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WSTĘP

P

ierwszy kwartał 2020 roku niezwykle zmienił świat, który dotychczas znaliśmy. 4 marca 2020 roku w Polsce odnotowano
pierwszy przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Tydzień
później dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus ogłosił, że epidemia COVID-19 wywołana
wirusem z Wuhan została uznana za pandemię. Wśród wielu obostrzeń
wprowadzonych również w Polsce były i takie, które zmieniły nasz codzienny sposób funkcjonowania. Koronawirus stał się wyzwaniem dla
współczesnego społeczeństwa, a pandemia wpłynęła niemal na każdy
element naszego życia. Pandemia i spowodowane nią zmiany w życiu
światowej społeczności są interesującym obiektem badań dla młodych
naukowców, zwłaszcza początkujących badaczy mediów i komunikacji
społecznej. Należy bowiem zwrócić szczególną uwagę na sposób funkcjonowania mediów i całego środowiska.
Efektem prac i analiz podjętych przez przedstawicieli wielu środowisk
naukowych z całej Polski jest niniejsza publikacja. Koncentruje się ona
wokół wiele zagadnień z dziedziny strategii public relations, funkcjonowania
instytucji obywatelskich, inicjatyw oddolnych i szeroko pojętej komunikacji, która z powodu pandemii przyjęła zdecydowanie inną formułę.
Monografia została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich poświęcona
jest zjawiskom politycznym, społeczeństwu i przekazowi medialnemu.
W drugiej Czytelnik znajdzie artykuły i opracowania dotyczące instytucji,
inicjatyw oddolnych i strategii komunikacyjnych.
W otwierającym tom artykule Dominika Popielec analizuje przykłady
śledztw dziennikarskich dotyczących informacji związanych z koronawirusem. Autorka przedstawia przykłady potwierdzające, że dziennikarstwo
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śledcze niezależnie od okoliczności pozostaje ważnym mechanizmem
kontrolującym władzę. Denis Halagiera w swoim tekście sprawdził interakcje użytkowników serwisu społecznościowego Facebook z fake newsami związanymi z COVID-19. Szczególną uwagę zwrócił na zachowanie
użytkowników wobec jednej z metod walki z fałszywymi informacjami,
którą wprowadziła administracja portalu. Leszek Świeca porusza temat
makiawelizmu medycznego w kontekście medialnej dezinformacji w Polsce
dotyczącej maseczek chroniących przed koronawirusem. Stosując studium
przypadku, pokazał odmienność stanowisk prowadzącą do chaosu i sporu
społecznego odnośnie do skuteczności działania maseczek jako ochrony
przed wirusem z Wuhan. Trudności związane z kształceniem na odległość
poprzez media i serwisy elektroniczne w dobie pandemii ukazuje w swoim
artykule Paweł Nowak. Stosując trzy metody badawcze, identyfikuje problemy, które dotknęły projekt „Szkoła z TVP”, i przedstawia rekomendacje
ich rozwiązania. Z kolei Stanisław Michałowski przygląda się komiksom
internetowym w czasie epidemii. Autor przeanalizował 116 komiksów pod
kątem tematów, jakie poruszali ich autorzy oraz celu ich tworzenia. Wpływ
pandemii na prawo i praktyki wyborcze zbadał Jakub Kocjan. W swoim
tekście opisuje doświadczenia Polski, Stanów Zjednoczonych i Bawarii.
Dyskusję na temat kondycji kompetencji cyfrowych w zdalnej edukacji
zaproponował w swoim artykule Krzysztof Marcinkiewicz. Autor analizuje działania rządu polskiego i innych podmiotów, badając wskaźniki
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w czasie pandemii. Pierwszą część
publikacji zamyka artykuł Doroty Stępowskiej, która skupia się na zagadnieniach związanych z szerzeniem dezinformacji w przestrzeni cyfrowej,
zagrożeniu epidemiologicznym, możliwościach globalnej sieci i wzroście
konsumpcji mediów. Autorka przedstawia sposoby wykorzystania internetu
jako narzędzia do generowania informacji i mechanizmu wspomagającego
różnego rodzaju instytucje.
Drugą część publikacji otwiera praca Agnieszki Kamińskiej, która
porusza temat protestów kobiet w czasie pandemii. Autorka przeanalizowała działania organizacji non-profit wspierających sprzeciw wobec
projektu ustawy o zmianie warunków dopuszczalności przerywania ciąży, który był procedowany w kwietniu 2020 roku. Monika Borzdyńska
opisała działania komunikacyjne PGE Narodowego w czasie epidemii
COVID-19. Tekst stanowi analizę działań marki oraz ich ocenę. Sytuację
organizacji pozarządowych w tym trudnym okresie przybliża w swoim
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artykule Magdalena Wilk. Autorka analizuje również wsparcie udzielone trzeciemu sektorowi przez różne podmioty oraz działania pomocowe
skierowane do poszczególnych grup społecznych. Inicjatywy społeczne
użytkowników internetu w Polsce zainspirowały Radosława Komudę,
Krzysztofa Rajdę i Jakuba Szczepkowskiego do zbadania fenomenu tych
działań w czasie pandemii otwierające nowe perspektywy badawcze. Natomiast artykuł Justyny Białous dotyczy nowych konfliktów na szczeblu
globalnym. Autorka przedstawia problem odpowiedzialności organizacji
międzynarodowych na przykładzie różnicy zdań pomiędzy USA i WHO.
Publikację zamyka artykuł Mileny Le Viet-Błaszczyk, która sprawdziła,
jak polskie przedsiębiorstwa komunikują się z potencjalnymi klientami
w czasie epidemii za pośrednictwem mediów społecznościowych. Autorka
przeprowadziła badania, których celem było zidentyfikowanie katalogu
dobrych praktyk social media marketingu w dobie COVID-19.
Wierzymy, że szeroki zakres tematów poruszanych przez autorów, których wspólnym mianownikiem jest pandemia koronawirusa, będzie interesujący dla Czytelników. Jednocześnie mamy nadzieję, że zaproponowane
analizy oraz nowe kierunki badań staną się inspiracją w tym szczególnym
dla całego świata czasie. Przedstawione artykuły jasno wskazują, że zdalna
aktywność naukowa nie tylko jest możliwa, ale daje ciekawą perspektywę.
Jako młodzi naukowcy przekazujemy Państwu tę publikację, jednocześnie
otwierając dyskusję na temat nowych tropów, kierunków badań, a także
zjawisk związanych z pandemią.
Kraków, lipiec 2020
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CZĘŚĆ 1
POLITYKA, SPOŁECZEŃSTWO
I PRZEKAZ MEDIALNY
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Dominika Popielec
U N I W ER S Y TET K A ZI MI ER Z A W I ELK I EGO W BY DGOSZCZY
I N S T Y T U T KO M U N I K AC J I S P O Ł E C Z N E J I M E D I ÓW
D OM I N I K A@POPI E L EC . PL
O R C I D : 0 0 0 0 - 0 0 0 2 - 9 5 8 3 - 0 8 61

DZIENNIKARSTWO
ŚLEDCZE W DOBIE
PANDEMII KORONAWIRUSA
W POLSCE I NA ŚWIECIE
ABSTRAKT

Stan pandemii z powodu koronawirusa niewątpliwie wpłynął na życie społeczne w szerokim ujęciu. Zmiany znacząco wpłynęły na funkcjonowanie mediów,
które skupiły się przede wszystkim na informowaniu o statystykach zachorowań
w kraju i na świecie, sytuacji w szpitalach, ograniczeniach nałożonych przez rząd.
Niestandardowa sytuacja okazała się impulsem do zadawania pytań związanych
z działalnością rządów w związku z pandemią COVID-19. Najwięcej wątpliwości
pojawiało się w związku z zakupem środków ochrony osobistej. Potwierdziły się one w toku śledztw dziennikarskich. Niezależnie od kraju dziennikarze
ujawniali niejasne procedury zakupu masek, korupcję, słabą jakość produktów.
Wybrane do analizy śledztwa dziennikarskie dowodzą, że dziennikarstwo śledcze
ma znaczenie bez względu na okoliczności i jest wciąż jednym z mechanizmów
kontrolujących władzę.
S Ł O WA K L U C Z O W E : D Z I E N N I K A R S T W O Ś L E D C Z E ,
KO RO N AW I RU S , KO RU P C J A , S K A N DA L , P O L S K A , Ś W I AT
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WPROWADZENIE

Od niespełna pół roku życie społeczne jest podporządkowane ogłoszonemu stanowi pandemii COVID-19. Znany nam dotychczas świat uległ
poważnym przeobrażeniom w różnych aspektach, począwszy od sfery
politycznej i gospodarczej, przez medialną, a skończywszy na kulturze.
Niezależnie od szerokości geograficznej tematem numer jeden stał się
koronawirus. Jeśli spojrzymy na raport Press-Service Monitoring Mediów,
to możemy stwierdzić, że te tendencje charakteryzuje pewien uniwersalizm.
Z załączonych statystyk wynika, że w okresie od 1 stycznia do 10 marca 2020 r. pojawiło się 235 tys. publikacji w mediach tradycyjnych oraz
ponad milion w mediach społecznościowych (Press-Service Monitoring
Mediów, 2020, s. 5–6). Jak pokazały wyniki badań wspomnianego raportu,
koronawirus pojawiał się nie tylko w kontekście ochrony zdrowia (44%),
co jest rzeczą naturalną, ale również występował w publikacjach poświęconych transportowi i komunikacji (28%), edukacji (18%), gospodarce
(17%), kulturze (13%), handlowi (12%), polityce (10%), sportowi (9%)
i turystyce (7%) (Press-Service Monitoring Mediów, 2020, s. 17). W analizowanych publikacjach dziennikarze informowali np. o braku środków
ochrony osobistej w szpitalach i stopniu gotowości publicznej ochrony
zdrowia w Polsce; problemach z dostawami towarów i zawieszeniu lotów
międzynarodowych; zamknięciu szkół i przedszkoli; kłopotach na rynkach
finansowych i recesji; zawieszeniu działalności placówek kultury; przestrzeganiu zasad podczas zakupów; rezygnacji ze spotkań z wyborcami
i wprowadzonych rozwiązań związanych z koronawirusem; odwołaniu
imprez sportowych (Press-Service Monitoring Mediów, 2020, s. 18–25).
Ten szeroki katalog tematów poruszanych przez media dowodzi, że informacja ma znaczenie we współczesnym świecie. Wynika to z jej specyfiki,
którą przedstawił badacz Marek Chyliński:
Informacja jako dobro i zasób społecznie pożądane jest eksploatowana
przez świat mediów i dziennikarstwa. Jest ich podstawowym surowcem
i paliwem. Zaspokaja ich najważniejsze potrzeby i napędza je. Informacja redukuje niepewność, ogranicza przestrzeń probabilistyczną
w kierunku określoności i sprowadza prawdopodobieństwo zjawisk
i zdarzeń do równego jeden (2015, s. 77).
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Ta deskrypcja informacji ma swoje odzwierciedlenie w praktyce, ponieważ media szybko dostosowały się do nowej sytuacji, co jest widoczne
na specjalnych podstronach portali informacyjnych, np. „Koronawirus –
wszystkie najświeższe wiadomości” (Wp.pl), „Pandemia – najważniejsze
dzisiaj” i „Koronawirus COVID-19” (Onet.pl; Medonet.pl); w cyfrowych
wersjach dzienników, np. „Epidemia koronawirusa” (Wyborcza.pl), i stacji
radiowych np. „Koronawirus” (Radiozet.pl). Ta egzemplifikacja ma charakter reprezentatywny, by pokazać elastyczność redakcji pod kątem poruszanych tematów i oczekiwań odbiorców, na co wpływ ma postrzeganie
dziennikarstwa zbudowanego na filarach, „wśród których znajdują się
prawda i obiektywizm” (Palczewski, 2018, s. 61). Warto przy tym również
podkreślić, że dziennikarze w większym stopniu niż dotychczas pracowali
zdalnie i w trybie rotacyjnym. Ponadto zawieszono programy rozrywkowe
i produkcje seriali, co wpłynęło na ofertę programową (Kucharski, 2020,
s. 32).
W obliczu poważnych zmian na gruncie medialnym (dominacja tematyki związanej z koronawirusem) i dziennikarskim (praca zdalna i rotacyjna) zasadne jest zastanowienie się nie tylko nad wypełnianiem funkcji
informacyjnej niezwykle istotnej w czasie pandemii, ale również nad realizowaniem funkcji kontrolnej i tym samym rozliczaniem osób publicznych i instytucji z zadań wynikających z powierzonych obowiązków. Jest
to rola dziennikarstwa śledczego, które jest jednym z elementów systemu
demokratycznego, ponieważ nie tylko „informuje, ale przede wszystkim
ujawnia nieprawidłowości w różnych dziedzinach życia, zwraca uwagę
na problemy, inicjuje debatę publiczną, a także wpływa na wzrost świadomości społecznej” (Popielec, 2019, s. 9). Śledztwa reporterskie wymagają
stosowania niestandardowych metod zbierania informacji np. podsłuchu,
ukrytej kamery, zmiany tożsamości, oraz starannego weryfikowania pozyskanych informacji, co niekiedy może okazać się czasochłonne.
Dziennikarze przedstawiają na łamach mediów przypadki korupcji,
nepotyzmu i łamania prawa, co nie pozostaje bez wpływu na życie polityczne. Należy zaznaczyć, że ten rodzaj aktywności reporterskiej skupia
się „na problemach, konsekwencjach i kontrowersjach” (Rivers, Mathews,
1995, s. 119), co w dobie ogłoszonej pandemii jest istotne w kontekście
transparentności działań podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
obywateli. W związku z tym sformułowano pytania badawcze:
• W jaki sposób pandemia wpłynęła na dziennikarstwo śledcze?
• Jakie informacje zostały ujawnione przez dziennikarzy śledczych?
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W pracy wykorzystano studium przypadku, metodę porównawczą oraz
analizę zawartości wybranych publikacji dziennikarzy śledczych „Gazety
Wyborczej” oraz międzynarodowego Projektu Raportowania Przestępczości
Zorganizowanej i Korupcji (Organized Crime and Corruption Reporting
Project). Do analizy wybrano te artykuły śledcze, które koncentrowały
się na nieprawidłowościach związanych ze środkami ochrony osobistej
będącymi towarem deficytowym na początku pandemii.

„CRIME, CORRUPION AND CORONAVIRUS ” JAKO
PRZEDSIĘWZIĘCIE ORGANIZED CRIME AND
CORRUPTION REPORTING PROJECT (OCCRP)

Istnieje wiele organizacji non profit, w ramach których reporterzy śledczy
mogą współpracować ze sobą i wymieniać się doświadczeniem zawodowym.
Zatem nie bez powodu słuszne jest określenie takich reporterów mianem
„globalnych sił specjalnych” piętnujących patologiczne mechanizmy w życiu publicznym (Boczek, 2020, s. 101). Założony w 2006 roku (OCCRP,
2017, s. 4) Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)
to jedna z wielu międzynarodowych platform współpracy dziennikarzy
śledczych, którzy inicjują dziennikarskie dochodzenia na temat korupcji
i przestępczości popełnianych przez różne osoby, podmioty i instytucje,
np. banki, kancelarie prawne, lobbyści (OCCRP, 2007). Wyniki prac reporterskich były wielokrotnie doceniane przez kapituły różnych konkursów,
m.in. Pulitzer Prize w kategorii explanatory reporting, European Press
Prize for Innovation, IRE Tom Renner Award, Freedom of Expression
Award, European Citizen Prize (European Parliament), Anti-Corruption
Network Award (OCCRP, 2014).
Podejmowana różnorodna tematyka śledztw dziennikarskich została rozszerzona o koronawirusa pod kątem towarzyszących temu negatywnych zjawisk i działań, niejako na przekór publicznie pojawiającym
się deklaracjom walki z wirusem (OCCRP, 2020). W opinii organizacji
ta szczególna sytuacja może być wykorzystywana przez zorganizowane
grupy przestępcze, skorumpowanych urzędników wysokiego szczebla
(OCCRP, 2020). Cykl prezentowanych publikacji tych „koronaśledztw”
został nazwany „Crime, corruption and coronawirus” [Przestępstwo, korupcja i koronawirus], co w pełni oddaje tematykę reporterskich dociekań
i roli OCCRP w tym aspekcie. Opublikowane artykuły dotyczyły nadużyć
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i patologicznych mechanizmów w takich krajach, jak: Rumunia, Pakistan,
Zimbabwe, Wielka Brytania, Niemcy, Brazylia, Stany Zjednoczone, Włochy,
Arabia Saudyjska, Filipiny, Grecja, Bośnia.
Rys. 1. Strona internetowa OCCRP.

Źródło: https://www.occrp.org/en/ [dostęp 30.06.2020]

Warto dodać, że pojawiły się pogłębione analizy dotyczące zjawiska
korupcji w państwach europejskich i braku transparentnych działań rządów Estonii, Włoch, Rumunii związanych z zakupem środków ochrony
osobistej. W obliczu szczególnych okoliczności to właśnie dzięki kontroli
mediów w dyskursie publicznym pojawiły się pytania o przestrzeganie
zasad państwa demokratycznego, co miało pozwolić na eliminację niepożądanych zjawisk, takich jak korupcja (Lozovsky, 2020).
Na szczególną uwagę zasługują publikacje rumuńskich dziennikarzy
(Romana Puiuleti, Yanina Korniienko), którzy ujawnili szereg nieprawidłowości związanych ze sprzedażą masek i kombinezonów ochronnych przez
firmę BSG Business Select SRL dla publicznej służby zdrowia w Rumunii.
Z informacji zebranych m.in. od personelu medycznego, dyrektora szpitala
i epidemiologa wynikało, że oferowane środki ochrony osobistej były złej
jakości. Dziennikarze szczegółowo przedstawili kulisy powstania i działania firmy BSG Business Select SRL oraz jej powiązania z rumuńskimi
władzami. Z artykułu można dowiedzieć się, że zaangażowane w tę sprawę
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osoby miały kłopoty z prawem – oskarżenia o korupcję (Poenariu, 2020).
Należy dodać, że reporterzy weryfikowali informacje rozmawiając z informatorami (zarówno zastrzegającymi anonimowość, jak i występującymi
pod swoim nazwiskiem) i szukając siedziby firmy. Ujawnione informacje
spowodowały reakcję instytucji publicznych, m.in. Rumuńskiej Dyrekcji
ds. Przeciwdziałania Korupcji, która oskarżyła dyrektora Unifarm o korupcję (Moskowitz, 2020).
Rys. 2. Przykład artykułu śledczego zamieszczonego w ramach
cyklu „Crime, corruption and coronawirus”

Źródło: https://www.occrp.org/en/coronavirus/the-players-and-the-paperworkromanias-trade-in-black-market-masks [dostęp 3.07.2020]

Zbieranie informacji oraz ich weryfikacja wymagały od rumuńskich
dziennikarzy szczególnych metod pracy. Na potrzeby badanej sprawy
reporterzy śledczy udawali biznesmenów zainteresowanych zakupem
masek, którzy spotkali się z pośrednikiem na stacji benzynowej w Bukareszcie i zięciem jednej z najbardziej znanych osób z kręgów przestępczości zorganizowanej. Dziennikarze widzieli również maski, które
zostały wyprodukowane w Chinach, i według zapewnień miały posiadać
stosowne certyfikaty świadczące o wysokiej jakości i skuteczności tychże
produktów. Podejrzenia dziennikarzy wzbudziły otrzymane dokumenty
w postaci certyfikatów i zaświadczeń np. bolońskiej firmy Ente Certificazione Macchine (ECM), która w przeszłości wydała nieprawdziwe dokumenty certyfikacyjne oraz nie została uznana za jednostkę notyfikowana dla
środków ochrony osobistej (Poenariu, Ciurcanu, 2020). W zamieszczonym
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artykule wykorzystano zdjęcia masek z widocznym znakiem certyfikatu
CE oraz certyfikaty.
Niezależne dochodzenia reporterów dotyczące procedur zakupu środków ochrony osobistej pokazały, że przypadki korupcji i sprzedaż masek
bez ważnych certyfikatów poświadczających ich skuteczność stanowią
poważny problem. Dodatkowo w ten sposób sposób podważane jest zaufanie społeczne do działań osób i instytucji publicznych w tej kwestii.
Dziennikarze odsłonili szczegóły tego mechanizmu działającego w skali
europejskiej i zobligowało to odpowiednie podmioty unijne do rozpoczęcia
własnego dochodzenia (Belford, Cerniauskas, Civillini, Westerberg, 2020),
np. Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
walczącego z nadużyciami, korupcją (Ec.europa.eu, 2020). Ponadto unijny
organ ścigania Europol powołał specjalną jednostkę, której zadaniem
jest walka z rosnącą liczbą działań przestępczych podczas pandemii COVID-19 (Ljubas, 2020).

ŚLEDZTWA DZIENNIK ARSKIE
W POLSCE W CZASIE COVID-19

Środki ochrony osobistej (maski, kombinezony) okazały się towarem
deficytowym również w Polsce. Rząd, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa personelowi medycznemu w szpitalach, postanowił zakupić
maski ochronne, kombinezony, gogle i rękawice w Chinach. Strona rządowa
zapowiadała, że planowane są kolejne transporty z Chin (Anon., 2020).
Przylot największego na świecie samolotu z zakupionymi środkami ochrony
był wydarzeniem relacjonowanym przez media, w którym udział wzięli
również politycy obozu rządzącego i prezes KGHM (Zawadka, Kacprzak,
2020a). Decyzja rządu spotkała się z krytyką opozycji, która nie widziała
konieczności wynajęcia takiego samolotu do transportu (Zawadka, Kacprzak, 2020b).
Jedną z gazet publikujących teksty śledcze będące efektem wielotygodniowej pracy jest „Gazeta Wyborcza” (Extra.wyborcza.pl, 2020). Jest
oczywiste, że jej rola „psa łańcuchowego” nie uległa marginalizacji w czasie
pandemii, bowiem na łamach gazety codziennie można było przeczytać
teksty dotyczące ochrony zdrowia i kwestii związanych z działaniami władzy w tym względzie.
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W jednym z pierwszych „koronaśledztw” dziennikarze zajęli się zakupem wspomnianych środków ochrony i ujawnili, że maseczki ochronne
nie mają prawdziwych certyfikatów. Odpowiednie oznaczenie produktu,
w tym przypadku CE, jest gwarantem wysokiej jakości i tym samym spełnia
normy unijne. Na skutek pojawiających się wątpliwości reporterzy skierowali swoje pytania do spółki KGHM, której rola w zorganizowaniu tego
transportu była znacząca. Dziennikarze uzyskali zapewnienie od szefowej
komunikacji KGHM, że certyfikaty są autentyczne. Jednocześnie zarzucono redakcji, że upublicznianie tego rodzaju nieprawdziwych informacji
działa na szkodę dobrego imienia KGHM. W tej sprawie dziennikarze
kontaktowali się z przedstawicielami instytucji zajmującej się badaniem
towarów pod kątem zgodności parametrów z obowiązującymi normami
unijnymi. Żaden z rozmówców nie był w stanie stwierdzić bez badań,
że te środki spełniają wymagane normy i są bezpieczne (Harłukowicz,
2020). Na ustalenia „Gazety Wyborczej” powoływały się m.in. Natemat.pl, TVN24.pl, Oko.press:
Tabela 1. Cytowanie „Gazety Wyborczej” przez media
Media

Autor i tytuł publikacji

Cytat

Natemat.pl

R. Badowski, „Wyborcza”: maseczki, które przyleciały
do Polski mają lewe certyfikaty. KGHM stanowczo zaprzecza

Państwowy koncern KGHM miał wejść w posiadanie
chińskich maseczek z podrobionymi certyfikatami.
Trafiły do placówek zdrowotnych w całym kraju.
Takie informacje podaje „Gazeta Wyborcza”.

TVN24.pl

Oko.press

TVN24, „GW”: maseczki, które przyleciały
do Polski, są bezużyteczne. Rzecznik resortu
zdrowia: trwają badania tego sprzętu

B. Mikołajewska, Zasłynął zakupem maseczek
z lewym certyfikatem. W zarządzie KGHM
i radzie PZU zarobił ponad 2,3 mln zł

Cyt. 1: Jak jednak podaje „Gazeta Wyborcza”,
„maseczki te nie mają żadnych certyfikatów jakości
i dla służby zdrowia są bezużyteczne”.
Cyt. 2: Dodatkowo – pisze „Wyborcza” – certyfikat
na te maseczki miała wystawić włoska firma Ente Certificazione
Macchine (ECM), która nie ma prawa nadawania znaku
zgodności z unijnymi normami środkom ochrony indywidualnej.

Zanim Jacek Harłukowicz z „Gazety Wyborczej” ujawnił
aferę z certyfikatem, Chludziński (i zarządzany przez niego
KGHM) przez wiele tygodni organizował wokół zakupu
chińskich środków ochrony akcję promującą Andrzeja Dudę.

Źródło: opracowanie własne na podstawie zawartości wybranych mediów

Cytowalność wyników dochodzenia dziennikarza „Gazety Wyborczej”
Jacka Harłukowicza świadczy o zaufaniu środowiska dziennikarskiego
do pracy tego redaktora pod kątem rzetelnie zebranych i zweryfikowanych
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informacji. Powoływanie się innych mediów na ustalenia redaktora Harłukowicza przyczyniło się tym samym do nagłośnienia tych nieprawidłowości
i w konsekwencji zwrócenia uwagi opinii publicznej na istniejące problemy.
Kolejny tekst śledczy, tym razem redaktora Wojciecha Czuchnowskiego, dotyczył sprzedaży wątpliwej jakości masek za 5 mln złotych przez
instruktora narciarskiego, który był znajomym rodziny ministra zdrowia
Łukasza Szumowskiego. Na podstawie pozyskanych informacji dziennikarz
przedstawił kulisy transakcji wspomnianego instruktora, jego rozmowy
z bratem ministra Szumowskiego (wiadomości tekstowe) i wiceministrem
zdrowia. Ponadto instruktor zaangażował żonę do transakcji z ministerstwem, która zarejestrowała działalność gospodarczą w obszarze „sprzedaży
hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych” (Czuchnowski, 2020).
W tekście dziennikarz w sposób analityczny przedstawił problem i skupił się na poszczególnych wątkach, takich jak: prezentacja „bohaterów”
opisywanej afery, nakreślenie relacji towarzyskich, szczegóły ustaleń instruktora z bratem ministra i wiceministra, powoływanie się na ministra
Szumowskiego, znaczenie zapisu art. 10c specustawy koronawirusowej
mówiącego o tym, że „jeśli ktoś kupował towary i usługi niezbędne do zwalczenia epidemii, działał w interesie społecznym oraz w sytuacji zagrożenia
i wyższej konieczności, to odpowiedzialności nie będzie” (Czuchnowski,
2020). Oprócz tego dziennikarz przedstawił ustalenia dotyczące finalizacji
transakcji przez instruktora, które brzmią: „oferta ma iść do niej na biurko,
ona to pilotuje, a minister powinien tylko klepnąć” (Czuchnowski, 2020).
Jednak oferowane maski nie spełniały norm unijnych, co spowodowało
wycofanie się ministerstwa z zakupu. Warto odnotować, że dziennikarz
umożliwił przedstawienie wersji wydarzeń z perspektywy ministra i jego
brata, kierując do nich listę pytań, na które uzyskał odpowiedzi. Należy
podkreślić, że ten właśnie artykuł zapoczątkował śledztwa reporterskie
związane z wcześniejszą aktywnością ministra Szumowskiego w resorcie
szkolnictwa wyższego i działalnością jego brata Marcina Szumowskiego (Watoła, Jedlecki, 2020). W kolejnym artykule dziennikarze „Gazety
Wyborczej” badali szczegóły zakupu respiratorów od osoby zamieszanej
w nielegalny handel bronią (Watoła, Brzuszkiewicz, 2020).
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PODSUMOWANIE

Jest oczywiste, że w czasie pandemii media, w pełni realizowały funkcję
informacyjną i wychodziły naprzeciw oczekiwaniom społecznym związanym z dostarczaniem rzetelnej i wiarygodnej informacji – i czynią to nadal.
Te bezprecedensowe okoliczności nie spowodowały przy tym, że redakcje
zrezygnowały z innych, istotnych ról, które odgrywają w społeczeństwie,
takich jak: kontrola życia publicznego realizowana przez dziennikarstwo
śledcze. W analizowanych przypadkach dziennikarze ujawnili zjawiska
korupcji i brak transparentności działań osób decyzyjnych i instytucji
publicznych, co było widoczne w poruszanej tematyce i reakcjach odpowiednich podmiotów. W obu przypadkach dziennikarze zajmujący się
działaniem osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne starannie
zbierali i weryfikowali informacje, co także zostało przez nich szczegółowo
opisane. Ponadto dziennikarze w drobiazgowy sposób przedstawili sieć
powiązań pomiędzy „bohaterami” opisywanych skandali oraz kontekst
i tło badanych problemów.
Należy odnotować, że pomimo znaczących zmian w trybie pracy spowodowanych dbałością o bezpieczeństwo zdrowotne, nie spowodowało
to rezygnacji z uprawiania dziennikarstwa śledczego. Niewątpliwie wynika to z realizowania roli „czwartej władzy” (a także pełnienia misji),
co zdaniem Krzysztofa Nowakowskiego, należy rozumieć jako pozbawianie władzy komfortu poczucia bezkarności (2017, s. 132). Wybrane
śledztwa dziennikarskie, stanowiące pewien wycinek pracy reporterskiej
w czasie pandemii, w pełni odzwierciedlają tę rolę i zadanie patrzenia
władzy na ręce oraz świadczą o nieprzerwanej i wytrwałej pracy reporterów dochodzeniowych niezależnie od okoliczności oraz oddziaływaniu
rezultatów śledztw na sferę publiczną.
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ANALIZA INTERAKCJI
UŻYTKOWNIKÓW
PORTALU FACEBOOK
Z NIEPRAWDZIWYMI
INFORMACJAMI W DOBIE
PANDEMII COVID-19
ABSTRAKT

Proces rozpowszechniania nieprawdziwych informacji uległ intensyfikacji
już od 2016 r. Wskazuje na to publikacja licznych fałszywych wiadomości
w kontekście takich wydarzeń, jak miniona kampania prezydencka w Stanach
Zjednoczonych czy tzw. brexitu. Według obserwacji nieprawdziwe informacje
są częściej udostępniane przez użytkowników serwisów społecznościowych niż
pozostałe przekazy, a co za tym idzie – sfabrykowane treści potrzebują mniej
czasu na dotarcie do określonej liczby odbiorców niż prawdziwe informacje.
Celem artykułu jest ukazanie wyników analizy zawartości mediów w ujęciu
ilościowym, dotyczącej interakcji użytkowników portalu Facebook z fałszywymi
polskojęzycznymi wiadomościami w dobie pandemii COVID-19. Szczególna
uwaga zostanie zwrócona na skuteczność jednej z zaimplementowanych przez
administratorów wyżej wspomnianego serwisu metod walki z fake newsami.
Podstawę teoretyczną pracy stanowi zarówno zagadnienie nieprawdziwych informacji, jak i kwestia dynamiki rozpowszechniania fałszywych treści.
S Ł OWA K LUC Z OW E : FA Ł S Z Y W E I N FOR M AC J E , FA Ł S Z Y W E
W I A D OMO Ś C I , FA K E N E W S , M E DI A S P O Ł E C Z N O Ś C IOW E ,
C OV I D -19
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WSTĘP

Proces rozpowszechniania nieprawdziwych informacji uległ znacznej
intensyfikacji już od 2016 roku. Wskazuje na to publikacja licznych fałszywych wiadomości w kontekście takich wydarzeń, jak ubiegła kampania
prezydencka w Stanach Zjednoczonych czy tzw. brexitu (Bovet, Makse,
2019; Narayanan, Howard, Kollanyi, Elswah, 2017). Rosnąca popularność omawianego procesu została zauważona również w Polsce, o czym
świadczy: (1) przeprowadzenie przez administratorów portalu Facebook
wraz z dziennikarzami Polskiej Agencji Prasowej kampanii edukacyjnej
przeciwko rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji (Breczko, 2018);
(2) utworzenie przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego specjalnej
wtyczki do przeglądarek internetowych, dzięki której internauci otrzymują
powiadomienie, iż wskazany tekst zawiera sfabrykowane treści (Pallus,
2017); (3) uruchomienie przez polski resort cyfryzacji portalu Bezpieczne Wybory, przy pomocy którego można dowiedzieć się, jak rozpoznać
fałszywe wiadomości (Werner-Woś, 2018) oraz (4) działania doktorantki
Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych Aleksandry Nabożnej, pracującej nad algorytmem, którego zadaniem będzie ocena wiarygodności polskojęzycznych materiałów online dotyczących zdrowia (Tomanek,
2019). Wymienione działania pozwalają stwierdzić, iż w ostatnim czasie
poszczególne podmioty – chociażby pracownicy niektórych organizacji
medialnych, członkowie społeczności akademickiej czy przedstawiciele
władzy – przywiązują dużą wagę do walki z fake newsami.
Nie bez znaczenia pozostaje również rosnąca liczba prób uchwycenia
dynamiki rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w środkach masowego przekazu. Fałszywe wiadomości są częściej udostępniane przez użytkowników serwisów społecznościowych niż pozostałe przekazy, a co za tym
idzie sfabrykowane treści potrzebują mniej czasu na dotarcie do określonej
liczby odbiorców niż prawdziwe treści (Lazer i in., 2018; Vosoughi, Roy,
Aral, 2018; Grinberg, Joseph, Friedland, Swire-Thompson, Lazer, 2019).
Co więcej, według obserwacji przeprowadzonych w takich państwach, jak
USA, Wielka Brytania, Indie czy Brazylia (Allcott, Gentzkow, 2017; Rose,
2017; Yuthika, 2019; Avelar, 2019), kampanie wyborcze, a więc sytuacje
o specyficznym charakterze społeczno-politycznym, mogą mieć znaczący
wpływ na intensyfikację rozpowszechniania nieprawdziwych przekazów.
W świetle powyższego opisu niezwykle intrygująca wydaje się możliwość
wystąpienia wspomnianego wzmożenia opisywanego działania w trakcie
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infodemii – zjawiska towarzyszącego pandemii COVID-19 – rozumianej
jako proces rozprowadzania względnie dużej liczby przekazów medialnych zawierających zarówno prawdziwe, jak i nieprawdziwe informacje
dotyczące problematyki ludzkiego zdrowia (World Health Organization,
2020, s. 2; Zarocostas, 2020 s. 676).
Celem niniejszej pracy jest ukazanie wyników analizy zawartości mediów w ujęciu ilościowym, dotyczącej interakcji użytkowników portalu
Facebook z nieprawdziwymi polskojęzycznymi wiadomościami. Szczególna
uwaga zostanie zwrócona na skuteczność jednej z zaimplementowanych
przez administratorów wyżej wspomnianego serwisu metod walki z fake
newsami. Biorąc pod uwagę kształt wyżej przytoczonych zamierzeń, podstawę teoretyczną niniejszej pracy stanowić będzie zarówno zagadnienie
nieprawdziwych informacji, jak i kwestia dynamiki rozpowszechniania
fałszywych treści.

FAKE NEWS – ROZWAŻANIA DEFINICYJNE

Rosnącą popularność procesu rozpowszechniania fake newsów nie
należy utożsamiać z powstaniem tudzież pierwszym sformułowaniem
opisywanego pojęcia. Według autorów słownika Merriam-Webster omawiany termin można znaleźć w artykułach prasowych opublikowanych
w XIX wieku na łamach między innymi takich amerykańskich dzienników,
jak „Cincinnati Commercial Tribune”, „The Kearney Daily Hub” czy „The
Buffalo Commercial”. Ponadto już w XVI wieku informacje zawierające
nieprawdziwe treści były określane mianem false news (The Real Story
of ‘Fake News’, b.d.).
Pierwszy człon omawianej frazy to przymiotnik, część mowy określająca
drugi składnik sformułowania jako element nieprawdziwy, fałszywy tudzież
stwarzający pozory prawdziwości („Fake”, b.d.; „Fake”, b.d.). Z kolei drugi
człon omawianego hasła – w przypadku zestawienia opisywanych słów
oraz charakterystyki poruszanej problematyki – należy postrzegać jako
szeroko pojęty przekaz medialny („News”, b.d.). Biorąc pod uwagę wyżej
przytoczony opis, na danym etapie rozważań, bez prezentacji dogłębnej
literatury przedmiotu, można wyróżnić dwa elementy świadczące o przynależności wybranego przekazu do opisywanej kategorii. Po pierwsze,
wiadomość musi zawierać tudzież opisywać nieprawdziwe informacje.
Po drugie, forma przekazywanej treści powinna wywołać u potencjalnego
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odbiorcy wrażenie, iż ma on do czynienia z przekazem medialnym przedstawiającym autentyczne zdarzenia. Powyższy pogląd wpisuje się w przemyślenia autorów artykułu The science of fake news, wedle których fake news
to sfabrykowana informacja, która swoim wyglądem, kształtem tudzież
formą imituje przekaz medialny (Lazer i in., 2017, s. 214).
H. Allcott oraz M. Gentzkow (2017, s. 213), w ramach badań dotyczących roli portali społecznościowych oraz nieprawdziwych informacji
w kontekście wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2016 r.,
mianem fake newsów określili wszelkie przekazy medialne, które w wyniku
przeprowadzonej weryfikacji okazały się celowo sfałszowane. Ponadto
przytoczeni autorzy wskazują, iż opisywane pojęcie może, jednak nie musi
wprowadzać w błąd potencjalnych odbiorców danej informacji. Przytoczona
operacjonalizacja niejako sytuuje organizacje fact-checkingowe, oceniające
opublikowane treści pod kątem rzetelności i prawdziwości, jako podmioty
decydujące o przynależności wybranej wiadomości do opisywanej kategorii.
Względnie przybliżoną definicję analizowanego pojęcia zaproponowali
autorzy artykułu Fake News Detection on Social Media: A Data Mining
Perspective (Shu, Sliva, Wang, Tang, Liu, 2017, s. 23–24) stanowiącego przykład rozważań dotyczących między innymi metod wykrywania fałszywych
informacji w mediach społecznościowych. W kontekście przytoczonych
rozważań fake newsy uznano za celowo sfałszowane wiadomości, które
można poddać procesowi weryfikacji. Co ważne, w odróżnieniu od innych
prób definicyjnych, twórcy tej pracy przedstawili również katalog elementów, których nie należy utożsamiać z omawianym terminem, wskazując
chociażby na materiały satyryczne czy teorie spiskowe.
Trudno wyzbyć się przekonania, iż kształt proponowanej definicji
w przeważającej mierze zależy od charakteru prowadzonych badań tudzież kontekstu poruszanej problematyki. Potwierdzenie powyższej tezy
stanowią wyniki badania E. Tandoca, Z. Lima, R. Linga (2017), którzy
na podstawie 34 artykułów naukowych, opublikowanych między 2003
a 2017 rokiem, zawierających omawianą frazę, przeanalizowali sposób
operacjonalizacji opisywanego pojęcia. Efektem pracy przytoczonych
badaczy było utworzenie typologii omawianego hasła, wedle której wyróżniono: (1) treści o charakterze satyrycznym, (2) wszelkiego rodzaju
parodie serwisów informacyjnych, (3) sfabrykowane przekazy medialne,
(4) zmanipulowane materiały wizualne, (5) poszczególne działania z zakresu reklamy oraz public relations, a także (6) komunikaty propagandowe.
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Względnie szeroka postać wyżej wskazanej klasyfikacji to między innymi efekt sytuacji, w której część badaczy przytacza pojęcie fake news
w kontekście amerykańskich programów telewizyjnych o charakterze
satyrycznym, takich jak The Daily Show with John Stewart czy The Colbert
Report (Baym, 2005; Borden, Tew, 2007; McBeth, Clemons, 2011). Niemniej
jednak przedstawiona kwestia nie oddaje całości powstałego zamieszana
o charakterze terminologicznym. Zasadne w danym miejscu wydaje się
przybliżenie wyników badania autorstwa R. Kleisa oraz L. Gravesa (2017).
Wskazani autorzy, poprzez badania w formie kwestionariusza online oraz
zogniskowanego wywiadu grupowego, ukazali postać dominującej w społeczeństwie operacjonalizacji analizowanego hasła. Ankietowani, w efekcie
prośby o wskazanie przykładu opisywanego pojęcia, wskazywali między
innymi na: (1) niestaranną tudzież niedokładną pracę dziennikarzy, której
efekty widoczne są poprzez publikacje nierzetelnych, ukierunkowanych
na sensacje przekazów; (2) działalność propagandową, rozumianą w danym
przypadku jako proces rozpowszechniania przez polityków kłamstw tudzież
fikcyjnych czy też abstrakcyjnych historii oraz (3) mogące wprowadzić
w błąd przekazy agitujące, takie jak reklamy pop-up czy sponsorowane
materiały promocyjne. Co ważne, uczestnicy badania, po wymienieniu
wyżej wskazanych kategorii, wybierali odpowiedź, wedle której fake news
to treść przedstawiająca fałszywe informacje.
W tym miejscu należy zaznaczyć, iż jak trafnie podkreśla M. Podlecki
(2017, s. 126), z publikowaniem fake newsów ściśle związane wydają się
zjawiska dezinformacji, wprowadzania w błąd (misinformation) tudzież propagandy. Ze względu na ograniczenia objętościowe tego artykułu dogłębna
charakterystyka wyżej wymienionych pojęć nie jest możliwa, jednakże
na potrzeby niniejszej pracy warto zaznaczyć, iż częściami składowymi
zarówno dezinformacji, jak i wprowadzania w błąd (misinformation) są fałszywe treści. Co ważne, tylko w przypadku pierwszego z wyżej wskazanych
terminów mamy do czynienia z celowym tudzież zamierzonym działaniem
ze strony autora. Z kolei fake newsy należy postrzegać jako pewnego
rodzaju przejaw czy też typ dezinformacji oparty wyłącznie na publikacji nieprawdziwych informacji za pomocą przekazów medialnych. Oba
zjawiska – dezinformacja oraz rozpowszechnianie fake newsów – mogą
służyć realizacji celów propagandowych (Egelhofer, Lecheler, 2019, s. 103).
Biorąc pod uwagę wyżej przytoczone dywagacje, można wywnioskować,
iż omawiany termin jest częstym obiektem zainteresowań licznych autorów,
jednakże w literaturze przedmiotu brak powszechnie akceptowanej definicji.

