ru (Wielka Brytania i Dania). Aby zapobiec pogłębieniu się 
tych podziałów, członkowie pierwszej, drugiej (bez Czech) 
i trzeciej (bez Wielkiej Brytanii) grupy (łącznie 25 państw) 
podpisali pakt fiskalny, dający podstawę stabilizacji finan-
sowej UE opartej na spójniejszym zarządzaniu eurowalutą.

3. euroscePtycyzm i koNtestacJa Polityki
Wolny rynek i globalizacja przyniosły światu potężny za-

strzyk pozytywnych zmian, polityka jednak nie nadążyła za 
sferą prywatną. Podczas gdy korporacje są zarządzane w ska-
li świata, państwa nadal nie mogą wyjść z orbity narodowych 
interesów na rzecz wspólnego rozwiązywania globalnych wy-
zwań. Niewydolność polityki i miałkość liderów zniechęcają 
młode pokolenie do działalności politycznej, zachęcając za 
to do kontestacji obecnie istniejących struktur i zasad dzia-
łania. Zwłaszcza że mają na nie znikomy wpływ. Rośnie więc 
dystans społeczeństw do elit.

Proces ten dotyczy zarówno państw, jak i instytucji unij-
nych, oskarżanych o wszystkie możliwe grzechy. Tym bar-
dziej że Europa, chcąc być „politycznie poprawna”, wyzbyła 
się paradygmatów dających jej kiedyś moralną siłę (społe-
czeństwo otwarte, kultura chrześcijańska itd.). Słabe wyniki 
gospodarcze, które przekładają się na spadające płace i wzrost 
bezrobocia, będą nasilały trendy eurosceptyczne i wszelkiego 
rodzaju radykalizmy, czego dowodem były ostatnie wybory 
do parlamentu europejskiego. Nawet we Francji, bastionie 
integracji europejskiej, 25 proc. głosów zdobył antyeuropej-
ski Front Narodowy. Jednocześnie wchodzą w dorosłe życie 

kolejne pokolenia, które wychowały się w zjednoczonej Eu-
ropie bez granic i biedy, a wojnę znają tylko z książek i filmów.

Polska do tej pory była nastawiona euroentuzjastycznie, 
głównie dzięki poczuciu dumy z upragnionej przynależno-
ści do Zachodu oraz poważnym zastrzykom unijnych środ-
ków, które umożliwiły odbudowanie kraju. Już jednak widać 
zwiastuny zmian nastroju, zwłaszcza w młodym pokoleniu, 
które nie pamięta zimnej wojny. Po 2020 r., kiedy fundusze 
europejskie zostaną radykalnie zmniejszone, a Polska będzie 
zamożniejszym krajem, przybędzie eurosceptyków. 

4. wzrost NiecHęci do wyrzeczeń
Jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi 

dziś UE, jest stagnacja gospodarki, wciąż odczuwającej 
skutki trwającego od 2008 r. kryzysu. Tegoroczna kampa-
nia wyborcza do Parlamentu Europejskiego dotyczyła m.in. 
proporcji, które należy zachować pomiędzy pobudzaniem 
wzrostu a polityką oszczędności (austerity). Obecnie kluczo-
wym założeniem unijnej strategii wychodzenia z kryzysu są 
cięcia budżetowe (Pakt Stabilności i Wzrostu). W krajach 
szczególnie zadłużonych powoduje to protesty społecz-
ne, gdyż oznacza m.in. masowe zwolnienia pracowników, 
a także dotyka młodych, mających kłopoty ze znalezieniem 
zatrudnienia. W konsekwencji coraz więcej państw doma-
ga się zmiany strategii w kierunku większego stymulowania 
gospodarki unijnej.

Głównym zwolennikiem polityki oszczędności w Europie 
są Niemcy. Ich zdaniem długotrwała recesja to konsekwencja 
kryzysu finansowego rozpoczętego poza strefą euro, a cię-
cia wydatków publicznych w automatyczny sposób ożywią 
rynek prywatnych inwestycji. Niemcy – jako najsilniejsze 
gospodarczo i najliczniejsze państwo UE oraz największy 
płatnik do unijnego budżetu – oczekują, że pozostałe kra-
je pójdą ich śladem, jednak opór ze strony społeczeństw 
państw europejskiego Południa powoduje konieczność  