34

Denis Halagiera

Wskazany stan rzeczy może ulec nieznacznej zmianie na skutek popularyzacji terminologii zaproponowanej przez J. Egelhofer oraz S. Lecheler
(2019). Według wskazanych autorek omawiane pojęcie należy postrzegać
dwuwymiarowo: (1) jako przykład pseudodziennikarskiego działania
– zawartego w poszczególnych gatunkach dziennikarskich – mającego
na celu wprowadzenie potencjalnego odbiorcy w błąd poprzez podanie
mylących lub fałszywych informacji oraz (2) jako polityczny instrument
przyjmujący formę określonego dyskursu – rozumianego jako specyficzna
metoda wyrażania opinii tudzież poglądów (Lisowska-Magdziarz, 2006,
s. 13–14) – w celu dyskredytacji wybranych organizacji medialnych.
W ramach pierwszego wymiaru o przynależności danego przekazu
do danej kategorii świadczy znikoma faktyczność, przejawiająca się między
innymi poprzez: (1) obecność fałszywego połączenia – sytuacji, w której charakter nagłówka tudzież postać materiału ilustrującego odbiega
od tematyki prezentowanych przekazów; (2) występowanie wprowadzających w błąd treści; (3) pojawienie się w pełni sfabrykowanych informacji mających na celu wyrządzenie szkody oraz oszukanie odbiorcy;
(4) obecność fałszywego kontekstu – okoliczności, w której treści opisujące
prawdziwe wydarzenia zostały przedstawione w nieprawdziwym kontekście oraz (5) powoływanie się na fałszywe źródła informacji (Egelhofer,
Lecheler, 2019, s. 99–100). Z jednej strony wskazana klasyfikacja – oparta
na typologii autorstwa C. Wardle (2017) – stanowi odpowiedź na potrzebę usystematyzowania omawianego hasła. Z drugiej trudno uznać
przytoczoną typizację za wyczerpującą: opisy niektórych kategorii nie
są precyzyjne, a brak wskazania przykładowych treści znacząco utrudnia
interpretację przyjętej klasyfikacji. Następnie wskazany materiał, w zależności od ustalonej postaci przekazu, powinien przyjmować dziennikarski format: przykładowo, do podstawowych elementów strukturalnych
w przypadku materiałów tekstowych należy zaliczyć chociażby nagłówek,
tekst właściwy oraz ewentualne zdjęcie. Wreszcie fake newsy należy postrzegać jako efekt zamierzonego działania – umotywowanego względami
politycznymi, ideologicznymi tudzież finansowymi – mającego na celu
zarówno prowokację, jak i wprowadzenie w błąd potencjalnego odbiorcy.
Co ważne, nie można wykluczyć sytuacji, w której analizowany przekaz
powstaje wyłącznie w celach humorystycznych czy rozrywkowych (Egelhofer, Lecheler, 2019, s. 100).
W ramach drugiego wymiaru analizowany termin należy postrzegać
jako pewnego rodzaju narzędzie w rękach polityków – wspomnianą metodę
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wyrażania opinii tudzież poglądów – których podstawowym zamiarem jest
dyskredytacja rzekomo politycznie uprzedzonych oraz nieprzychylnych
im tytułów medialnych. Bez wątpienia zjawisko krytykowania wybranych
organizacji medialnych przez poszczególnych aktorów politycznych wydaje
się powszechne, jednakże stosowanie określonej terminologii – użycie
takich fraz, jak fake news w celu wywołania negatywnych konotacji wobec
atakowanego tworu – trzeba uznać za bezprecedensowe (Egelhofer, Lecheler,
2019, s. 106). W celu zobrazowania istoty pojęcia w danym wymiarze zasadne wydaje się przybliżenie zachowania Donalda Trumpa. W 2018 roku
organizacja obrony wolności słowa PEN America, stowarzyszenie Protect
Democracy oraz Katedra wolności mediów i informacji Wydziału Prawa
Uniwersytetu Yale złożyły pozew sądowy przeciwko 45. prezydentowi
Stanów Zjednoczonych w sprawie łamania konstytucyjnej zasady wolności
słowa. Autorzy wniosku wskazali, iż oskarżony groził oraz prowadził działalność odwetową wobec autorów publikacji, którzy krytykowali politykę
przedstawiciela partii Republikańskiej (Egan, Nossel, 2018). Jako przykład wyżej przytoczonych działań zostały wskazane wypowiedzi Donalda
Trumpa, wedle których redakcje NBC, ABC, CBS oraz CNN, ze względu
na rzekome publikowanie fake newsów, należy postrzegać jako wrogów
amerykańskiego narodu (PEN America, 2017, s. 30).

DY NAMIK A ROZPOWSZECHNIANIA
FAKE NEWSÓW

Specyfika rozwijających się szeroko pojętych nowych mediów
ma znaczący wpływ na skalę wytwarzanych informacji. Egzemplifikacją
przytoczonej tezy wydaje się dynamika produkcji wszelkich przekazów
w środowisku internetowym: w 1992 roku użytkownicy generowali ponad
100 GB danych dziennie, z kolei w 2017 roku internauci wytwarzali niecałe
50 000 GB treści w ciągu jednej sekundy (CISCO, 2018, s. 5). W świetle przytoczonych danych intrygujące wydaje się stwierdzenie R. Kapuścińskiego (2007, s. 48), wedle którego zalew tudzież natłok odbieranych
informacji może prowadzić do intensyfikacji dezinformacji w postaci
wzrostu liczby nieprawdziwych wiadomości. Przytoczone stanowisko nie
wydaje się w pełni uzasadnione: trudno o potwierdzenie występowania
dodatniej korelacji pomiędzy wzrostem generowanych danych a liczbą
sfałszowanych informacji. Ponadto – biorąc pod uwagę kształt mediów
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społecznościowych – o możliwości wprowadzenia w błąd wybranej grupy
odbiorców nie świadczy skala wytworzonych przekazów, a ewentualna
skłonność adresatów do potencjalnej interakcji. Konkretyzując – poprzez
odwołanie do teorii wartości informacji (Galtung, Ruge, 1965) oraz późniejszych adaptacji przytoczonej koncepcji (Harcup, O’Neil, 2016; Trilling, Tolochnko, Burscher, 2016) – można wywnioskować, iż odbiorcy,
ze względu na konkretne atrybuty przekazu, podejmują określone działania
w postaci dalszego udostępniania wiadomości, co w przypadku omawianego środowiska medialnego może skutkować dotarciem do większej
liczby użytkowników.
Zasadne w danym miejscu wydaje się przytoczenie wyników badania
autorstwa S. Vosoughiego, D. Roya oraz S. Arala (2018). Wskazani autorzy
przeanalizowali dynamikę rozpowszechniania 126 000 wpisów udostępnionych w ramach portalu Twitter. Wybrane komunikaty zostały zidentyfikowane jako prawdziwe tudzież nieprawdziwe informacje. W trakcie
omawianych rozważań znaczącą uwagę poświęcono kategorii głębokości,
rozumianej jako skala udostępnień, jak też wielkość odzwierciedlająca
liczbę użytkowników, którzy – chociażby poprzez dodanie komentarza
– dokonali interakcji z wybranym komunikatem. Na podstawie przeprowadzonej obserwacji wykazano, iż sfałszowane wpisy były o 70% częściej
udostępniane niż pozostałe przekazy. Ponadto prawdziwe treści potrzebowały sześciokrotnie więcej czasu na dotarcie do grupy 1500 odbiorców
niż wiadomości sfabrykowane.
Z kolei N. Marchal, B. Kollanyi, L. Neudert oraz P. Howard (2019) dokonali przeglądu postów – udostępnionych w ramach wyżej wspomnianego
portalu – zawierających odnośniki zarówno do stron rozpowszechniających nieprawdziwe przekazy, jak i zaufanych serwisów informacyjnych.
Analizie poddano 584 062 posty utworzone w języku polskim, angielskim,
niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim oraz szwedzkim, opublikowane 5–20 kwietnia 2019 roku, oznaczone hasztagami nawiązującymi tematycznie do minionych wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Według wyników badania niespełna 4% wpisów zawierało linki do stron
udostępniających sfałszowane informacje – w przypadku Polski wskazany
odsetek był największy spośród pozostałych państw i wyniósł aż 21%.
Z kolei niemal 34% postów zawierało odnośniki do zaufanych serwisów
informacyjnych – w przypadku Polski wskazany odsetek był najmniejszy
i wyniósł zaledwie 13%. Przytoczeni naukowcy przeanalizowali również
interakcje użytkowników Facebooka z wiadomościami udostępnionymi
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w przedwyborczym okresie przez witryny rozpowszechniające fake newsy.
W pięciu z siedmiu badanych języków – angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim oraz szwedzkim – posty udostępnione w ramach wskazanych portali zdobywały średnio 1,2–4 razy więcej komentarzy, polubień
oraz udostępnień niż treści opublikowane w kontekście funkcjonowania
pozostałych serwisów informacyjnych.
Jestem w pełni świadomy obecności innych badań obejmujących proces
rozpowszechniania nieprawdziwych informacji (Allcott, Genzkow, 2017;
Mustafaraj, Metaxas, 2017; Shao i in., 2018; Jang i in., 2018; Zhao i in., 2020;
Bovet, Makse, 2019) – w przeważającej mierze dotyczących anglojęzycznych wiadomości udostępnionych w ramach platformy Twitter – jednakże
ze względu na ograniczenia objętościowe dogłębna charakterystyka każdej
z analiz wydaje się niemożliwa. Ponadto powyższy wybór został podyktowany następującymi okolicznościami: (1) pierwsza z wyżej wymienionych
obserwacji stanowi zarówno podstawę do przeprowadzenia podobnych
analiz, jak i fundament do popularyzacji danego nurtu badań; (2) z kolei
druga ze wspomnianych analiz, mimo budzącego wątpliwości doboru stron
rozpowszechniających fake newsy – obecność chociażby takiego portalu,
jak wpolityce.pl – należy uznać za jedną z pierwszych prób uchwycenia
kształtu interakcji polskich użytkowników mediów społecznościowych
z nieprawdziwymi informacjami. Co ważne, w kontekście przytoczonych wyników zastanawiające wydaje się, jakie elementy przyczyniły się
do intensyfikacji procesu rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Podstawę do dalszych rozważań należy upatrywać w próbie ustalenia
przyczyn osiągania danej dynamiki. Fundamentalna w danym przypadku
może okazać się obecność czynników informacyjnych, chociażby takich,
jak negatywizm, kulturowa bliskość czy zaskoczenie. Nie bez znaczenia
powinna pozostać również kwestia występowania specyficznej tematyki
wiadomości. Wreszcie niewykluczone, iż fake news jako gatunek stanowi
połączenie pewnego rodzaju komponentów, które wywołują u odbiorcy
skłonność do interakcji.
Z jednej strony konsekwencją rosnącej liczby odbieranych informacji
może być znacząca redukcja czasu poświęcanego przez adresata przekazu na weryfikację komunikatu (Public Dialog, 2017, s. 26). W rezultacie,
chociażby poprzez pobieżne sprawdzenie źródła udostępnionej informacji,
istnieje względnie duże prawdopodobieństwo, iż sfałszowane przekazy będą
postrzegane jako autentyczne wiadomości. Z drugiej strony należy podkreślić działania administratorów poszczególnych serwisów społecznościowych
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mające na celu powstrzymanie procesu rozpowszechniania nieprawdziwych
informacji. Przykład wspomnianej praktyki stanowi program współpracy
przedstawicieli platformy Facebook z organizacjami fact-chekingowymi
oceniającymi przekazy medialne pod kątem rzetelności oraz wiarygodności. Wpis, który został zweryfikowany jako fałszywy, zostaje opatrzony
komunikatem o występowaniu sfabrykowanych treści (rys. 1). Co więcej,
użytkownik – poprzez odwiedzenie wybranej strony – zyskuje możliwość
zapoznania się z opisem procesu weryfikacji danego komunikatu. Ponadto
dochodzi do ograniczenia prawdopodobieństwa wyświetlenia wskazanego
postu w sekcji „Aktualności” (Mosseri, 2017). Od 2019 roku polskimi
członkami opisywanego programu są AFP Sprawdzam oraz Demagog
(Piskorz, 2019). Wyżej wskazana metoda walki z fake newsami stanowi
jeden z przedmiotów zainteresowania empirycznej części pracy.
Rys. 1. Wygląd postu udostępnionego w ramach platformy Facebook przed/po weryfikacji

Źródło: https://www.facebook.com/narodowcycom/posts/2465416197009410, (dostęp: 19.04.2020)

ANALIZA INTER AKCJI
UŻYTKOWNIKÓW PORTALU FACEBOOK
Z NIEPR AWDZIW YMI INFORMACJAMI

Głównym założeniem niniejszego opisu jest ukazanie wyników
analizy zawartości mediów w ujęciu ilościowym, dotyczącej interakcji
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użytkowników portalu Facebook z nieprawdziwymi, polskojęzycznymi
wiadomościami.
Materiał badawczy stanowiły przekazy medialne w postaci postów udostępnionych przez użytkowników omawianego portalu społecznościowego
– rozumianych jako administratorów polskich stron – które w wyniku przeprowadzonej weryfikacji przez serwis fact-checkingowy AFP Sprawdzam
zostały zakwalifikowane jako celowo sfałszowane informacje. W ramach
przeprowadzonych prac znaleziono dwanaście postów, opublikowanych
12.04.2020 r., zawierających link do artykułu, wedle którego Włosi dokonali podpalenia masztu sieci 5G, obwiniając wspomniany standard sieci
komórkowej o rozwój pandemii COVID-19. W rzeczywistości doszło
do pożaru masztu z nadajnikami LTE i UMTS w wyniku zaprószenia
ognia na nieopodal znajdującej się łodzi (Czarnecka, 2020).
Wykorzystanym narzędziem badawczym była platforma CrowdTangle1.
Przytoczony serwis – na podstawie uprzednio rozpowszechnionych wpisów
w ramach danego fanpage’a – pozwala na ocenę wybranych postów pod kątem
możliwości wystąpienia dostępnych interakcji. Wpis, który uzyskuje dodatnią
wartość, cieszy się względnie większą popularnością – rozumianą jako liczba
uzyskanych reakcji, dalszych udostępnień tudzież dodanych komentarzy – niż
wcześniej opublikowane wiadomości. Z kolei post, który ma ujemną wartość,
osiąga mniejszy rozgłos niż dotychczas upublicznione materiały (Garmur,
2020). Wskazana ocena jest przypisana do konkretnego przedziału czasowego. Wyróżnionych zostało 75 okresów, poczynając od chwili publikacji
do 20. dnia od udostępnienia wpisu – między innymi – 1. przedział dotyczy
początkowych 15 minut, 30. przedział obejmuje okres od 15. do 16. godziny,
z kolei 70. przedział dotyczy 16. dnia (Garmur i in., 2019, s. 11). Przykładowo, w ramach opublikowania nowego wpisu, na podstawie charakterystyki
uprzednio prowadzonej działalności wybranej strony, przewidywane jest
uzyskanie 200 interakcji w pierwszym przedziale czasowym. Uzyskano jedynie
100 interakcji – dwukrotnie mniej niż przewidywano – a co za tym idzie, post
dla wskazanego okresu przyjął wartość –2,00 (Garmur, 2020).
Biorąc pod uwagę poziom interakcji – liczbę uzyskanych reakcji, udostępnień tudzież dodanych komentarzy w ramach wszystkich dostępnych
przedziałów czasowych – obliczono średnią efektywność każdego z wpisów.
1

Platforma CrowdTangle jest własnością i jest zarządzana przez Facebook. Dostęp
do platformy CrowdTangle został uzyskany z racji uczestnictwa autora niniejszej
pracy w międzynarodowej inicjatywie badawczej SHARENEWS: Predicting the
Shareworthiness of ‘Real’ and ‘Fake’ News in Europe.
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Większość, tzn. 7 z 12 analizowanych postów przyjęła dodatnią wartość.
Połowa wpisów uplasowała się we względnie wąskim zakresie wartości
od –2,0 do 2,0. Na uwagę zasługuje wynik uzyskany w przypadku strony Stanisław Michalkiewicz – analizowany przekaz wygenerował prawie
27 razy więcej reakcji, udostępnień oraz komentarzy niż poprzednio opublikowane wpisy. Z kolei post udostępniony w ramach fanpage’a Polak
Patriota wytworzył ponad 6-krotnie mniejszą, niż przewidywano, liczbę
dostępnych interakcji (CrowdTangle Team, 2020). Wyżej przytoczone
dane obrazuje tabela 1.
Tabela 1. Średnia efektywność wpisów w ramach fanpage’ów
L.p.

Fanpage, w ramach którego udostępniono wpis

Średnia efektywność wpisu

1

Stanisław Michalkiewicz

26,6

2

Narodowcy.

9,7

3

Narodowcy w USA

7,0

4

Popieram Grzegorza Brauna

5,0

5

Narodowcy

2,1

6

Stop islamizacji Polski

1,7

7

Casuals-AG.com

1,1

8

Polak to nie Bandyta

–1,1

9

Wybieram Polskę

–1,1

10

Nie chcę islamizacji Europy

–1,2

11

KochamPolskę

–1,3

12

Polak Patriota

–6,3

Źródło: CrowdTangle Team (2020)

Wykorzystane narzędzie badawcze umożliwiło zbadanie poziomu interakcji analizowanych postów przed oraz po weryfikacji, która została
przeprowadzona w trakcie 48. przedziału czasowego, a więc trzeciego
dnia od momentu udostępnienia wpisu. Z jednej strony zastanawiający
wydaje się fakt, iż w niemalże każdym z przypadków – z wyłączeniem postu
udostępnionego w ramach strony Nie chcę islamizacji Europy – średnia
efektywność wpisu po weryfikacji przyjęła wyższe wartości niż przed wskazanym procesem. Z drugiej strony przytoczone wyniki to efekt względnie
dużej liczby uzyskanych reakcji, udostępnień tudzież komentarzy w okresie
przed weryfikacją. Zasadne w danej sytuacji wydawało się wprowadzenie
kategorii średniego przyrostu przed tudzież po weryfikacji, rozumianej jako
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przeciętnie zyskiwanej/traconej efektywności w następujących po sobie
przedziałach czasowych. Średni przyrost przed weryfikacją, w przypadku
wszystkich badanych postów, przyjmował dodatnią wartość. Bez wątpienia
działania organizacji fact-checkingowej doprowadziły do wyhamowania
wcześniej uzyskanej tendencji wzrostowej. Co więcej, wpisy opublikowane
w ramach takich fanpage’ów, jak Stanisław Michalkiewicz (rys. 2), Narodowcy. oraz Narodowcy w USA, zyskiwały w danych przedziałach czasowych
stosunkowo mniejszą liczbę polubień, udostępnień tudzież komentarzy
niż uprzednio udostępnione materiały. Pozostałe wpisy – po procesie
weryfikacji – cieszyły się względnie podobną popularnością co wcześniej
rozpowszechnione materiały (CrowdTangle Team, 2020). Wyżej przytoczone dane obrazuje tabela 2.
Rys. 2. Efektywność postu udostępnionego w ramach fanpage’a Stanisław Michalkiewicz
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Źródło: opracowanie własne na podstawie CrowdTangle Team (2020)
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Tabela 2. Średnia efektywność wpisów przed/po weryfikacji oraz średni
przyrost efektywności przed/po weryfikacji w ramach fanpage’ów

1

Fanpage, w ramach którego
udostępniono wpis

Średnia
efektywność
wpisu przed
weryfikacją

Średni przyrost
efektywności
przed weryfikacją

Średnia
efektywność
wpisu
po weryfikacji

Średni przyrost
efektywności
po weryfikacji

Stanisław Michalkiewicz

22,9

0,7

33,3

–0,3

2

Narodowcy.

8,5

0,3

11,7

–0,1

3

Narodowcy w USA

6,5

0,2

8,0

–0,1

4

Popieram Grzegorza Brauna

4,2

0,6

6,5

0,0

5

Narodowcy

1,9

0,1

2,7

0,0

6

Stop islamizacji Polski

1,6

0,1

1,8

0,0

7

Casuals-AG.com

0,7

0,1

1,9

0,0

8

Polak to nie Bandyta

–1,8

0,3

0,7

0,0

9

Wybieram Polskę

–1,3

0,3

–0,5

0,0

10

Nie chcę islamizacji Europy

–1,1

0,3

–1,4

0,0

11

KochamPolskę

–1,5

0,4

–0,7

0,0

12

Polak Patriota

–8,1

0,4

–1,8

0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie CrowdTangle Team (2020)

WNIOSKI

Bez wątpienia próba generalizacji tudzież wyciągnięcia jednoznacznych
wniosków wymaga przeanalizowania większej liczby postów w dłuższej
perspektywie czasowej. Trudno w danym przypadku definitywnie określić,
czy u podstaw wzmożonej interakcji w przypadku niektórych z analizowanych postów leży moment publikacji – w dobie pandemii COVID-19 – czy
tematyka dotycząca rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2.
Z jednej strony, biorąc pod uwagę wyniki przedstawionej analizy, wyżej wskazana metoda walki z fake newsami – zaadaptowana w ramach
omawianego portalu – wydaje się skuteczna. Ze względu na komunikat
o występowaniu nieprawdziwych informacji zanotowano spadek przeciętnej
liczby reakcji, udostępnień tudzież dodanych komentarzy, co w przypadku
omawianego portalu mogło skutkować dotarciem do mniejszej liczby
użytkowników. Z drugiej strony wskazane badanie stanowi wyłącznie
pewnego rodzaju podstawę do pogłębionych obserwacji. W obliczu analizy
możliwego wystąpienia dostępnych interakcji zasadne wydaje się zwrócenie
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uwagi chociażby na takie elementy, jak: (1) charakterystyka fanpage’a, (2) tematyka udostępnionego wpisu, (3) częstotliwość rozpowszechnianych
postów, (4) moment publikacji, (5) forma upublicznionego przekazu.
Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia intencji poszczególnych
użytkowników: chociażby prawdopodobieństwo podjęcia – po weryfikacji – działań w postaci wybrania emotikonu imitującego śmiech tudzież
dodanie komentarza mającego na celu wydrwienie istoty publikowania
nieprawdziwych informacji. Ponadto nie można zapominać o preferencjach wyświetlania poszczególnych wpisów uwarunkowanych zarówno
poprzez obowiązujący algorytm – mający kluczowy wpływ na kształt sekcji
Aktualności – jak i ustawienia użytkowników.
Wyżej przytoczone rozważania teoretyczne, dotyczące zagadnienia nieprawdziwych informacji, jak również kwestii dynamiki rozpowszechniania
fałszywych treści, wskazują, iż poruszana problematyka stanowi obiekt
zainteresowań licznych autorów. Analizując dotychczasowe opracowania,
trzeba wskazać, że naturalnym kierunkiem rozwoju danego obszaru tematycznego wydaje się przeprowadzenie badań mających na celu próbę
uchwycenia ewentualnych konsekwencji tudzież zmian behawioralnych
wynikających z interakcji odbiorców z nieprawdziwymi treściami.
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CHRONIĄCYCH PRZED
KORONAWIRUSEM W POLSCE
ABSTRAKT

Niniejszy artykuł to studium przypadku. Opisane zostały analizy konkretnej medialnej dezinformacji dotyczącej środków prewencji służących redukcji transmisji
koronawirusa w Polsce. Wskazano zwłaszcza na pewną odmienność stanowisk,
która wywołała społeczny spór i chaos dotyczący kwestii użycia maseczek jako jednego z głównych czynników chroniących przed zachorowaniem na SARS-CoV-2.
S Ł O WA K L U C Z O W E : M E D I A L N A D E Z I N F O R M A C J A ,
M A S K I O C H RO N N E , T R A N S M I S J A KO RO N AW I RU S A
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WPROWADZENIE

27 maja 2020 r. w magazynie „Science” ukazał się tekst pt. Reducing
transmission of SARS-CoV-2. Autorzy artykułu zaprezentowali wyniki badań
dotyczące masek ochronnych i konieczności testowania społeczeństwa
na obecność koronawirusa, które stanowią kluczowe czynniki zwalczania
bezobjawowego rozprzestrzeniania się zarazka transmitowanego w aerozolach i kroplach ludzkiej wydzieliny z dróg oddechowych.
Naukowcy wskazują, że zakażenia układu oddechowego występują
poprzez przenoszenie kropelek zawierających wirusy (> 5 do 10 μm) i aero
zoli (≤5 μm) wydychanych przez zakażone osoby podczas oddychania,
mówienia, kaszlu i kichania, a niemedyczne środki kontroli chorób układu oddechowego (np. maseczki bawełniane) mają na celu zmniejszenie
przenoszenia choroby przez kropelki, które powstają w czasie kichania
i kaszlu u osób zarażonych. Wydaje się jednak, że rozprzestrzenianie się
wirusa następuje w dużej części poprzez przenoszenie w powietrzu aerozoli wytwarzanych przez osoby niemające objawów podczas oddychania
i mówienia. Aerozole mogą się gromadzić, pozostawać w powietrzu wewnątrz budynków przez wiele godzin i mogą być łatwo wdychane głęboko
do płuc, przyczyniając się do szerzenia infekcji.
Ludzie wytwarzają krople oddechowe w zakresie od 0,1 do
1000 μm. Na podstawie czynników, takich jak wielkość kropli, ich bezwładność, grawitacja i parowanie, można określić, jak daleko w powietrzu
będą przemieszczać się emitowane krople i aerozole. Większe kropelki
zawarte w oddechu pod wpływem grawitacji będą się osadzać szybciej niż
wyparowywać, zanieczyszczając powierzchnie i prowadząc do przenoszenia infekcji poprzez kontakt z tymi powierzchniami. Mniejsze kropelki
i aerozole wyparowują szybciej niż mogą się osadzić, są bardziej wyporne,
a więc mogą zostać podlegają wpływom prądów powietrza, które mogą
je transportować na większe odległości. Istnieją zatem dwie główne drogi
przenoszenia wirusa poprzez oddech: kontakt (bezpośredni lub pośredni
między ludźmi i z zanieczyszczonymi powierzchniami) oraz wdychanie
zainfekowanego powietrza.
Ustalono, że transmisja w powietrzu odgrywała rolę podczas wybuchu
epidemii SARS w 2003 r. Jednak wiele krajów nie uznało jeszcze transmisji w powietrzu za możliwą ścieżkę dla SARS-CoV-2. Ostatnie badania
wykazały, że oprócz kropel SARS-CoV-2 może być również przenoszony
przez aerozole. W badaniu przeprowadzonym w szpitalach w Wuhan
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w Chinach wykryto SARS-CoV-2 w aerozolach o wyższym stężeniu
wykrytym w bardziej zatłoczonych obszarach znajdujących się dalej niż
1,8 metra od pacjentów.
Aby społeczeństwo mogło powrócić do normalnej aktywności, należy
wdrożyć środki mające na celu ograniczenie przenoszenia choroby poprzez
aerozole (rys. 1), w tym noszenie uniwersalnych masek oraz regularne, szeroko zakrojone badania mające na celu identyfikację i izolację zakażonych
osób niewykazujących objawów choroby (Prather, Wang, Schooley, 2020).
Rys. 1. Maski ochronne a redukcja transmisji wirusa

Źródło: Prather, K.A., Wang, C.C., Schooley, R.T. (2020). Reducing
transmission of SARS-CoV-2. Science (AAAS)

Niestety, w większości polskich mediów osoby odpowiedzialne za politykę zdrowotną oraz eksperci wirusolodzy i epidemiolodzy nie mają
zwyczaju podejmowania merytorycznego dialogu ze społeczeństwem,
tj. nie tłumaczą i nie uzasadniają swoich twierdzeń, sięgając do wyników
badań, które odbiorca mógłby sam przestudiować. Media nie informują także, iż w miarę prowadzenia badań, wraz z uzyskiwaniem nowych
wyników zmienia się stanowisko naukowców, ale też że nie wszystkie
badania są na tyle wiarygodne, by mogły powodować zmianę zdania w danej kwestii. W mediach często widzimy osoby odpowiedzialne za walkę
z epidemią, które wypowiadają „ostateczne sądy”, oraz ekspertów, którzy
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– w najlepszym przypadku – wyrywkowo powołują się na zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Amerykańskiego Centrum Kontroli
i Zapobiegania Chorobom (CDC), a w najgorszym – prezentują swoje
swobodne przemyślenia.
W sprawie korzystania z maseczek możemy usłyszeć różne stanowiska
dotyczące ich znaczenia w walce z patogenem, które nie dość, że są ze sobą
sprzeczne, to w większości przypadków wygłaszane sądy nie mają umocowania w uznanych wynikach badań naukowych – oto kilka przykładów:
26 lutego 2020 r. w RMF FM minister zdrowia Łukasz Szumowski
powiedział, że: „Maseczki nie pomagają, nie zabezpieczają przed wirusem.
Nie zabezpieczają przed zachorowaniem” – dodał. „Kiedyś w Chinach
i całym świecie azjatyckim noszono je głównie z powodu smogu i pewnej
kultury, która tam jest. WHO nie zaleca. Eksperci nie zalecają” – podkreślił.
14 kwietnia 2020 r. w RMF FM redaktor Robert Mazurek zapytał ministra Łukasza Szumowskiego o jego wypowiedź sprzed półtora miesiąca,
w której minister stwierdził, że maseczki nie chronią przed zakażeniem.
Pytany podtrzymał swoje zdanie, ale dodał: „Wtedy nie mieliśmy wirusa
w populacji w takiej ilości jak teraz, coraz więcej go mamy, więc szansa,
że my będziemy zarażać innych, jest znacznie większa”.
Natomiast 16 kwietnia 2020 r. minister Szumowski powiedział na konferencji prasowej, że noszenie maseczki będzie konieczne aż do czasu stworzenia szczepionki na koronawirusa: „Musimy nauczyć się nowych reguł.
Będziemy uczyć się żyć z epidemią. Mówię o roku, mówię nawet o dwóch
latach. Dopóki nie będzie szczepionki czy lekarstwa na koronawirusa”.
27 maja 2020 r. minister zdrowia Łukasz Szumowski, premier Mateusz
Morawiecki i minister kultury Piotr Gliński ogłosili koniec obowiązku
noszenia maseczek ochronnych w przestrzeniach ogólnodostępnych (jeżeli
zachowany jest dystans społeczny) od soboty 30 maja 2020 r. Internauci
1294 razy skomentowali film z konferencji prasowej dotyczącej odmrażania gospodarki i znoszenia obostrzeń – opublikowany na YouTube przez
Onet News (27 maja 2020 r.).
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Postanowiłem przyjrzeć się bliżej tym komentarzom, korzystając z metody ustalania TOŚ1 (tekstowego obrazu świata) – zaproponowanej przez
profesora Wojciecha Kajtocha.
Jednostkę analizy (słowo, temat, postać itd.) dobieramy w zależności od
tego, jaki cel chcemy osiągnąć: jeśli np. ustalamy ranking popularności
polityków – to liczymy pojawianie się ich nazwisk oraz powierzchnię
akapitów im poświęconych. W przypadku badań tzw. geopolitycznego
obrazu świata sprawdzamy głównie, o jakich krajach najczęściej się
pisze w prasie, jak też w jakim kontekście.
By zatem ustalić „ogólny, wyabstrahowany z geograficznych, historycznych i personalnych realiów zarys rzeczywistości”, charakterystyczny
dla zespołu tekstów danego pisma lub pism (tekstowy obraz świata,
TOŚ), należy w ramach czynności zmierzających do tego ustalenia:
1. sporządzić frekwencyjną listę wyrazów tworzących ów zespół tekstów
(oczywiście na przykładzie próby), odrzucić nazwy własne (ewentualnie
odpowiednio je otagować), a spośród pozostałych wyrazów wybrać
1

Pisał Kajtoch: „tekstowe «delegacje» całości leksyki tworzą więc, jak podejrzewam,
lokalne wcielenia JOŚ – pojęciowe szkielety, na których są budowane obrazy
świata, swoiste dla konkretnych tekstów lub ich grup. Ów pojęciowy szkielet
postanowiłem nazwać tekstowym obrazem świata [TOŚ] i – w nawiązaniu
do podanej na początku niniejszego wstępu definicji językowego obrazu świata
[JOŚ] – tak określić: Tekstowy obraz świata (występujący na poziomie parole)
jest swoistą, dokonaną w konkretnym tekście – lub w zespole tekstów – realizacją
językowego obrazu świata (występującego na poziomie langue), a więc jest
zbiorem prawidłowości wynikłych z faktu preferowania w danym tekście
lub zespole tekstów określonych konstrukcji fleksyjnych, słowotwórczych,
składniowych, a przede wszystkim – określonego słownictwa. Tekstowy obraz
świata wskazuje na panujący w danym tekście (zespole tekstów) pogląd na temat
istnienia i funkcjonowania poszczególnych składników świata, ich związków oraz
wzajemnych proporcji, a więc na takie rozumienie organizacji świata, panujących
w nim hierarchii i wartości, które jest preferowanie przez nadawcę danego
tekstu i akceptowanie przez użytkowników tegoż tekstu. Owe tekstowe obrazy
świata spróbuję w badanym materiale wyodrębnić, wskazać różnice między nimi,
udowodnić, że istnieją, a zatem dowieść, że każda grupa tekstów, posiadając
swoiście dobraną leksykę i równie swoiście ją wykorzystując, swój tekstowy świat
buduje inaczej niż inne. Należy przy tym pamiętać, że są te grupy reprezentacjami
tekstów medialnych, więc te światy mają duże znaczenie i żywotność,
proporcjonalne do nakładów czasopism oraz czasokresu ich ukazywania się”
(Kajtoch, 2008, 14–15).
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leksemy samoznaczące, spośród nich zaś – nazywające (rzeczowniki,
przymiotniki, przysłówki, czasowniki), powtarzające się przynajmniej
dwukrotnie; 2. wybrane wyrazy poklasyfikować na grupy tematyczne.
Następnie należy – to już czynność 3. – policzyć użycie wyrazów wchodzących w skład grup, tj. wyrazów z mocy swego znaczenia leksykalnego
odnoszących się do tematu (arbitralnie określonego działu rzeczywistości konstytuującego grupę) lub – mówiąc inaczej – tworzących pole
tematyczne. Kiedy porównamy te liczby (czynność 4.), zobaczymy,
które elementy tekstowej rzeczywistości danego pisma są ważniejsze,
a które mniej ważne (Kajtoch, 2008).

W niniejszym artykule zastosowano uproszczoną wersję metody, później opisanej przez W. Kajtocha w innej pracy2. Wzięto pod uwagę jedynie
rzeczowniki, spośród których bliżej zajęto się tymi z góry listy rangowej
sporządzonej dla korpusu 1294 komentarzy (łącznie 72 473 wyrazy tekstowe) zamieszczonych pod wymienionym wyżej filmem z konferencji
prasowej.
Tabela 1. Lista rangowa pierwszych czterdziestu trzech rzeczowników
(zlematyzowanych) – podkreślone nazwy własne.

2

Słowo

Częstość

%

człowiek/ludzie

168

0,69

maseczka/maska

90

0,36

rok

73

0,29

Polska

69

0,27

pan

66

0,26

osoba

63

0,25

szczepionka

54

0,21

czas

45

0,18
0,18

PiS

45

Polak

44

0,17

Morawiecki

39

0,15

praca

39

0,15

O pewnych wzorcach zachowań: „Płomyk” a czasopisma współczesne. Studium
z językowej analizy zawartości w: W. Kajtoch, Szkice językoznawczo-prasoznawcze,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 173–186.
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Słowo

Częstość

kłamstwo

38

0,15

prawda

32

0,13

premier

31

0,12

Szumowski

31

0,12

wybór

31

0,12
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%

chory

29

0,12

zdrowie

29

0,12

świat

28

0,11

życie

28

0,11

choroba

27

0,11

kraj

26

0,10

państwo

26

0,10

cyrk

25

0,10

dziecko

25

0,10

firma

25

0,10

koniec

24

0,10

lekarz

24

0,10

milion

24

0,10

zgon

24

0,10

miejsce

23

0,09

minister

23

0,09

naród

23

0,09

społeczeństwo

23

0,09
0,09

kłamca

22

pandemia

22

0,09

liczba

21

0,08

gospodarka

20

0,08

komentarz

20

0,08

zachorowanie

20

0,08

Źródło: badania własne

Analiza rangowa (zob. tabelę 1) pozwala wyciągnąć już dość precyzyjne wnioski. Należy tylko pamiętać, że trzeba przestrzegać następujących
zasad: celem analizy jest ustalenie ważności w ramach TOŚ – elementu
denotowanego przez dany leksem, ważność ta jest tym mniejsza, im ranga
leksemu (a zatem i frekwencja) niższa i na odwrót. Leksemy o różnej/
takiej samej randze oznaczają elementy TOŚ o tej samej/różnej ważności
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i dotyczy to zarówno jednego zbioru, jak i dwóch czy więcej porównywanych ze sobą, bierze się pod uwagę i denotacyjne, i konotacyjne znaczenia
słowa (Kajtoch, 2020).
Mając te reguły w pamięci, możemy z tabeli 1 wyczytać, że dyskutujący internauci zaprezentowali całkiem racjonalne rozumienie i szerokie
zrozumienie problemu, przed którym stanęli. Wskazanie leksemu można
bowiem ułożyć tak, aby pokazało pewne zasadnicze rozróżnienia, których
dyskutanci dokonali. Przeciwstawili bowiem:
1. a. tradycyjną moralność b. makiawelizmowi (prawda – kłamstwo,
kłamca);
2. a. grożącą śmierć b. zagrożonemu życiu (chory, choroba, zgon, zachorowanie, pandemia – zdrowie, życie);
3. a. elity b. zwykłym ludziom (pan, pani, premier, lekarz, minister,
cyrk – człowiek, ludzie, osoba, Polak, dziecko, naród, społeczeństwo).
Dostrzegli więc pewną jedność witalnych, moralnych i społecznych
zagrożeń (1a, 2a, 3a) oraz sił, które się im opierają (1b, 2b, 3b). Co więcej, wznieśli się ponad zrozumiałe poczucie bezpośredniego zagrożenia
i pamiętali o wartościach będących dobrem wspólnym, takich jak: świat,
kraj, państwo, gospodarka.
Trzeba przyznać, że badane wypowiedzi internautów wskazują, że mają
oni pełną, niejako instynktowną świadomość niebezpieczeństwa i faktu
manipulacji.
Natomiast w momencie, gdy przychodzi im zajmować się konkretem,
tzn. maseczkami, ich argumenty są pozamerytoryczne, poglądy przeciwstawne, wprowadzające w dyskursie społecznym jeszcze większy chaos
i niemogące zaowocować rozsądnym zachowaniem.
Oto ilustracja powyższej tezy, czyli przegląd pierwszych czterdziestu ośmiu komentarzy zawierających (zlematyzowane) słowo maseczka,
zamieszczonych pod transmisją ze wspomnianej konferencji prasowej –
opublikowanej na YouTube przez Onet News 27 maja 2020 r. (pisownia
oryginalna).
1. Wyszła afera z maseczkami, miliony zł z naszych podatków poszły w podział

po kieszeniach tych krętaczy z PiSu, a teraz je znoszą i nie trzeba już nosić.
Sprawa zapewne będzie zamieciona pod dywan, a nasz hajs zniknął. Dziękuję
za takie machloje, głosuje na Krzysztofa Bosaka.
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2. Czy dla premiera i ministra już jest 30ty? Bo z tego co widzę są bez maseczek.
3. Pierdol pierdol ja posłucham i tak łżecie jak nic a gdzie Pan miał maseczki

w restauracji ???
4. Od jutra nie musimy juz nosic maseczek, ale chodzimy bez gaci
5. NIech Pan Premierze,przestanie kłamać . Kiedy nie bylo maseczek, nie trzeba
było ich nosic
6. W końcu usuwają te durne maseczki. Największa głupota całej pandemii.
7.

noszenie maseczek było bezpodstawne ja od poczatku tego czegoś nie nosiłem
a tak w ogóle to kraj dykty.