  UE i Polska w ciągu następnych 10 lat zdecydowanie zyskają na 
znaczeniu. choć rosnąca pozycja azji zmieni światowy porządek, stary kontynent 
wyjdzie z obecnego kryzysu wzmocniony. reformy polityczne i gospodarcze z jednej 
strony doprowadzą do większej demokratyzacji unijnego procesu decyzyjnego,  
z drugiej – ustanowią bardziej egalitarną gospodarkę, służącą większości obywateli 
ue. Za 10 lat polska wraz z niemcami będą stanowić nowy, stabilny tandem, który 
doprowadzi do finalizacji procesu akcesyjnego nowych państw członkowskich.  
dr Bartosz Rydliński, Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
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wypracowania modeli równoważących politykę oszczędza-
nia z wprowadzaniem instrumentów pobudzania wzrostu.

5. PrzeregulowaNie i osłabiaNie swobód
Wspólny rynek jest jedną z największych zdobyczy UE 

i w jego pogłębieniu leży potencjał unijnego wzrostu. Podsta-
wą funkcjonowania jednolitego rynku UE są tzw. cztery swo-
body: przepływu towarów, usług, kapitału i osób. W sferze 
deklaracji wszystkie państwa członkowskie, w tym coraz bar-
dziej eurosceptyczna Wielka Brytania, chcą eliminacji barier, 
które wciąż zakłócają jego funkcjonowanie – szacuje się, że 
ich zniesienie przyniosłoby UE 4-proc. wzrost PKB do końca 
dekady. W praktyce jednak niektóre państwa członkowskie 
ociągają się z pełnym wdrożeniem prawa wspólnotowego 
w tym zakresie, a w szczególności z wprowadzeniem zapi-
sów tzw. dyrektywy usługowej z 2006 r. oraz z deregulacją 
zawodów certyfikowanych. 

W okresie poprzedzającym referenda we Francji i w Belgii 
(2005 r.) w sprawie Konstytucji dla Europy część państw tzw. 
starej Unii wystąpiła przeciw pełnej liberalizacji usług w UE. 
Do dyskursu politycznego weszło wtedy określenie „polski 
hydraulik”, symbolizujące z  jednej strony pełną swobodę 
świadczenia usług, a z drugiej (w oczach jej przeciwników, 
m.in. skrajnej prawicy we Francji) zagrożenia z nią związane, 
np. dumping socjalny. Z usługami wiąże się także przepływ 
osób, w tym pracowników. W związku z nadużywaniem 
systemów socjalnych niektóre państwa członkowskie będą 
próbować ograniczać tę swobodę. 

6. Poczucie zagrożeNia z zewNątrz
Prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej jest w prak-

tyce bardzo trudne, ponieważ interesy członków UE bywają 

sprzeczne, a podejście do relacji z państwami spoza Wspól-
noty odmienne, m.in. ze względu na zaszłości historyczne. 
Choć Unia ma własnego szefa dyplomacji, a także Europejską 
Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ), najważniejsze de-
cyzje w sprawach międzynarodowych UE nadal pozostają 
w gestii państw. 

ESDZ, pomimo swoich słabości, miała też sukcesy: m.in. 
przyczyniła się do rozwiązania problemu Kosowa i otwarcia 
negocjacji z Iranem w sprawie ograniczenia programu nu-
klearnego. Obecnie spójność Europy jest jednak poddana 
kolejnej próbie: narasta napięcie na wschodniej granicy UE 
i destabilizacja na Bliskim Wschodzie. Działania Europie nie 
ułatwia postępująca od lat demilitaryzacja oraz odrzucenie 
siły jako instrumentu polityki międzynarodowej.

Najważniejszym wyzwaniem UE jest umiejętność wy-
pracowywania wspólnego stanowiska. W  obliczu aktual-
nych problemów dotyczy to stosunku do Rosji, ale też no-
wej, kompleksowej strategii bezpieczeństwa, która powinna 
zdefiniować katalog interesów i wartości europejskich oraz 
możliwości obrony europejskiej soft power – największej siły 
przyciągania UE. Trzeba też przedefiniować politykę sąsiedz-
twa w jej południowym i wschodnim wymiarze, a także po-
litykę rozszerzenia – zwłaszcza wobec Turcji, która obecnie 
zmieniła postawę „zero problemów z sąsiadami” na „zero 
sąsiadów bez problemów”, ale jednocześnie jawi się – pa-
radoksalnie – jako przedmurze Europy przed fanatycznym 
islamem. Największe wyzwanie stoi przed Niemcami, zachę-
canymi do sprawowania przywództwa. Podjęli je niechętnie 
i zmagają się z koniecznością znalezienia dla siebie oraz Eu-
ropy nowej narracji.   ●