8. Brak maseczek to rzeczywiście dobre przygotowanie
9. o maseczkach 5:00
10. Na maseczkach zbił majątek a na żyletki nie ma może rzutka.pl i taki konkretny 44
11. Noszenie maseczki na weselu to twój wybór
12. Obowiązkowe maseczki w kościele :D Tam mało kto ma na naosie maskę. Kościoły bez limitu osób ale z zachowaną odległością między osobami. Premier
sam sobie zaprzecza.
13. Nie no jak maseczki nie są cudownym lekiem? Przecież kosztowały cuuuudowne
pieniądze i cuuuuudowny interes życia zrobił pan x.
14. Śmieszne te zasady jak połowa ludzi przechodzi obok mnie bez nakładania
maseczek to jest CHORE!
15. Dlaczego oni nie noszą maseczki przed kamerami? Kończcie już tą chorą grę
na prawde juz dość.
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16. Proszę pamiętać o maseczkach w miejscach publicznych. Szczególnie wyborcy
Platformy bo nie możemy dopuścić do zarażenia naszego elektoratu europejską
ideologią
17. @Niebieski Patyczak A noszenie maseczki w sklepie to mój wybór czy rządu?
18. Jesienią nowa epidemia, grzybica płuc następstwem noszenia maseczek !!
19. bo konicznie trzeba zmieniac maseczki co godzine ludzie nosza po kilka dni,
a politycy maja maseczki jednorazowe? ha ha ha
20. wystarczy pójść prywatnie do pulmonologa – powiedzieć że ma się problemy
z oddychaniem ogólnie, jakieś tam alergie itp – i że w maseczce się dusicie, potem
poprosić o dokument z przeciwwskazaniem do noszenia maseczek.
21. @michałe krynicki zapomiałeś dodać że wiedzieli o COVID-19 od co najmiej
miesiąca pszed zachorowaniem tej jednej osoby a nic nie zrobili poza szkalowaniem osub robiących zapasy żywności,maseczek,środków dezynfekujących.
22. 19:35 Szumowski bez maseczki pociera usta i kinol. W wywiadzie mówił że nie
nosi bo wyrobił sobie nawyk żeby nie dotykać. Kolejne kłamstwo
23. ryży, to gdzie maseczka która nic nie pomaga jak marudzisz że masz zachorowania
szybkiego zamknięcia granic haha :D 5:31 restauracja była dobrze przygotowana
i znieśliście z dnia na dzień maseczki :D jaka tarcza facet :D watch?v=lt6GRghrmaU przedsiembiorcy doczekacie się gniewu ludu
24. A w toalecie z gołą d… i w maseczce czy bez?
25. @Mirek X Ja noszę maseczkę chirurgiczną, nie wiedziałeś że można i gacie
założyłeś– oby czyste.
26. ja skaczę z radości z powodu zniesienia maseczek
27. I dalej to samo jak mozna tak zablokowac gospodarke a te maseczki szkodza
bardziej niz pomagaja .
28. Zwracam uwagę zasłanianie ust i nosa. O maseczkach nic nie piszą.
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29. •(26.02.2020)Szumowski o koronawirusie: maseczki nie działają. Myję ręce

środkami dezynfekcyjnymi. •(5.04.2020)Szumowski idziemy w kierunku
obowiązkowych maseczek na ulicach •(16.04.2020 )Do kiedy będziemy nosić maseczki? Szumowski: Dopóki nie zostanie wynaleziona szczepionka.
•(25.05.2020)Koniec z noszeniem maseczek. Szumowski zapowiada zniesienie
obowiązku. Czy ktoś mu jeszcze wierzy?3
30. Dominika Koćwin wracam akurat ze Szwecji. Zero maseczek itp. Gospodarka

działa normalnie. Pozdrawiam
31. noo! w końcu będę mogła pójść popływać w maseczce na basen :D alee hmm

gdzie sprzedają wodoodporne? ;)
32. Biorę ślub 6 czerwca, czy w noc poślubną mam być w maseczce czy nie?

Proszę o szybką odpowiedź, nie chcę dostać mandatu…

🤔

33. I dobrze, że obowiązek noszenia maseczek znika. Ja noszę , moja córka tak

samo, tymczasem co trzecia osoba ma to głęboko w … Zero mandatów,
policja nic nie widzi. Place zabaw pełne, młodzież z fajurą stadnie maszeruje
chodnikami, dziadki tabunami oblegają okoliczne bazarki. Skoro oni nie noszą
to ja też kładę … Dziecko sobie poradzi – ja też jestem młody, ćwiczę 5 x w tygodniu – jak zachoruje to jakoś to przejdę.
34. Ale kłamiecie społeczeństwo, ale historia was rozliczy. A te maseczki to już
przegięcie, każdy dobry lekarza powie że maseczka spełnia swą role do 30min
noszenia, po czym jest do wyrzucenia. Do wynalezienia szczepionki? A kim
ty jesteś aby szczepić ludzi przymusowo? Każdy powinien mieć prawo wyboru.
35. ryży, to gdzie maseczka która nic nie pomaga jak marudzisz że masz zachorowania
szybkiego zamknięcia granic haha :D 5:31 restauracja była dobrze przygotowana
i znieśliście z dnia na dzień maseczki :D jaka tarcza facet :D watch?v=lt6GRghrmaU przedsiembiorcy doczekacie się gniewu ludu
36. aha, czyli rodzinka Szumowskich już się dorobiła na maseczkach, można obniżać obostrzenia. dobrze wiedzieć, że Zorganizowana Grupa Przestępcza PiS

3

Wypowiedź podkreślono ze względu na widoczne w niej uchwycenie niespójności
przekazu medialnego.

60

Leszek Świeca
już się nachapała kasy i można zacząć oddychać. My Naród dziękujemy naszym
mafijnym Panom!!!!
37. Ale kłamiecie społeczeństwo, ale historia was rozliczy. A te maseczki to już
przegięcie, każdy dobry lekarza powie że maseczka spełnia swą role do 30min
noszenia, po czym jest do wyrzucenia. Do wynalezienia szczepionki? A kim
ty jesteś aby szczepić ludzi przymusowo? Każdy powinien mieć prawo wyboru.
38. bo konicznie trzeba zmieniac maseczki co godzine ludzie nosza po kilka dni,
a politycy maja maseczki jednorazowe? ha ha ha
39. @Quoderek Nie wyobrażam sobie maseczek w ogóle! Podałem ten przykład,
jako paradoks, który nakazuje być godzinę w maseczce w kościele a co najmniej
10 godzin na weselu juz nie !

40. Dlaczego rano nigdy nie są podawane zakażenia w mazowieckim, zawsze po południu? Taki dziwny traf? Kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa. Zaraza to dopiero
się zacznie, już teraz tylko 1/4 społeczeństwa szanuje zdrowie innych, reszta
ma to gdzieś i nie nosi wcale maseczek lub nosi je na brodzie. Sklepy nie pilnowały i nie pilnują porządku…no bo gdzież by zwrócić uwagę, klientowi trzeba
włazić w tyłek…hipokryzja i głupota. W takich momentach można poznać
co warta jest polska solidarność i pobożność. Tu jeden drugiego ma głęboko
gdzieś…liczy się tylko czubek własnego nosa…ale przykład idzie z góry. Pewnie
to chodzi, żeby pozbyć się emerytów…tylko kto wtedy będzie na was głosował?
41. Maseczki dla tych Panów obowiązkowe bo juz nie mozna na nich patrzeć. Jeszcze
pomysł aby nie było ich słychać bo więcej szkody robią samą mowa niż katar
dziecka. Epidemia zniknie wystarczy podać sie do dymisji i krzywa zrobi sie
prosta .Rany co za kabaret

😂

42. Maseczki powinny zostać
43. Maseczki znoszą, więc za co mandat dostaniemy niby?
44. @Agnieszka 13 sprecyzuje nie robili nic produktywnego chociaż było wiadomo że w chinach jest wirus to nie robili nic co mogło zapobiec tej sytuacji
a wręcz wyśmiewali się z ludzi którzy wkupywali maseczki,sierotki dezynfekujące jedzenie.osobiście podczas epidemii wyszyłem tylko 5 razy za każdym
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razem w sprawie szkolnej a normalny człowiek nie morze zrobić zgromadzenia
na ponad 100 osób bez maseczek prezes Kaczyński może (ostatnia afera) trzeba
rozważyć czy specjalnie tego wirusa tu nie wpuścili żeby uzyskać taką władzę
jaką teraz się cieszą.
45. Do kina ludzie najpewniej z jednego miasta a na weselu nawet z zagranicy. W kinie maseczka gdzie dystans a na weselu nie, gdzie po pijaku niejedno może się
zdarzyć… absurd.
46. Nie wyobrażam sobie maseczek w ogóle ! Podałem ten przykład , jako paradoks,
który nakazuje być godzinę w maseczce w kościele a co najmniej 10 godzin
na weselu juz nie !
47. Jak o orwellu mowa, jak to mówił Winston: „Normalność nie jest kwestią statystyki…” Mogą se mówić co chcą, normalność to normalność. Może jeszcze
„maseczki zwycięstwa, szczepionki zwycięstwa…” itd. A chęć do wyjścia to my-

ślozbrodnia xD
48. jako pracownik sklepu, nie widziałam żeby koleżanki chorowały na CO-

VIDa jedyne, co zaczynało doskwierać to infekcje bakteryjne układu oddechowego i grzybice płuc. Udało się sprzedać maseczki? Pewnie tak… teraz
będą zalegać w szafie za grube pieniądze i czekać…bo kto wie… Masakra!!!

Analizując wszystkie (63) komentarze dotyczące stosowania maseczki,
można dojść do wniosku, że argumentacja „za” i „przeciw” jest chaotyczna,
a internauci nie polemizują z uznanymi wynikami badań ani się do nich
nie odnoszą, stosując za to pospolicie spotykane chwyty erystyczne (każdy
lekarz ci to powie, maseczki powinny zostać), tzw. mądrość ludową (przykład
idzie z góry), a czasem cytat literacki o języku propagandy (myślozbrodnia).
Tego samego dnia na antenie RMF FM prof. Robert Flisiak, kierownik
Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii, reprezentujący Polskie Towarzystwo Epidemiologów, podsumował, że nigdy nie był zwolennikiem
szerokiego nakazu noszenia maseczek. „Uważałem, że są one potrzebne
w miejscach skupisk ludzkich, natomiast są zupełnie zbędne na otwartej
przestrzeni – mówił. Wiele osób mogło zrobić sobie krzywdę, bo noszenie
tej samej maseczki przez wiele godzin mogło grozić dodatkowymi zakażeniami. Na pewno to nie sprzyjało ochronie przed rozprzestrzenianiem
się za zakażeń” – dodał.
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***

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, należy stwierdzić, że nic dziwnego,
że część społeczeństwa pozostaje całkowicie zdezorientowana w kwestii
zasadności używania masek ochronnych. Trudno nawet przytoczyć niewielki procent teorii spiskowych powstałych na temat wprowadzania tego
środka zapobiegawczego. Powodem takiej sytuacji wydaje się przedwczesne wyciąganie wniosków (Budzyńska-Daca, Kwosek 2009, s. 99) z niekompletnych przesłanek (wyników badań) oraz manipulacja informacją
medyczną zbieżna z ambicjami politycznymi polityków i ekspertów, która
prowadziła i prowadzi do nierzetelnego informowania społeczeństwa
o możliwościach przeciwdziałania epidemii, czego przykładowe efekty
ilustrują rysunki 2, 3, 4.
Rys. 2. Apel Jasnogórski, 6 czerwca 2020 r.

Źródło: filmy Biura Prasowego Jasnej Góry

Rys. 3. Wiec Rafała Trzaskowskiego w Tarnowie, 7 czerwca 2020 r.

Źródło: onet.pl, cyt. za: Łukasz Gągulski/PAP
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Rys. 4. „Najazd turystów na Hel. Niemal wszyscy zapomnieli już o pandemii” – 12.06.2020 r.

Źródło: wp.pl, Klaudiusz Michalec

Jak widać, obywatele zaczęli zachowywać się zupełnie swobodnie, mimo
że niezależnie od ich poglądów istnieją przecież regulacje prawne, które
należy wcielać w życie, a ich przestrzeganie – egzekwować, żeby nie dopuszczać do naruszania ładu prawnego.
W przypadku niestosowania się do wytycznych, tj. jeśli w przestrzeni
otwartej mamy możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych,
nie musimy zasłaniać ust i nosa, ale jeżeli nie jesteśmy w stanie na świeżym powietrzu utrzymać dwumetrowego dystansu od innych, to musimy
je zasłonić. Ponadto od 30 maja br. w przestrzeniach otwartych dozwolona
jest organizacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których
bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos
lub zachować dwumetrowy dystans społeczny.
Rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar
w rozmowie z Interią poinformował, że: „Za przebieg imprezy odpowiedzialność ponoszą organizatorzy” oraz przypomniał, że w każdym
miejscu działają lokalne organy administracji i instytucje odpowiedzialne
za bezpieczeństwo publiczne, które powinny zwracać uwagę na przebieg
zgromadzeń na swoim terenie.
Powinny reagować, ale stan faktyczny jest taki, że tego nie robią. Możemy zaobserwować istnienie społecznego przyzwolenia na nieprzestrzeganie
dystansu i nienoszenie maseczek ochronnych – może to wynikać z wywołanego chaosem informacyjnym braku przekonania do tych środków
zapobiegawczych.

PODSUMOWANIE

Arystoteles opisał trzy dostępne środki perswazji, które opierają się na trzech
rodzajach wywodów: logicznym (logos), etycznym (ethos) i emocjonalnym
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(pathos). Dowód logiczny dotyczy argumentacji, dowód emocjonalny dotyczy
odczuć wywołanych u słuchacza, a etyczny przejawia się m.in. moralności
i wiarygodności mówcy (Griffin, 2008, s. 306) – zaprezentowane wystąpienia
naukowców powinny być ściśle powiązane z argumentem (logos), który jest
wyprowadzony wprost z wyników badań, bowiem dyscypliny, które reprezentują, to nauki empiryczne, natomiast aspekt moralny postępowania – również
naukowca – nie powinien budzić wątpliwości.
Analizując przytoczone wypowiedzi, można odnieść wrażenie, iż naukowcy za jedyną powagę prezentowanych argumentów uznają fakt, że wypowiadają swoje twierdzenia jako eksperci i uznają, że jest to wystarczający
dowód, iż teza przez nich głoszona jest prawdziwa – tym samym korzystają
z jednej z sześciu zasad wpływu opisanej przez R. Cialdiniego, tj. zasady
„autorytetu”, bo przecież ludzie słuchają poleceń osób mających władzę,
będących ekspertami (Cialdini, 1993) i nie trzeba im wtedy niczego uzasadniać – przynajmniej do momentu, w którym nie zostanie zakwestionowana
ich moralność (ethos) w postępowaniu, z czym mieliśmy do czynienia
w zaprezentowanej dyskusji.
Generalnie – naukowcy powinni odnosić się do publikowanych wyników badań w uznanych czasopismach, a nie prowadzić dyskusji w oparciu o sofizmaty, które dla większości społeczeństwa4 są nie do wykrycia.
Będąca tego skutkiem generalna utrata zaufania do osób zarządzających
kryzysem kończy się chaosem informacyjnym i pozamerytoryczną dyskusją społeczną prowadzącą do bojkotu reżimu sanitarnego.
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PROJEKT „SZKOŁA Z TVP”
– ANALIZA WSTĘPNA
ABSTRAKT

Artykuł w sposób syntetyczny opisuje i analizuje „Szkołę z TVP” – projekt kształcenia na odległość wprowadzony przez Telewizję Polską S.A. we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Polsce podczas pandemii COVID-19. Autor
stosuje trzy różne metody badawcze (analiza źródeł zastanych, studium przypadku,
analiza SWOT), aby zidentyfikować problemy, które wystąpiły w czasie pierwszych kilku dni emisji lekcji zdalnych, które spowodowały wiele negatywnych
komentarzy w internecie. Artykuł przedstawia także rekomendacje działań,
które mogą ulepszyć analizowany projekt. Wszystkie rozważania prowadzone
są z zastosowaniem perspektywy medialno-kulturalistycznej zaproponowanej
przez Denisa McQuaila.
S Ł O WA K L U C Z O W E : K S Z TA Ł C E N I E N A O D L E G Ł O Ś Ć ,
T E L E W I Z J A , VO D, KO M E N TA R Z E W I D Z ÓW, C OV I D -19
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WPROWADZENIE

Inspiracją do stworzenia niniejszego opracowania była nowa sytuacja społeczna i medialna spowodowana wybuchem i rozwojem epidemii, a następnie pandemii wirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę
COVID-19. Jeszcze na początku marca 2020 roku, pomimo pierwszych
informacji publikowanych przez media światowe i polskie, zaledwie
48,5% Polaków uważało epidemię koronawirusa za najważniejsze wydarzenie w Polsce (Sondaż IBRiS dla Onetu. Andrzej Duda na prowadzeniu…).
Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem został zdiagnozowany
w Polsce 4 marca 2020 roku (Pierwszy przypadek koronawirusa…). Tydzień później polski rząd podjął decyzję o czasowym zawieszeniu zajęć
dydaktycznych, między innymi w odniesieniu do szkół podstawowych
i liceów (Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych…). W tym samym
dniu Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że mając na uwadze
szybkość rozprzestrzeniania się wirusa z Wuhan połączoną z alarmującym wzrostem liczby zakażeń – trzynastokrotny wzrost w ciągu dwóch
tygodni – podjęła decyzję o uznaniu epidemii COVID-19 za pandemię
(WHO Director-General’s opening…).
Jako grupy szczególnie podatne na zakażenie nowym koronawirusem
atakującym ludzki układ oddechowy wskazano między innymi dzieci
i osoby starsze (Rothan, Byrareddy, 2020). Ta sytuacja spowodowała,
że wraz z zamknięciem szkół nauczyciele i uczniowie musieli rozpocząć
naukę z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (Glac, 2020).
Już 25 marca 2020 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło
specjalną publikację on-line Kształcenie na odległość. Poradnik dla szkół.
W poradniku wskazano między innymi audycje Telewizji Polskiej dostępne w kanałach linearnych, a także w serwisie TVP VOD jako pomocne
przy realizacji edukacji zdalnej (Kształcenie na odległość. Poradnik…).
Uruchomiony kilka dni później projekt „Szkoła z TVP” oraz negatywne
emocje, które towarzyszyły pierwszym dniom jego funkcjonowania, autor
niniejszego opracowania uznał za warte analizy i komentarza.
Opisane rozważania powstały z wykorzystaniem trzech metod badawczych: analizy źródeł zastanych, studium przypadku i analizy SWOT. Pierwsza z nich umożliwiła zgromadzenie informacji o dorobku edukacyjnym
Telewizji Polskiej oraz dokonanie przeglądu wybranych publikacji i komentarzy dotyczących projektu „Szkoła z TVP”. Studium przypadku z kolei
pozwoliło zidentyfikować najważniejsze cechy analizowanego projektu,
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takie jak informacje o rozmiarach czy dostępności przedsięwzięcia, a tym
samym sposobach dystrybucji materiałów, które powstały w ramach tej
inicjatywy. Ponadto skorzystano z analizy SWOT, aby sprawdzić na podstawie ogólnodostępnych informacji, jakimi zasobami dysponowano
w chwili uruchomienia działań w ramach projektu „Szkoła z TVP” oraz
jakie warunki panowały w otoczeniu projektu. Natomiast przygotowując
niniejsze opracowanie, przyjęto perspektywę medialno-kulturalistyczną
proponowaną przez Denisa McQuaila, w której pierwszeństwo mają treść
i forma przekazów medialnych. Ważny jest ponadto subiektywny odbiór,
na który ma wpływ bezpośrednie otoczenie widza (McQuail, 2012).

DOROBEK EDUK ACYJNY TELEWIZJI POLSKIEJ

Należy zaznaczyć, że pomysł wprowadzenia programów edukacyjnych
do oferty programowej polskiego nadawcy publicznego w czasie pandemii koronawirusa nie był niczym nowym, ponieważ audycje edukacyjne
pojawiały się na antenach TVP niemal od samego początku istnienia telewizji w Polsce. Na antenie Telewizji Polskiej w połowie lat pięćdziesiątych
dwudziestego wieku obecne były już audycje edukacyjne, reprezentowane
między innymi przez kurs dla kierowców czy lekcje języka angielskiego
(Świerczyńska-Głownia, 2017). Jak podkreśla Joanna Sosnowska, Telewizja
Polska „spełniała dydaktyczną rolę poprzez propagowanie kultury, nauki
i sportu” (Sosnowska, 2013). Przez wiele lat nadawca publiczny miał okazję
wpływać na społeczeństwo, między innymi poprzez audycje wychowawcze
i kulturalne. Już w marcu 1960 roku TVP wyemitowała pierwsze pasma
programowe przeznaczone dla szkół. Chęć udziału w projekcie zgłosiło
kilkaset placówek szkolnych, które posiadały odbiorniki telewizyjne i planowały w ten sposób uatrakcyjnić lekcje (Pikulski, 2002, s. 95). Tadeusz
Pikulski zwraca uwagę, że już na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w TVP „edukacja, wychowanie poprzez mały ekran, wydawały się
jej ówczesnym redaktorom oczywistą powinnością” (Pikulski, 2002, s. 96).
W 1956 roku za sprawą „Politechniki Telewizyjnej” Telewizja Polska jako
pierwszy nadawca w Europie rozpoczęła emisję kursów samochodowych
(Pikulski, 2002, s. 97).
Warto zwrócić uwagę, że „telewizja jest ważnym środkiem dydaktycznym, z którego korzysta prawie cała ludzkość” (Portalski, 2013, s. 139).
Stopnień, w jakim odbiorca może wykorzystać informacje przekazywane
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poprzez telewizję, jest determinowany przez indywidualne cechy psychofizjologiczne. Telewizja potrafi przekazać nawet trzysta razy więcej
informacji niż radio w tym samym czasie (Portalski, 2013, s. 139).
Na początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku Telewizja
Polska mogła pochwalić się jeszcze jednym, przez wielu ocenianym bardzo pozytywnie, podejściem do edukacji za pośrednictwem tego medium.
Uruchomiono wtedy całe pasma programowe pod tytułem „Telewizja
Edukacyjna”. Kontent stanowiły programy premierowe oraz powtórki,
a wśród nich znalazły się magazyny i filmy dokumentalne. Bloki programowe obejmowały zagadnienia, takie jak nauki ścisłe, przyroda, humanistyka
i nauki społeczne (Pikulski, 2002, s. 297).
Bogaty dorobek Telewizji Polskiej pozwalał przypuszczać, że audycje
emitowane w ramach bloków programowych „Szkoła z TVP” będą atrakcyjne dla odbiorców.

DZIAŁANIA EDUK ACYJNE TVP
PODCZAS PANDEMII

Informacja o czasowym ograniczeniu funkcjonowania szkół i placówek,
a tym samym zawieszeniu zajęć edukacyjnych została ogłoszona 11 marca 2020 roku (Premier: Podjęliśmy decyzję…). Co zrozumiałe, związane
z tym dostosowanie ramówek publicznego nadawcy telewizyjnego, dysponującego kilkunastoma kanałami linearnymi, nie było proste. Należy
zaznaczyć, że tworzenie planu emisji oraz szerzej – produkcja programów telewizyjnych to działanie bardzo złożone. Jak podkreśla Małgorzata
Lisowska-Magdziarz, produkty medialne „umiejscowione są w obrębie
struktur wytwarzanych przez instytucje produkcyjne i nadawcze” (Lisowska-Magdziarz, 2019). To procesy powtarzalne, zaplanowane, prowadzone
w ramach systemu naczyń połączonych od produkcji do emisji, które
uwzględniają również, a może przede wszystkim, „rytm życia codziennego
i bilans czasu odbiorców, żyjących w przemysłowych i postprzemysłowych
społeczeństwach zaawansowanego kapitalizmu” (Lisowska-Magdziarz,
2019). Ów rytm został w marcu 2020 roku brutalnie zaburzony przez
pandemię koronawirusa, co wymagało od wszystkich uczestników życia
społecznego, w tym także nadawcy publicznego, zdecydowanych działań. Jednakże wspomniane wcześniej doświadczenie edukacyjne, a także
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współczesny kształt i wszechobecna cyfryzacja telewizji oraz szybkość
działania pozwalały zakładać, że będą to prace dynamiczne.
Pierwsze zmiany w ofercie TVP wprowadzone zostały na kilka dni
przed zawieszeniem działalności szkół i placówek oświatowych. Kanał
linearny TVP ABC przygotował w tym celu specjalne pięciogodzinne pasmo programowe przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym składające się z audycji poświęconych między innymi zagadnieniom
z zakresu fizyki, sztuki, teatru, muzyki. Natomiast 16 marca 2020 roku
działania nadawcy objęły również kanał linearny TVP Kultura oraz serwisy TVP VOD. Należy podkreślić, że zarówno działania antenowe, jak
i internetowe skierowane do dzieci i młodzieży pozbawione były reklam
(Telewizja Polska bliżej…). 19 marca 2020 roku TVP, Muzeum Powstania
Warszawskiego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniły wirtualny kanał dostępny przez cztery godziny dziennie w ramach usługi TVP
Stream (Pierwszy kanał edukacyjny…). 23 marca 2020 roku uruchomiony
został drugi kanał wirtualny – „Domowe przedszkole” dostępny za pośrednictwem usługi TVP Stream oraz w ramach telewizji hybrydowej1
(HbbTV) na multipleksie ósmym (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej
(Bochyńska, 2020).

„SZKOŁA Z TVP”

Pierwsze zapowiedzi lekcji zdalnych w ramach „Szkoły z TVP” pojawiły się 28 marca 2020 roku. Poinformowano wtedy o podpisanym dzień
wcześniej porozumieniu nadawcy publicznego z Ministerstwem Edukacji Narodowej (Telewizja Polska S.A. i Ministerstwo…). „Projekt «Szkoła
z TVP» jest dla nas wyzwaniem logistycznym i technologicznym, ale jego
realizacja jest kwintesencją działalności nadawcy publicznego. Umożliwia
nam to pokazanie, że TVP jest spółką nowoczesną i dynamiczną, która
w szybkim tempie odpowiada na społeczne oczekiwania i wychodzi naprzeciw wyzwaniom” (Telewizja Polska S.A. i Ministerstwo…) – zaznaczył
Maciej Łopiński, pełniący wówczas obowiązki prezesa zarządu Telewizji
1

Szerzej o telewizji hybrydowej pisałem w: Nowak, P. (2019). Telewizja lat
90. vs telewizja XXI wieku. W: A. Hess, M. Nowina Konopka, ŚwierczyńskaGłownia (red.), Dynamika przemian w mediach (s. 245–274). Kraków: Instytut
Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Nowy Targ: Wydawnictwo ToC.
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Polskiej S.A. Z kolei minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski
ocenił, że: „Wartościowe, merytoryczne materiały prezentowane na antenach TVP mogą być istotnym narzędziem w codziennej pracy nauczycieli
i wsparciem dla uczniów w samodzielnej nauce w domu” (Telewizja Polska
S.A. i Ministerstwo…).
W pierwszym etapie projektu od 30 marca 2020 roku emitowano lekcje
przygotowane dla uczniów szkół podstawowych. Materiały w podziale
na klasy były dostępne na antenach TVP Sport, TVP Rozrywka, TVP
Historia oraz w paśmie wspólnym TVP 3 (Kaźmierska, 2020). Z kolei
6 kwietnia 2020 roku oferta „Szkoły z TVP” została poszerzona o zajęcia
dla uczniów szkół ponadpodstawowych, które emitowano na antenach
TVP Kultura, TVP Sport, TVP Rozrywka i TVP HD (Od 6 kwietnia…).
Natomiast 4 maja „Szkoła z TVP” wzbogaciła się o audycje wspomagające
przygotowania maturzystów do egzaminu. Audycje zawierające materiał
powtórkowy z wybranych przedmiotów były dostępne na antenie TVP
HD i TVP Rozrywka („Repetytorium Maturzysty”…). Należy zaznaczyć,
że tuż po emisji w kanałach linearnych poszczególne materiały były publikowane w serwisie TVP VOD.

SWOT JAKO NARZĘDZIE BADAWCZE

Analiza SWOT, której nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich
słów Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, służy do oceny „silnych i słabych stron wnętrza organizacji oraz pochodzących z otoczenia
szans i zagrożeń” (Koźmiński, Jemielniak, 2008, s. 360). Często jest ona
wykonywana przy okazji opracowywania strategii dla organizacji, która
zamierza coś zmienić w swoim sposobie funkcjonowania i chce dokonać
diagnozy swojej obecnej sytuacji. Andrzej K. Koźmiński i Dariusz Jemielniak zwracają uwagę, że analiza SWOT jest oceną zasobów posiadanych
przez organizację. Wśród przykładów takich zasobów możemy wymienić
wiedzę, zasoby ludzkie, markę organizacji, kontakty (Koźmiński, Jemielniak, 2008, s. 360). Analiza może wykazać braki zasobów potrzebnych
do skutecznego przeprowadzenia strategii planowanej przez organizację
lub pomyślnego zrealizowania danego projektu w ramach organizacji.
Co ważne, w części dotyczącej analizy otoczenia organizacji należy wziąć
pod uwagę nie tylko aktualną sytuację, ale starać się również przewidzieć
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przyszłe działania bezpośredniej konkurencji i zmiany zachodzące na rynku,
na którym działa organizacja.
Rys. 1. Analiza SWOT projektu „Szkoła z TVP”
Mocne strony
wielkość organizacji, baza sprzętowa, wiele
kanałów linearnych, własny serwis VOD,
HbbTV, współpraca z MEN, wieloletnie
doświadczenie w produkcji audycji
edukacyjnych, budżet

Słabe strony
krótki czas realizacji, TVP w ostatnich latach
nie produkowała tak dużych bloków
programów edukacyjnych dla różnych
poziomów nauczania

Szkoła z TVP

Szanse

Zagrożenia

rozpoznawalność marki TVP, szerokie
zapotrzebowanie na edukację zdalną,
współpraca z MEN, szeroki zasięg techniczny
kanałów linearnych

krytyka odbiorców i komentatorów, wiązanie
niedociągnięć merytorycznych i
realizacyjnych z konfliktami politycznymi,
nadal istniejące w Polsce wykluczenie
cyfrowe

Źródło: opracowanie własne

MOCNE STRONY

Pierwszym elementem każdej analizy SWOT jest zidentyfikowanie
mocnych stron organizacji, czyli wewnętrznych czynników pozytywnych.
W przypadku projektu „Szkoła z TVP” za takie elementy można uznać
przede wszystkim wielkość organizacji, którą jest Telewizja Polska. Należy
tutaj zaznaczyć, że w realizację projektu włączono także jedenaście regionalnych ośrodków TVP. Wielkość organizacji łączy się także z dużą bazą
sprzętową przede wszystkim w postaci nowoczesnych studiów telewizyjnych
w centrali oraz sukcesywnie modernizowaną bazą techniczną ośrodków
regionalnych. Nie bez znaczenia przy realizacji tak dużego przedsięwzięcia, jak „Szkoła z TVP”, było również posiadanie kilkunastu linearnych
kanałów telewizyjnych, które mogły posłużyć do dystrybucji materiałów
edukacyjnych, oraz własny serwis VOD, który co prawda nie oferował
dostępu do strumieni wszystkich kanałów linearnych, ale udostępniał
bezpłatnie bazę wszystkich dotychczas wyemitowanych audycji. Dodatkowo TVP od kilku lat korzysta z dystrybucji swoich audycji i niektórych
kanałów linearnych poprzez telewizję hybrydową, którą wykorzystano
również w tym projekcie.
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Ponadto należy przypomnieć, że „Szkoła z TVP” powstała przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz zawodowymi nauczycielami, aby zagwarantować wysoki poziom merytoryczny audycji i zgodność
z podstawą programową. Ważny był także fakt, jak wspomniano już wcześniej, posiadania przez TVP wieloletniego doświadczenia w produkcji
i emisji audycji edukacyjnych do szerokiego grona odbiorców. Można
również założyć, że na realizację projektu przeznaczono duże środki finansowe celem ułatwienia prac z nim związanych.
SŁABE STRONY

Wśród słabych stron stanowiących wewnętrzne czynniki, które miały
lub mogły mieć negatywny wpływ na przygotowanie i realizację projektu „Szkoła z TVP”, należy przede wszystkim wymienić krótki czas, który
upłynął od pojawienia się pomysłu do jego realizacji. Zapewne nie bez
znaczenia był także fakt, że w ostatnich kilkunastu latach Telewizja Polska
nie przygotowywała tak obszernych bloków programowych poświęconych
edukacji uczniów na różnych poziomach.
SZANSE

Analizując szanse, czyli zewnętrzne czynniki mogące wpłynąć pozytywnie na projekt „Szkoła z TVP”, trzeba zwrócić uwagę na rozpoznawalność samej marki nadawcy publicznego, a także szerokie zapotrzebowanie
na edukację zdalną w czasie pandemii koronawirusa. Odbiorcy mogli
zakładać, że realizacja takiego przedsięwzięcia przez nadawcę publicznego
we współpracy z resortem edukacji gwarantuje wysoki poziom merytoryczny audycji.
Nie bez znaczenia pozostawał także szeroki zasięg techniczny audycji
oferowanych przez Telewizję Polską. Wychodząc naprzeciw odbiorcom,
nadawca dokonał również zmiany składu programowego wykorzystywanego przez siebie multipleksu trzeciego Naziemnej Telewizji Cyfrowej, aby
w jednym miejscu zapewnić dostęp do sygnału wszystkich stacji linearnych,
które emitowały audycje przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych
(Kurdupski, 2020).
ZAGROŻENIA

Niektóre elementy, które zostały wymienione jako szanse projektu,
stały się dla niego także zagrożeniami, czyli czynnikami zewnętrznymi
wpływającymi negatywnie przede wszystkim na jego wizerunek. Jak już
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wspomniano, audycje edukacyjne były emitowane w kanałach linearnych
nadawcy publicznego, które cechuje szeroki zasięg na terenie Polski w ramach Naziemnej Telewizji Cyfrowej2 – MUX-3 dociera do 99,8% ludności,
a MUX-8 do 97,63% ludności (Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii…,
s. 154–156). Ponadto materiały po emisji były udostępniane w bezpłatnej
części serwisu TVP VOD, która dostępna jest dla komputerów stacjonarnych, urządzeń mobilnych, a także jako aplikacja dla smart TV i w ramach
telewizji hybrydowej HbbTV. Tak szeroka dostępność audycji ułatwiła działanie osobom i podmiotom krytykującym jakość merytoryczną
programów. Jednocześnie warto zaznaczyć, że wszelkie niedociągnięcia
merytoryczne lub realizacyjne projektu „Szkoła z TVP” oceniano również
w kategoriach bieżącej walki politycznej, podkreślając między innymi
niedawną reformę szkolnictwa podstawowego i otrzymanie przez Telewizję Polską rekompensaty finansowej (KRRiT dokonała podziału…)
za brak wystarczających wpływów z abonamentu radiowo-telewizyjnego.
Należy podkreślić, że pomimo wykorzystania wymienionych powyżej
wielu kanałów dystrybucji treści nadal w Polsce występuje wykluczenie
cyfrowe – niektóre gospodarstwa domowe z wyboru lub z konieczności
finansowej nie posiadały odbiorników telewizyjnych lub komputera czy
urządzeń mobilnych, a co za tym idzie, były pozbawione dostępu do treści
przygotowanych przez TVP dla uczniów.

KOMENTARZ DO ANALIZY SWOT

Analizując realizację projektu „Szkoła z TVP” oraz komentarze publikowane w internecie przez osoby, które obejrzały audycje, można skonkludować, że paradoksalnie wszystkie mocne strony i szanse nie wystarczyły
do osiągnięcia pozytywnych efektów projektu. Wspomniane posiadanie
przez TVP szerokiego zaplecza technicznego, a także bogatej palety kanałów dystrybucji treści przyniosło dużą falę krytyki, gdyż każdy – nie
tylko bezpośredni adresaci przekazu – miał swobodny dostęp do lekcji
zdalnych oferowanych przez Telewizję Polską.

2

Szerzej o Naziemnej Telewizji Cyfrowej pisałem w artykule: Multipleksy – nowe
(ale czy wykorzystane?) możliwości, Zeszyty Prasoznawcze 2018, nr 3 (235),
s. 404–428. http://dx.doi.org/10.4467/22996362PZ.18.025.10127
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Rys. 2. Przykład pytania w quizie edukacyjnym w telewizji hybrydowej TVP.

Źródło: https://centruminformacji.tvp.pl/48019907/telewizja-polska-udostepnia-na-swojejplatformie-hybrydowej-quizy-edukacyjne-dla-dzieci-i-mlodziezy [dostęp 4.07.2020]

Krytyka była możliwa nie tylko dlatego, że audycje „Szkoły z TVP”
były emitowane w ogólnodostępnych kanałach linearnych nadawcy. Materiały publikowane były także w serwisie TVP VOD, skąd każdy przy
zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania, na przykład w postaci
dodatku do przeglądarki internetowej, mógł pobrać nagranie lekcji. Tak
pobrany materiał internauci następnie publikowali na własnych profilach
w mediach społecznościowych lub w serwisie YouTube. Jeśli ktoś nie posiadał odpowiednich kompetencji cyfrowych, to po prostu filmował przy
użyciu telefonu komórkowego lekcję oglądaną na ekranie telewizora lub
monitorze komputera i takie nagranie publikował w internecie. Jeśli publikacja dotyczyła lekcji, w której występowały błędy merytoryczne lub
nieporadne zachowanie nauczyciela w kontakcie z kamerą, to internauci
bezlitośnie komentowali i wytykali błędy.
Wiele negatywnych komentarzy widzowie „Szkoły z TVP” umieścili
w internecie („Szkoła z TVP” – błędy…), zwłaszcza w czasie pierwszego
tygodnia jej funkcjonowania – od 30 marca do 5 kwietnia 2020 roku.
Należy podkreślić, że obecnie (lipiec 2020 roku) nadawca usunął ze swojego internetowego serwisu VOD początkowe materiały, które emitowane były w kanałach linearnych i które spotkały się z największą liczbą
negatywnych komentarzy. Warto jednak zaznaczyć, że fragmenty lekcji
ze „Szkoły z TVP” z błędami merytorycznymi nadal funkcjonują w internecie w postaci treści skopiowanych i opublikowanych przez prywatnych
użytkowników w serwisach społecznościowych oraz w serwisie YouTube.
Materiały te są własnością TVP i biorąc pod uwagę cel ich publikacji przez
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poszczególnych użytkowników, nie można ich raczej zakwalifikować jako
recenzji lub prezentacji omawianego zjawiska/utworu audiowizualnego
(Halicki, 2020).
Głównymi elementami krytykowanymi przez internautów w projekcie
były różnego rodzaju błędy merytoryczne popełnione przez nauczycieli.
Jednym z najczęściej komentowanych i wyśmiewanych fragmentów była
lekcja dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej poświęcona liczbom parzystym, a także ta, podczas której nauczycielka pomyliła średnicę
z obwodem (Słowik, 2020). Błędy merytoryczne dotyczyły różnych przedmiotów. Te pojawiające się w lekcjach z chemii dla klasy siódmej wskazał
i opisał w liście do Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Zarządu TVP
S.A. jeden z naukowców (Szpunar, 2020).
Analizując funkcjonowanie „Szkoły z TVP”, a także przeglądając komentarze zamieszczone w internecie, które projekt spowodował, warto
podkreślić, że wiele osób na co dzień zajmujących się edukacją na różnych
szczeblach apelowało o zaprzestanie obwiniania i krytykowania nauczycieli (Kowalski, 2020). Jednym z przykładów był artykuł Tomasza Rożka.
W swoim tekście ten dziennikarz naukowy i doktor fizyki skomentował:
„Najbardziej żal mi nauczycielek. Tak, popełniały błędy, wysławiały się
niezręcznie, były przerażone sytuacją, w której się znalazły. Ale nie one
są temu winne. Wiem to, bo od lat pracuję z kamerą i wiem, jakie to trudne.
To telewizja nie udźwignęła wyzwania i naraziła wizerunek tych kobiet
na poważny uszczerbek. Hejt, z jakim się spotkały, nie jest absolutnie
zasłużony. Złośliwe memy, przerobione filmiki, krążące po internecie jak
wirus fejki i wycinki z ich wpadkami, to jest coś, co może (dosłownie) zabić”
(Rożek, 2020). Nauczycielki prowadzące lekcje zdalne w tym projekcie
wziął w obronę również pisarz Szczepan Twardoch. Jak podkreślił we wpisie na swoim profilu w mediach społecznościowych, nauczycielki „ktoś
pozbawiony przyzwoitości, serca i mózgu rzucił demosowi na pożarcie”3.
To postawy godne docenienia w epoce hejtu internetowego.
13 maja 2020 roku Telewizja Polska poinformowała o kolejnym wzbogaceniu „Szkoły z TVP” o dodatkowe materiały. Były nimi quizy dla uczniów
korzystających z lekcji emitowanych w kanałach Telewizji Polskiej. Odbiorcy mogli wziąć udział w quizach sprawdzających ich wiedzę, korzystając z aplikacji dostępnej w ramach telewizji hybrydowej. Pytania były
3

Wpis Szczepana Twardocha na prywatnym profilu w serwisie
Facebook, 2.04.2020: https://www.facebook.com/szczepan.twardoch/
posts/10218194079065077 [dostęp 4.07.2020].
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prezentowane w formie tekstowej lub obrazkowej. Aby uruchomić quiz,
wystarczyło nacisnąć odpowiedni przycisk na pilocie telewizora (Telewizja
Polska udostępnia…).
Oczywiście taki sposób uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej należy ocenić pozytywnie. Jednakże biorąc pod uwagę szczególny czas, w którym
realizowany był projekt „Szkoła z TVP”, oraz jego grupę docelową, którą
byli uczniowie zazwyczaj obeznani z technologią internetową, należałoby postawić pytanie, dlaczego realizatorzy projektu nie zdecydowali się
na większą interaktywność. Wszystkie lekcje emitowane na antenach TVP
były nagrywane wcześniej. Tak więc odbiorcy – uczniowie – nie mogli
wejść w interakcję z prowadzącymi na przykład w celu zadania pytania
dotyczącego omawianego tematu.
Nauczyciel, pisarz i publicysta Dariusz Siemiątkowski zwrócił także
uwagę na brak możliwości interakcji z prowadzącymi lekcje w „Szkole
z TVP”. Opisując wspólne oglądanie lekcji ze swoją córką, skomentował:
„Dziecko, ty byś chciała, żeby nauczycielka prowadziła lekcję interaktywnie, a to jest szkoła siemiątkowska, tylko że akurat w Warszawie w TVP.
Tu się uczy tradycyjnie. A właściwie się nie uczy, tylko po prostu wykłada
wiedzę. Patrz i postaraj się zrozumieć, jesteś w muzeum edukacji. Masz
do czynienia z wykładem. No i schowaj ten telefon! Nie sprawdzaj, czy
pani się myli. Nauczyciel nigdy się nie myli. To twój telefon jest w błędzie
(córka obraziła się i poszła)” (Chętkowski, 2020).
Po dwóch dniach emisji materiałów w ramach „Szkoły z TVP” Telewizja
Polska wydała krótkie oświadczenie, reagując na nasilające się w internecie
negatywne komentarze. Wszystkich wytykających błędy nadawca publiczny
oskarżył o brak solidarności i stygmatyzowanie nauczycieli „na podstawie
jednostkowych pomyłek” (Oświadczenie Telewizji Polskiej…).
Głos w dyskusji po wydaniu wspomnianego oświadczenia zabrał także
były prezes Telewizji Polskiej Juliusz Braun, który wystosował list do pełniącego wówczas obowiązki prezesa TVP Macieja Łopińskiego. Braun
wskazał między innymi na to, że telewizja nie zadbała o dobre przygotowanie nauczycieli do prowadzenia lekcji przed kamerą. Podkreślił także,
że TVP posiada bogate archiwa programowe, które mogłyby urozmaicić
przygotowywane lekcje w zgodzie z podstawą programową (Braun, 2020).
Oczywiście należy podkreślić również, że po kilku tygodniach prowadzenia projektu „Szkoła z TVP” wzrósł poziom merytoryczny prezentowanych lekcji, a także ich poziom realizacyjny. Jednakże wprowadzone
4 maja 2020 roku lekcje, które miały wspomóc przygotowania maturzystów
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do egzaminów, także nie otrzymały wielu pozytywnych recenzji ze strony
bezpośrednio zainteresowanych (Skorupa, 2020).

PRÓBA SY NTEZY

Projekt „Szkoła z TVP” nie był rozwiązaniem idealnym, ale oczekiwanym ze strony nadawcy publicznego w obliczu pandemii koronawirusa
oraz zawieszenia działalności placówek oświatowych. Należy podkreślić
niespotykane dotąd rozmiary przedsięwzięcia. Od 30 marca do 29 maja
2020 roku 191 nauczycieli przygotowało 1600 lekcji, które zapełniły 1440
godzin emisji. „Szkoła z TVP” została zrealizowana przy współpracy jedenastu ośrodków regionalnych publicznego nadawcy. Jak poinformowało
Ministerstwo Edukacji Narodowej, każdego dnia lekcje emitowane w kanałach linearnych Telewizji Polskiej gromadziły ponad 230 tysięcy widzów,
a materiały opublikowane w serwisie TVP VOD odnotowały ponad trzy
miliony odtworzeń (Podsumowanie projektów edukacyjnych…).
Jedną z przyczyn, które przesądziły o finalnym kształcie pierwszych
kilkunastu lekcji wyemitowanych w ramach „Szkoły z TVP”, które wywołały najwięcej negatywnych opinii odbiorców i internautów, zapewne był
krótki czas dostępny na ich przygotowanie. Jak wykazano wyżej, wielu
komentatorów zwracało uwagę na konieczność większego nadzoru merytorycznego nad produkcją lekcji oraz sprawdzenia materiału jeszcze
przed emisją. Znając dotychczasowe opinie odbiorców o „Szkole z TVP”,
warto zwrócić szczególną uwagę na kwestię komfortu i swobody nauczycieli podczas pracy na planie programu. Należałoby rozważyć możliwość
otrzymania przez wszystkich nauczycieli biorących udział w projekcie
otrzymania chociażby krótkiego, profesjonalnego szkolenia i przygotowania do pracy z kamerą w studiu telewizyjnym. Nie jest to naturalne
środowisko pracy dla tej grupy zawodowej.
Wśród ważnych rekomendacji dla nadawcy, które byłyby przydatne
przy produkcji ewentualnych kolejnych odsłon „Szkoły z TVP”, warto
wymienić rozważenie możliwości wzbogacenia poszczególnych lekcji
poprzez skorzystanie z obszernego archiwum Telewizji Polskiej. W swoim
komentarzu na temat projektu wspominał o tym Juliusz Braun.
Kolejny istotny element, którego obecność mogłaby wpłynąć pozytywnie na projekt, to możliwość zadawania pytań przez odbiorców lekcji
zdalnych prezentowanych w „Szkole z TVP”. Jak podkreśla Weronika
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Świerczyńska-Głownia: „Współczesny odbiorca mediów jest multimedialnym i wieloplatformowym konsumentem mediów. Realizuje interaktywne
praktyki, wykorzystując do tego wszystkie możliwe formy i dostępne platformy” (Świerczyńska-Głownia, 2019). To szczególnie ważne, zwłaszcza
w odniesieniu do Telewizji Polskiej, która od kilku lat korzystała aktywnie
z możliwości udostępnianych przez obecność nadawcy w nowych mediach
i serwisach społecznościowych pozwalających na bezpośredni kontakt
z odbiorcą przekazu. Naturalnie realizacja tego rozwiązania wymagałaby
emisji programów „na żywo”, ale projekt zapewne zyskałby więcej pozytywnych opinii, ponieważ nie każdy uczeń ma kompetencje do samodzielnego
poszukiwania informacji naukowych w internecie.
Na koniec warto zaznaczyć, że w czasie pandemii własne lekcje zdalne
przygotowali także inni nadawcy. Wśród nich było Metro TV, które zaoferowało od 22 kwietnia 2020 roku programy wspomagające maturzystów
oraz ósmoklasistów w przygotowaniach do egzaminów. Łącznie z udziałem nauczycieli i youtuberów zrealizowano 105 lekcji dla maturzystów
i 36 lekcji dla ósmoklasistów (Skorupa, 2020a; Wajdziak, 2020; Telewizja
Metro…). Po emisji na antenie Metro TV lekcje zostały udostępnione
w serwisie Player.pl (Kudła, 2020)
Cykl audycji wspomagających uczniów w przygotowaniu do egzaminu
ósmoklasisty wyemitowano także na platformie WP Pilot we współpracy
z serwisem Brainly (Wspólne lekcje WP…). Każdy z 14 odcinków składał
się z wykładu oraz części, podczas której prowadzący zajęcia nauczyciel
odpowiadał na pytania uczniów przesyłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem Facebooka (JK 2020).
Należy podkreślić, że ze względu na ograniczoną objętość artykułu
wskazano najważniejsze cechy projektu oraz najistotniejsze elementy
dyskusji, która toczyła się wokół inicjatywy TVP i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsze opracowanie może stanowić wstęp do szerszej
i pogłębionej dyskusji o ewentualnym kształcie przyszłych działań edukacyjnych nadawcy publicznego w Polsce.
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CZY WIRUS MOŻE ZMIEŚCIĆ
SIĘ W KADRZE? – ANALIZA
SPOSOBÓW PRZEDSTAWIANIA
PANDEMII W KOMIKSIE
INTERNETOWYM
ABSTRAKT

Komiks internetowy w ciągu ostatnich 30 lat stał się stałym i wszechobecnym
elementem krajobrazu internetowego, służąc rozrywce, dzieleniu się przeżyciami
i przekazywaniu informacji. Łatwość jego wykonania, atrakcyjność wizualna
i szybka możliwość rozprzestrzeniania się przyciągała i wciąż przyciąga zarówno
twórców prywatnych, jak i wszelkiego rodzaju instytucje.
Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie komiksów tego typu, które
powstały w czasie trwającej w roku 2020 pandemii COVID-19, i określenie dwóch
rzeczy: tematów, które zostały w nich poruszone, a także celów, które starali
się za ich pomocą zrealizować poszczególni artyści. Analiza przeprowadzona
została na 116 komiksach, które dobrane zostały z użyciem trzech popularnych
wyszukiwarek grafiki: Google Graphics, Bing i DuckDuckGo.
S Ł OWA K LU C Z OW E : KO M I K S , KO M I K S I N T E R N E T OW Y,
I N T E R N E T.
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WPROWADZENIE

W ciągle zmieniającym się i ewoluującym krajobrazie internetowym
trudno uznać komiks internetowy (webcomic) za zjawisko nowe – pierwsza publikacja tego typu, Where the Buffalo Roam, pochodzi z roku 1991
(Frąszczak, 2014, s. 39). Dla przeciętnego internauty stał się on już jednym z nieodzownych elementów Sieci, elementem, który może zarówno
odbierać, jak i samodzielnie tworzyć.
Wydaje się, że istnieje wiele powodów popularności tej formy wyrazu,
jednak główne z nich to łatwość odbioru, tworzenia i dystrybucji. Niewielka
ilość tekstu i wizualna atrakcyjność przyciągają czytelników, niski próg
wejścia, jeżeli chodzi o zdolności plastyczne, i pominięcie całego procesu
wydawniczego są zaś atrakcyjne dla twórców. Nie oznacza to oczywiście,
że nie powstają komiksy internetowe o bogatej i wyrafinowanej warstwie
wizualnej, jednak nie jest to główny wyznacznik ich popularności. Ta wspomniana łatwość odbioru i tworzenia sprawiła, że forma ta wykorzystywana jest zarówno przez twórców profesjonalnych, jak i amatorów. Sięgają
do niej autorzy, którzy publikują komiksy także w formie tradycyjnej,
zwykli użytkownicy internetu, ale także wszelkiego rodzaju instytucje,
także ośrodki edukacyjne, wykorzystując komiks internetowy do realizacji
najróżniejszych celów.
Nie powinno więc dziwić, że głośne, znaczące lub po prostu wyjątkowe sytuacje powodują powstawanie znacznej liczby dzieł tego typu.
Podobnie jak w przypadku cartoons, krótkich komiksów pojawiających się
w najczęściej w gazetach, twórcy internetowi chętnie „komentują aktualności polityczne lub odnoszą się do tego, co aktualnie dzieje się w sferze
obyczajów” (Szyłak, 2011, s. 27). Nie inaczej rzecz się ma z pandemią
COVID-19, która na długi czas stała się najbardziej dyskutowanym i komentowanym tematem, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i internecie.
Celem tego artykułu jest właśnie zbadanie tych komiksów internetowych,
które powstały jako reakcja na trwającą pandemię. Bodźcem dla przeprowadzenia takiej analizy było przekonanie, że dzieła tego typu stanowią
swoisty rodzaj probierza dla nastrojów, które panują wśród użytkowników
Sieci, że będąc pewnym ograniczonym wycinkiem rzeczywistości, to tak
jak chociażby memy, pozwalają z pewnej perspektywy spojrzeć na całość
internetowego krajobrazu. Precyzyjniej rzecz ujmując – celem artykułu
było odpowiedzenia na dwa pytania badawcze:
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1. Jakie tematy poruszane są w komiksach internetowych traktujących
o pandemii?
2. Jakie cele mają te komiksy realizować?
W dalszej części artykułu przedstawione zostaną krótkie rozważania
teoretyczne, które służą dookreśleniu tego, czym dokładnie komiks internetowy jest, jak wygląda proces pozyskiwania materiału i jego późniejszej
analizy, a także wyniki tejże analizy.

KOMIKS INTERNETOW Y
I PROBLEM DEFINICJI

Jedna z najpopularniejszych definicji określa komiks jako „celową sekwencję sąsiadujących ze sobą obrazów plastycznych i innych, służącą
przekazywaniu informacji i/lub wywołaniu reakcji estetycznej u odbiorcy”
(McCloud, 2015, s. 20). Chociaż jest to definicja daleka od doskonałości1,
to zwraca ona uwagę na dwie bardzo istotne cechy, które należy tutaj
podkreślić, a mianowicie sekwencyjność i celowość tej sekwencyjności.
Ta pierwsza cecha wskazuje na to, że w komiksie wystąpić muszą przynajmniej dwa obrazy, nazywane kadrami, co pozwala na łatwe oddzielenie
komiksu od chociażby rysunku satyrycznego lub karykatury. Celowość zaś
umożliwia wyłączenie z materiału form, które powstały przez przypadkowe
zestawienie obrazów, co jest częstym zjawiskiem w Sieci.
O wiele większe problemy związane są z definicją komiksu internetowego. Oczywistą cechą dzieł tego typu musi być ich opublikowanie
w Internecie, jednak takie uproszczenie mogłoby prowadzić do uznania
zdigitalizowanych komiksów za komiksy internetowe. W nomenklaturze angielskiej istnieje rozróżnienie na komiksy internetowe (webcomics)
i cyfrowe (digital comics), które pozwala uniknąć takich nieporozumień
(Frąszczak, 2014, s. 42). W przypadku prac traktujących o pandemii COVID-19 problem ten nie jest jednak istotny, ponieważ nie powstały prawie
1

Definicji komiksu, tak jak definicjom wszelkich dziedzin sztuki i wszystkich
mediów, poświęcono wiele miejsca, a temat wciąż nie wydaje się wyczerpany.
W przypadku definicji McClouda wątpliwości budzi mała precyzyjność,
z powodu której do komiksów zaliczone mogłyby zostać np. malarskie tryptyki
albo średniowieczne kompozycje symultaniczne. Jednak w przypadku definicji
bardziej precyzyjnych efektem często jest wyłączenie dzieł, które komiksami
niewątpliwie są. Każdą definicję tak szerokiego zjawiska trzeba traktować
ze znaczną ostrożnością, co zostało wzięte pod uwagę także w tym artykule.
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żadne tradycyjne komiksy o tej tematyce, które mogłyby być poddane
digitalizacji.
Dalsze i bardziej istotne wątpliwości budzą te dzieła, które wydane
zostały zarówno w wersji papierowej, jak i cyfrowej – w przypadku analizowanych tutaj materiałów ma to szczególne znaczenie, ponieważ niektóre
z komiksów publikowane są jednocześnie w papierowym i cyfrowym
wydaniu niektórych gazet i czasopism. Jednoczesne występowanie dwóch
typów publikacji prowadzi najczęściej do traktowania ich jako osobnej
kategorii (Aggleton, 2018, s. 5). Jednak wydaje się, że w przypadku krótkich
form stanowiących główną część analizowanego materiału największe
znaczenie ma intencja autora, a więc to, czy można założyć, że planował
on opublikowanie komiksu w internecie w trakcie jego tworzenia.
Przy doborze próby, oprócz cech wynikających z przedstawionej ogólnej
definicji komiksu, przyjęto następujące wyznaczniki:
1. Komiks został opublikowany w internecie w trakcie trwania pandemii.
2. Komiks nie stanowił skanu, fotografii lub innej formy digitalizacji
dzieła przeznaczonego do odbioru w tradycyjnych mediach.
3. Istniało uzasadnione przekonanie o intencji autora, które wynikało
z charakteru publikacji (jednoczesne wydanie papierowe i elektroniczne w przypadku prasy).

DOBÓR PRÓBY I METODOLOGIA

Pierwszy wstępny przegląd dostępnego materiału zdecydował o wyborze komiksów, które powstały w języku angielskim. Poszukiwania przeprowadzone z wykorzystaniem zapytań w języku polskim zaowocowały
niewystarczającą liczbą dzieł, czego przyczyny można upatrywać w o wiele większej popularności komiksu na Zachodzie, szczególnie w Stanach
Zjednoczonych, Belgii i Francji. Należy także zauważyć, że wykorzystanie
języka angielskiego pozwala twórcom na dotarcie do najszerszego grona
odbiorców, co jest częstym powodem tworzenia w tym języku przez artystów niepochodzących z krajów anglojęzycznych.
Następnie przeprowadzono wyszukiwania w trzech popularnych wyszukiwarkach grafiki, Google Graphics, Bing i DuckDuckGo, z zastosowaniem zapytań „Covid comic(s)/meme(s)”, „Coronavirus comic(s)/
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meme(s)”, „Corona comic(s)/meme(s)”2. Zaowocowało one znalezieniem
116 komiksów, który w momencie zbierania materiału stanowiły reprezentacyjną próbę – dalsze wyszukiwania z wykorzystaniem innych zapytań
prowadziły do znikomych lub żadnych efektów. Należy tutaj jednak zwrócić
uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, przeprowadzenie takiego wyszukiwania
w późniejszym terminie zaowocowałoby najprawdopodobniej większą
liczbą komiksów, co spowodowane jest popularnością tej formy wyrazu.
Po drugie, tak przeprowadzone poszukiwanie nie mogło objąć materiałów,
które nie są indeksowane przez wykorzystane wyszukiwarki grafiki.
Następnie utworzone zostały dwa osobne klucze kategoryzacyjne, które pozwoliły na przenalizowanie dostępnego materiału pod względem
tematu przewodniego, który poruszany jest w komiksach internetowych
traktujących o pandemii, i celu, który autorzy próbują realizować za ich
pomocą. W kolejnej części artykułu przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej analizy.

TEMAT PRZEWODNI

W oczywisty sposób tematem przewodnim wszystkich analizowanych
komiksów jest pandemia, jednak już nawet wstępne przejrzenie materiału
pozwala zauważyć, że twórcy dzieł tego typu koncentrują się na innych
aspektach sytuacji wywołanej przez COVID-19. Wielość sfer życia, które
zostają zmienione w trakcie sytuacji tak wyjątkowej, znajduje swoje odzwierciedlenie w twórczości internetowej, a już same statystyki wybieranych przez artystów tematów mogą świadczyć o tym, które niedogodności
w największym stopniu utrudniają normalną egzystencję.
Przy zaliczeniu poszczególnych komiksów do danych kategorii pojawiały się problemy, które wynikały głównie z wielowątkowości niektórych
prac. Jednak w przypadku dzieł tego typu (formy krótkie, najczęściej
4–7 kadrów) prawie zawsze udało się w klarowny sposób ustalić główny
2

Opisanie tego, w jakim stopniu i które komiksy stanowią memy, jest tematem zbyt
obszernym, żeby poruszyć go w tym artykule. Przykładowo jedna z ważniejszych
cech memu, a więc bycie „kolażem określonych kulturowych przekazów”
(Nowak, 2013, s. 227), występuje tylko w niektórych analizowanych dziełach.
Uwzględnienie tego terminu w procesie wyszukiwania podyktowane było raczej
tendencją internautów do nazywania tym mianem wszystkich internetowych
form wyrazu, które publikowane są na portalach społecznościowych.
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temat każdego komiksu. W kategorii „Pozostałe” znalazły się te dzieła,
w których temat nie był możliwy do ustalenia z powodu ich hermetyczności lub zawoalowania, a także te, w których duża liczba tematów
miała ten sam priorytet.
Analiza pozwoliła na wyodrębnienie następujących kategorii, które
wymienione zostaną wraz z liczbą komiksów, które zostały do nich zaliczone: „Życie prywatne” (31), „Zasady bezpieczeństwa” (24), „Działania
polityków i organizacji” (16), „Wirus” (11), „Praca i edukacja zdalna”
(9), „Służba zdrowia” (5), „Negacje i teorie alternatywne” (5), „Media i obieg informacji” (5), „Ekonomia i zawyżanie cen” (4), „Religia”
(1) i „Pozostałe” (5). Pięć pierwszych kategorii zostanie szczegółowo
omówionych, pozostałe, z powodu ograniczenia miejsca, zostaną opisane w sposób skrótowy.
ŻYCIE PRY WATNE

W najliczniej reprezentowanej kategorii znalazły się te komiksy, w których przedstawione zostały zmiany, jakie pandemia wymusiła na życiu
prywatnym, szczególnie poprzez obowiązek zachowania dystansu w kontaktach ze znajomymi i bliskimi, zakaz zgromadzeń, wymuszenie znalezienia nowych sposobów organizacji czasu wolnego i problemy z zakupami.
Szczegółowymi tematami poruszanymi w tej kategorii były nowe hobby,
alternatywne sposoby spędzania czasu z rodziną i trudności z nich wynikające, wykorzystanie technologii jako ekwiwalentu aktywności sprzed
pandemii (przykładowo konferencje on-line zastępujące spotkania ze znajomymi) i poczucie osamotnienia.
Prawie wszystkie podejścia do wymienionych wyżej zmian można podzielić na trzy grupy. Część osób wykorzystała komiksy internetowe do wyrażenia
w nich swojej frustracji i niezadowolenia lub po prostu pokazania tęsknoty
za poprzednim, tymczasowo utraconym stylem życia. Druga grupa skupiła
się na pozytywnych stronach tych ograniczeń: większej ilości wolnego czasu,
możliwości spędzania czasu z rodziną i rozwijaniu swojej kreatywności.
W ostatniej grupie znalazły się osoby, których zmiany z jakiegoś powodu
nie dotknęły, szczególnie ludzie preferujący spędzanie czasu w domu, które
większość swoich potrzeb realizują za pomocą internetu.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Na drugim miejscu pod względem popularności znalazł się temat zasad bezpieczeństwa, takich jak dokładne mycie rąk, noszenie maseczek
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ochronnych, dezynfekcja, zakrywanie ust i nosa przy kasłaniu i kichaniu,
niedotykanie twarzy i utrzymywanie dystansu w miejscach publicznych.
Jednorazowo pojawił się także temat odpowiedzialnego zachowania w trakcie stosunków seksualnych z przygodnymi partnerami.
Najczęściej komiksy podejmujące ten temat skupiały się na przedstawieniu w prostej formie graficznej dobrych praktyk, które mogą uchronić czytelnika przed infekcją COVID-19. Wykorzystanie komiksu jako instrukcji
graficznej jest popularnym zjawiskiem, szczególnie w przestrzeni publicznej,
czego najlepszym przykładem są zasady zachowania się w trakcie pożaru.
Wiele z analizowanych komiksów miało bardzo podobną formę, ilustrując
przykładowo kolejne kroki poprawnego mycia rąk. Często także zasady
bezpieczeństwa prezentowane były jako rozmowa dwóch osób, z których
jedna, często ekspert, tłumaczy drugiej, jak ta powinna się zachować. Część
komiksów poświęcona została także obalaniu popularnych mitów, takich
jak dezynfekcja maseczek z wykorzystaniem kuchenek mikrofalowych.
Wiele komiksów z tej kategorii opublikowanych zostało przez ośrodki
medyczne i naukowe.
W tej kategorii licznie pojawiły się także komiksy, które ilustrowały
niepoprawne zachowania lub rezygnację z przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Najlepszy i najbardziej wyrazisty przykład stanowi komiks zatytułowany How To Feel Upbeat In The Face Of The Coronavirus (Jak zachować
optymizm w obliczu koronawirusa). Autor pokazuje najpopularniejsze
zachowania zagrażające bezpieczeństwu, a więc kolejno: ignorowanie
opinii specjalistów, spożywanie dużej ilości alkoholu, podawanie sobie
nieumytych rąk, przytulanie nieznajomych i zbieranie się w dużych grupach, a następnie ironicznie puentuje to hasłem używanym przez osoby
odrzucające COVID-19 jako zagrożenie: „Just get it over with” („Po prostu
miejmy to za sobą”).
DZIAŁANIA POLITYKÓW I ORGANIZACJI

Nie powinno dziwić również to, że jednym z najczęściej poruszanych
tematów były działania polityków, organizacji rządowych i pozarządowych.
Komiks współcześnie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, pełni często
podobną rolę do tzw. editorial cartoons, jednokadrowych, satyrycznych
komentarzy polityczno-społecznych, które pojawiają się w amerykańskich
gazetach (Hoffman, Howard, 2007, s. 271). W analizowanych komiksach
najczęściej przedstawiany był obecny prezydent Stanów Zjedonocznych
Donald Trump i jego administracja, a także urzędujący premier Wielkiej
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Brytanii Boris Johnson. Jednorazowo sportretowany został amerykański
senator Rand Paul, który 22 marca poinformował o pozytywnym wyniku
swojego testu na obecność COVID-19, i Bernie Sanders, który 8 kwietnia
zrezygnował z udziału w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowymi tematami poruszanymi w tej kategorii były: ignorowanie przez władze zaleceń specjalistów, przedkładanie ekonomii nad życie
obywateli, zwlekanie z podjęciem decyzji, obwinianie innych, wykorzystanie koronowirusa jako elementu propagandy, niedostateczne wsparcie
finansowe, nieprzestrzeganie zasad i dawanie złego przykładu. Oprócz
konkretnych polityków przedstawione zostały także te grupy, które zdecydowały się na organizowanie publicznych spotkań mimo panującego
zakazu zgromadzeń, np. organizacje feministyczne.
WIRUS

Kategoria ta, w porównaniu z omówionymi poprzednio, była znacząco jednorodna. Analizowane komiksy, tak jak w przypadku większości
dzieł skupiających się na zasadach bezpieczeństwa, starały się przedstawić
w uproszczonej formie najważniejsze dane dotyczące COVID-19, w szczególności jego objawów, sposobu rozprzestrzeniania się, pochodzenia, a także
grup najbardziej nim zagrożonych, a więc osób chorych i starszych.
W większości komiksów z tej kategorii pojawiały się elementy zwiększające rzetelność, takie jak opinie ekspertów (wymienionych z imienia
i nazwiska), przypisy do źródeł, z których pochodzą podawane informacji,
a także linki do miejsc, w których można dowiedzieć się więcej na temat
wirusa i samej pandemii, np. do strony World Health Organization. Bardzo
wyrazisty przykład stanowi seria Callous Comics, tworzona przez lekarza
i wykładowcę uniwersyteckiego.
PR ACA I EDUK ACJA ZDALNA

Kategoria ta w istotny sposób związana była z omawianym przedtem
tematem życia prywatnego. Przeniesienie pracy i edukacji w tryb zdalny
w oczywisty sposób wymusza ścieranie się sfer życia, które dotychczas
oddzielone były zarówno pod względem czasu, jak i miejsca. Te zmiany
w prawie wszystkich przypadkach powodowały u twórców komiksów
problemy, których komentowaniem zajęli się w swoich dziełach. Wyjątek
stanowił jeden komiks, który podkreślał niektóre zalety pracy zdalnej,
głównie mniejsze wymagania co do ubioru.
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Tymi problemami wynikającymi z nowej formy pracy i nauki były: brak
kompetencji związanych z obsługą nowych technologii, zawodność sprzętu,
oprogramowania i połączenia internetowego, a także brak odpowiednich
warunków do pracy w domu, spowodowany szczególnie przez wymuszenie funkcjonowania całej rodziny na ograniczonej przestrzeni domowej.
POZOSTAŁE TEMATY

Trzy kolejne tematy: służba zdrowia, negacje i teorie alternatywne,
media i obieg informacji, pojawiały się pięciokrotnie. Komiksy z pierwszej
kategorii skupiały się na tłumaczeniu roli pracowników służby zdrowia
i wyrażeniu wdzięczności wobec nich. Jeden z analizowanych komiksów
prezentował także informacje na temat wyjątkowych środków bezpieczeństwa, które podejmowane są przez osoby zmuszone do utrzymywania
kontaktu z zarażonymi. Wszystkie dzieła zaliczone do drugiej kategorii
stanowiły krytykę postaw osób, które negowały lub umniejszały znaczenie
COVID-19 dla społeczeństwa, a także teorii spiskowych, które określały
całą pandemię jako mistyfikację.
Szczegółowa tematyka dotycząca mediów i obiegu informacji prezentowała się następująco: nadmiar wiadomości i ich częsta sprzeczność, wpływ
nadmiaru informacji na samopoczucie oraz wykorzystanie przez media
pandemii jako narzędzia walki politycznej.
Komiksy poświęcone ekonomii skupiały się głównie na krytyce przedsiębiorstw, które sprzeciwiały się zamknięciom sklepów, a także na dyskutowaniu o możliwych konsekwencjach tychże zamknięć. Jeden komiks
odnosił się do głośnej w Stanach Zjednoczonych sprawy Matta Colvina,
który wykupił blisko 18 tys. butelek środków do dezynfekcji (Nicas, 2020).
Temat religii pojawił się tylko raz i stanowił polemikę z osobami, które
krytykują modlitwę jako element walki z pandemią.

CELE KOMIKSÓW

Analiza materiału ze względu na podejmowaną tematykę wykazała,
że w prawie wszystkich kategoriach występowała znaczna różnorodność
celów, które autorzy chcieli zrealizować za pomocą swoich komiksów.
Oczywiście należy nadmienić, że przy próbie takiej kategoryzacji istnieje
problem braku eksplicytnego wyrażania tego celu przez autorów, a przedstawiony tutaj podział jest i musi być do pewnego stopnia subiektywny.
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Wszystkie komiksy, oprócz dwóch, zostały zakwalifikowane do pięciu
kategorii. Cztery pierwsze, a więc „krytyka/drwina”, „cel humorystyczny”,
„informowanie/kreowanie postaw” i „autoekspresja”, były w miarę równomiernie reprezentowane (kolejno 34, 31, 27 i 21 komiksów). W ostatniej
kategorii, „cel komercyjny”, pojawiło się jedno dzieło, które stanowiło
wykonaną w postaci komiksu reklamę sklepu prowadzącego wysyłkę
internetową.
Pewne wątpliwości mogą budzić dwie kategorie. Po pierwsze, „cel humorystyczny”, który może jednocześnie występować łącznie z pozostałymi
celami, szczególnie z „krytyką/drwiną”. Jak zauważa Mieczysław Wallis:
„Dzieła sztuki o charakterze komicznym są niejednokrotnie środkami
walki politycznej lub społecznej” (Wallis, 2011, s. 243). Wydaje się jednak,
że istnieje sposób oceny, który w znacznym stopniu rozwiązuje ten problem,
a mianowicie zwrócenie uwagi na to, czy dany komiks za pomocą humoru
stara się zrealizować inny cel. Jeżeli można było uznać, że sytuacja taka
nie występuje, to dzieło takie zaliczane było do tej kategorii.
Po drugie, należy podkreślić, że autoekspresja jest rozumiana tutaj
w specyficzny sposób, ponieważ każde dzieło sztuki, a więc i komiks, stanowi formę autoekspresji. Jednak w tej kategorii znalazły się te dzieła, które
skupiały się na samym autorze, na jego wewnętrznych i zewnętrznych
przeżyciach i na jego osobistej sytuacji.
KRYTYK A/DRWINA

Cel ten realizowała dokładnie 1/4 analizowanych komiksów, jednak nie
dziwi to, jeżeli weźmie się pod uwagę to, że występował on przy wszystkich
poruszanych tematach, oprócz samego wirusa i religii.
Najczęstszym obiektem krytyki i drwin były działania polityków
(wszystkie komiksy oprócz jednego przypadku), a w szczególności brak
odpowiednio wcześnie wprowadzonych restrykcji i skupienie się na ekonomii. W jednym z analizowanych komiksów Donald Trump został przedstawiony w trakcie rozmowy z personifikacją śmierci, która sama zdziwiona
jest działaniami polityków w Stanach Zjednoczonych. W innym ten sam
polityk decyduje się na zastosowanie się do rad naukowców tylko ze strachu
przed możliwymi gorszymi wynikami wyborów. Także krytyka mediów
skupiała się na próbach upolitycznienia pandemii i wykorzystania jej jako
argumentu przeciwko danej opcji politycznej, ale też pojawiły się komiksy,
które krytykowały wzbudzanie paniki u odbiorców.
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Cel ten często był realizowany przez autorów, którzy poruszali temat zasad
bezpieczeństwa. W wielu wypadkach krytyka i drwina miały na celu jednoczesne wskazanie, jak w danej sytuacji ludzie powinni się zachować. W jednym
z komiksów główny bohater zgodnie z zaleceniami myje ręce przez 20 sekund,
a następnie sięga po niezdezynfekowany telefon. Bardzo często obiektem drwin
jest nieodpowiedzialne kupowanie, w szczególności papieru toaletowego.
Krytyczne nastawienie pojawia się także we wszystkich dziełach, które
podejmują temat teorii alternatywnych i konspiracyjnych – osoby, które
porównują szkodliwość koronawirusa do grypy lub w ogóle nie wierzą w jego
istnienie, przedstawiane są jako głupie, irytujące i ignoranckie. Bardzo wyrazistym przykładem może być pokazany w jednym z komiksów mężczyzna
noszący czapkę z akronimem MAGA (Make America Great Again, hasło
wyborcze Donalda Trumpa), który stojąc przy trumnie swojego dziadka,
stwierdza „Only some people die, like my grandpa who got it from me” („Tylko niektórzy ludzie umrą, tak jak mój dziadek, który zaraził się ode mnie”).
CEL HUMORYSTYCZNY

W większości przypadków autorzy realizujący ten cel wykorzystują
koronawirusa do tworzenia absurdalnych sytuacji lub do wyolbrzymiania
pewnych problemów do tego stopnia, że tracą one swój poważny wydźwięk.
W przypadku zasad bezpieczeństwa może być to dinozaur z krótkimi
kończynami, który nie może umyć rąk, lub mężczyzna, który od nadużywania środków do dezynfekcji stracił dłonie, więc nie musi martwić
się o nawyk obgryzania paznokci. Pojawia się także temat randkowania
w trakcie pandemii, nowe, absurdalne rodzaje sportów, które można uprawiać w domu, czy problem kupowania papieru toaletowego w ciemnym
zaułku od przystosowujących się do nowych czasów dilerów.
Pisząc o dziełach o charakterze komicznym jako źródle higieny psychicznej, Bohdan Dziemidok stwierdza: „są to bez wątpienia bardzo skuteczne
i łatwo dostępne środki, które ułatwiają nam znoszenie przykrości dnia
codziennego i rozładowują złe nastroje” (Dziemidok, 2011, s. 167). Wydaje
się, że tak właśnie należałoby traktować komiksy, które zaliczone zostały
do tej kategorii. Poprzez przerysowanie i absurd autorzy pozwalają czytelnikowi na zdystansowanie się i spojrzenie w inny sposób na pandemię.
Stanowią kontrast wobec nasyconych niepokojącymi i pesymistycznymi
wiadomościami mediów informacyjnych.
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INFORMOWANIE/KREOWANIE POSTAW

Komiks jako medium wizualne, które jednocześnie posługuje się tekstem, stanowi bardzo skuteczny środek przekazywania informacji, o czym
świadczy wykorzystanie go do wspomnianych instrukcji. Ma na to wpływ
jego atrakcyjna dla odbiorcy szata graficzna, forma narracyjna, która
przykuwa uwagę czytelnika, a także zwięzłość przekazu, wynikająca
z ograniczonego wykorzystania warstwy tekstowej. Wszystkie te zalety
sprawiają, że w trakcie pandemii komiks chętnie wykorzystywany był
przez wszelkiego rodzaju instytucje naukowe, agencje rządowe i pozarządowe, czego bardzo dobrym przykładem może być stworzony i przetłumaczony na 20 języków komiks No Chance For Corona, który stworzony
został dzięki współpracy dwóch niemieckich organizacji pozarządowych,
Welthungerhilfe i WASH United (Bandsom, 2020). Oczywiście cel ten
realizują także dzieła autorów niezwiązanych z żadnymi instytucjami.
W analizowanych materiałach cel informacyjny realizowany był
najczęściej przy temacie zachowania bezpieczeństwa i opisie działania
wirusa, co wspomniane zostało przy omawianiu tych tematów. Komiksy te z jednej strony edukują, ale z drugiej często starają się na różne
sposoby kształtować postawy czytelników i wpływać na ich zachowania,
na przykład poprzez odwołanie się do empatii, na którą wpływ mogą
mieć przedstawienia ludzi starszych w sposób, który sugeruje ich bezbronność i bezradność.
Podobna sytuacja pojawia się w temacie służby zdrowia. Z jednej strony
autorzy starają się wytłumaczyć rolę pracowników medycznych i ciężar
ich pracy, z drugiej utrwalają obecny w internecie ich wizerunek jako
superbohaterów, co oczywiście doskonale wpisuje się w konwencję komiksu. Motyw komiksowych herosów pojawia się także przy zachęcaniu
do stosowania się do zasad higieny i przestrzegania środków bezpieczeństwa – robiąc to, każdy czytelnik sam staje się bohaterem.
AUTOEKSPRESJA

Ostatnią omawianą kategorię stanowią te komiksy, w których autorzy
skupili się na przedstawieniu własnych odczuć, doświadczeń i problemów
wynikających z trwającej pandemii. Należy zauważyć, że w tej grupie
znalazły się nieliczne komiksy stworzone przez osoby, które bezpośrednio
doświadczyły działania koronawirusa, tworząc swoisty graficzno-tekstowy
dziennik choroby.
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Oczywiście najwięcej komiksów realizujących ten cel dotyczyło życia
prywatnego i pracy/edukacji zdalnej, ale przy większości kategorii tematycznych cel ten występował przynajmniej raz. Przykładowo w temacie mediów
jedna z autorek opisała swoje doświadczenie niepokoju wynikającego
z ciągłego odbioru złych wiadomości, które wzmacniane było dodatkowo
przez wewnętrzną potrzebę bycia na bieżąco z sytuacją panującą w Stanach
Zjednoczonych i na świecie. Jeżeli zaś chodzi o ekonomię, to jeden z komiksów zawierał niepokoje głównego bohatera dotyczące sytuacji osób,
które mogą na stałe stracić pracę wraz z zapaścią ekonomiczną.
W niektórych przypadkach dzieła o takim celu stanowiły wyjątek w dorobku artysty, ponieważ nie pasowały do zwyczajnie przyjętej konwencji
twórczej. Druga grupa komiksów wpasowywała się całkowicie w ową
konwencję, szczególnie w przypadku autorów, którzy od lat opisywali swoje
życie za pomocą tej formy wyrazu. Jeszcze inni autorzy zdecydowali się
na stworzenie oddzielnych serii, które dzień po dniu prezentowały rozwój
sytuacji widziany ich oczyma – serie te mogły przerwać dotychczasowy
porządek publikacji lub pojawiać się jednocześnie z materiałami, do których czytelnicy mogli być przyzwyczajeni przed wybuchem pandemii.
Różnorodnie prezentował się także nastrój poszczególnych dzienników,
wahając się od optymistycznego i przepełnionego humorem, a kończąc
na pesymistycznych, apokaliptycznych wręcz rozmyślaniach. Komiksy
o charakterze autoekspresyjnym uznać można w pewnym sensie za obraz
rzeczywistości przefiltrowany całkowicie przez pryzmat autora, a więc
za całkowicie subiektywną wizję, która rzuca światło nie tyle na samą
pandemię, ile na oddziaływanie jej na poszczególne jednostki.