  Polska, dzięki swej wyjątkowej pozycji – wynikającej z jej wielkości, 
doświadczenia dziejowego i położenia geograficznego – może odegrać 
ważną rolę w uświadamianiu Europejczykom znaczenia integracji.  
Z racji swej historii wie, jak kluczową instytucją jest unia europejska i jak ważne są  
– mimo wielu problemów i wyzwań – jej polityczne i gospodarcze osiągnięcia. jest to 
tym bardziej istotne, że wciąż są państwa pragnące dołączyć do ue. dotyczy to także 
ukrainy, gdzie przynajmniej znaczna część populacji pragnie zjednoczenia z europą.  
Tony Blair, premier Wielkiej Brytanii w latach 1997– 2007
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scenariusze na przyszłość

stagnacja i marginalizacja

   Struktury unijne będą więdnąć, a kraje europejskie 
bardzo się od siebie oddalą. Instytucje skoncentrują 
się na rozwiązywaniu problemów taktycznych. 
Brak pomysłów na konkurencyjność, utrzymujący 
się słaby wzrost gospodarczy oraz przeregulowanie 
spowodują powolny spadek znaczenia Europy 
w gospodarce światowej, co osłabi ją też politycznie. 
Dystans między UE a USA się zwiększy, a negocjacje 
porozumienia o wolnym handlu i inwestycjach 
zakończą się fiaskiem. Azja prześcignie Europę 
w innowacyjności i zacznie przejmować europejskie 
wzorce życia i dobrobytu. Nasilenie kontaktów 
bilateralnych i ustaleń międzyrządowych osłabi 
sprawczość wspólnoty jako organizacji.  
coraz więcej istotnych decyzji będzie 
podejmowanych poza instytucjami europejskimi. 
Niechęć obywateli do wspólnej Europy  
znacznie wzrośnie.

   Oderwanie się Wielkiej Brytanii od UE po 
referendum w 2017 r. zapoczątkuje efekt domina. 
Separatyzm i protekcjonizm będą się nasilać, 
wywołując konflikty. Wojna w Europie stanie się 
realnym zagrożeniem. Projekt integracji części 
kontynentu będzie jednak kontynuowany,  
ale tylko w Europie środkowo-Wschodniej  
pod przewodnictwem Niemiec w tandemie  
z Polską (odwrócenie „twardego jądra” starej UE, 
gdzie partnerem była francja). Ukraina pozostanie 
terenem spornym między zachodem a Rosją, 
a gruzja, Armenia, Mołdawia i Białoruś pozostaną 
w rosyjskiej strefie wpływów. Polska – państwo 
frontowe – będzie się zbroić, wzmacniać  
relacje z Niemcami i USA. 

zwarcie szeregów i większa integracja

   Kryzys w strefie euro i agresywna polityka Rosji staną się 
impulsem do radykalnych zmian wewnątrz UE. Niemcy 
przekonają pozostałe kraje do reform. Instytucje unijne 
zostaną zreformowane (mniej komisarzy, większy  
wpływ obywateli na władze UE). Jednolity rynek zostanie 
pogłębiony i poszerzony, deregulacja da skrzydła MśP,  
powstanie nowoczesna polityka reindustrializacji 
kontynentu. zostanie wdrożona agenda cyfrowa 
i zliberalizowany handel internetowy, powstanie unia 
energetyczna i konsensus w sprawach klimatycznych. 

   Po podpisaniu TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo 
w dziedzinie Handlu i Inwestycji) relacje transatlantyckie 
nabiorą rozmachu, co pozwoli zachodowi określić wspólną 
pozycję i interesy (także gospodarcze) wobec rosnących 
potęg, zwłaszcza chin, Indii i Brazylii. Da także nową 
podstawę do promowania zachodnich standardów ładu 
międzynarodowego. Unia zacieśni relacje z NATO i opracuje 
nową strategię bezpieczeństwa. Dojrzeje też do nowego 
rozszerzenia: w 2023 r. wejdzie do niej Turcja, a po niej 
Serbia. Kraje wschodniego sąsiedztwa będą ciążyć ku UE 
przy rosnącej słabości Rosji. 