WNIOSKI I PODSUMOWANIE

Analizowane w tym artykule komiksy określić należy jako bardzo
zróżnicowaną grupę. Chociaż łączy je wszystkie ogólny temat pandemii,
to znacząca różnorodność pojawia się we wszystkich bardziej szczegółowych aspektach. Nie tylko szczegółowe tematy i cele, które chcieli za ich
pomocą osiągnąć autorzy, są odmienne – odmienni są także sami autorzy. Profesjonalni artyści z bogatym doświadczeniem, użytkownicy sieci
sięgający po tę formę wyrazu po raz pierwszy, studenci tworzący swoje
prace w ramach zajęć, a także wszelkiego rodzaju instytucje – komiks
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internetowy okazuje się jedną z uniwersalnych metod dyskutowania na tematy ważne i aktualne.
Patrząc na liczbowy rozkład tematyki analizowanego materiału, można
wysunąć pewne wnioski. Najczęściej poruszane tematy miały charakter
konkretny i dotyczyły tych aspektów pandemii, które w największym stopniu dotknęły twórców, ale w pewien sposób także wszystkich ludzi, którzy
doświadczyli skutków COVID-19. Zmiany w życiu prywatnym, wymóg
stosowania środków bezpieczeństwa i działania polityków – te kategorie
tematyczne zajęły pierwsze trzy miejsca. Popularność dwóch pierwszych
z nich zdaje się tłumaczyć to, że problemy przez nie wywoływane są ciągłe,
wszechobecne i dotykające każdej osoby, a także są najbardziej zauważalne. Trzecia zaś ma niewątpliwie ogromny wpływ zarówno na poczucie
bezpieczeństwa, jak i na dobrobyt każdego obywatela. Mniej obecny, ale
wciąż istotny okazał się także temat pracy i edukacji zdalnej.
Tematy bardziej abstrakcyjne i takie, których skutki są bardziej oddalone
w czasie, schodziły na dalszy plan. Wyjątek stanowił sam COVID-19, ale należy tutaj zauważyć, że w większości przypadków prezentowany był on przez
instytucje naukowe i związane z nimi osoby. Zagadnienia, takie jak ekonomia,
których skutki w pełni jeszcze się nie ukazały, były tematem o wiele mniej
popularnym, podobnie jak przekazy medialne, które chociaż są niewątpliwie
istotne, to nie wpływają bezpośrednio na sferę życia prywatnego.
Interesującym aspektem jest także brak pewnych tematów. Bezrobocie,
chociaż przecież bardzo konkretne i bliskie każdemu, pojawiało się tylko
raz. Także temat śmierci był, z jednym wyjątkiem, sugerowany, a nie ilustrowany. Nawet przy omawianiu skutków wirusa dane dotyczące śmiertelności pojawiały się najrzadziej, zastępowane wskazaniem najbardziej
zagrożonych grup – często bez dokładnego stwierdzenia, czym te grupy
są zagrożone. Można także zauważyć, że przy prezentowaniu objawów
wymieniane były jedynie te, które pozwalają na wykrycie u siebie wirusa,
a nie te, które powodują największe dla zdrowia konsekwencje.
Zróżnicowanej tematyce towarzyszył w miarę węższy wachlarz celów,
które autorzy starali się zrealizować za pomocą swoich dzieł. Na pierwszym
miejscu znalazła się krytyka i drwina, szczególnie w stosunku do osób,
których działania mogą mieć największy wpływ na życie autorów i całego społeczeństwa: polityków i osób, które swoim zachowaniem mogą
przyczynić się do zwiększenia zachorowalności. Krytyka i drwina mogą
być także traktowane jako jedna z technik radzenia sobie z niepokojem,
a więc także jako sposób na znalezienie konkretnego „winnego”.
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Inną metodą radzenia sobie ze strachem, ale także z nudą wywołaną
ograniczonymi możliwościami spędzania wolnego czasu i irytacją, jest
humor. Rozważania nad katarktyczną i terapeutyczną funkcją śmiechu
i komizmu nie powinny jednak całkowicie zdominować opisu tej kategorii.
Chociaż śmiech bez wątpienia pomaga w radzeniu sobie z problemami
i stresem, to jak stwierdza Henri Bergson: „lubimy się śmiać i każdy pretekst jest dobry” (Bergson, 1977, s. 233). Komiks internetowy także poza
sytuacjami kryzysowymi ma często charakter humorystyczny, co w pewien
sposób wpisane jest w specyfikę i historię tego medium.
Pozostałe dwa cele również traktować można jako swojego rodzaju
metody radzenia sobie z pandemią. Informowanie i kreowanie postaw
są metodami najbardziej praktycznymi – poprzez przekazywanie wiedzy
i edukowanie można do pewnego stopnia wpłynąć na rozprzestrzenianie
się wirusa. Komiksowe dzienniki, podobnie jak blogi i pamiętniki, pełnić
mogą rolę autoterapeutyczną (Cywińska-Milonas, 2002, s. 99–104). Stanowią także sposób dzielenia się swoim życiem z grupą odbiorców, która
od dłuższego czasu śledzi losy twórcy.
Istnieje wiele elementów, które z powodów ograniczenia miejsca
i przyjętego celu nie mogły zostać przeanalizowane w tym artykule. Jednym z nich na pewno jest porównanie występowania wyodrębnionych
podczas analizy kategorii w komiksach, które powstały przed, w trakcie,
a w dalszej perspektywie, po zakończeniu pandemii. Wydaje się także,
że pełniejsze badania, które uwzględniłyby więcej źródeł i dłuży okres,
mogłyby pokazać pewne tendencje, chociażby wygasanie zainteresowania
pewnymi tematami spowodowane przyzwyczajeniem i znużeniem. Idąc
dalej, można byłoby także porównać występowanie tych celów i tematów
w innych internetowych formach wyrazu, np. blogach, vlogach, a także
memach internetowych.
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WYBORY W CIENIU ZARAZY

Wpływ pandemii COVID-19 na prawo
i praktyki wyborcze w Polsce,
Stanach Zjednoczonych i Bawarii

ABSTRAKT

Przeprowadzenie wyborów w formule korespondencyjnej z powodu pandemii
jest jednym z najważniejszych tematów w debacie publicznej nie tylko w Polsce.
W Stanach Zjednoczonych przedstawiciele Partii Demokratycznej proponują
poszerzenie możliwości oddania głosu. Z kolei prezydent Donald Trump i Republikanie zwracają uwagę na ryzyko oszustw przy tego rodzaju głosowaniu.
Interesujący jest wpływ ograniczeń i ryzyk związanych z pandemią na prawo
wyborcze w Polsce i USA. Przedstawiony zostanie także przypadek bawarski,
wielokrotnie przytaczany w polskiej w debacie publicznej w kontekście możliwości
przeprowadzenia wyborów prezydenckich w maju 2020 roku. Celem artykułu
jest przegląd wpływu pandemii na prawo i praktyki wyborcze w Polsce, USA
i Bawarii, zwłaszcza w kontekście głosowania korespondencyjnego, e-votingu
(w tym i-votingu) oraz zaufania do procesu wyborczego.
S Ł OWA K LU C Z OW E : PR AWO W Y B O RC Z E , G Ł O S OWA N I E
KO R E S P O N D E N C Y J N E , E -VO T I N G
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WSTĘP

Pandemia Covid-19 już w pierwszych miesiącach od ogłoszenia głęboko zmieniła świat. Miliony chorych, setki tysięcy ofiar śmiertelnych
i wielomilionowe straty gospodarcze z jednej strony oraz zmiana nawyków społecznych i biznesowych z drugiej trwale odcisnęły swoje piętno.
Co oczywiste, pandemia na długi czas zdominowała opinię publiczną,
z jej obawami i nadziejami. Część polityków wykorzystała epidemię i różne wprowadzane ograniczenia do realizacji swoich celów politycznych
i wzmocnienia swojej władzy. Pandemia postawiła zatem przed pogrążonym na całym świecie ustrojem demokratycznym kolejne wyzwania.
Pojawiły się tezy, że państwa autorytarne są w stanie lepiej sobie radzić
z pandemią niż kraje demokratyczne (Mazzini, 2020). Znalazły one oddźwięk zwłaszcza wtedy, gdy centrum pandemii przeniosło się do Europy
Zachodniej i Południowej i w sposób szczególnie silny dotknęło Włochy
i Hiszpanię oraz kraje o wielopartyjnych gabinetach i utrwalonej pozycji
państw demokratycznych. Wskazywano, że większą swobodę działania mają
państwa o scentralizowanych władzach, niemuszących się liczyć z oporem
społecznym, procedurami ustrojowymi oraz wolnościami obywatelskimi.
Wraz z pojawianiem się informacji o ukrywaniu przez niedemokratyczną
Chińską Republikę Ludową narastającej w tym kraju pod koniec 2019 roku
epidemii oraz o zdławieniu rozprzestrzeniania się choroby w Europie
i przeniesieniu się jej centrum do obu Ameryk, w szczególności do Stanów
Zjednoczonych i Brazylii, ale także Rosji, teza ta straciła na popularności
i zaczęły dominować wręcz przeciwne, chwalące za skuteczność w walce
z pandemią liberalne demokracje, jak Kanada i Niemcy (Stagliano, 2020).
Bez wątpienia jednak pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno
na państwach demokratycznych. Kraje o tzw. nieliberalnej demokracji, jak
np. Polska i Węgry, wielokrotnie próbowały budować opozycję „sprawne
tradycyjne państwa narodowe – niesprawna, pogrążona w chaosie Unia
Europejska i utożsamiana z nią Europa Zachodnia”. W Polsce narracja
ta stała się szczególnie silna podczas debaty dotyczącej możliwości i bezpieczeństwa zorganizowania wyborów prezydenckich zaplanowanych
na 10 i 24 maja, które ostatecznie się nie odbyły. Związane z rządem media
przedstawiały odbycie się wyborów w pierwotnym terminie jako test dla
polskiej demokracji, a opozycja i sympatyzujące z nią media, zwłaszcza
po zmianie formuły wyborów na tylko i wyłącznie korespondencyjne,
jako zagrożenie czy wręcz zamach na kluczowy proces demokratyczny.
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Mająca pewne podobieństwa (ale i istotne różnice) debata odbyła się
w Stanach Zjednoczonych. Z kolei w Bawarii doszło do zmiany formuły
wyborów między I a II turą, co jednak nie uchroniło tego regionu przed
ponadstandardowym w stosunku do innych landów niemieckich wzrostem
zachorowań. Oba te zagraniczne przykłady były przywoływane i różnie
interpretowane w polskiej debacie publicznej.
Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu pandemii COVID-19 na prawo i praktyki wyborcze w Polsce, Stanach Zjednoczonych
i Bawarii. Wybrałem te dwa kraje i region ze względu na to, że we wszystkich
tych obszarach na rok 2020 były zaplanowane regularne (nieprzyspieszone)
wybory oraz dlatego, że odbyła się tam debata dotycząca formuły wyborów
na krótko przed ich przeprowadzeniem. Będę odnosił się do przykładu
francuskiego (wybory samorządowe), jednak ze względu na inny charakter
tamtej debaty politycznej (brak idei powszechnego głosowania korespondencyjnego, przełożenie II tury wyborów) oraz na wymogi objętościowe
pozostanie ona tłem dla analizy sytuacji w Polsce, Stanach Zjednoczonych
i Bawarii. Ze względu na dystans geograficzny oraz mniejsze znaczenie
dla zachodniej debaty publicznej pomijam Koreę Południową. Dla precyzji dodam, że przez prawo wyborcze rozumiem ogół norm prawnych
dotyczących procesu wyborów, nieograniczane do Kodeksu wyborczego.

W YBORY PREZYDENCKIE
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

W Stanach Zjednoczonych Ameryki zaplanowane na dzień 3 listopada
2020 roku wybory prezydenckie są najważniejszymi z licznych wyborów
zaplanowanych na ten dzień. Oprócz gospodarza Białego Domu, wybrani
zostaną nowi członkowie Izby Reprezentantów oraz 33 senatorów, a także
wielu gubernatorów i urzędników innych szczebli. Średnia sondażowa
zamieszczona na stronie realclearpolitics.com wskazuje, że żaden z trzech
kluczowych wyścigów nie jest przesądzony. Mobilizuje to obie główne partie
do działania. Partia Demokratyczna dąży do maksymalnego poszerzenia
możliwości i form głosowania, zgodnie z teorią, że wyższa frekwencja premiuje zwykle właśnie jej kandydatów (Cohn, 2020), a Partia Republikańska
koncentruje się na wskazywaniu licznych zagrożeń, jakie mogą z tego
wypłynąć, oraz utrudnianiu możliwości oddawania głosu, wierząc, że właśnie takie zabiegi przyniosły jej minimalne zwycięstwo m.in. w zaciętej
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rywalizacji w wyborach gubernatorskich w Georgii w 2018 roku poprzez
pozbawienie wielu czarnych mieszkańców i mieszkanek możliwości zagłosowania w większości na kandydatkę Demokratów Stacey Abrams.
W tym kontekście należy zauważyć, że łatwy i szybki dostęp do głosowania jest w USA szczególnie istotny ze względu na fakt, że wybory
odbywają się we wtorek, czyli dzień pracy, przez co osobom pracującym
trudniej oddać głos, a łatwiej emerytom – głosującym w swojej większości na Republikanów. Dlatego wraz z szeregiem pakietów stymulujących
gospodarkę i dostosowujących amerykańskie prawo do czasu pandemii,
przedstawiciele Partii Demokratycznej zaproponowali poszerzenie możliwości oddania głosu. Szczególną uwagę należy zwrócić na słowa spikerki
Izby Reprezentantów Nancy Pelosi oraz jednej z liderek Demokratów, kandydatki w prawyborach z lokatą trzecią, senator z Massachusets Elizabeth
Warren, która przedstawiła kompleksowy plan „Protecting Our Elections
During the Coronavirus Pandemic” (Warren, 2020). Główna propozycja
Demokratów – Natural Disaster and Emergency Ballot Act 2020 – przewidywała m.in., że każdy wyborca w USA mógłby wnioskować o głosowanie
korespondencyjne. Do tej pory możliwość takiej formy głosowania mieli
mieszkańcy 33 stanów oraz terytorium, które ma 3 elektorów, ale nie
jest stanem – Dystryktu Kolumbii. Według demokratycznych senatorów
brak takich procedur w innych stanach „narusza prawa wyborcze obywateli”. Sondaż Reutersa i Ipsos wskazuje, że 72% Amerykanów, w tym
79% Demokratów i 65% Republikanów, popiera taki krok w przypadku
dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa. Spikerka Nancy Pelosi silnie akcentowała potrzebę przyjęcia takiego rozwiązania, co spotkało się
z ostrzeżeniem prezydenta, że użyje prawa weta. Spikerka zaczęła używać określenia „Voting at Home”, szczególnie po prezydenckiej groźbie
odebrania federalnych środków Nevadzie i Michigan za plan poszerzania
dostępu do alternatywnych form głosowania (Calicchio, 2020). Elizabeth
Warren w swoim opublikowanym w Medium Post programie przewidziała m.in. możliwość rejestracji wyborczej on-line, której potrzeba jest
szczególnie odczuwalna w obliczu braku automatic voter registration, czyli automatycznej rejestracji wyborców. Senatorka zaproponowała także
zakazanie przez Kongres usuwania przez stany jakichkolwiek osób z list
wyborców bez dokumentów poświadczających śmierć lub zmianę adresu
danej osoby. Ta nagminna, zwłaszcza w stanach z historią pozbawiania
Afroamerykanów możliwości głosowania, praktyka może pozbawić nawet
17 milionów ludzi możliwości zagłosowania w 2020 roku (Morris, 2020).
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Z kolei prezydent Donald Trump i wspierający go Republikanie zwracają
uwagę na ryzyko oszustw przy tego rodzaju głosowaniu. Ryzyko nadużyć
oczywiście istnieje, natomiast w wypowiedziach prezydenta nie jest sprecyzowane. Jak powiedział podczas konferencji Donald Trump: „Wielu
ludzi po prostu oszukuje”. Jest to spójne z jego zarzutami dotyczącymi
wyborów w 2016 roku. Podważał ich uczciwość jeszcze przed głosowaniem – po zaskakującej wygranej nadal, na portalu Twitter, roztaczał wizję
ogromnych nieprawidłowości (Popiołek, 2020), głównie w Kalifornii, które
miały przybrać skalę wielomilionowych oszustw. Ich skutkiem miało być
to, że Hillary Clinton znaczną przewagą wygrała głosowanie powszechne
– z powodu specyfiki systemu elektorskiego przegrała jednak głosowanie w Kolegium Elektorów. Trump sugerował, że oszustwa miały polegać
na głosowaniu przez tzw. nielegalnych imigrantów. Skala podważania przez
prezydenta USA zaufania do wyborów korespondencyjnych była tak duża,
że w maju 2020 roku Twitter przy kolejnych twittach prezydenta umieścił
adnotację: „Poznajcie fakty o głosowaniu korespondencyjnym” (Fung,
2020), co doprowadziło do debaty nad rolą portali społecznościowych
w zwalczaniu fake newsów. Pomimo pandemii Donald Trump wezwał,
aby obywatele „dumnie stawili się” w komisjach wyborczych zamiast głosować korespondencyjnie. Prezydent posunął się do stwierdzenia, że przy
łatwiejszym dostępie do głosowania „Republikanin nigdy nie zostałby
wybrany” (Levine, 2020).
Krytycy prezydenta sugerowali, że obnażył on tą wypowiedzią antydemokratyczny charakter działań swojej partii. Charakterystyczne dla USA
wyzwania stojące przed amerykańskim prawem wyborczym to m.in. zjawisko voter suppresion, gerrymandering czy postulaty ID requirement, które wydaje się wspierać Partia Republikańska. Dąży ona do ograniczenia
możliwości głosowania czarnym obywatelom USA (popierającym w ponad
90% Partię Demokratyczną), ograniczając dostęp do lokali wyborczych,
tworząc okręgi wyborcze tak, aby ich głos miał mniejsze przełożenie
na liczbę wybieranych reprezentantów (zjawisko gerrymanderingu), czy
wreszcie nie zgadzając się na reformę Kolegium Elektorów tak, aby stany
z nieproporcjonalną przewagą osób białych (jak Iowa, Ohio, stany Rust
Belt) i starszych (Floryda) miały podobne znaczenie co zamieszkane przez
czarną ludność stany południowe oraz stany obu wybrzeży. Reforma taka
mogłaby obejmować np. wprowadzenie głosowania powszechnego, co wymaga jednak zmian w Konstytucji USA.
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Co szczególnie istotne, forma głosowania korespondencyjnego w USA
różni się w zależności od stanu. System amerykański jest zdecentralizowany,
a stany mają duży margines swobody co do sposobu organizacji wyborów.
Dla przykładu, w pięciu stanach – Kolorado, Oregonie, Utah, stanie Waszyngton oraz na Hawajach (Jaźwiński, 2020) każdy wyborca otrzymuje
kartę do głosowania do domu. Odsyła się ją pocztą lub wrzuca do specjalnych skrzynek. Związek między preferencjami partyjnymi a preferowaną
formułą głosowania pokazuje, że z tych pięciu stanów cztery to stany konsekwentnie popierające Partię Demokratyczną, jedynym wyjątkiem jest
Utah. Korelacja między wyższą frekwencją a lepszymi wynikami Partii
Demokratycznej często występuje także na poziomie stanowym, dlatego
Republikanie parli do przeprowadzenia w kwietniu za wszelką cenę, pomimo ograniczeń, wyborów na sędziego Sądu Najwyższego w Wisconsin.
Wyścig był wyjątkowo wyrównany ze względu na duże wsparcie, także
finansowe, dla głównych kandydatów oraz status zarówno swing state
(stanu, w którym nie jest przesądzone z wysokim prawdopodobieństwem,
której partii kandydat wygra wybory prezydenckie), jak i tipping point
dla Demokratów w 2016 roku (Silver, 2017), to jest stanu z najmniejszą
różnicą głosów, którego elektorzy zapewniają zwycięzcy większość 270
głosów w Kolegium Elektorskim. Jednakże w 2020 roku Republikanie się
przeliczyli i pomimo ograniczeń związanych z izolacją, frekwencja nie
była tak niska jak się spodziewano i wygrała kandydatka Demokratów.

W YBORY PREZYDENCKIE
W POLSCE W 2020 ROKU

O związku amerykańskiej i polskiej debaty publicznej w zakresie wyborów korespondencyjnych i organizacji wyborów w trakcie pandemii
świadczy chociażby fakt, że flagowy program informacyjny polskiej telewizji
publicznej – „Wiadomości” w okresie od kwietnia do 10 maja wielokrotnie w głównym wydaniu cytowały Nancy Pelosi zachwalającą możliwość
głosowania korespondencyjnego. Podkreślano fakt, że wcześniej spotykała się w dobrej atmosferze z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim,
który był przedstawiany jako negatywny bohater procesu legislacyjnego
dotyczącego wyborów korespondencyjnych. Co ciekawe, prezentowaniu
opinii Nancy Pelosi w „Wiadomościach” nie towarzyszyło pojawienie się
negatywnej opinii Donalda Trumpa, którego wypowiedzi byłyby sprzeczne
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z przekazem stacji o zaletach płynących z głosowania korespondencyjnego.
Wszystko to miało miejsce w kontekście silnie spolaryzowanej debaty
publicznej. Przeciwne tej formie wyborów były wszystkie partie parlamentarnej opozycji, łącznie z izolowaną Konfederacją. Szczególnie silny
sprzeciw wobec wyborów w maju prezentowała Koalicja Obywatelska
(złożona m.in. z Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Zielonych i Inicjatywy Polskiej), której kandydatka Małgorzata Kidawa-Błońska wezwała
wręcz do bojkotu majowego głosowania, co było powodem jej dramatycznego spadku w sondażach (Duma, 2020). Ugrupowanie to wskazywało
na możliwość odłożenia wyborów na jesień poprzez wprowadzenie stanu
klęski żywiołowej (Wprowadźmy stan klęski żywiołowej!, 2020). Podobne
postulaty formułowało szereg organizacji społecznych, m.in. Akcja Demokracja (Akcja Demokracja: To pseudoplebiscyt, a nie wybory!, 2020),
określająca majowe głosowanie jako „pseudoplebiscyt”, oraz część mediów,
m.in. „Gazeta Wyborcza”. Ruch Obywatele RP wezwał nawet do publicznego palenia kart wyborczych na dzień przed planowanym głosowaniem,
co byłoby aktem obywatelskiego nieposłuszeństwa (Obywatele RP: Publicznie zniszczymy nasze karty do głosowania, 2020).
Powodem tak daleko idących wezwań było przyjęcie przez Sejm w dniu
6 kwietnia ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego, wprowadzającej powszechne głosowanie korespondencyjne (która ostatecznie weszła
w życie 2 czerwca 2020 r.). Poza generalnie negatywną oceną niewprowadzania stanu klęski żywiołowej, szczególne oburzenie opozycji wzbudził
fakt odebrania kompetencji do przeprowadzenia wyborów Państwowej
Komisji Wyborczej i przekazanie ich Ministerstwu Aktywów Państwowych, kierowanemu przez wicepremiera Jacka Sasina. Ustawa w wyniku
drobiazgowych i pogłębionych analiz w Senacie, trwających konstytucyjne
30 dni, nie odniosła oczekiwanego skutku – karty do głosowania po prostu
nie zostały rozdysponowane. Wcześniej doszło także do wycieku wzorów
kart, które 29 kwietnia ujawnił na konferencji prasowej jeden z kandydatów – Stanisław Żółtek (Czuchnowski, Kostrzewski, Kublik, 2020). Takie
karty zostały wydrukowane i w ramach happeningów zwracających uwagę
na problem bezpieczeństwa i niekonstytucyjności majowych wyborów,
m.in. rozrzucone na ulicach („Karty wyborcze” rozrzucone na ulicy i chodniku. „Myślałam, że to jakieś śmieci”, 2020).
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Ostatecznie głosowanie 10 maja nie odbyło się. Niepewność co do zaistnienia wyborów została przecięta dopiero w tygodniu poprzedzającym
głosowanie. Wprawdzie w środę 6 maja odbyła się debata prezydencka,
zapowiadana jako wydarzenie na kilka dni przed wyborami, ale tuż po niej
ujawniono „porozumienie dwóch Jarosławów”. Obejmowało ono uzgodnienie, że Porozumienie Jarosława Gowina zagłosuje wraz z resztą koalicji za przyjęciem ustawy wprowadzającej głosowanie korespondencyjne,
natomiast Sąd Najwyższy uzna majowe wybory za nieważne w związku
z ich nieodbyciem się i zostaną zarządzone nowe wybory bez wprowadzania stanu klęski żywiołowej. Oświadczenie to było związane z wielotygodniowym konfliktem w gronie koalicji rządzącej – Zjednoczonej Prawicy.
Wkrótce po nim, 7 maja także Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła,
że w dniu 10 maja głosowanie nie odbędzie się. Nieodbycie się wyborów
w dniu 10 maja i ewentualnej drugiej tury 24 maja zrodziło wiele problemów prawnych. Prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych,
która to izba Sądu Najwyższego odgrywała ważną rolę w porozumieniu
z 6 maja, skrytykowała czynienie założeń co do wyroków sądowych przez
polityków. Od oceny Sąd Najwyższy niejako „uwolniła” Państwowa Komisja
Wyborcza, która w uchwale z dnia 10 maja zrównała skutki nieodbycia się
głosowania z sytuacją, w której nie byłoby żadnych kandydatów (uchwała
nr 129/2020 PKW z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku
możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej). Uchwała ta spotkała się z radykalnie różnymi ocenami
autorytetów prawniczych – od bardzo pozytywnych (m.in. sędzia Wojciech
Hermeliński, były prezes PKW) po bardzo krytyczne ze strony m.in. prof.
Ewy Łętowskiej i dr. Mikołaja Małeckiego. Także zarządzenie kolejnych
wyborów w czerwcu, poza konstytucyjnymi granicami wyznaczanymi
przez setny i siedemdziesiąty piąty dzień przed 6 sierpnia (końcem kadencji Prezydenta), wzbudziło kontrowersje ze względu na brak wyraźnej
podstawy prawnej takiego rozwiązania.
Już po ogłoszeniu wyników wyborów z 28 czerwca i 12 lipca widoczne
są silne podstawy do kwestionowania ich wyniku, co rodzi kolejne tragiczne
konsekwencje dla polskiej demokracji. Szczególnie należy skrytykować
orzeczenie Izby Kontroli Nadwyczajnej i Spraw Publicznych (IKNiSP),
która mimo nieprawidłowej obsady przy udziale tzw. neo-KRS (Siedlecka,
2020), wadliwie wybranego organu, który zastąpił dawną Krajową Radę
Sądownictwa, orzekła o ważności wyborów, zakres swojego orzekania
w praktyce ograniczając do samego aktu głosowania. Delegitymizacja jest
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szczególnie silna ze względu na uznanie reelekcji Andrzeja Dudy, który
był jednym z kluczowych aktorów sporu dotyczącego zarówno procesu
wyborczego, jak i wyboru neo-KRS oraz IKNiSP (Kocjan, 2020; Małecki,
2020), a także jest w bliskich relacjach towarzyskich z powołaną przez siebie
prezeską tej izby. Należy wyrazić żal, że dla stabilności kluczowych instytucji
państwa polskiego o ważności wyborów prezydenckich nie orzekła Izba
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, która – w przeciwieństwie do IKNiSP –
jest prawidłowo obsadzona i rozstrzygała sprawy wyborcze już wcześniej.
Podczas debaty, jak pogodzić bezpieczeństwo epidemiologiczne i konieczność przeprowadzenia wyborów, pojawił się ważny pomysł ze strony Koalicji Obywatelskiej. Jej posłanka, Izabela Leszczyna, 19 kwietnia
w programie „Kawa na Ławę” powiedziała, że głosowanie przez internet
to najbezpieczniejsza jego forma (Fraser, 2020). Do uwzględnienia takiej
formy głosowania wzywał także poseł tego ugrupowania Jakub Rutnicki
(Pasławska, 2020). Postulat ten ma w Polsce długą tradycję. Pionierem był
prof. Mirosław Kutyłowski w 2008 roku, później ten postulat popierali posłowie Ruchu Palikota i Wiosny Roberta Biedronia. Wreszcie, w 2019 roku
znalazł się w programie wyborczym największego ugrupowania opozycyjnego, Koalicji Obywatelskiej (Program Koalicji Obywatelskiej, 2019, s. 18).
Spotykał się on zarówno z entuzjastycznymi reakcjami polityków innych
ugrupowań (np. Artura Dziambora i Marka Jakubiaka), jak i realistycznymi, krytycznymi uwagami. Eksperci podnosili problem z zapewnieniem
tajności głosowania i poczuciem tajności oraz wskazywali ryzyko dla realizacji konstytucyjnej zasady „czteroprzymiotnikowych wyborów” (Chudy,
2020). Teraz należałoby dodać, że wprowadzenie i-votingu (głosowanie
internetowe, jeden z rodzajów e-votingu, czyli użycia technologii do procedur wyborczych), zwłaszcza na skalę powszechną, nie może się odbywać
w atmosferze tak dużej nieufności do procesu wyborczego i polaryzacji
społecznej. Mogłoby to doprowadzić do lęku przed zgodnym z własnym
przekonaniem oddaniem głosu przez osoby krytyczne wobec rządzących
lub np. urzędników państwowych.
Wydarzenia towarzyszące organizacji wyborów prezydenckich w Polsce
w roku 2020 należy ocenić jednoznacznie negatywnie. Brak konsekwencji rządu, który jednocześnie wzywał do ścisłego przestrzegania izolacji
(łącznie z zakazem wstępu do lasów) oraz przygotowywał kraj do wyborów w pandemii, a także sugerowane przez opozycję i niepotwierdzone
oficjalnie manipulowanie liczbą przeprowadzanych testów (Grzegorczyk,
2020) tak, aby stworzyć wrażenie, że wybory mogą się bezpiecznie odbyć
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w terminie majowym, podważyły zaufanie do decyzji rządu i mogły być
jednym z powodów, dla których wezwania do zachowania środków ostrożności i kontynuowania praktykowania tzw. social distancing, zwłaszcza
po zniesieniu obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych,
były powszechnie ignorowane. Decyzja polityczna o niewprowadzaniu
stanu klęski żywiołowej po to, aby uniknąć wypłaty wysokich odszkodowań przez państwo, co zresztą jest bardzo wątpliwe – w przypadku
stanu klęski żywiołowej brak jest odpowiedzialności władzy publicznej
za utracone korzyści – damnum emergens (Jałoszewski, 2020), doprowadziła do skomplikowanej i niekonstytucyjnej sytuacji.
Brak jednoznacznego stanowiska po stronie kandydatów opozycji –
wspólnego wezwania do bojkotu albo wezwania do głosowania nawet
w „plebiscycie” – na pewno nie pomógł w ratowaniu resztek zaufania ani
do konstytucyjnych pryncypiów, ani do procesu wyborczego. Wydaje
się, że te szkody są nie do odrobienia w krótkiej perspektywie czasowej
– wręcz przeciwnie, wraz z coraz ostrzejszym konfliktem politycznym
przekładającym się na rosnącą polaryzację społeczną, zaufanie do instytucji
publicznych może jeszcze maleć. Nawet jeżeli sama Państwowa Komisja
Wyborcza nie odegrała negatywnej roli w przygotowaniu do majowych
wyborów, to w obliczu powszechnej negatywnej oceny roli np. w Trybunale
Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej czy Poczty Polskiej, zaufanie do takich
teoretycznie niezależnych instytucji będzie narażone na szwank.
Wśród kluczowych zagrożeń dla prawa wyborczego należy podkreślić
także kompromitację idei głosowania korespondencyjnego w oczach dużej
części wyborców. O ile z pewnością doprowadzenie do powszechnego
głosowania korespondencyjnego na ogromną skalę przy bardzo pośpiesznych przygotowaniach nie pomogłoby tej idei, to sama jej popularyzacja
i budowanie zaufania do tej metody głosowania jest nieodzowne, zwłaszcza
w obliczu wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa i samej
epidemii koronawirusa zagrażającej przede wszystkim osobom w starszym wieku, wydaje się rozwiązaniem bardzo istotnym dla zapewnienia
powszechności głosowania, także dla osób z ograniczoną mobilnością
i sprawnością ruchową.
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Zupełnie inne niż w Polsce nastroje społeczne towarzyszyły wyborom
samorządowym w Bawarii. W tym niemieckim landzie na 15 marca wyznaczony był termin wyborów samorządowych i odbyły się one pomimo
m.in. zamknięcia kilka dni wcześniej szkół oraz wprowadzenia licznych
obostrzeń. Druga tura wyborów odbyła się 29 marca i objęła większość
powiatów grodzkich (szesnaście z dwudziestu jeden) oraz znacznie poniżej
połowy powiatów ziemskich (osiemnaście na siedemdziesiąt jeden) oraz
gmin, około 700 z ponad 2000 (Flis, Marcinkiewicz, 2020).
Jest bardzo istotne, że zmiana formuły głosowania pomiędzy obiema
turami wyborów (co wydaje się jeszcze bardziej istotną ingerencją z punktu
widzenia równości szans i ewentualnego konfliktu politycznego wynikającego z nierównowagi sił między rządzącymi a opozycją niż zmiana formuły
przed samymi wyborami) odbyła się wskutek konsensusu politycznego
(Flis, Marcinkiewicz, 2020). Poparły ją zarówno partie rządzące w landzie
– prawicowa CSU oraz FW (bezpartyjni samorządowcy), jak i partie opozycyjne, tj. lewicowe SPD, Zieloni, liberalne FDP, a nawet radykalna AfD.
Brak próby upolityczniania kwestii wyborów w trakcie pandemii widać
było w wypowiedziach przedstawicieli partii opozycyjnych, chwalących
działania władz, jak też w uwzględnianiu kluczowych poprawek opozycji
przez większość w Landtagu.
Inne różnice pomiędzy sytuacją w Bawarii a sytuacją w Polsce dotyczyły
przygotowania do przeprowadzenia wyborów w całości korespondencyjnych. Głosowanie korespondencyjne w Niemczech, w przeciwieństwie
do Polski, stale dostępne jest dla wszystkich wyborców, a nie tylko grup
wyborców z niepełnosprawnością. W związku z tym Bawaria wyposażona była w wielokrotnie wcześniej używaną na duża skalę infrastrukturę
i musiała jedynie wysłać pakiety wyborcze do wszystkich wyborców, a nie
tylko do znacznej ich części. W Polsce logistyka takiego głosowania była
tworzona w pośpiechu od nowa.
Nie oznacza to jednak, że sytuacja w Bawarii pozbawiona była negatywnych następstw.
Po pierwsze, wyzwaniem okazało się sprawne przeliczenie głosów,
szczególnie w obliczu masowych rezygnacji z członkostwa w komisjach
wyborczych wraz ze wzrostem liczby chorych i nowymi restrykcjami, przez
które nie można było umieszczać wielu komisji w jednej sali, co generowało
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dłuższy czas potrzebny na transport dokumentów oraz poświęcony na organizację procesu liczenia głosów zamiast jego realizacji.
Po drugie, jak wskazuje raport dla Fundacji Batorego „Głosowanie
korespondencyjne – wzory i ostrzeżenia z Bawarii”, z porównania tempa wzrostu chorych w okresie po przeprowadzeniu wyborów w Bawarii
widać, że zmiana formuły głosowania nie uchroniła tego landu przed
gwałtownym wzrostem zachorowań po wyborach. Jak zauważają autorzy opracowania, prof. Jarosław Flis i prof. Kamil Marcinkiewicz (2020),
„od 1 kwietnia Bawaria ma największą ze wszystkich landów skumulowaną
liczbę przypadków na milion mieszkańców. Wyprzedziła Hamburg, gdzie
w dniu wyborów liczba zachorowań była prawie dwukrotnie wyższa” (Flis,
Marcinkiewicz, 2020). Jednak minister zdrowia Łukasz Szumowski ocenił,
że to skutek przeprowadzenia pierwszej tury wyborów w Bawarii w formie
tradycyjnej (Pacewicz, 2016).
Na przykład bawarski powoływały się w Polsce zarówno prorządowe
„Wiadomości” TVP (Kublik, 2020a), jak i antyrządowa „Gazeta Wyborcza”
(Kublik, 2020b), z tych samych danych wyciągając przeciwne wnioski.
Wydaje się, że niezależnie od oceny celowości organizacji w pierwotnym
terminie II tury wyborów, tym, co umożliwiło sprawne zorganizowanie
wyborów korespondencyjnych w Bawarii był przede wszystkim konsensus polityczny, jak również wieloletnie praktykowanie takiego sposobu
głosowania. W warunkach demokracji ograniczonej, jak w Polsce, taki
konsensus jest niemożliwy ze względu na uzasadniony brak zaufania partii
opozycyjnych do działań obozu rządzących.