   Nowa polityka migracyjna oraz polepszenie 
innowacyjności będzie przyciągać do Europy talenty. 
Rozwinie się demokratyzacja na poziomie lokalnym, 
wzrośnie rola miast. zniknie roaming między państwami 
UE, a pojawi się wspólna lista lektur i bajek dla dzieci. 
Jednocząca się dalej Europa przeniesie akcenty 
z budowania wspólnej przestrzeni rolno-gospodarczej 
na polityczno-społeczną i zastąpi dopłaty do produkcji 
rolnej dopłatami na kulturę.

   Poczucie współodpowiedzialności za świat oraz  
coraz głębszy kryzys neoliberalizmu zmuszą Europę  
do wymyślenia nowego ładu polityczno-ekonomicznego, 
„trzeciej drogi” opartej na idei solidarności społecznej.  
Jego popularyzacja będzie strategicznym celem  
Unii Europejskiej w XXI w.

pesymistyczny: optymistyczny:
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   rzeczywistość w sposób nieprzewidywalny ingeruje 

w plany i wyobrażenia na temat przyszłości. dlatego 

trudno jest prognozować, co w perspektywie dekady 

stanie się z europą i Polską w europie. gdyby ktoś 

podjął się podobnego zadania 10 lat temu, to można 

się zastanawiać, czy starczyłoby mu wyobraźni, 

by przewidzieć kryzys projektu konstytucji 

europejskiej, wywołany jego odrzuceniem we francji 

i Holandii, albo wstrząs spowodowany przez kryzys 

finansowy, który zagroził  głównemu osiągnięciu unii, 

czyli wspólnej walucie. 

Jak widać, żadnego scenariusza nie można wykluczyć. 

Na pewno jednak ani europa, ani Polska nie stają się 

same, to my tworzymy przyszłość kraju i integrującej 

się europy, podejmując konkretne decyzje 

oraz identyfikując ryzyka i szanse. 

   Po pierwsze, ue za 10 lat będzie unią wielu 

prędkości, a nawet poziomów. Nowy traktat, dziś ciągle 

postrzegany jako przedsięwzięcie nierealne, 

będzie potrzebny. Pewnie wprowadzi on nową, 

dodatkową formułę członkostwa, w której odnajdzie 

się i ukraina, i – być może – turcja. Po drugie, kształt 
przyszłej europy będzie zależał od tego, czy zdołamy 
się odnaleźć na nowo w globalnym świecie. Jest to 

świat pełen chaosu i ambicji, bez skutecznego 

globalnego zarządzania, odchodzący 

od dotychczasowego modelu rozwoju opartego 

na azjatyckim producencie i transatlantyckim 

konsumencie. szansą na nowe globalne otwarcie dla 

unii będzie dokończenie negocjacji transatlantyckiej 

umowy o handlu i inwestycjach, mającej strategiczne 

znaczenie dla naszego dobrobytu. stanowi ona 

wyzwanie pod względem konkurencyjności, ale też 

szansę na stworzenie potężnego obszaru współpracy 

oraz odnowienie idei euroatlantyckiej jako 

przyszłościowego projektu. Pytanie, czy zaowocuje to 

też wypracowaniem wspólnych zachowań politycznych 

w ramach utrzymania porządku światowego.

Po trzecie, nasza przyszłość będzie zależała od tego, 

czy mądrze odpowiemy na wyzwanie migracji. 

możemy się spodziewać rosnącego napływu 
przybyszy z różnych, biednych rejonów świata. będzie 

to wyzwaniem kulturowym dla dość zamkniętych 

europejskich społeczeństw, którym jednocześnie grozi 

zapaść demograficzna. kombinacja fatalnej demografii, 

rosnącej imigracji oraz stagnacji gospodarczej może 

okazać się wybuchową mieszanką. Nasza zdolność 

poradzenia sobie z tym wielowątkowym problemem 

w dużej mierze określi sytuację unii za 10 lat.

   myślę, że te problemy na tyle zdominują dyskurs 

i działanie w europie, że poważne potraktowanie 

przez unię kwestii kolejnego rozszerzenia wydaje się 

mało realistyczne. bardziej prawdopodobne jest 

powstanie kręgów zróżnicowanego stopnia integracji 

– tych, którzy są bliżej, jak np. ukraina, i tych, 

którzy są dalej, jak np. turcja. Natomiast formalne 

zaproszenie do wspólnoty dla tych krajów w ciągu 

najbliższych lat stoi pod dużym znakiem zapytania. 