PODSUMOWANIE

Podsumowując, należy wyróżnić trzy podstawowe obszary, w których
wpływ pandemii na prawo wyborcze był istotny. Po pierwsze, jest to formuła powszechnego głosowania korespondencyjnego, która sprawdza się
w części stanów w USA i Bawarii, ale wymaga starannego przygotowania
instytucji państwa, co pokazał przykład próby organizacji wyborów w maju
w Polsce. Po drugie, jest to zaufanie do procesu wyborczego, który przez
swoje ogromne znaczenie i wrażliwość dla demokracji powinien być objęty szczególną ochroną. Zaufanie to jest warunkowane przez konsensus
polityczny w tej ważnej sprawie, co pokazuje przykład bawarski. Jednakże
zaufanie to w obliczu pandemii, oskarżeń (słusznych lub nie) o masowe
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fałszowanie głosów lub intencję takiego zakłamywania wyniku wyborów,
zostało w znaczący sposób osłabione. Łączy się to z trzecim obszarem –
potencjalnym wprowadzeniem e-votingu, a nawet i-votingu. Ze względu
na ograniczone zaufanie do procesu wyborczego ta wizja oddala się zamiast
się przybliżać, co wydawałoby się oczywiste w obliczu przejścia milionów
ludzi na pracę on-line i zagrożenia epidemiologicznego. Jednakże fakt,
że i-voting na dużą skalę jest stosowany jedynie w Estonii, a różne formy
e-votingu w Stanach Zjednoczonych są merytorycznie krytykowane i dochodzi do spektakularnych kompromitacji w tym zakresie (prawybory
Demokratów w Iowa w lutym 2020 r.), w połączeniu ze wspominanym
brakiem zaufania, sprawiają, że nie powinien to być główny obszar zainteresowania i prac ustawodawców w najbliższej przyszłości pomimo –
wydawałoby się – sprzyjających okoliczności zewnętrznych. Podważenie
zaufania do procesu wyborczego działa bowiem jak samospełniająca się
przepowiednia. Polska nie jest przygotowana do wprowadzenia powszechnego głosowania korespondencyjnego, a co dopiero i-votingu. Polaryzacja jest porównywalna, a może nawet większa niż w USA, porównania
do Bawarii są nietrafne. Smutną konstatacją jest to, że prawo, łącznie
z Konstytucją, może przewidywać najbardziej szczegółowe, adekwatne
i używane niezwykle rzadko środki, takie jak stan klęski żywiołowej – jeżeli
jednak brak woli politycznej do ich zastosowania, to one nie wystarczą
bez świadomego podejścia obywateli i obywatelek do procesu wyborczego.

BIBLIOGR AFIA

Calicchio, D. (2020). Pelosi touts $3.6B vote-by-mail bill, now called
‘Voting at Home’, after Trump warnings to Michigan, Nevada.
Pobrane z: https://www.foxnews.com/media/pelosi-touts-3–6bvote-by-mail-bill-now-called-voting-at-home-after-trumpwarnings-to-michigan-nevada (05.06.2020).
Chudy, F. (2020). Może równe, chyba tajne. Wybory przez internet
to bardzo zły pomysł, Pobrane z: https://oko.press/moze-rownechyba-tajne-wybory-przez-internet-to-bardzo-zly-pomysl/
(06.06.2020).
Cohn, N. (2019). Huge Turnout Is Expected in 2020. So Which Party
Would Benefit?,Pobrane z: https://www.nytimes.com/2019/07/15/
upshot/2020-election-turnout-analysis.html (07.06.2020).

116

Jakub Kocjan

Czuchnowski, W., Kostrzewski L., Kublik, A. (2020), Wyciek pakietów
wyborczych? Poczta Polska zawiadamia ABW. Pobrane z: https://
wyborcza.pl/7,75398,25909850,wyciek-pakietow-wyborczychprzygotowywanych-przez-pis-poczta.html (05.06.2020).
Flis, K., Marcinkiewicz, K. (2020). Głosowanie korespondencyjne
– wzory i ostrzeżenia z Bawarii. Pobrane z: https://
www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/
G%C5%82osowanie-korespondencyjne-%E2%80%93-wzory-iostrze%C5%BCenia-z-Bawarii.pdf (05.06.2020).
Fraser, G. (2020). [OPINIA] Dlaczego wybory przez internet to zły
pomysł?. Pobrane z: https://mediaphilia.pl/2020/05/dlaczegowybory-przez-internet-to-zly-pomysl-gosia-fraser/ (07.06.2020).
Fung, B. (2020). Twitter labeled Trump tweets with a fact check for the
first time. Pobrane z: https://edition.cnn.com/2020/05/26/tech/
twitter-trump-fact-check/index.html (06.06.2020).
Grzegorczyk, Ł. (2020). „Będą potrzebowali spadku zakażeń”. Giertych
ma teorię, jak PiS doprowadzi do wyborów. Pobrane z: https://
natemat.pl/306997,pis-manipuluje-liczbami-bo-dazy-dowyborow-teoria-giertycha-o-epidemii (07.06.2020).
Jałoszewski, M. (2020). Prof. Łętowska: To blef, że grożą gigantyczne
odszkodowania za wprowadzenie stanu klęski żywiołowe. Pobrane
z: https://oko.press/prof-letowska-to-blef-ze-groza-gigantyczneodszkodowania/ (07.06.2020).
Jaźwiński, P. (2020). Równość i tajność w głosowaniu korespondencyjnym
– jak to robią inne kraje?. Pobrane z: https://konkret24.tvn24.pl/
swiat,109/rownosc-i-tajnosc-w-glosowaniu-korespondencyjnymjak-to-robia-inne-kraje,1012014.html (05.06.2020).
Kocjan, J. (2020). Nieśmiało sprzeciwiam się profesorowi Zollowi, ale gdy
autorytety idą na manowce, nie można milczeć. Pobrane z: https://
wyborcza.pl/7,162657,26187122,niesmialo-sprzeciwiam-sieprofesorowi-zollowi-ale-gdy-autorytety.html.
Kublik, A. (2020a). Bawarska manipulacja TVP. Śmiertelna
epidemia to żadna klęska. Pobrane z: https://
wyborcza.pl/7,75398,25845169,bawarska-manipulacja-tvp.html
(07.06.2020).

Wybory w cieniu zarazy

117

Kublik, A. (2020b). Bawarska nauczka przed głosowaniem
korespondencyjnym. Jest analiza polskich ekspertów. Pobrane
z: https://wyborcza.pl/7,75398,25861891,bawarska-nauczka-przedglosowaniem-korespondencyjnym-jest-analiza.html (07.06.2020).
Levine, S. (2020). Trump says Republicans would ‘never’ be elected again
if it was easier to vote. Pobrane z: https://www.theguardian.com/
us-news/2020/mar/30/trump-republican-party-voting-reformcoronavirus (06.06.2020).
Małecki M. (2020). Brak podstawy prawnej głosowania przesądza
o nieważności wyboru Prezydenta. Pobrane z: https://
www.dogmatykarnisty.pl/2020/08/niewaznosc-wyboru-prezydenta.
Mazzini, M. (2020). Koronawirus może mocno uderzyć w nasze
demokracje. Pobrane z: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/
swiat/1947300,1,koronawirus-moze-mocno-uderzyc-w-naszedemokracje.read (06.06.2020).
Morris, K. (2019). Voter Purge Rates Remain High, Analysis Finds.
Pobrane z: https://www.brennancenter.org/our-work/analysisopinion/voter-purge-rates-remain-high-analysis-finds (06.06.2020).
Pacewicz, P. (2020). Kłamstwo bawarskie Szumowskiego: wybory
bez wpływu na zakażenia. Sam sobie zaprzecza i myli landy.
Pobrane z: https://oko.press/klamstwo-bawarskie-szumowskiego/
(07.06.2020).
Popiołek, A. (2020). Trump na Twitterze: Będzie śledztwo
za fałszowanie wyników wyborów, Pobrane z: https://
wyborcza.pl/7,75399,21290594,trump-na-twitterze-bedziesledztwo-za-falszowanie-wynikow-wyborow.html (06.06.2020).
Siedlecka, E. (2020). Wadliwie powołani. SN o sędziach wybranych przez
nową KRS. Pobrane z: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/
kraj/1939728,1,wadliwie-powolani-sn-o-sedziach-wybranychprzez-nowa-krs.read (07.06.2020).
Silver, N. (2017). Donald Trump Had A Superior Electoral College
Strategy. Pobrane z: https://fivethirtyeight.com/features/donaldtrump-had-a-superior-electoral-college-strategy/ (06.06.2020).
Stagliano, R. (2020). Adam Gopnik z “New Yorkera”: Co czeka zachodni
liberalizm. Pobrane z: https://wyborcza.pl/7,75399,26021519,adamgopnik-z-new-yorkera-co-czeka-zachodni-liberalizm.html
(06.06.2020).

118

Jakub Kocjan

Warren, E. (2020). Protecting Our Elections During the Coronavirus
Pandemic. Pobrane z: https://medium.com/@SenWarren/
protecting-our-elections-during-the-coronavirus-pandemicefd3da6dbcaf (05.06.2020).
Akcja Demokracja (2020). Akcja Demokracja: To pseudoplebiscyt,
a nie wybory!. Pobrane z: https://dzialaj.akcjademokracja.pl/
campaigns/830.
„Karty wyborcze” rozrzucone na ulicy i chodniku. „Myślałam, że to jakieś
śmieci”, (brak autora). Pobrane z: https://tvn24.pl/wyboryprezydenckie-2020/wybory-prezydenckie-2020glogow-kartywyborcze-rozrzucone-na-ulicy-i-chodniku-4573958 (07.06.2020).
Koalicja Obywatelska (2019). Program Koalicji Obywatelskiej,
s. 18. Pobrane z: https://platforma.org/upload/document/86/
attachments/121/KO%20Program.pdf (05.06.2020).
Obywatele RP (2020). Obywatele RP: Publicznie zniszczymy nasze karty
do głosowania. Pobrane z: https://obywatelerp.org/obywatele-rppublicznie-zniszczymy-nasze-karty-do-glosowania (06.06.2020).
Platforma Obywatelska (2020). Wprowadźmy stan klęski żywiołowej!.
Pobrane z: https://platforma.org/aktualnosci/wprowadzmy-stankleski-zywiolowej (06.06.2020).
Uchwała nr 129/2020 PKW z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie
stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.
967).
Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach
przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku z możliwością
głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979).

119

Krzysztof Marcinkiewicz
U N I W E R S Y T E T J AG I E L L O Ń S K I W K R A KOW I E
I N S T Y T U T D Z I E N N I K A R S T WA , M E D I ÓW
I KO M U N I K AC J I S P O Ł E C Z N E J
K R Z Y S Z T O F. M A R C I N K I E W I C Z @ D O C T O R A L .U J . E D U . P L
O R C I D : 0 0 0 0 - 0 0 01- 8 3 4 8 -14 6 8

PANDEMIA I GLOBALNA
IZOLACJA JAKO KATALIZATOR
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO
NA PRZYKŁADZIE
ZDALNEJ EDUKACJI

ABSTRAKT

Artykuł jest próbą określenia zmian, które są zauważalne w pandemii, a zarazem
otwarciem dyskusji na temat kondycji kompetencji cyfrowych w zdalnej edukacji.
Autor podejmuje wstępne badanie dostępnych danych dotyczących tego zagadnienia, analizując działania rządu i innych organizacji. Celem przedstawionych
treści jest zapoczątkowanie badania wskaźników rozwoju społeczeństwa informacyjnego w okresie pandemii COVID-19.
S Ł OWA K L U C Z OW E : C OV I D -19, E D U K AC J A ,
S P O Ł E C Z E Ń S T WO I N F OR M AC Y J N E , KOM PE T E N C J E
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WPROWADZENIE

Początkowe doniesienia medialne, informujące o tajemniczym wirusie
nadciągającym z Chin, nie dawały podstaw do budowania narracji o wielkim zagrożeniu. Dopiero następne tygodnie przyniosły wieści o masowych
zachorowaniach na starym kontynencie i raptem rozpoczęło się budowanie
atmosfery niepokoju wśród społeczeństwa. Praktycznie każda dziedzina życia społecznego, politycznego i gospodarczego musiała dostosować
się do przyjętych rozwiązań prawnych, które z jednej strony ograniczyły
swobodę obywateli, z drugiej zaś miały uwolnić służbę zdrowia od groźby
całkowitej niewydolności i zapaści systemu wobec rosnących statystyk
zgonów i zakażeń spowodowanych pandemią COVID-19. W każdym
razie mimo ogólnie przyjętej globalnej izolacji życie społeczne wcale nie
zamarło, ono po prostu dostosowując się do sytuacji, przyjęło w pewnych
dziedzinach cyfrową formę, która zapewniła w pewnym wymiarze ciągłość
codziennych praktyk obywateli, a zarazem dystans społeczny, który stał
się nieodzownym elementem walki z koronawirusem. Kluczowe dla społeczeństwa dziedziny życia, jak praca, nauka czy kontakt z administracją
publiczną, prawie całkowicie przeniosły się do internetu. Społeczeństwo
nie miało zbyt dużo czasu na przygotowanie się do izolacji, ograniczeń
gospodarczych i nowych reguł życia. Choć można uznać, że funkcjonujemy w społeczeństwie sieci (sieciowym), to dystans narzucony przez
zamknięte szkoły, banki czy urzędy stał czymś zgoła innym (Castells, 2013,
s. 63). Dlatego warto zastanowić się, w jaki sposób pandemia przyczynia
się do wzrostu kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii do czynności, które dotychczas nie były mierzone wskaźnikami
rozwoju społeczeństwa informacyjnego lub zaznaczały swoją obecność
w niewielkim stopniu. Prezentowany tekst jest próbą określenia zmian,
które są zauważalne w pandemii, a zarazem otwarciem dyskusji na temat kondycji kompetencji cyfrowych, które w niespotykany dotąd sposób zostały wystawione na próbę. Z pewnością okres pandemii obnażył
niedoskonałości w funkcjonowaniu poszczególnych elementów sektora
publicznego. Podejmuję tu wstępną analizę dostępnych danych opisujących zmiany w kategorii e-edukacji. Wielość zmian w życiu publicznym,
które wpisały się w pandemię koronawirusa, pozwala postawić śmiałą
tezę, iż ślad po pandemii z pewnością pozostanie cyfrowy.
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DLACZEGO COVID-19 MOŻE MIEĆ
WPŁY W NA ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO?

Truizmem jest stwierdzenie, że siłą napędową rozwoju społeczeństwa
informacyjnego zawsze była gospodarka, gdyż jej oddziaływanie jest na tyle
szerokie, że obejmuje niemal wszystkie strefy życia (Nowina Konopka
2006, s. 23). Można mieć wrażenie, że obecnie najważniejsze czynności
we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności opierają się na technologiach informacyjnych i skupiają się na przetwarzaniu danych, których
ujęcie w trakcie pandemii diametralnie się zmieniło (Bindra, 2020). Dzisiaj
znane są pierwsze dane statystyczne, które wskazują, że setki tysięcy osób
straciły środki do życia, należy więc zastanowić się, jak sprawić, by i tak
już wielkie nierówności społeczne nie pogłębiały się. Decyzje podejmowane w 2020 roku będą jednymi z najważniejszych od pokoleń, gdyż
z pewnością będą oddziaływać na ludzi na całym świecie przez wiele lat.
Konieczne staje się zatem, aby rządy podejmujące te decyzje miały dostęp
do najlepszych dostępnych informacji. Od początku ogłoszenia pandemii
COVID-19, czyli od 12 marca 2020 roku, międzynarodowa społeczność
statystyczna współpracuje z krajowymi urzędami statystycznymi i systemami na całym świecie, aby zapewnić dostępność danych i statystyk
najlepszej jakości w celu wsparcia procesu decyzyjnego w trakcie kryzysu
i po nim. Kluczowy dla państw członkowskich UE stał się Raport Eurostatu (Eurostat, 2020), który niejako konstytuuje międzynarodową współpracę. Raport został opracowany wspólnie przez 36 międzynarodowych
organizacji pod egidą Komitetu ds. Koordynacji Działań Statystycznych
(CCSA). Dane w nim przedstawione obrazują bezprecedensowy kryzys
spowodowany pandemią, na który żaden aspekt życia społecznego nie
jest odporny. Raport ten przedstawia bardzo wstępny szkic niektórych
najnowszych dostępnych informacji na temat tego, jak COVID-19 wpływa
na dzisiejszy świat. Wiedza ilościowa zawarta w dokumencie obejmuje
różne aspekty życia, od wahań gospodarczych i środowiskowych po zmiany, które wpływają na jednostki pod względem dochodów, wykształcenia,
zatrudnienia, oraz zmiany mające wpływ na usługi publiczne, takie jak
lotnictwo cywilne i usługi pocztowe. W dokumencie położono również
nacisk na skutki, jakie odczują niektóre grupy subpopulacyjne, takich
jak kobiety i dzieci, a także regiony geograficzne. Przedstawione dane

122

Krzysztof Marcinkiewicz

sygnalizują zmiany w dziedzinach takich, jak: migracje, edukacja, ubóstwo,
zdrowie psychiczne, ekonomia, gospodarka, rynek pracy, turystyka i inne.

DZIAŁANIE RZĄDU W ZAKRESIE
EDUK ACJI PODCZAS PANDEMII

Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej, początkowo
ogłosił ograniczenie funkcjonowania wszystkich jednostek oświatowych
od 12 do 25 marca 2020 r. Oznaczało to zawieszenie wszelkich zajęć
dydaktyczno-wychowawczych ze względów bezpieczeństwa. 20 marca
2020 roku Łukasz Szumowski, minister zdrowia, wprowadził na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii (odwołując wcześniejszy stan
zagrożenia epidemicznego). Wobec tych wydarzeń decyzja o zamknięciu
szkół została przedłużona do 10 kwietnia 2020 roku (rozporządzenie MEN
z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). Wprowadzony stan epidemii umożliwił działania w celu zorganizowania zdalnego
kształcenia na czas ograniczenia funkcjonowania wszystkich placówek
oświatowych. Aby uporządkować rzeczywistość pandemiczną, MEN wydało
dwa rozporządzenia dotyczące zdalnej edukacji: pierwsze, zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19; oraz drugie w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Mimo ustalonego porządku prawnego, który zezwolił na realizację
zdalnego nauczania wciąż trwała debata publiczna na temat przeprowadzenia egzaminów maturalnych i ósmoklasistów (Kwiatkowska, 2020).
Finalnie egzaminy odbyły się: egzamin ósmoklasisty – 16–18 czerwca
2020 roku, zaś egzaminy maturalne – 8–29 czerwca 2020 roku, z pominięciem w większości przypadków egzaminów ustnych. 6 kwietnia 2020 r. premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z dziennikarzami przedstawił
cztery etapy odmrażania gospodarki (Jastrzębski, 2020). Teoretycznie był
to sygnał o stopniowym powrocie do stanu sprzed epidemii koronawirusa.
Możliwość powrotu uczniów do szkół po edukacji zdanej oraz otwarcia
żłobków i przedszkoli uwzględniono w trzecim etapie odmrażania życia
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społecznego. 29 kwietnia premier ogłosił otwarcie żłobków i przedszkoli
(rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19). Zdaniem premiera w drugim etapie otwierania gospodarki
od 6 maja mogą funkcjonować żłobki i przedszkola, jednak decyzję o otwarciu konkretnej placówki będą podejmować jej właściciele lub organ założycielski. Natomiast w trzecim etapie odmrażania gospodarki od 18 maja
umożliwiono prowadzenie zajęć: praktycznych w szkołach policealnych,
rewalidacyjno-wychowawczych oraz wczesnego wspomagania rozwoju i specjalistyczną rewalidację. Planowano również otwarcie placówek
i instytucji z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną, jak
np. ośrodki sportowe.
Od 25 maja umożliwiono prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych na etapie edukacyjnym klas 1–3 szkoły podstawowej, konsultacje z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów ósmych klas,
przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje mogły się odbywać indywidualnie lub w małych grupach. Od tego
momentu można uznać, iż rozpoczęło się przywracanie funkcjonalności
placówek oświatowych do stanu sprzed 12 marca, niemniej jednak proces
ten odbywał się przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa
według wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego (rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). Jednym z głównych powodów otwarcia żłobków i przedszkoli była konieczność powrotu rodziców
do pracy (Dereszyński, 2020), którzy mieli możliwość na czas zamknięcia
szkół skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego (Rzemek, 2020).
Niektóre jednostki samorządu terytorialnego na własny koszt organizowały badania na obecność koronawirusa wśród pracowników ponownie
uruchomianej placówki oświatowej (Szpunar, 2020).

E-EDUK ACJA W CZASIE PANDEMII

Powszechnie wiadomo, iż wiedza, obok energii i żywności, jest trzecią
najważniejszą wartością gospodarczą świata. Według wielu teorii to właśnie
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informacja w znacznej mierze stanowi fundament współczesnej gospodarki
opartej na wiedzy (GOW). Wykorzystanie nowych technologii w edukacji
zapewnia uczniom stały dostęp do wiedzy. Poprzez zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi pracy online adresaci edukacji cyfrowej mogą
stale rozwijać się zgodnie z ideą edukacji nielinearnej („wiedzy na żądanie”), umożliwiającej rozwój w dowolnym miejscu i czasie (Pyżalski, 2020).
Niemniej jednak kluczową kwestią staje się wyposażenie gospodarstw
domowych w urządzenia cyfrowe (m.in. komputery stacjonarne, laptopy),
tak aby dostęp do edukacji cyfrowej był szeroki i ogólny w sytuacji, kiedy
edukacja dzieci i młodzieży musiała przenieść się do sieci. Wprowadzenie
zdalnej edukacji stało się w czasach pandemii koniecznością.
Wykres 1. Wyposażenie gospodarstw domowych w komputery (% ogółu gospodarstw).
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Od 2015 roku zauważalny jest wzrost liczby gospodarstw domowych,
które są wyposażone w komputery, w 2015 roku było to 77,9%, natomiast
w 2019 roku 83,1%. Zaprezentowane dane wskazują, że sytuacja poprawia
się w tym zakresie, jednak wciąż nie można stwierdzić, że całość populacji posiada sprzęt niezbędny do realizowania zdalnej nauki. Również
niezwykle ważnym aspektem jest posiadanie łącza internetowego, które
umożliwia komunikowanie się, pobieranie danych i czynne uczestnictwo
w zdalnym nauczaniu.
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Wykres 2. Dostęp do internetu w gospodarstwach domowych (% ogółu gospodarstw).
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Powyższe dane wskazują, że dostęp do internetu (w tym również szerokopasmowego) stale wzrasta, co wpisuje się w strategię cyfrowego rozwoju polskiego społeczeństwa (Program Polska Cyfrowa). Odsetek osób
posiadających dostęp do internetu przewyższa wskaźnik wyposażenia
gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy ze względu na szeroką
dostępność internetu mobilnego.
Zdalne nauczanie w okresie pandemii dotyczyło całej populacji pobierającej naukę na wszystkich etapach edukacyjnych w Polsce, począwszy
od zajęć przedszkolnych, poprzez szkołę podstawową, liceum, aż po studia
wyższe i inne kursy oraz szkolenia będące w zakresie zainteresowań dorosłych. Publikowane dotychczas raporty jasno wskazują wiele problemów,
z którymi organizatorzy zdalnego nauczania musieli się zmierzyć (Kwolek,
2020). Firma Librus, która zajmuje się prowadzeniem elektronicznego
dziennika i platformy dla nauczycieli w większości polskich szkół, w maju
2020 roku opublikowała raport dotyczący realizowania zdalnego nauczania w naszym kraju. Głównym celem była analiza i diagnoza nauczania
przez internet oraz wyzwań, które zostały postawione przed uczniami
i nauczycielami. Raport zawiera badania przeprowadzone w kwietniu
i maju 2020 roku (Librus, 2020). Analiza porównawcza przeprowadzonych
przez Librusa badań ankietowych jasno wskazuje, że poziom nieprzygotowania polskiej oświaty do prowadzenia e-lekcji jest duży, głównie
z powodu braku odpowiedniego sprzętu. Wysokie wskaźniki ukazane na
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wykresie 1, mogą być zadowalające, niemniej jednak badania nie brały
pod uwagę rodzin wielodzietnych, a także dzieci z niepełnosprawnościami.
Doniesienia medialne, na bieżąco informujące o sytuacji prowadzenia nauczania zdalnego w polskich rodzinach, wskazywały również na trudności
związane z pracą zdalną rodziców, którzy podobnie jak dzieci, do swych
codziennych obowiązków służbowych potrzebowali komputera z łączem
internetowym. Kolejnymi trudnościami zaprezentowanymi przez Librusa
są stosunkowo niskie kompetencje cyfrowe nauczycieli, którzy w początkowym etapie pandemii (marzec–kwiecień 2020 roku) rzadziej decydowali się na prowadzenie zajęć w formie wideokonferencji, co wpływało
negatywnie na zaangażowanie uczniów i jakość przekazywania treści
merytorycznych. Ponadto w treści raportu poruszono kwestie związane
z brakiem kontaktu dzieci z rówieśnikami i dużym obciążeniu rodziców
w związku ze wsparciem dzieci podczas zdalnego nauczania. Ważnymi
aspektami stały się również warunki lokalowe, posiadanie odpowiedniego
sprzętu towarzyszącego, jak np. słuchawki czy drukarka.
Warto również wspomnieć o innych ważnych raportach, które mogą
być przyczynkiem do dalszych obserwacji rozwoju cyfryzacji edukacji
w czasie pandemii COVID-19, takich jak np. raport Fundacji Centrum
Cyfrowe (Tarkowski, 2020), który wskazuje na ujawniające się wykluczenie
cyfrowe nie tylko uczniów, ale również samych nauczycieli. Najważniejsze
wyzwania opisane w raporcie to:
• brak dostępności internetu szerokopasmowego o odpowiedniej przepustowości na niektórych obszarach kraju, szczególnie wiejskich;
• problemy z limitem danych w dostępie mobilnym do internetu –
dotyczy to przede wszystkim połowy dzieci, które mają telefony
na kartę;
• konieczność współdzielenia niezbędnego sprzętu (komputerów
i laptopów) z rodzeństwem lub rodzicami. Ten problem według
szacunków Fundacji Polska Cyfrowa dotyka co najmniej miliona
uczniów (około 25% wszystkich uczniów);
• brak kompetencji do nauczania zdalnego i wykorzystania narzędzi
cyfrowych u nauczycieli. Fundacja Polska Cyfrowa zaznacza, że nie
posiada aktualnych danych o skali problemu, niemniej jednak szacuje, że może to dotyczyć nawet 30% nauczycieli, nieposiadających
niezbędnych, podstawowych kompetencji (Tarkowski, 2020).
Raport Fundacji Polska Cyfrowa zawiera również rekomendacje dla nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczące m.in. wykorzystywania smartfonów,
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gdyż według danych UKE smartfony posiada 55% dzieci w wieku 7–9 lat,
80% w wieku 10–12 lat i 95% powyżej 13 lat. Fundacja zakłada, że istnieje
niewielka grupa dzieci skrajnie wykluczonych, niemających dostępu ani
do smartfona, ani do tableta, ani do komputera – liczy ona kilkadziesiąt
tysięcy osób (Tarkowski, 2020).
Ministerstwo Edukacji Narodowej w okresie pandemii zainicjowało
program grantowy dla samorządów w ramach projektu „Zdalna Szkoła”
(Widera-Cichoń, 2020). Od 1 kwietnia do 20 września jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski o fundusze na niezbędny sprzęt
dla dzieci, które borykają się z trudnościami w realizacji zdalnej edukacji.
Sugerowana przez Ministerstwo cena jednego komputera lub laptopa nie
powinna przekroczyć 3500 zł, a tabletu 1500 zł. Jeśli taki sprzęt zakupiono
po 16 marca, a przed 1 kwietnia 2020 roku, to można go ująć we wniosku
o dofinansowanie (Wniosek o sfinansowanie sprzętu do nauki zdalnej dla
uczniów i nauczycieli).
Pomimo rządowego grantu, niezbędne stały się inicjatywy oddolne
mające na celu zmniejszenie wykluczenia cyfrowego zarówno w skali kraju,
jak i w społecznościach lokalnych. Szlachetna Paczka w dniach 14–17 maja
zorganizowała wydarzenie on-line, podczas którego polscy streamerzy
przez trzy dni grali w gry na żywo, organizowali konkursy z nagrodami
i zbierali datki na zakup sprzętu dla dzieci wykluczonych cyfrowo. Podczas
transmisji można było wesprzeć podopiecznych objętych innymi działaniami stowarzyszenia (np. Akademia Przyszłości), którzy nie posiadali
dotychczas komputera i łącza internetowego. Dzięki tej akcji Szlachetna
Paczka zebrała ponad 330 tys. zł (Kurek, 2020). W sieci pojawiały się również doniesienia o lokalnych inicjatywach, jak np. darmowe naprawianie
i składanie komputerów w różnych punktach i zakładach informatycznych.

PODSUMOWANIE

Pandemia koronawirusa wymusiła przyjęcie zupełnie innego modelu
życia społecznego. Sytuacja ta nie oszczędziła również edukacji. Decyzje
podejmowane przez rząd miały na celu zapobiegnięcie rosnącej liczbie
zachorowań na COVID-19. Można mieć wrażenie, że domowa izolacja
i przeniesienie edukacji do sieci w wielu aspektach ujawniły braki w cyfryzacji polskiego społeczeństwa. Dostępne dane statystyczne pozwalają
stwierdzić, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie i ich rodzice nie byli
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przygotowani na taki porządek spraw. Kluczowe mogą okazać się wyniki
badań publikowane w późniejszym czasie, które będą bardziej dopracowane metodologicznie, przede wszystkim pod względem szerszego zakresu
obserwacji, a także przedziału czasowego. Zarówno niniejszy tekst, jak
i inne dostępne dane stanowią jedynie sygnał dla przyszłych badań, gdyż
nie możemy mówić jeszcze o kompleksowym ujęciu problemu, choćby
ze względu na wciąż trwającą pandemię. Z pewnością dalszym obserwacjom należy poświęcić nadchodzący rok szkolny, który według zapowiedzi
ministra Dariusza Piontkowskiego ma rozpocząć się planowo w formie
stacjonarnej (Kulej, 2020).
Ważne jest, iż wprowadzenie edukacji zdalnej z pewnością będzie miało
pozytywne odzwierciedlenie w statystykach umiejętności technicznych
i kompetencji cyfrowych w środowisku szkolnym. Szersze możliwości
korzystania z istniejących i wypracowanych podczas pandemii narzędzi
z pewnością przyczyni się do wzrostu zainteresowania np. elektronicznymi
podręcznikami i innymi cyfrowymi zasobami, które dotychczas nie były
wykorzystywane w tak dużym stopniu, jak w trakcie pandemii.
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ABSTRAKT

Artykuł skupia się na zagadnieniach szerzenia dezinformacji w przestrzeni cyfrowej, na występującym współcześnie zagrożeniu epidemiologicznym i możliwościach, jakie daje internet, oraz na przedstawieniu wzrostu konsumpcji mediów
w dobie obecnego globalnego kryzysu, który implikuje konieczność zachowania
dystansu społecznego czy wręcz izolacji.
Celem artykułu jest przedstawienie sposobów wykorzystania technologii cyfrowej
i sieci Internet jako narzędzi do generowania informacji, a także jako mechanizmu
wspomagającego organizacje międzynarodowe i organy administracji rządowej.
Artykuł został opracowany na bazie dotychczas udostępnionych wyników analiz
oraz raportów. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: definiowanie
oraz analizę i syntezę, które pozwoliły na odpowiednią interpretację pozyskanych danych.
S Ł O WA K L U C Z O W E : D E Z I N F O R M A C J A , M E D I A
S P O Ł E C Z N O Ś C I OW E , C OV I D -19.
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WPROWADZENIE

Ludzkość podlega obecnie szybkiej, bezprecedensowej w historii,
a przede wszystkim wymuszonej transformacji organizacyjnej, która stawia
wiele państw w niepewnej i trudnej sytuacji. Gospodarki wielu krajów
podlegają przemożnemu wpływowi globalnej sieci, jaką jest internet. Jednak należy dodać, że to oddziaływanie nie zawsze jest korzystne. Szybka
zmiana wywołana globalną pandemią jest niepokojąca, ale stanowi także
pewną szansę. Politycy, dziennikarze czy też zwykli ludzie – każdy, kto
dzisiaj mówi lub słucha, może zauważyć, że żyjemy w niespotykanej dotąd,
niepewnej sytuacji. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż świat nie
był stabilny przed wybuchem pandemii. Już wcześniej ludzkość zmagała
się z niepewnością, stawiając czoła ogromnym wyzwaniom i zagrożeniom,
zwłaszcza zmianom klimatu. Zmiany, których teraz jesteśmy świadkami,
chociaż zostały przyspieszone, były nieuniknione.
Badanie z 2007 r. przeprowadzone przez naukowców z Hongkongu
przewidywało ponowne pojawienie się koronawirusa podobnego do SARS,
którego prawdopodobnym źródłem mogły być nietoperze (Grewal, 2020).
Jeśli epidemia była przewidywalna, to można było zapobiec pandemii,
a WHO powinna była odegrać kluczową rolę w wykryciu i uniknięciu
pandemii COVID-19 w krytycznym momencie w styczniu 2020 r. Szacuje
się, że potrzeba 3,4 miliarda USD rocznie na sfinansowanie „globalnych
funkcji” gotowości pandemicznej WHO. Jednak fundusze WHO przeznaczone na globalną gotowość na wypadek pandemii okazały się niższe,
nawet po epidemii eboli w 2014 r. (Yamey, 2019).
Rządy bogatych krajów od dawna ignorują żądania redystrybucji zasobów wnoszone przez kraje rozwijające się, w rezultacie chroniąc WHO
przed finansowaniem tych zadań. Politycy krajów Zachodu chcą również,
aby Bank Światowy traktował priorytetowo kredyty udzielane sektorowi
opieki zdrowotnej, jednak obciążając je dodatkowo dołączonymi zobowiązaniami. Kraje te nigdy nie udzieliły WHO niezbędnej niezależności,
uprawnień ani zasobów niezbędnych do wypełnienia misji polegającej
na „osiągnięciu przez wszystkie ludy możliwie najwyższego poziomu
zdrowia”, zgodnie z art. 1 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia
WHO z 1946 r.
Rządy na całym świecie przeznaczyły już ponad 13 miliardów USD, aby
ustabilizować gospodarki w fazie swobodnego spadku i wznowić wzrost.
Działania te przyniosły sukces na wiele sposobów. Badania gospodarek
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Europy sugerują, że rządy tych krajów powinny najpierw wyróżnić sektory
odporne na kryzys, a następnie określić, które sektory już i tak chwiały
się, a następnie zostały poważnie dotknięte kryzysem, będą one bowiem
wymagać zmian strukturalnych (Craven, 2020). Choć społeczeństwa i firmy
dążą do ponownego otwarcia, globalna pandemia wciąż stwarza poważne
problemy. W wielu częściach świata tkanka społeczna rozpadała się już
przed pandemią. Może to powodować recesję społeczną, mającą poważne
konsekwencje dla ludzkiego zdrowia czy produktywności w miejscu pracy.
Do lutego 2020 r. większość firm opracowywała długoterminowe strategie biznesowe, ustalała ambitne cele wzrostu i wprowadzała nowe produkty.
Jednak nieprzewidziane zdarzenie spowodowało, że wszystkie te ambitne
plany i cele musiały stanąć w miejscu. Nagły zwrot wydarzeń wywołany
globalnym wybuchem choroby zmusił organizacje do „wciśnięcia przycisku pauzy i resetu”. Przyszłość jest niepewna i jasne jest, że świat, który
znamy, nigdy już nie powróci. Dopóki ludzkość nie opracuje skutecznego
leku lub szczepionki przeciw wirusowi, dystans społeczny i ograniczenia
przemieszczania się będą musiały pozostać, nawet jeśli zostaną zniesione
inne obostrzenia. Zmiany spowodowane rozprzestrzenianiem się COVID-19 wymusiły znaczne modyfikacje działania organizacji praktycznie we wszystkich branżach. Potrzeba utrzymania się na rynku, aktualna
w zmieniających się czasach, jest motorem poważnej transformacji (Bindra,
2020).

ORGANIZACJA NA ŚWIECIE

Pandemia w marcu 2020 r. jest zagrożeniem zdrowia publicznego na całym świecie. Wpływa to na ludzi, firmy, rynki akcji i inne filary globalnej
gospodarki. Pandemię COVID-19 można sprecyzować na podstawie następujących faktów:
• szybkie rozprzestrzenianie się: koronawirus pojawił się początkowo
w Chinach (styczeń 2020 r.) i szybko rozprzestrzenił się na ponad
200 krajów (Berkley, Letzing, 2020);
• niepewność ekonomiczna: na początku kwietnia 2020 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) przekazał, iż przewiduje, że skutki
wywołane pandemią COVID-19 będą najgorsze dla światowej gospodarki od czasu Wielkiego Kryzysu (IMF Raport, 2020);
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• niepewność związana z pandemią: nie wiadomo, czy będzie można
opracować skuteczną szczepionkę przeciwko wirusowi, jak długotrwała jest pamięć immunologiczna organizmu, który przechorował
COVID-19 (IMF Raport, 2020).
Aby poradzić sobie z niepewnością i walczyć z COVID-19, rządy
na całym świecie wprowadziły różne ograniczenia. Ludzie źle reagują
na zawiłości prawne i administracyjne, budzą one niepewność, poczucie
utraty kontroli, niepokój związany z brakiem poczucia dobrostanu psychofizycznego i ponure przypuszczenia dotyczące niepewności finansowej.
Pandemia COVID-19 powoduje prawie całkowite zatrzymanie większości
kluczowych działań biznesowych.
Wykorzystanie kryzysu koronawirusowego jako katalizatora do ponownej oceny strategii korporacyjnych będzie stanowiło wyzwanie dla
niektórych liderów korporacyjnych. Badania nad organizacyjnym uczeniem się pokazują, że liderzy korporacyjni często za swoje niepowodzenia
obwiniają wydarzenia, na które nie mają wpływu, a jednocześnie szybko
przypisują swoje sukcesy własnej błyskotliwości, umiejętnościom i ciężkiej
pracy. Pandemia koronawirusa wykazała krytyczne wzajemne powiązania
globalnych przedsiębiorstw. Organizacje powinny stać się bardziej odporne
nie tylko w sensie dosłownym, ale przede wszystkim w zakresie zdolności do transformacji i innowacji w odpowiedzi na zdarzenia zewnętrzne
(OECD, 2020). Muszą stać się bardziej przewidywalne i przewidujące.
Po pandemii COVID-19 organizacje zidentyfikują wskaźniki, które określają sukces lub porażkę, i wykorzystają analizy i symulacje, aby osiągnąć
równowagę między zoptymalizowanymi procesami a trzeźwą zdolnością
radzenia sobie z dotkliwością niedoborów, błędnych alokacji i niestabilności lokalnej produkcji. Celami operacyjnymi w erze pokryzysowej
powinno być przyjęcie przemyślanego, opartego na danych podejścia
do zrównoważenia globalizmu z regionalizmem. Organizacje powinny
dążyć do dwóch długoterminowych dostosowań: opracowania produktywnej globalnie rozproszonej siły roboczej oraz aktualizacji założeń, modeli
i praktyk dotyczących łańcucha dostaw. Organizacje, które odniosą sukces,
ustanowią luźno powiązane systemy samoorganizacji, które będą zachęcać
i napędzać współpracę.
Wiele państw stanęło przed niespotykanymi dotąd wyzwaniami spowodowanymi COVID-19, obciążenie rządów pracą jest ekstremalne, a wpływ
pandemii na ludzi na całym świecie stale rośnie. Pierwszym krokiem
podjętym przez administracje rządowe były proaktywne działania w celu
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ochrony własnych społeczeństw. W momentach reakcji na klęskę żywiołową wartość rządu może podlegać silnej presji i krytycznej ocenie, ale
właściwe działania mogą znacząco przyczynić się do lepszych wyników
sondażowych (Kugiel, 2020). Przy znacznym wzroście liczby zakażonych
można było zaobserwować angażowanie się społeczeństwa w działalność
pomocową, np.:
• społeczności obywatelskie, w tym lokalne grupy wolontariuszy
i stowarzyszenia sąsiedzkie, duchowieństwo, nauczyciele lub inne
osoby pomagały w uzyskiwaniu informacji o ryzyku i koniecznych
krokach, aby przeciwdziałać zachorowaniom;
• partycypacyjne strategie reagowania w przypadku katastrof, w tym
współpraca ze społeczeństwem obywatelskim;
• budowanie zaufania między rządem a obywatelami, w tym poprzez
silną komunikację i koncentrowanie się na dotarciu do wrażliwych
społeczności za pomocą potrzebnych informacji.
Światowi liderzy zobowiązali się do przekazania 7,4 mld euro w ramach
nowego „międzynarodowego sojuszu” na rzecz walki z COVID-19. Przywódcy polityczni zadeklarowali swoje poparcie dla Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO), która otrzyma część funduszy wraz z innymi organizacjami pracującymi nad szczepionkami i opracowaniem skutecznego leku.
Podobnie Komisja Europejska (KE), przy udziale m.in. Niemiec, Norwegii,
Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch, zebrała miliardy euro na opracowanie
szczepionki i metod leczenia wirusa, zapowiadając dostępność potencjalnej
szczepionki dla wszystkich (KE, 2020). Do akcji przyłączyły się także Japonia i Arabia Saudyjska, które obecnie sprawują funkcję przewodniczącego
Grupy G20. Chiny – kraj, w którym wybuchła epidemia koronawirusa
– uczestniczyły w spotkaniu online za pośrednictwem swojego ambasadora w UE, natomiast USA nie wysłały żadnego przedstawiciela, będąc
wielkim nieobecnym w tym nowym sojuszu. Wynika to z kwietniowej
decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wstrzymaniu finansowania WHO,
stwierdził on bowiem, że organizacja zatuszowała rozprzestrzenianie się
koronawirusa w zmowie z rządem chińskim. Decyzja Trumpa jest poważnym ciosem, biorąc pod uwagę, że USA wpłaca największe kwoty
do funduszu WHO (Halbfinger, 2020).
COVID-19 przypomina o zagrożeniach, jakie istnieją w globalnych
systemach ochrony życia ludzkiego – stanowiącej podstawowy obowiązek
każdego państwa – w naszej coraz bardziej globalnej cywilizacji. Ujawnia
także podstawową sprzeczność między niezwykle złożonym ekosystemem
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a wciąż dominującą formą organizacji politycznej: rozdrobniony system
suwerennych państw. Jednak pomimo znaczenia zdolności krajowych,
globalna strategia w zarządzaniu zdrowiem nadal odgrywa kluczową rolę.
Właśnie dlatego niepowodzenia WHO są powodem do niepokoju. WHO
nie ma uprawnień do wymuszania wymiany informacji ani egzekwowania gotowości na wypadek pandemii. Podobnie jak w przypadku ONZ,
Światowa Organizacja Zdrowia znajduje się w konflikcie – na łasce przeszkadzających państw członkowskich i obarczonych malejącymi zasobami
(WHO, 2020). Ma niewiele skutecznych narzędzi do bezpośredniego monitorowania potencjalnych wybuchów chorób zakaźnych, koordynowania
planowania pandemicznego, przydzielania zasobów krajom najbardziej
ich potrzebującym lub zapewnienia skutecznego wdrażania gotowości
na poziomie krajowym. WHO powinna pełnić istotną globalną funkcję,
ograniczając ryzyko, że państwa nie poradzą sobie z danym problemem.
To z kolei może zmniejszyć destrukcyjny wpływ, jaki globalna gospodarka miała na zarządzanie, na systemy opieki zdrowotnej, z których wiele
zostało źle przygotowanych do radzenia sobie z COVID-19 (WHO, 2020).
Ludzkość prawie na pewno stanie przed jeszcze trudniejszymi wyzwaniami na naszej połączonej, zglobalizowanej planecie. COVID-19 to globalna katastrofa. Tego samego nie można powiedzieć o innych globalnych
zagrożeniach, przed którymi stoi świat, w tym o możliwościach bardziej
śmiercionośnych pandemii. Rozliczanie się z tą sytuacją wymaga radykalnej
transformacji w zakresie projektowania i zarządzania ochroną zdrowia
zarówno w kraju, jak i w skali globalnej. To, czy istniejące organizacje
globalnego zarządzania, takie jak ONZ i WHO, mogą zostać zmienione
w celu rozwiązania globalnego ryzyka systemowego, jest kwestią otwartą.
Nie jest to po prostu wezwanie do większego finansowania WHO lub
innych organów międzyrządowych.

PRZESTĘPSTWA W CYBERPRZESTRZENI

Niebezpieczeństwa związane z cyberprzestępczością istnieją od wielu
lat, ale wzrost odsetka osób korzystających z internetu i czasu spędzanego
w sieci, w połączeniu z poczuciem zamknięcia oraz niepokojem i strachem
wywołanym blokadą, zapewniły więcej możliwości dla cyberprzestępców,
aby skorzystać z tej sytuacji i zarobić więcej pieniędzy lub spowodować
zakłócenia. Należy zauważyć, że niektóre bardziej wrażliwe grupy ludności,
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takie jak dzieci, muszą spędzać więcej czasu online w związku ze zdalną
edukacją. Ta ogromna zmiana w ludzkim życiu i w korzystaniu z internetu
spowodowała rozprzestrzenianie się e-przestępstw. Popularne techniki
cyberprzestępcze, takie jak phishing, odnotowały gwałtowny wzrost. Wyłudzanie informacji to nieuczciwa praktyka polegająca na nakłanianiu
osób do ujawnienia danych osobowych, takich jak hasła i numery kart
kredytowych, za pośrednictwem fałszywych stron internetowych lub
wiadomości e-mail (Kozłowski, 2020). Nowe dane zebrane przez Google
i przeanalizowane przez Atlas VPN, dostawcę usług wirtualnej sieci prywatnej (VPN), rzucają więcej światła na zakres tego procederu. Według
raportu w styczniu 2020 r. Google zarejestrował 149 tys. aktywnych stron
phishingowych. W lutym liczba ta wzrosła prawie dwukrotnie, do 293 tys.,
zaś w marcu do 522 tys. – wzrost o 350% od stycznia (C., 2020).
Kraje na całym świecie zgłosiły wzrost cyberprzestępczości podczas
pandemii. Na przykład we Włoszech wydział zajmujący się cyberprzestępczością zgłaszał kilka rodzajów oszustw i nadużyć, które pojawiły się
w postaci reklam, wiadomości e-mail, fałszywych stron internetowych,
ale także poprzez połączenia telefoniczne i wiadomości. Cyberprzestępcy
wykorzystują lęki i obawy wywołane przez pandemię, stosując złośliwe
oprogramowanie, takie jak wirusy, robaki, konie trojańskie, oprogramowanie ransomware i spyware, aby atakować, uszkadzać, kraść lub anulować
dane osobowe na komputerach osobistych (Gwoździewicz, Tomaszycki,
2017). Skradzione dane można następnie wykorzystać do różnych złośliwych celów, w tym dostępu do rachunków bankowych i szantażowania
ofiar w zamian za okup. Włoskie organy ścigania zgłosiły również oprogramowanie antywirusowe „Corona”. Na przykład przestępcza aplikacja
BlackNet Rat obiecuje chronić urządzenie użytkownika przed koronawirusem, ale zamiast tego narusza bezpieczeństwo i przejmuje kontrolę nad
komputerem, skutecznie umożliwiając przestępcy zdalną kontrolę nad nim
(Spadafora, 2020). Włoska policja poinformowała również, że w niektórych
przypadkach kampanie finansowania społecznościowego mające na celu
zebranie pieniędzy na wsparcie instytucji opieki zdrowotnej, będące pod
ogromną presją w ciągu ostatnich tygodni, zostały przechwycone przez
grupy przestępcze za pośrednictwem fałszywych stron internetowych
(Europol, 2020).
Innym powszechnym oszustwem mającym miejsce w internecie w czasie pandemii są obietnice fałszywych okazji inwestycyjnych. Zjawisko
to stało się globalne, a zarówno INTERPOL, jak i Organizacja Narodów
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Zjednoczonych ostrzegały przed określonymi oszustwami internetowymi, takimi jak to związane z COVID-19 (Kozłowski, 2020). W Wielkiej
Brytanii zaobserwowano również wzrost liczby oszustw i ataków na firmy.
Na przykład wiadomości e-mail podszywające się pod nowy rządowy
program grantowy, umożliwiły kradzież pieniądze lub pobrały oprogramowanie ransomware.
Hakerzy o motywacji finansowej czerpią korzyści z poczucia niepewności osób i w ten sposób docierają do firm, specjalnie modyfikując istniejące programy za pomocą ransomware – które są rodzajem złośliwego
oprogramowania wykorzystywanego przez hakerów do kontrolowania
plików w zainfekowanym systemie – a następnie domagają się płatności
od zaatakowanego, aby mógł on odzyskać kontrolę nad swoim systemem.
Cyberprzestępcy byli jednymi z najbardziej biegłych w wykorzystywaniu
pandemii COVID-19 w celu przeprowadzania różnych oszustw i ataków.
Przy rekordowej liczbie potencjalnych ofiar przebywających w domu i korzystających z usług internetowych w całej Unii Europejskiej podczas
pandemii, sposoby cyberprzestępców próbujących wykorzystać pojawiające się możliwości i słabe punkty uległy zwiększeniu (Europol, 2020).
Gwałtowny wzrost liczby informacji o fałszywych lub nieodpowiednich
lekach i sprzęcie medycznym sprzedawanych po bardzo wysokiej cenie
w celu rzekomego wyleczenia infekcji koronawirusem odnotowano na coraz większej liczbie stron internetowych dobrze zaprojektowanych przez
przestępców. W związku z tym odnotowano wzrost handlu podrobionymi produktami reklamowanymi za pośrednictwem wiadomości e-mail
i stron internetowych, w tym artykułów higienicznych i masek na twarz
(Parlament Europejski, 2020).
Kiedy pojawia się termin fake news, ludzie zwykle myślą o postach
w mediach społecznościowych z raczej fantastycznymi, nieprawdopodobnymi historiami. Posty udostępniane w mediach społecznościowych
są tego najbardziej widocznym aspektem, jednak istnieje o wiele więcej
fałszywych wiadomości niż przesadzone tytuły artykułów na kanałach
społecznościowych. Propaganda istnieje od stuleci, a internet jest tylko
najnowszym środkiem komunikacji wykorzystywanym do rozpowszechniania kłamstw i dezinformacji.
Fake newsy, czyli fałszywe wiadomości, wymagają trzech elementów,
aby odnieść sukces – bez żadnego z tych czynników nie są w stanie rozprzestrzenić się i dotrzeć do odbiorców docelowych. Pierwszym elementem są narzędzia i usługi do manipulowania oraz rozpowszechniania
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wiadomości w odpowiednich sieciach społecznościowych, z których wiele
jest sprzedawanych w różnych społecznościach internetowych z całego
świata. Dostępna jest szeroka gama narzędzi i usług. Niektóre są stosunkowo proste (płatne polubienia lub obserwatorzy itp.), inne są bardziej
niezwykłe – niektóre usługi obiecują wypełniać ankiety online, a inne
zmuszają właścicieli witryn do usuwania historii. W każdym razie narzędzia i usługi służące do promocji w mediach społecznościowych są łatwo
dostępne (Wrzosek, 2019).
Oczywiście, aby narzędzia te mogły być przydatne, drugim elementem
fake newsów są sieci społecznościowe, które muszą funkcjonować jako
platforma rozpowszechniania propagandy. Ponieważ ludzie spędzają więcej
czasu na tych stronach, czyniąc z tego sposób na pozyskiwanie najnowszych wiadomości i informacji, nie można nie docenić znaczenia tych
narzędzi w rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości. Istnieje jednak
różnica między zwykłym publikowaniem propagandy a przekształcaniem
jej w coś, co dostają konsumenci docelowi. Przegląd mediów społecznościowych daje także pogląd na relacje między botami a odbiorcami
promocji w mediach społecznościowych (np. na Twitterze), co z kolei daje
wyobrażenie o zakresie i organizacji kampanii próbujących manipulować
opinią publiczną. Zazwyczaj za motywami fałszywych wiadomości stoi
po prostu pragnienie zysku pieniężnego. W innych przypadkach cele mogą
się różnić: od przestępczych do politycznych.
Trzecim elementem fałszywych wiadomości jest kampania propagandowa, która zawsze rodzi pytanie: dlaczego. Motywem jest czasami po prostu
chęć uzyskania korzyści finansowych za pośrednictwem reklam. W innych
przypadkach cele mogą być różne, od przestępczego po polityczne. Niezależnie od motywu sukces każdej kampanii propagandowej ostatecznie
będzie zależał od tego, jak bardzo wpłynie ona na rzeczywisty świat. Rządy,
firmy i użytkownicy uświadamiają sobie, jak poważne mogą być manipulacje opinii publicznej – przejawiające się w fake newsach (Wrzosek, 2019).
Rządy zaczęły zdawać sobie sprawę, że fałszywe wiadomości to coś,
z czym należy walczyć. Różne agencje rządowe konfigurują obecnie usługi
do podważania historii, które uważają za fałszywe. Rozważają także narzucenie przepisów i karanie witryn, które publikują błędne informacje. Cele
tych nowych przepisów obejmowałyby usługi sieci społecznościowych.
Sprawiłoby to, że fałszywe wiadomości byłyby bardzo złe dla biznesu,
dlatego podejmują kroki, aby z nimi walczyć. Podejmowane działania
obejmują zawieszanie botów, usuwanie podejrzanych kont, dodawanie
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funkcji umożliwiających użytkownikom zgłaszanie fałszywych wiadomości oraz zatrudnianie większej liczby pracowników, którzy pomogą
im poradzić sobie z tymi raportami (Gliwa, 2020).

PRZESTRZEŃ CYFROWA PODCZAS
PANDEMII COVID-19

Wirus SARS-CoV-2 jest znany całemu światu od czasu zgłoszenia pierwszego zachorowania w grudniu 2019 r. Sytuacja zmieniała się w oszałamiającym tempie: od wybuchu regionalnej epidemii do globalnej pandemii
z wciąż rosnącą liczbą infekcji. W rezultacie rządy na całym świecie starają
się powstrzymać lub przynajmniej spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa,
wprowadzając wszelkiego rodzaju środki w celu ochrony ludzi. Chociaż
COVID-19 niewątpliwie wywołuje obawy dotyczące bezpieczeństwa,
zdrowia publicznego i porządku, sytuacja ta jest również dobrym przykładem na rozprzestrzenianie się niekonwencjonalnych (cyber)zagrożeń
oraz na to, w jaki sposób społeczeństwa i państwa są nie tylko narażone
na nowe wirusy, ale także na nowe i różne rodzaje złośliwej aktywności
internetowej. Rządy stoją przed trzema konkretnymi wyzwaniami w tym
zakresie. Zanim jednak zostaną opisane, należy bliżej przyjrzeć się zagrożeniom hybrydowym i niekonwencjonalnej wojnie oraz temu, jak obecna
pandemia demonstruje ich rosnącą powszechność oraz dlaczego powinni
dbać o to decydenci (Szymański, 2020).
Globalny postęp technologiczny w ostatnich dziesięcioleciach oprócz
niewątpliwych zalet, ma również ciemną stronę – powstanie zagrożeń hybrydowych. W szczególności w cyberprzestrzeni globalizacja i rewolucja
technologiczna – cyfryzacja, rozwój internetu – zatarły granice między
bardziej uporządkowanymi obszarami życia. Technologie inteligentne
i cyfrowe, takie jak np. tak zwany internet rzeczy (Internet of things), łączą
konsumentów ze sobą, ale także zapewniają dostęp do ich codziennego
życia podmiotom korporacyjnym lub państwowym oraz przestępcom.
Niezależnie od tego, czy coś jest publiczne, czy prywatne, często nie można
już wyraźnie tego odróżnić. Podobnie światy analogowy i cyfrowy stają
się coraz bardziej powiązane ze względu na te trendy. Zmiany te nie tylko zwiększyły globalne współzależności, ale też poszerzyły potencjalną
powierzchnię ataku na całe społeczeństwo. Nowe strefy wpływów dają
podmiotom prywatnym lub politycznym możliwości wykorzystywania
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złośliwych działań na wszystkich poziomach. Może to przybrać formę
cyberataków, szpiegostwa, kampanii dezinformacyjnych, ekstremistycznych treści online lub radykalizacji wypowiedzi w internecie.
Na przykład cyberataki mogą wpływać na serwery rządowe lub indywidualne albo niszczyć infrastrukturę krytyczną, w tym sektor energetyczny
i finansowy. Mogą to być pojedyncze incydenty lub seria skoordynowanych
ataków. Czyny te mogą być popełniane przez osoby prywatne, samotnych
przestępców, terrorystów lub zorganizowane grupy przestępcze, a także na zlecenie rządów. Skutki mogą pozostać czysto cyfrowe, takie jak
zhakowane systemy lub skradzione informacje, lub mogą rozciągać się
na domenę fizyczną, na przykład w przypadku zakłócenia podstawowych
usług lub operacji. Prawidłowe określenie, który z tych scenariuszy ma zastosowanie w danym momencie, jest niezwykle skomplikowane i trudne
do osiągnięcia właśnie ze względu na hybrydowy i niekonwencjonalny
charakter tych zagrożeń (Maciejewski, 2019).
Rosnące stosowanie niekonwencjonalnych i hybrydowych metod ataku
na poziomie międzynarodowym można również zaobserwować w obecnym kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19. Cyberprzestępczość znacznie wzrosła w trakcie pandemii. Ponieważ ludzie izolują się
lub są poddawani kwarantannie w domu, więcej ich działań tymczasowo
przeniosło się do świata cyfrowego, narażając się na złośliwe wykorzystanie.
Co więcej, przestępcy wykorzystują wysoki stopień niepewności i niepokoju
społecznego w obliczu choroby. Inżynieria społeczna i cyberataki przeciwko
organizacjom i osobom fizycznym są w związku z tym gwałtowne. Istnieje
wiele przykładów ataków na osoby prywatne, telepracowników i firmy, ale
także szpitale i instytucje publiczne – czasami nawet powodujące całkowite
ich zamknięcie. Ustalenie, czy takie incydenty są konsekwencją działań
przestępczych lub wtrącania się obcych rządów, stanowi kluczowe wyzwanie. To samo dotyczy rozróżniania niezamierzonego rozpowszechniania
fałszywych informacji od celowego rozpowszechniania fałszywych treści
w celu uzyskania korzyści politycznych lub finansowych. Przypisywanie
zarówno cyberataków, jak i rozpowszechnianie fałszywych informacji jest
już wystarczająco skomplikowane. Teraz komplikuje go jeszcze pandemia,
która powoduje, że sytuacja jest bardziej zagmatwana i jeszcze bardziej
obciąża zasoby publiczne i możliwości (Kozłowski, 2020).
Niemniej jednak niektóre z tych niekonwencjonalnych zagrożeń zostały
skutecznie przypisane podmiotom geopolitycznym, takim jak Rosja czy
Chiny. Chociaż nie ma w pełni rozwiniętej wojny hybrydowej, oba kraje
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obecnie wykorzystują kryzys COVID-19, aby rozpocząć kampanie dezinformacyjne na dużą skalę. Od stycznia 2020 r. Rosja realizuje hybrydową
strategię w tym zakresie, aby zwiększyć swoje wpływy i zdestabilizować
demokracje zachodnie. Z jednej strony prokremlowskie placówki szerzą
dezinformację związaną z koronawirusem, aby wywołać panikę w zachodnich (społecznych) mediach i pogorszyć sytuację zdrowia publicznego
w krajach europejskich poprzez zwiększenie niepokoju i nieufności wobec
władz i instytucji krajowych. Obejmuje to narracje o stworzonym przez
człowieka wirusie jako biologicznej broni globalnych elit. Z drugiej strony
Rosja prezentuje się jako kontrolująca i angażuje się w otwartą „dyplomację wirusową”, udzielając na przykład wsparcia medycznego Włochom.
Tutaj otwarcie podkreśla się sukces autokratycznego systemu w walce
z COVID-19 w przeciwieństwie do demokratycznych państw. Chociaż
pandemia przyspieszyła rosyjskie działania dezinformacyjne, stosowanie
hybrydowych taktyk nie powinno być zaskoczeniem. Już na początku
2013 r. rosyjski szef sztabu generalnego Walerij Gierasimow opublikował artykuł, w którym stwierdził, że przyszłe wojny będą coraz częściej
toczone środkami pozamilitarnymi, a nie konwencjonalnymi metodami
wojskowymi (Legucka, Przychodniak, 2020).
Chiny stanowią kolejny przykład znaczenia niekonwencjonalnych
zagrożeń i wojny hybrydowej w kontekście pandemii koronawirusa.
Od stycznia 2020 r. chiński rząd prowadzi kampanie dezinformacyjne
w kraju i za granicą. Podobnie jak Rosja, Chiny przedstawiają siebie i swój
scentralizowany system polityczny jako lepszy w walce z chorobą w porównaniu z demokracjami zachodnimi, zwłaszcza USA. Ponadto fałszywe
narracje pochodzące z Chin, przypisujące pochodzenie wirusa innym
krajom, są rozpowszechniane na całym świecie. Konkurujące narracje
związane z pandemią są odrzucane jako antychińskie strategie obcych
rządów (Legucka, Przychodniak, 2020).
Jednak niekonwencjonalne taktyki są stosowane nie tylko przez podmioty państwowe lub w scenariuszach wojny hybrydowej. Podmioty niepaństwowe również wykorzystują kryzys spowodowany koronawirusem,
aby zwiększyć swój wpływ. Celowo zacierają granice między prawdziwą
a fałszywą informacją, dołączając własne narracje do istniejących (społecznościowych) treści medialnych, podsycając w ten sposób propagandę
i mowę nienawiści dla własnych celów.
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DYSTANS SPOŁECZNY I IZOLACJA

Pandemia COVID-19 i narzucona „blokada” spowodowały, że większość osób pozostawała zamknięta w domu, mając codziennie więcej czasu
na spędzanie w internecie i coraz częściej polegając na tym medium jako
pośredniku w dostępie do usług, które zwykle uzyskują offline. Rozprzestrzenianie się choroby COVID-19 zaowocowało bezprecedensowymi
środkami ograniczającymi podróże i aktywność w wielu krajach. Dystansowanie społeczne, tj. zmniejszanie interakcji między osobami w celu
spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa, stało się nową normą (Butrym,
2012). Unikanie kontaktów społecznych może całkowicie zmienić liczbę
i rodzaje czynności wykonywanych poza domem. Można oczekiwać, że popyt na podróże zmniejszy się, a ludzie będą rzadziej korzystać ze środków
transportu publicznego.
Dystans społeczny jest sposobem na powstrzymanie ludzi od bliskich
lub zbyt częstych interakcji, które powodują rozprzestrzenianie się infekcji.
Szkoły i inne miejsca spotkań, takie jak kina, są zamknięte, a wydarzenia
sportowe i nabożeństwa – odwołane. Izolacja zapobiega rozprzestrzenianiu
się choroby zakaźnej poprzez oddzielenie chorych od zdrowych. Potrwa tak
długo, jak choroba jest zaraźliwa dopóki wirus nie straci swojej zjadliwości
(Molęda-Zdziech, 2020). Dystans społeczny może negatywnie wpływać
na subiektywne samopoczucie i stan zdrowia, ponieważ może prowadzić
do izolacji społecznej i ograniczonej aktywności fizycznej. W rezultacie
spacery i jazda na rowerze mogą być jedynymi sposobami utrzymania
zadowalającego poziomu zdrowia i dobrego samopoczucia. W związku z tym decydenci i planiści powinni starać się zachęcać do aktywnego
podróżowania, podczas gdy operatorzy transportu publicznego powinni
koncentrować się na tworzeniu sposobów bezpiecznego zeń korzystania.
Przykłady dystansu społecznego i fizycznego, które pozwalają uniknąć
większych tłumów lub zatłoczonych przestrzeni, to:
• praca w domu zamiast w biurze;
• zamykanie szkół lub zmiana na zajęcia online;
• „odwiedzanie” bliskich przez urządzenia elektroniczne zamiast osobiście;
• anulowanie lub przełożenie konferencji i dużych spotkań, wyjazdów
służbowych czy podróży.
Obecnie, gdy COVID-19 rozprzestrzenia się wśród społeczności na całym świecie, pojawiają się frazy, takie jak „dystans społeczny”, „kwarantanna”
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czy „izolacja”. Dystans społeczny utrzymywany jest po to, by zwiększać
przestrzeń fizyczną między ludźmi, aby uniknąć rozprzestrzeniania się
choroby. Utrzymywanie co najmniej dwumetrowej odległości od innych
ludzi zmniejsza ryzyko zarażenia się wirusem. Fizyczne dystansowanie
oznacza ograniczenie liczby osób, z którymi ludzie kontaktują się i dystansują od siebie, aby ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się wirusa
między nimi.

PODSUMOWANIE

Cyberprzestępcy atakują sieci komputerowe i urządzenia osób fizycznych, firm, a nawet organizacji globalnych w czasie, gdy cyberobrona
może zostać obniżona z powodu przeniesienia uwagi na kryzys zdrowotny.
Organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych muszą podjąć pełną
współpracę w celu wykrywania, prowadzenia dochodzeń, przypisywania
i ścigania powyższych przestępstw oraz postawienia przed sądem tych, którzy wykorzystują pandemię COVID-19 do własnych celów przestępczych.
Niektóre rządy wykorzystują obecnie pandemię do wzmocnienia swoich
wpływów geopolitycznych za pomocą niekonwencjonalnych środków,
np. kraje regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz Bałkanów
Zachodnich. Kampanie dezinformacyjne związane z koronawirusem zostały wykorzystane do podsycenia nastrojów zarówno anty- i proirańskich,
jak również dyskursu antyunijnego (Turcja) lub wtrącania się w debaty
wyborcze w Macedonii Północnej i Serbii (König, 2020).
Pandemia COVID-19 czyni osoby i społeczeństwo niezwykle wrażliwymi pod każdym względem. Podczas kryzysu wszyscy bardziej niż kiedykolwiek polegamy na systemach komputerowych, urządzeniach mobilnych
i internecie, aby pracować, komunikować się, robić zakupy, udostępniać
i otrzymywać informacje oraz w inny sposób łagodzić wpływ dystansu
społecznego. Istnieją dowody na to, że złośliwi „aktorzy” wykorzystują
luki w sieci Internet na swoją korzyść. Czas pandemii COVID-19 wyraźnie
potwierdza, że szerokopasmowy internet jest użytecznym narzędziem –
ponieważ o wiele więcej działań jest dostępnych. Wydaje się, że nawet
media społecznościowe mają prawdziwy cel społeczny w momencie
kryzysu narodowego, kiedy wiele osób może połączyć się zdalnie, nawet
z sąsiadami – czy to dom obok czy mieszkanie.
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PROTESTY KOBIET W CZASIE
PANDEMII JAKO NOWA FORMA
SPOŁECZNEGO OPORU
ABSTRAKT

Artykuł ma na celu analizę form protestów kobiet w czasie pandemii, zainicjowanych przez organizacje non-profit: Ogólnopolski Strajk Kobiet, Federację na Rzecz
Kobiet i Planowania Rodziny, Dziewuchy Dziewuchom oraz Stowarzyszenie
Kongres Kobiet, z perspektywy teorii nowych ruchów społecznych.
Badania wpisują się także w nurt metodologii feministycznych, zakładających,
że niesprawiedliwe relacje społeczne powinny zostać zmienione, a nauka może
je wspomagać.
Materiał badawczy stanowiły wpisy internetowe zamieszczane przez organizacje na ich stronach i profilach w mediach społecznościowych, dotyczące aktów
sprzeciwu wobec projektu ustawy o zmianie warunków dopuszczalności przerywania ciąży. Cezura czasowa obejmowała działania od momentu ogłoszenia
pierwszego czytania, tj. 6 kwietnia 2020 r., do 16 kwietnia 2020 r., kiedy do owego
czytania doszło.
S Ł O WA K L U C Z O W E : R U C H Y S P O Ł E C Z N E K O B I E T ,
F E M I N I Z M , P RO T E S T Y KO B I E T, A B O RC J A
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NOWE RUCHY SPOŁECZNE – WPROWADZENIE

Z uwagi na mnogość wyjaśnień dotyczących ruchów społecznych należy
zacząć od określenia czynników odróżniających je od innych podobnych
im zjawisk społecznych. Ruchy społeczne mają bowiem specyficzną wielkość i charakter. Zachodzą w nich określone interakcje, a uczestnikami
kierują konkretne motywacje. Kluczowa jest także identyfikacja członka
z ruchem, w którym uczestniczy (Paleczny, 2010, s. 13).
Najogólniejsza definicja podaje, że ruchy społeczne to „zbiorowe dążenie ludzi do realizacji wspólnego celu” (Szczepański, 1997, s. 253). Z kolei
Wojciech Modzelewski zaznacza, że konkretne działania można zaliczyć
do ruchów społecznych, jeśli spełniają łącznie określone warunki. Zalicza
do nich zespołową działalność zmierzającą do zmiany lub obrony zinstytucjonalizowanych stosunków ważnych z punktu widzenia interesów
określonej kategorii ludzi. Ponadto musi to być działalność grup ludności,
nie zaś działalność państwa czy organów władzy państwowej. Aktywności towarzyszyć muszą przekonania ideologiczne, będące jednocześnie
czynnikiem mobilizującym do działań (Modzelewski, 1976, s. 50–67).
Szczegółowe opisy uzupełniające definicje ogólne dotyczące ruchów
społecznych wskazują na kryteria określające m.in. poziom organizacji,
zakres spontaniczności, inność, samoświadomość, wspólny zestaw opinii,
przekonań i idei, wspólnotowość (celów działań) (Gliński, 1996, s. 24–25).
Celem działania ruchów społecznych jest wywołanie zmiany, definiowanej
przez członków w podobny sposób (Sztompka, 2005, s. 226). Warto także
zauważyć, że cele określonej grupy są zdefiniowane przez jej potrzeby
i interesy (Ulicka, 1993, s. 6).
Ciekawe z punktu widzenia ruchów kobiet są określone przez Christiana
Fuchsa komponenty ruchu społecznego, takie jak:
• negacja dominujących wartości, instytucji i struktur,
• zmiana społeczna,
• działanie zbiorowe,
• przeciwnik,
• niezadowolenie,
• nadzieję na zmiany,
• nowa wrażliwość,
• poszukiwanie nowych tożsamości, znaczeń i wartości zbiorowych,
• metody protestu,
• cele,
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• opozycja pozaparlamentarna,
• społeczeństwo obywatelskie,
• sfera publiczna.
Innymi elementami ruchu społecznego wymienianymi autora są między innymi reaktywność i proaktywność, alternatywne kwestie polityczne,
wartości oraz cele, wydarzenia i kampanie protestacyjne towarzyszące
ruchowi. Wedle jego rozważań ruch opiera się na swoistych praktykach
i strategiach komunikacyjnych, a także sieci działaczy i sieci grup. Działania
ruchu dotyczą problemów społecznych i zażaleń, które często prowadzą
do moralnego oburzenia społeczeństwa. Wówczas dochodzi do mobilizacji
społecznej działaczy. Fuchs do ruchu społecznego zalicza także percepcję i interpretację problemów społecznych, mobilizację i demobilizację
struktur, wyzwalanie protestów i rozprzestrzenianie efektów, możliwości
i ograniczenia/represje oraz stopień oddziaływania na świadomość społeczną (Fuchs, 2006, s. 110).
Na podstawie powyższego można wskazać, że ruch kobiet wpisuje
się w nowe ruchy społeczne, spełniając jego wyznaczniki. Stymulatorem
aktywności ruchu w 2020 roku była próba zmiany przepisów prawnych,
które bezpośrednio dotyczą jego uczestniczek. Działalność zbiorowa wynikała z niezadowolenia i negacji próby ingerencji w prawa reprodukcyjne
kobiet. Feminizm jako ruch społeczny zachowuje swą ciągłość od początku istnienia z różnym natężeniem działań. Częstym przejawem oporu
są różnego rodzaju akcje protestacyjne, także te wykorzystujące nowe
technologie komunikacyjne. Celem ruchów feministycznych jest głębokie przeobrażenie społeczne dla równego traktowania kobiet i mężczyzn
oraz uwrażliwienie na kobiece doświadczenia. Choć teoretycy skłonni
są mówić raczej o różnych feminizmach, to każdą jego odmianę łączy
sprzeciw wobec dyskryminowania kobiet i postulat zmiany społecznej
na rzecz praw kobiet (Zygmunt, 2009, s. 338).

TŁO W YDARZEŃ

Temat aborcji w Polsce jest niezmiennie podejmowany przez różnego
rodzaju środowiska od kilkunastu lat. Swoje poglądy wyrażają politycy,
dziennikarze oraz aktywiści, opowiadający się za całkowitą legalizacją
aborcji (tzw. aborcja na życzenie) zaś z drugiej strony pojawiają się głosy
postulujące całkowity jej zakaz.
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Do tej pory obowiązująca w tej kwestii jest ustawa z dnia 7 stycznia
1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78 ze zm.), która
dopuszcza przerywanie ciąży w trzech określonych przypadkach.
Pierwszy z nich dotyczy ciąży stanowiącej zagrożenie dla życia lub
zdrowia kobiety ciężarnej. Kolejny ma zastosowanie, gdy ciąża powstała
w wyniku czynu zabronionego. Ostatni odnosi się do ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego
życiu. Tenże zapis zdaniem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj
aborcję” powinien zostać wykreślony, o co wnioskowali w projekcie złożonym do Sejmu 30 listopada 2017 roku1. Wówczas nie został on formalnie
odrzucony przez Sejm obowiązującej kadencji, zatem zgodnie z przepisami
dotyczącymi inicjatyw obywatelskich przeszedł do procedowania na kolejną
kadencję. Dnia 22 listopada 2019 r. skierowano go do pierwszego czytania
na posiedzeniu Sejmu2. Z uwagi na fakt, że posłowie muszą zająć się obywatelskim projektem do sześciu miesięcy po zgłoszeniu go do pierwszego
czytania, posiedzenie Sejmu IX kadencji 15 i 16 kwietnia było ostatnim
terminem, by zgodnie z prawem to zrobić.
Pierwsze tzw. Czarne Protesty były wyrazem sprzeciwu wobec złożonego
do Marszałka Sejmu wniosku o rejestrację Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”, które miało miejsce 14 marca 2016 roku. Projekt
ustawy zawierał zapis o całkowitym zakazie aborcji oraz jej penalizacji.
Propozycję poparł również Kościół katolicki oraz ówczesna premier Beata
Szydło. W odpowiedzi zostały utworzone ogólnopolskie grupy na portalu społecznościowym Facebook pod nazwą „Dziewuchy dziewuchom”
oraz „Ogólnopolski Strajk Kobiet”, zrzeszające zwolenniczki obowiązującej
ustawy dotyczącej przerywania ciąży, a następnie ich lokalne podgrupy. Na ulice miast wyszły kobiety w ramach akcji zainicjowanej przez
Partię Razem „Nie dla torturowania kobiet”. Kolejną formą oporu było
indywidualne wyrażanie sprzeciwu wobec restrykcji za pośrednictwem
mediów społecznościowych pod nazwą „Trudny okres dla rządu” oraz
„Wyślij wieszak Pani Premier”. Kobiety podjęły także działania prawne,
składając wniosek do Marszałka Sejmu o rejestrację Komitetu Inicjatywy
1

2

Zob. Obywatelski projekt ustawy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
„Zatrzymaj aborcje”, http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/
BCD189DEECEDC8ECC12584BA0040FA02/%24File/36.pdf.
Zob. Przebieg procesu legislacyjnego: sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.
xsp?id=8A228EFE6CC79FEFC12584BD003C3DEF.
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Ustawodawczej „Ratujmy kobiety” wraz z projektem ustawy „O prawach
kobiet i świadomym rodzicielstwie”.
Następnie odbyły się kolejne akcje protestacyjne „Ani kroku dalej”
z powodu dopuszczenia do pierwszego czytania w Sejmie projektu zakazu i penalizacji aborcji. Działaczka Partii Razem zainicjowała wówczas
akcję społeczną #czarnyprotest.
W trakcie 26. posiedzenia Sejmu RP odbyło się pierwsze czytanie
obu projektów inicjatyw obywatelskich, proponujących zmiany zapisów
prawnych regulujących dostęp do przerywania ciąży. Następnie odrzucono projekt „Ratujmy kobiety”, a do dalszych prac w komisjach przyjęto
projekty zmian prawnych proponowanych przez Komitet „Stop Aborcji”.
W ponad 150 miejscowościach w Polsce i poza jej granicami odbył
się „Ogólnopolski Strajk Kobiet”, tak zwany Czarny Poniedziałek. Mimo
że projekt ustawy całkowicie zakazującej aborcji został odrzucony przez
Sejm, kobiety nie rezygnowały z protestów. W październiku 2016 roku,
w rocznicę islandzkiego strajku kobiet, odbył się kolejny Ogólnopolski
Strajk Kobiet pod hasłem: „Nie dla pogardy i przemocy wobec kobiet.
Nie dla ingerencji Kościoła w politykę. Nie dla polityki w edukacji” oraz
Międzynarodowy Strajk Kobiet z udziałem ponad pięćdziesięciu krajów
na całym świecie. Zorganizowano także Ogólnopolski Marsz dla Matek,
protest „Kobiety idą po prawo i sprawiedliwość”, wydarzenia pod nazwą
„Krąg Ciszy” w reakcji na śmierć wielokrotnie zgwałconej kobiety z Łodzi
oraz zaniedbań policji.
W pierwszą rocznicę Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i Czarnego Poniedziałku w całej Polsce odbył się Czarny Wtorek, w trakcie którego
prowadzono zbiórkę podpisów pod projektem ustawy „Ratujmy Kobiety
2017” oraz demonstracje pod hasłem „Miarka się przebrała”, organizowane
wspólnie przez grupy kobiece i opozycyjne partie polityczne.
Zorganizowano także pikiety mobilizacyjne „DÉJÀ VU! Ogólnopolski Strajk Kobiet // Polish Women on Strike” oraz akcję „Nie jesteś sama”
zrzeszającą kobiety po zabiegu przerwania ciąży.
Podczas Drugiego Międzynarodowego Strajku Kobiet: 8M International
Women’s Strike / Paro Internacional de Mujeres pod hasłem „Jesteśmy
wszędzie” przeprowadzono demonstracje, happeningi i akcje edukacyjne.
Największa w Polsce demonstracja na rzecz kobiet w historii (Korolczuk, Kowalska, Ramme, Snochowska-Gonzalez, 2019, s. 16) – Czarny
Piątek – pod hasłem „Idziemy na Nowogrodzką” miała miejsce 23 marca
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2018 roku, a uczestniczyło w niej od 50 tys. do 90 tys. osób (w zależności
od szacunków).