Potencjalnym rozwiązaniem może być wspomniana 

nowa kategoria członkostwa zaproponowana 

przez nowy traktat.•

prof. dr hab. Danuta Hübner:  
przewodnicząca Komisji Rozwoju 
Regionalnego Parlamentu 
Europejskiego

unia  wielopoziomowa
opinia



  P O l S K A  z A  1 0  l AT:  W I z J E  R O z W O J U  _ 

   Najważniejsze zmiany w unii europejskiej w ciągu 

nadchodzącej dekady będą zachodziły w sferze 

energetycznej. Na przedefiniowanie podejścia unii 

w tej dziedzinie wpływa rozwój relacji wspólnoty 

z dwoma ważnymi krajami: stanami zjednoczonymi 

i rosją. Napięcia w stosunkach z moskwą będą 

wzrastać, przez co kwestie energetyczne nabiorą 

charakteru paneuropejskiego. Jednocześnie ue będzie 

musiała zmierzyć się z rosnącą konkurencją ze strony 

usa, którą dodatkowo może wzmocnić porozumienie 

o transatlantyckiej strefie wolnego handlu.

   w konsekwencji możliwa jest rewizja polityki 

klimatycznej ue (a przez to obniżenie cen energii) 

oraz zbudowanie wspólnego frontu wobec rosji, 

która rozgrywa poszczególne kraje unii (zwłaszcza 

słabsze, takie jak Polska) cenami nośników energii. 

zmiany w tym kierunku będą korzystne dla Polski 
nie tylko pod względem ekonomicznym, lecz także 
politycznym. tworzenie wspólnej europejskiej 
polityki energetycznej – co Polska postulowała od lat 
– może przyczynić się także do głębszej integracji 
politycznej. warto pamiętać, że początki integracji 

europejskiej odbywały się w ramach wspólnoty 

węgla i stali, która obejmowała koordynację 

polityk dotyczących właśnie energetyki.

Powstająca wspólna polityka energetyczna będzie 

także oddziaływała na relacje z ukrainą. ue będzie 

mogła wspierać swojego wschodniego sąsiada poprzez 

zapewnienie alternatywnych źródeł gazu lub energii 

elektrycznej. co więcej, ukraina potrzebuje potężnych 

inwestycji podnoszących efektywność w sektorze 

energetycznym i przemysłowym, co nie tylko podniesie 

jej stopień niezależności, lecz także otworzy przed 

europejskimi firmami perspektywy biznesowe. 

sprawne przeprowadzenie tego procesu wzmocni 

więc zarówno gospodarkę ukraińską, jak i unijną. 

taki mechanizm – obopólnych korzyści – zadziałał 

w odniesieniu do włączania Polski w europejską 

przestrzeń gospodarczą.

   drugim elementem pogłębiającej się integracji 
europejskiej jest strefa euro. Jak pokazały wydarzenia 

ostatnich kilku lat, strefa euro nie rozpadła się 

– i się nie rozpadnie, bo przynosi korzyści wszystkim 

członkom. aby w pełni skorzystać z politycznych 

i gospodarczych korzyści, które przynosi integracja 

europejska, Polska będzie musiała zdecydować się 

na przyjęcie wspólnej waluty. Pozostawanie 

na obrzeżach integracji będzie ograniczać nasze pole 

działania, w tym możliwość kształtowania unijnych 

polityk zgodnie z naszymi interesami. Na drodze 

do wspólnej waluty Polska będzie musiała jednak 

pokonać dwie przeszkody. Przede wszystkim 

spełnienie celu fiskalnego, które wymaga woli 

politycznej nakierowanej na zmniejszenie deficytu 

budżetowego. dodatkowo potrzebne jest podniesienie 

poziomu dyskusji publicznej na temat korzyści 

i wyzwań związanych z przystąpieniem Polski do strefy 

euro. dziś do obniżania poziomu tej debaty przyczynia 

się np. sektor finansowy, który boi się, że poniesie 

straty lub że potencjalne zyski zostaną ograniczone.•

euro i energetyka zjednoczą europę
opinia

Rafał Antczak:  
ekonomista, członek zarządu 
Deloitte Business consulting SA
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