PROTESTY W CZASIE PANDEMII
KORONAWIRUSA

Zastosowaną metodą badawczą była jakościowa analiza zawartości
profili organizacji w serwisach społecznościowych oraz ich stron internetowych. Celowy dobór próby wynikał z największej aktywności owych
grup w działalności protestacyjnej. Metoda pozwoliła uzyskać odpowiedzi
na następujące pytania badawcze: jakie były cele osób protestujących oraz
jakiego rodzaju akty protestacyjne były przez nie podejmowane.
Z uwagi na planowane w Sejmie czytanie projektu ustawy zaostrzającej
prawo aborcyjne środowiska kobiece zapowiedziały, że choć nie mogą
wyjść na ulicę jak w przypadku wcześniejszych prób zmiany prawa dotyczącego przerywania ciąży, znajdą sposób, by zatrzymać projekt. Zatem
to prawdopodobieństwo zwiększenia wpływu decyzji politycznych na życie
obywatelek było stymulatorem działań ruchu społecznego kobiet (Offe,
1995, s. 218–224).
W aspekcie protestów kobiet obywatelstwo należy rozumieć jako publiczną praktykę, która umożliwia doświadczanie własnej skuteczności
i podmiotowości obywatelskiej (Raciborski, 2011, s. 46). Badaczka feministyczna Ruth Lister zauważa, że kobiece „akty uczestnictwa we wspólnotach,
których istnienie podtrzymują, świadczą o powstaniu nowych i otwartych
form autentycznego obywatelstwa, godnych tego, by je dostrzec” (Lister,
2008, s. 32). Zatem to skuteczność działań buduje poczucie sprawczości
obywatelskiej kobiet jako uczestniczek życia politycznego i społecznego.
Działania na rzecz egzekwowania własnych praw stały się realizacją idei
aktywności obywatelskiej kobiet. Ważne jest, że do protestu mogły włączyć się osoby z każdego miejsca na świecie, które łączyła wspólna chęć
wyrażenia sprzeciwu wobec próby zaostrzenia tzw. prawa aborcyjnego.
Działania protestujących miały na celu obronę ustalonego status quo
jako ważnego z punktu widzenia kobiet. Ponadto w akcje zaangażowane
były obywatelki i obywatele niezwiązani z organami władzy państwowej.
Powyższe kwestie wpisują się w warunki istnienia ruchów społecznych,
przy równoczesnym przekonaniu ideologicznym, będącym jednocześnie
czynnikiem mobilizującym do działań (Modzelewski, 1976, s. 50–67).
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Ideologią tą jest feminizm, zakładający istnienie nierówności społecznych,
polegających na odmiennym traktowaniu kobiet wyłącznie ze względu
na płeć.
Wobec obostrzeń związanych z pandemią w Polsce kobiety były zmuszone nieco zmodyfikować swoje działania. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych kanałów komunikacyjnych i nowych mediów możliwe było
sprawne komunikowanie się działaczek, a ruch przybrał formę zdecentralizowaną. Zsieciowanie to przebiegło po myśli nowych ruchów społecznych,
które wykorzystują nowoczesne technologie w celu wymiany informacji
(Korolczuk, 2016, s. 91–113). W efekcie komunikacja stała się nieodłączną
częścią struktury organizacyjnej.
Organizacja „Ogólnopolski Strajk Kobiet” wykorzystała między innymi portal Facebook do transmisji na żywo dyskusji z udziałem 48 kobiet,
wśród których znalazły się aktywistki, artystki, posłanki, dziennikarki.
Rozmowę prowadziła przewodnicząca Organizacji – Marta Lempart, podkreślając wspólnotowy charakter wydarzenia. Dowodzi to, że poczucie
wspólnoty w nowych ruchach społecznych tworzy się dzięki wymianie
spersonalizowanych, nasyconych emocjami treści, a nie przez budowanie
klasycznej struktury organizacji i spójnej kolektywnej tożsamości (Bennett,
Segerberg, 2012).
Z kolei grupa „Dziewuchy dziewuchom” za pośrednictwem internetu
przeprowadziła akcję protestacyjną pod hasłem #ProtestDomowy, polegającą na publikacji filmów nagranych przez internautki wyrażające
sprzeciw wobec proponowanego projektu ustawy. Na profilu grupy podano
informację o ponad trzystu nadesłanych materiałach.
Do protestu odbywającego się za pomocą sieci internetowej wykorzystano także technologię automatycznego wysyłania wiadomości na skrzynki
mailowe do posłanek i posłów z apelem o wyrażenie sprzeciwu wobec
złożonego projektu ustawy, powołując się przy tym na prawa człowieka,
do których działaczki zaliczają aborcję. Następnym krokiem było masowe umieszczanie na profilach w mediach społecznościowych polityków
wpisów z hasztagiem #aborcjaprawemczłowieka. Według informacji zamieszczonych na profilu „Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny”
wysłanych zostało prawie trzy miliony wiadomości mailowych przez ponad
siedem tysięcy osób (Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny,
Portal Facebook, 23.04.2020 r.)
Internet posłużył także kolejny raz do stworzenia petycji skierowanej
do premiera RP Mateusza Morawieckiego, posłów i posłanek wzywającej
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do zaniechania prac nad projektem ustawy. Petycję podpisało dotychczas
943 687 osób (stan na dzień 12.06.2020 r.).
Nowoczesne technologie zapewniły możliwość aktywności obywatelskiej osobom, które nie miały sposobności działania w rzeczywistej
przestrzeni publicznej.
Powyższe przykłady pokazują, jak wiele sposobów działania mającego
na celu wyrażanie obywatelskiej aktywności dają nowe technologie, zwłaszcza kiedy tradycyjne formy oporu nie są możliwe do zrealizowania, media
otwierają perspektywę zaangażowania. Rozproszone w całym kraju kobiety
miały jednakże poczucie więzi stworzonej za pomocą sieci. Każda z nich
miała także okazję dołączenia do protestu, co wpisuje się w bezpośredni
i niehierarchiczny charakter nowych ruchów społecznych.
Kolejnym przejawem oporu był tzw. protest kreatywny. Plakaty przedstawiające logo protestu – kobietę w masce z błyskawicą udostępniano
do pobrania na profilu społecznościowym „Ogólnopolskiego Strajku Kobiet”. Organizatorki zachęcały także do samodzielnego wykonania plakatu
z dowolnym hasłem odnoszącym się do sprzeciwu wobec projektu ustawy
lub do zamieszczania haseł „Piekło kobiet”, „Nie składamy parasolek” lub
„Odrzuć projekt Godek”. Gotowe plakaty umieszczano w oknach i na balonach, a także w przestrzeni miejskiej. Część z nich rozwieszono także
w miejscach, gdzie mieszczą się siedziby władz. Choć wydawać by się
mogło, że taki rodzaj oporu nie ma większego znaczenia, to należy podkreślić, że protestujące kobiety chciały być przede wszystkim być usłyszane.
Pojedyncze działania w ramach protestu mogły być uznawane za mało
istotne, jednak ich suma pokazała wielotysięczne kobiece zaangażowanie.
W poprzednich latach masowy zryw zapewnił im miejsce w debacie publicznej. Jak określa go Ewa Majewska, ten słaby opór spowodował przełamanie poczucia bezsilności (Majewska, 2018). W 2016 roku kobietom
udało się wywalczyć odrzucenie projektu ustawy całkowicie zakazującej
aborcji, co dało im poczucie sprawczości. Cztery lata później w obliczu
kolejnej próby zmiany prawa miały już świadomość, że tylko ich własne
działania przyniosą oczekiwany efekt. Co więcej, wspólne doświadczenie
nierówności i dyskryminacji przyczyniło się do budowania poczucia solidarności między uczestniczkami protestów (Ostaszewska, 2017, s. 128).
Wybór między różnymi formami protestu pozwolił na zaangażowanie
w dowolnym obszarze działań, oddając w ich ręce inicjatywę formy oporu.
Zależne było to także od dostępnych narzędzi komunikacyjnych oraz sytuacji zawodowej obywateli (część osób wyrażających chęć udziału w proteście
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odbywającym się w przestrzeni publicznej wykonywała w tym czasie
obowiązki zawodowe, zaś ich działania musiały ograniczyć się do oporu
wyrażanego poprzez kanały komunikacji zapośredniczonej w mediach).
Protestujący podczas pandemii nie zrezygnowali z wyrażania sprzeciwu
w przestrzeni publicznej. Wszystkie akcje protestacyjne musiały być jednak
dogłębnie przemyślane i przeprowadzone wedle zasad bezpieczeństwa, choć
można mówić o względnie spontanicznym zrywie, ponieważ wiadomość
o planowanym czytaniu projektu ustawy dotarła do środowisk kobiecych
około tygodnia wcześniej. Okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec zaostrzenia prawa aborcyjnego były także kolejki pod sklepami, gdzie kobiety
prezentowały przyniesione plakaty, zachowując przewidzianą odległość
od siebie. W protestach wzięły udział zarówno doświadczone aktywistki,
jak i osoby zaangażowane po raz pierwszy, tworząc różnorodną grupę
aktywnych działaczy. Należy podkreślić, że mimo zachowania zasad bezpieczeństwa część protestujących została ukarana przez policję mandatami,
co wskazuje na próbę ograniczenia działań protestujących. Osobom tym
swoje wsparcie prawne oferowała grupa „Ogólnopolski Strajk Kobiet”. Akcja
protestów była najbardziej podobna to typowych form z poprzednich lat,
choć liczba uczestników była mocno ograniczona.
W miejscach publicznych protestowano także na rowerach, do których przymocowane były plakaty lub czarne parasolki – symbol protestów,
którego genezy upatruje się w walce o prawa wyborcze kobiet w Polsce
w 1918 roku (por. Szewczyk, 2018; Chutnik, 2016).
Nietypową formą protestu był tzw. protest samochodowy. W Polsce
i miastach europejskich obywatele wspierający kobiety w walce o utrzymanie
dotychczasowego prawa aborcyjnego wyjechali na najbardziej uczęszczane
ulice, używając klaksonu dla zwrócenia uwagi. W oknach samochodów wystawione zostały plakaty, a na pojazdach namalowano błyskawice i symbole
kobiecości – tzw. lusterka Wenus. W proteście brali udział m.in. mieszkańcy
Warszawy, Wrocławia, Kielc, Piotrkowa Trybunalskiego, a nawet Toronto.
Dołączały także pojedyncze osoby z całej Polski i Europy. W efekcie tych
działań 14 kwietnia doszło do zablokowania ruchu na rondzie Dmowskiego
w Warszawie – zbiegu dwóch największych ulic stolicy.
Protest odbył się także pod Radą Europy w Strasburgu, gdzie kobiety
z plakatami i transparentami wyrażały sprzeciw wobec zaostrzenia ustawy
dotyczącej aborcji. Następnie publikowały zdjęcia z protestu w mediach
społecznościowych, podpisane następującym apelem:
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Żądamy możliwości przerwania niechcianej ciąży do 12. tygodnia, dla
wszystkich kobiet, w tym niepełnoletnich, refundowanej przez Rząd.
Zbieramy 100 000 podpisów – nie poniżamy się, błagając o niewprowadzenie w życie ustawy upokarzającej i zniewalającej – sięgamy po swoje
prawa, jesteśmy obywatelkami Europy (Kongres Kobiet, 15.05.2020).

Powyższe działania miały na celu udowodnienie siły kobiet i realnych
działań na rzecz utrzymania obowiązującego prawa. Organizatorki zadbały
o kontakt z mediami lokalnym i ogólnopolskimi, dzięki czemu publikowano
na bieżąco informacje o proteście, a także relacje z jego przebiegu. Dzięki
temu z kolei o protestach pisały także media europejskie, m.in. w Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii.

PODSUMOWANIE

W obliczu pandemii koronawirusa w Polsce i licznych obostrzeń z nią
związanych, m.in. dotyczących zgromadzeń w miejscach publicznych,
niemożliwe było przeprowadzenie typowych akcji protestacyjnych. Przestrzegając zasad bezpieczeństwa, protestujący ograniczyli się do prezentowania plakatów i symboli związanych z ruchem kobiecym w przestrzeni
publicznej i oknach własnych domów. Protestowano także na ulicach miast,
jeżdżąc samochodami i rowerami, tłumacząc się pilną potrzebą – potrzebą godności i wolności (z opisu wydarzenia na profilu Ogólnopolskiego
Strajku Kobiet na Facebooku). Liczne akcje prowadzone w domach oraz
za pomocą mediów społecznościowych pokazały siłę nieformalnej ogólnopolskiej sieci protestu. Pomimo trudnego dla działań obywatelskich
czasu, kobiety udowodniły, jak duża jest skala ich zaangażowania. Media w Polsce i Europie zwróciły uwagę na działania protestujących, także dzięki udziałowi osób publicznych. Kolejny raz do debaty publicznej
wrócił temat aborcji. Efekt ten został osiągnięty, ponieważ wiele instytucji europejskich zwróciło się do polskich władz o zaniechanie ingerencji
w te kwestie. Między innymi na stronie internetowej organizacji Amnesty
International pojawiła się petycja do prezydenta, premiera i członków
parlamentu polskiego wzywająca do odrzucenia projektu obywatelskiego
dotyczącego ograniczenia możliwości przerywania ciąży w przypadku
ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu (amnesty.org.pl/akcje/
dostep-do-bezpiecznej-i-legalnej-aborcji-w-polsce-zagrozony/).

Protesty kobiet w czasie pandemii jako nowa forma społecznego oporu
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Podobny apel wystosowali Komisarz Praw Człowieka Rady Europy,
ekspertki i eksperci działający w procedurach specjalnych ONZ oraz eurodeputowani Parlamentu Europejskiego.
Głównym celem protestów było nakłonienie członków polskiego Sejmu
do odrzucenia projektu ustawy, co się jednak nie udało. Projekt został
skierowany do dalszych prac w komisji.
Poprzez różnego rodzaju działania ruch kobiecy zaciera podział na sferę
prywatną uznawaną za „kobiecą” i sferę publiczną zarezerwowaną dla mężczyzn. W ten sposób do dyskursu publicznego włączone zostały kwestie
dotąd uznawane za prywatne, kwestie aborcji i praw do jej wykonywania.
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DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE
PGE NARODOWEGO W DOBIE
PANDEMII KORONAWIRUSA
ABSTRAKT

Artykuł zawiera analizę działań komunikacyjnych podjętych przez PGE Narodowy podczas pandemii koronawirusa w miesiącach marzec–kwiecień 2020 roku.
Cel: Ocena skuteczności strategii komunikacji w sytuacji kryzysowej związanej
z pandemią. Metoda badawcza: Analiza materiałów pozyskanych z mediów
społecznościowych oraz desk reaserch od analizowanej firmy. Wyniki i wnioski:
Artykuł ukazuje schemat działań komunikacyjnych podjętych przez opisywany
obiekt w trakcie pandemii koronawirusa. Jednym z kluczowych elementów są napisy wyświetlane na elewacji PGE Narodowego podczas pandemii czy grafiki
przygotowane specjalnie w nawiązaniu do ogólnopolskiej kampanii. Prezentowane
na elewacji przekazy zostały zauważone i pozytywnie ocenione nie tylko przez
media krajowe, ale także międzynarodowe. Wartość poznawcza: Artykuł zawiera
analizę poszczególnych działań wdrożonych przez markę w poszczególnych
miesiącach oraz ocenę zastosowanych narzędzi i metod.
S Ł OWA K LU C Z OW E : KO M U N I K AC J A K R Y Z Y S OWA , P G E
N A RO D OW Y, M E D I A S P O Ł E C Z N O Ś C I OW E , W I Z E RU N E K ,
D Z I A Ł A N I A KO M U N I K AC Y J N E .

166

Monika Borzdyńska

WPROWADZENIE

Koronakryzys, z którym zmaga się obecnie cały świat, to niewątpliwie
również kryzys percepcyjny, który w stosunkowo krótkim czasie podciął
filary współczesnego świata i właściwie w chwili obecnej nie wiadomo,
kiedy się skończy. Globalna presja na jak najszybsze wyjście z pandemii
i wynalezienie szczepionki, brak klarownych przekazów dotyczących możliwego jej zakończenia, efekt domina wynikający z zamrożenia gospodarki,
co bezpośrednio skutkuje kryzysem ekonomicznym wywołującym strach
i niepokój, wszystko to powoduje, że mamy do czynienia z realnym kryzysem. Skutki wystąpienia pandemii dotyczą każdej sfery życia. Nasza
rzeczywistość, w tym także ta zawodowa, uległa diametralnym zmianom,
a jednym z podstawowych czynników jest fakt, że większość z nas wykonuje pracę zdalnie z domu, a komunikacja zarówno zewnętrzna, jak
i wewnętrzna odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Firmy technologiczne właściwie stale oferują nowe produkty i narzędzia
zarówno dla dużych podmiotów, jak i małych firm. Niewątpliwie mamy
do czynienia z poszerzającym się zjawiskiem izolacjonizmu i to nie tylko
w obszarze zawodowym, ale także w sferze życia prywatnego. Zważyć przy
tym należy, że nawet pomimo wprowadzania działań mających na celu
odmrażanie poszczególnych dziedzin gospodarki z kryzysu nie uda nam
się wyjść błyskawicznie ani zniwelować jego skutków. Gospodarka bowiem
znacząco spowolniła, obcięte zostały budżety na działalności w różnych
obszarach, a organizacja eventów czy większych spotkań będzie możliwa
na końcowym etapie wychodzenia z globalnego koronakryzysu. Z całą
pewnością nastąpiły także zmiany na rynku pracy, być może w niektórych
obszarach z rynku pracownika znowu powrócimy do rynku pracodawcy,
co jest efektem ograniczeń, mniejszej ilości pracy, ale także wprowadzenia
nowych rozwiązań technologicznych.

WZROST ROLI MEDIÓW TR ADYCYJNYCH
I SPOŁECZNOŚCIOW YCH

Już w początkowym etapie pojawienia się koronakryzysu w Polsce
nastąpił ogólny wzrost konsumpcji mediów przez społeczeństwo, bowiem
siedzieliśmy już w domach i mieliśmy na to więcej czasu. Jak wynika
z raportu opracowanego przez MediaCom (GroupM) pn. „Analiza zmian
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w zachowaniach konsumentów oraz prognozy dot. ewolucji konsumpcji
mediów związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19” od marca nastąpił znaczący wzrost oglądalności telewizji, w tym stacji informacyjnych,
pewna grupa osób będzie wykorzystywać intensywniej media digitalowe
w celach rozrywkowych. Zgodnie z raportem nadal będzie się zwiększać
konsumpcja treści wideo, szczególnie w porze dziennej.
ZMIANY OGLĄDALNOŚCI
TV I K ANAŁÓW INFORMACYJNYCH
Rys. 1. Tabela ukazująca zmiany oglądalności TV.

Źródło: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/koronawirus-zmienia-sposob-konsumpcji-mediow

Z badania wynika, że sytuacja z całkowitą oglądalnością odmieniła się
w czwartek 12 marca – we wszystkich grupach nastąpił wyraźny wzrost
ATV r/r, a zmiana dzienna (12 vs 11 marca) wywołana zamknięciem szkół,
przedszkoli czy kin wyniosła w populacji 6 proc., w grupie rozliczeniowej
A 14–69 – 5 proc., a w grupie dzieci i młodzieży (4–19 lat) 40 proc. Badanie dowiodło ponadto, że społeczeństwo zaczęło spędzać więcej czasu
nie tylko na oglądaniu telewizji, ale także na śledzeniu treści na portalach
informacyjnych w internecie.
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Rys. 2. Tabela wskazująca na zmiany oglądalności kanałów informacyjnych.

Źródło: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/koronawirus-zmienia-sposob-konsumpcji-mediow

DIGITAL ZYSK AŁ NA ZNACZENIU

W przedmiotowym badaniu eksperci wskazywali ponadto, że media
digitalowe oraz serwisy społecznościowe zyskają na znaczeniu. Będzie
to naturalną konsekwencją ograniczenia czasu spędzanego „w drodze”
i „na mieście” na rzecz czasu spędzonego w zaciszu domowym.
Rys. 3. Tabela wskazująca na wzrost popularności mediów społecznościowych.

Źródło: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/koronawirus-zmienia-sposob-konsumpcji-mediow/

Z badania wynika, że w pierwszym tygodniu marca wyraźnie wzrosła
liczba realnych użytkowników, aktywnych na serwisach społecznościowych.
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WZROST ROLI KOMUNIK ATORÓW

Zjawisko izolacjonizmu spowodowało, że społeczeństwo znacznie intensywniej zaczęło korzystać z dostępnych komunikatorów. Dotyczy to nie
tylko komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w życiu zawodowym, ale
także komunikacji w życiu prywatnym. Potwierdza to wskazane badanie,
z którego jednoznacznie wynika, że liczba odsłon oraz czas spędzony
na obsłudze aplikacji odnotowują nawet 50-procentowy wzrost.
Rys. 4. Tabela wskazująca na intensyfikację użytkowania komunikatorów.

Źródło: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/koronawirus-zmienia-sposob-konsumpcji-mediow/

ZMIANY W OBSZARZE PUBLIC RELATIONS

Koronakryzys i strach z nim związany, zahamowanie procesu globalizacji czy wzrost roli mediów społecznościowych i nowych technologii
dokonały także zmian w obszarze public relations. Dynamika zmian spowodowała, że znaczenie działów komunikacji w firmach szybko wzrosło
i stanęły one przed wyzwaniem zmiany modelu komunikacji produktowej na komunikację wartości. Najważniejsze bowiem dla społeczeństwa
było zachowanie poczucia bezpieczeństwa, inne potrzeby odeszły w cień.
Takie przeniesienie wymagało dokonania zmian w zaplanowanych już
działaniach komunikacyjnych, a ograniczenie sprzedaży nie powinno
wiązać się z brakiem prowadzenia komunikacji z konsumentami. Dystans mediów tradycyjnych związany z ograniczoną aktywnością i wzrost
roli mediów digitalowych spowodowały, że marki zaczęły prowadzić komunikację, wykorzystując głównie właśnie social media, choć i tak początkowo czyniły to z dużą ostrożnością. Taka ograniczona aktywność
w prowadzeniu działań komunikacyjnych w początkowej fazie pandemii
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wiązała się z niepewnością o reakcję konsumentów i chęcią jak najlepszego
przygotowania się do wdrożenia nowej strategii i uniknięcia kryzysów
komunikacyjnych, które wpłynęłyby na wizerunek marek.
Zdaniem B. Tarczydło komunikacja kryzysowa „powinna polegać
na świadomych, planowych i ciągłych wysiłkach mających na celu ochronę
reputacji firmy w warunkach kryzysu” (Skalik, 2003, s. 575).
Potwierdzeniem wzrostu roli działań z obszaru public relations w trakcie pandemii jest wynik badania przeprowadzonego przez agencję Alert
Media Communications pn. „Kryzysometr 2020 – komunikacja w czasie
pandemii”. „Z odpowiedzi respondentów wyłania się bowiem odmieniony pandemią świat biznesu i instytucji, w którym znacznie wzrosła rola
komunikacji, zwłaszcza kryzysowej i wewnętrznej” – komentuje Adam
Łaszyn, prezes Alert Media Communications.
Wynik badania wskazuje, że cztery na pięć organizacji zdecydowało
o powołaniu specjalnych sztabów kryzysowych, a 96% z nich musiało zmienić format swoich działań komunikacyjnych. Ponad połowa podmiotów
ograniczyła działalność reklamową, a aż 73% firm zdecydowało się na realizację i komunikację inicjatyw społecznych wspierających walkę z epidemią.
Rys. 5. Zmiany dokonane w obszarze PR.

Źródło: https://alertmedia.pl/2020/04/24/komunikacja-w-czasach-zarazy/
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Nowa koronakryzysowa rzeczywistość spowodowała, że w zdecydowanej większości organizacji wprowadzono różnego rodzaju specjalne
aktywności komunikacyjne odpowiadające na wymagania, jakie niesie kryzys – tak zrobiło 96% ankietowanych podmiotów, a tylko 4% z nich działa
tak jak dotychczas. Najczęściej wymienianym narzędziem (69% wskazań)
są specjalne newslettery kierowane do pracowników.
Krzysztof Tomczyński, Partner w Alert Media Communications,
komentuje:
Newslettery okazały się kluczowym narzędziem w «epoce home office».
Bieżąca informacja na temat tego, co dzieje się w firmie, jest dziś jak
pępowina w systemie pracy zdalnej. Z naszych obecnych doświadczeń wynika, że taką komunikację newsletterową warto konstruować
w nowy sposób uwzględniający kryzysowy charakter relacji pracodawca–pracownik. Odkryliśmy, że to nowe podejście do dywersyfikacji
treści newsletterów – polegające na włączeniu kryzysowego know-how
do HR-owych metod – potrafi świetnie wpływać na więź z firmą, która
fizycznie jest daleko.

We wnioskach z badania czytamy ponadto, że firmy i instytucje przygotowały się również na reaktywną i proaktywną komunikację związaną
z kryzysem, tworząc dokumenty Q&A na wypadek pytań ze strony interesariuszy (60%) czy specjalne sekcje z informacjami na swoich stronach
(57%) oraz w mediach społecznościowych (54%). Nowe czasy to także okres
większej ostrożności lub oszczędności w komunikacji reklamowej, ponad
połowa organizacji podjęła decyzję o ich zawieszeniu lub ograniczeniu.
TRWAŁA ZMIANA W BR ANŻY PR

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez zespół analityków
Exacto w kwietniu i maju 2020 roku na próbie 242 ekspertów PR, większość badanych specjalistów PR (51%) jest zdania, że sytuacja związana
z pandemią koronawirusa trwale zmieni funkcjonowanie branży PR. Relatywnie najczęściej takie stanowisko zajmowali pracownicy agencji (59%)
oraz osoby z długim stażem pracy (61% wśród osób związanych z branżą
16 lat i dłużej).
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Rys. 6. Wykres dotyczący zmian w obszarze PR.

Źródło: https://newsline.pl/
eksperci-prognozuja-mocny-ale-krotkotrwaly-spadek-w-branzy-pr/#more

„Wyniki naszych badań pokazały, że branża jest świadoma negatywnych
skutków pandemii. Potwierdzają to między innymi prognozy PR-owców
w zakresie zmian w wielkości rynku PR w Polsce. Na uwagę badania zasługuje fakt, że rynek powinien zacząć się odbudowywać po roku od wykrycia
pierwszego przypadku COVID-19 w Polsce, aczkolwiek nadal trzeba będzie
się mierzyć z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich będzie spadek popytu
na usługi PR wynikający z ograniczonych budżetów zarówno obecnych,
jak i potencjalnych klientów. Negatywne trendy w tym aspekcie można
zaobserwować już dziś. Działania rządu w zakresie tarczy antykryzysowej,
świadomość menedżerów w zakresie zagrożeń i optymalizacja kosztów
to jedne z tych działań, które wspomogły szereg podmiotów. Aczkolwiek
teraz przed częścią zarządów stoi zadanie odbudowy utraconej pozycji
sprzed lockdownu” – podsumowuje dr hab. prof. UW Dariusz Tworzydło,
współautor badań.
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INTENSYFIK ACJA DZIAŁAŃ
ZWIĄZANYCH Z OBSZAREM CSR

W dobie pandemii koronawirusa nastąpił także wzrost aktywności
marek w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, wynikający z kilku czynników, przede wszystkim związanych z potrzebą solidaryzmu
społecznego czy zaangażowania, aż po te wynikające z chęci zaistnienia
i pokazania marki jako społecznego brandu, bo tego oczekują konsumenci.
Globalne firmy mają ponadto świadomość, że w obecnej sytuacji także
pracownicy oczekują od nich prowadzenia działań pozafinansowych. Kluczowy wydaje się fakt, że prowadzenie działań CSR-owych, aktywizacja
pracowników i interesariuszy powoduje podtrzymanie relacji i więzi tak
potrzebnych w trakcie globalnego kryzysu.
Potwierdza to badanie przeprowadzone przez Kantar Millword Brown
pn. „Barometr COVID-19”, bowiem 77% respondentów oczekuje komunikatów o działaniach prospołecznych marki, 92% osób nie oczekuje
ograniczenia reklam przez marki, a 38% osób deklaruje, że wciąż będą
kupować w tych sklepach online, w których rozpoczęli wirtualne zakupy
w czasach epidemii.

KRYZYS DESTRUKTY WNY OBRÓCIĆ
W KRYZYS KREATY WNY

Okres pandemii pokazał, że wielu markom udaje się przekuć destruktywny koronakryzys w kryzys kreatywny, czyli taki, który wyzwala w firmie
zaangażowanie i aktywność (Tworzydło, 2017). Właśnie taką aktywność
wykazał PGE Narodowy, który mimo że nie odbywają się na nim w tej
chwili spektakularne wydarzenia, takie jak koncerty i mecze, czy mniejsze biznesowe, dostosował swoją strategię komunikacji w taki sposób,
by podtrzymać relacje z różnymi grupami odbiorców.
Przypomnijmy: PGE Narodowy to nie tylko najnowocześniejsza arena
wielofunkcyjna w Polsce, na której odbywają się wielkie widowiska sportowe i rozrywkowe, ale również wyjątkowe miejsce dla biznesu. Przed
koronakryzysem przez 365 dni odbywały się tutaj setki spotkań biznesowych. Wielkie widowiska – mecze piłkarskie, siatkarskie, żużlowe, koncerty
światowych gwiazd – są świetnym tłem, a często też pretekstem do spotkań biznesowych, podczas których uczestnicy nawiązują i pielęgnują
trwałe kontakty. PGE Narodowy wspiera rozwój biznesu i przyczynia
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się do sukcesu organizowanych na nim wydarzeń, ponieważ ma silną
markę, która w krótkim czasie stała się jedną z najbardziej prestiżowych
i rozpoznawalnych w Polsce.
Dzięki zaangażowaniu PGE Narodowego jego partnerzy stale rozwijają
swój potencjał. Rocznie PGE Narodowy odwiedza koło 2 mln gości, w ciągu
8 lat funkcjonowania stadion odwiedziło już prawie 13 mln gości. Pandemia
koronawirusa oraz wprowadzone ograniczenia w różnych gałęziach gospodarki, w tym także przemysłu czasu wolnego, spowodowały, że większość
wydarzeń, takich jak koncerty czy mecze zaplanowane na ten rok, została
w większości przesunięta na rok 2021. W chwili obecnej PGE Narodowy
został już otwarty dla gości, bowiem można go zwiedzić podczas wycieczki z przewodnikiem. Stadion przygotowuje się intensywnie do powrotu
do organizowania wydarzeń konferencyjno-kongresowych, biznesowych
oraz większych wydarzeń zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
LUDZK A TWARZ PGE NARODOWEGO
I CONTENT MARKETING

W nowej koronakryzysowej rzeczywistości PGE Narodowy zmienił
strategię komunikacji, intensyfikując swoje działania z wykorzystaniem
mediów społecznościowych czy własnej elewacji, która stanowi jeden
z najbardziej rozpoznawalnych punktów na mapie Warszawy. Zgodnie
z wcześniej prezentowanymi badaniami media społecznościowe zyskały
na znaczeniu w dobie pandemii. Cechą odróżniającą media społecznościowe od tych tradycyjnych, czyli radia, telewizji i periodyków, jest fakt,
że żyją one całą dobę, przez cały rok, a wpisów o produktach, usługach
czy nawet o osobach związanych z daną marką może dokonywać każdy
i mogą one mieć realny wpływ na wizerunek danej firmy. Dlatego bardzo
ważne jest staranne opracowanie strategii komunikacji, szczególnie w nowej
rzeczywistości, oraz odpowiednie dobranie przekazu, by uchronić markę
od kryzysu wizerunkowego.
Działania PGE Narodowego z jednej strony nastawione były na podtrzymanie relacji z klientami, gośćmi czy społeczeństwem poprzez kontent
marketingową akcję #poznajmysię. Z drugiej strony miały charakter CSR-owy i wiązały się z chęcią wykazania solidaryzmu społecznego, zarówno
z mieszkańcami naszego kraju poprzez wyświetlenie na elewacji napisu
#zostanwdomu, jak i z mieszkańcami Włoch w tragicznym dla nich momencie związanym z ogromnym wzrostem zachorowań na koronawirusa,
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poprzez wyświetlenie napisu ITALY. Dzięki działaniom real time marketing
marka stworzyła wrażenie spontaniczności i bliskości z odbiorcami.
AKCJA #POZNAJMYSIĘ

W ramach akcji #poznajmysię pracownicy PGE Narodowego z poszczególnych działów nagrywali w swoich domach wideo za pomocą
smartfonów, w których opowiadali o tym, czym na co dzień zajmują się
na PGE Narodowym, a następnie zdradzali ciekawostki związane z ich
ulubionym miejscem na stadionie. Na profilach w mediach społecznościowych obiektu, tj. Facebooku, Linkedinie czy Twitterze, opublikowano
dziesięć filmów, a działanie to miało charakter bezkosztowy. Tego typu
aktywność wiązała się z pokazaniem „ludzkiej twarzy” ogromnego biznesu,
z jakim wiąże się organizacja spektakularnych i najbardziej prestiżowych
wydarzeń w kraju. Działanie to wpłynęło też na zwiększenie zasięgów,
podtrzymanie więzi oraz zaangażowanie klientów, którzy mogli zadawać
pytania w komentarzach, co też czynili.
Rys. 7. Statystyki akcji #poznajmysię.

Źródło: dane uzyskane od marki PGE Narodowy
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Rys. 8. Zestawienie statystyk wszystkich materiałów wideo akcji #poznajmysię.

Źródło: dane uzyskane od marki PGE Narodowy

ELEWACJA NARZĘDZIEM KOMUNIK ACJI

Elewacja PGE Narodowego, choć stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów Warszawy, zgodnie z przyjętą przez spółkę zarządzającą obiektem strategią nie stanowi nośnika reklamowego, a służy
jedynie do komunikacji ze społeczeństwem. Jest to z jednej strony związane z etyką w działalności PR-owej obiektu, bowiem stanowi on dobro
wspólne wszystkich obywateli, z drugiej strony jest ściśle związane z chęcią
utrzymania uwagi społeczeństwa i niedopuszczenia do zjawiska desensytyzacji, czyli odwrażliwienia na przekazy umieszczane na elewacji. Do tej
pory na elewacji pojawiała się albo nazwa własna obiektu, albo napisy
okolicznościowe związane z ważnymi dla Polaków wydarzeniami. I tak,
pojawiały się napisy: „Pamiętamy” w rocznicę Powstania Warszawskiego,
„JP2” w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II czy „Brussels” na znak solidarności z poszkodowanymi podczas zamachów terrorystycznych, które
miały miejsce w Brukseli.
Także w dobie pandemii korona wirusa PGE Narodowy wykorzystał
elewację jako narzędzie komunikacji ze społeczeństwem. Obiekt przyłączył
się do ogólnopolskiej akcji #zostanwdomu i wyświetlał przez kilka tygodni
przedmiotowe hasło. PGE Narodowy przyłączył się ponadto do projektu pomocowego dla seniorów w stolicy #GOTOWIDOPOMOCY, który
zainicjowała Legia Warszawa. Na elewacji stadionu zostało wyświetlone
hasło akcji i numer infolinii pomocowej. Nie zabrakło także napisu #BrawadlaWas, który pojawił się 7 kwietnia z okazji Światowego Dnia Zdrowia,
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by w ten sposób podziękować za pracę pracownikom służby zdrowia,
którzy są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem.
Rys. 9. Statystyki dotyczące posta informującego o wyświetleniu na elewacji
hasła #zostanwdomu – dane z dnia 24 kwietnia 2020 roku.

Źródło: dane uzyskane od marki PGE Narodowy

Najbardziej dostrzeżoną przez media krajowe, ale także i zagraniczne
akcją było wyświetlenie na elewacji PGE Narodowego napisu „ITALY”
w tragicznym dla mieszańców Włoch momencie zmagania się z pandemią
koronawirusa, kiedy to nastąpił drastyczny wzrost zachorowań i zgonów.
Napis został wyświetlony na znak solidarności z mieszkańcami Włoch,
o czym wspominały w swoich materiałach takie media, jak: TVN24, dziennik „Rzeczpospolita”, Radio Kolor, Radio Zet, „Gazeta Wyborcza” czy
prestiżowy włoski dziennik „Corriere Della Serra”.
Rys. 10. Włoski dziennik „Corriere Della Sera” o akcji PGE Narodowego.

Źródło: dane uzyskane od marki PGE Narodowy
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Portal TVN24 w swoim artykule z 19 marca 2020 roku („Italy” i „zostań
w domu” na Stadionie Narodowym), przytacza przekaz zawarty w poście
zamieszczonym na Facebooku PGE Narodowego: „Walcząc z koronawirusem, okażmy naszą solidarność z Włochami! Wiedzieliście, że we włoskim hymnie narodowym znajduje się odwołanie do Polski? Wesprzyjcie
ich dziś swoimi myślami” – napisali na Facebooku przedstawiciele PGE
Narodowego.
Tego samego dnia także „Gazeta Wyborcza” dostrzegła akcję zarówno
związaną z okazaniem solidarności wobec Włochów, jak i wcześniejszą
związaną z przyłączeniem się do kampanii #zostanwdomu. Dziennikarz
gazety w materiale PGE Narodowy namawia do zostania w domu. Jezus
z Rio de Janeiro cały we flagach pisze: „W Polsce, aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa, ruszyła akcja Zostań w domu. Ma zachęcić
ludzi, aby w trakcie trwającej pandemii nie opuszczali mieszkania, o ile
nie jest to naprawdę konieczne. W akcję zaangażował się m.in. PGE Narodowy, ale nie tylko ten obiekt okazuje solidarność i wsparcie w czasach
pandemii”. Dalej w materiale czytamy: „19 marca ma także pojawić się hasło
«Italy» w ramach gestu solidarności z Włochami, które są największym
ogniskiem nowego koronawirusa w Europie. W pozostałe dni stadion
powróci do wyświetlania pierwszego z napisów”.
Z kolei 13 kwietnia w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się wywiad
z prezesem PGE Narodowego Włodzimierzem Dolą (Włodzimierz Dola:
Stadion PGE Narodowy oszczędza i czeka), który wspomniał o przedmiotowej akcji. „PGE Narodowy aż tak smutny nie jest, bo to również elewacja, na której wielokrotnie wyświetlaliśmy hasła namawiające do troski
o bliskich i siebie «zostań w domu». Na elewacji widoczny był również
napis «Italy», który symbolizował solidarność z Włochami”.
REKORDOW Y ZASIĘG POSTA

O wszystkich akcjach PGE Narodowy informował na swoich mediach
społecznościowych, a post zamieszczony na Facebooku, informujący o napisie ITALY, miał największy zasięg organiczny z wszystkich dotychczas
publikowanych postów, dodatkowo pojawiła się wyjątkowo duża liczba
pozytywnych komentarzy. Jest to dowodem na to, że społeczeństwo pozytywnie odbiera tego typu inicjatywy i jak wskazały wcześniej przytoczone
badania, oczekuje od marek tego typu działań w trakcie koronakryzysu.
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Rys. 11 i 12. Statystki posta dotyczącego wyświetlania na elewacji napisu ITALY.

Źródło: dane uzyskane od marki PGE Narodowy

Dla porównania post z informacją o wyświetleniu na elewacji PGE
Narodowego napisu PAMIĘTAMY w rocznicę Powstania Warszawskiego
miał dużo mniejsze zasięgi oraz liczbę komentarzy.
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Rys. 13. Porównanie postów związanych z wyświetlaniem napisów na elewacji.

Źródło: dane uzyskane od marki PGE Narodowy

BEZPIECZNY PGE NARODOW Y

PGE Narodowy prowadził ponadto spójną komunikację dotyczącą
wprowadzenia ograniczeń oraz zmian terminów wydarzeń. Prowadzenie
umiejętnej komunikacji w tym zakresie wpływa na postrzeganie obiektu
i marki jako podmiotów odpowiedzialnych i profesjonalnych. W ramach
nowej strategii komunikacji obiekt przygotował m.in.: komunikaty o odwołaniu czy zmianach terminów wydarzeń, komunikaty dotyczące ograniczeń
w funkcjonowaniu obiektu, w tym o zawieszeniu wycieczek oraz punktu
widokowego, oraz dotyczące wznowienia działalności i uruchamiania
poszczególnych aktywności i przestrzeni. Dodatkowo obiekt przygotował
kampanię #bezpiecznypgenarodowy, w ramach której powstał film dotyczący zasad bezpieczeństwa stosowanych podczas wycieczek z przewodnikiem czy organizacji wydarzeń biznesowych, a także pakiet infografik
z zasadami bezpieczeństwa, które prezentowane są na kilkudziesięciu
ekranach, które rozlokowane są na terenie całego stadionu.
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Rys. 14. Kadr z filmu dotyczącego zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek.

Źródło: https://www.facebook.com/PGE.Narodowy

Rys. 15. Plansza z infografikami stosowanymi na obiekcie.

Źródło: dane uzyskane od marki PGE Narodowy
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Koronakryzys, który dotknął cały świat, dokonał zmian we wszystkich niemal dziedzinach gospodarki, także w obszarze public relations.
Wzrost roli mediów społecznościowych i dystans ze strony mediów tradycyjnych oraz oczekiwania konsumentów podjęcia przez marki działań
prospołecznych spowodowały, że musiały one zmienić dotychczas prowadzoną strategię komunikacji z produktowej na komunikację wartości.
Zarówno globalne, jak i polskie marki podjęły działania mające na celu
stałe utrzymanie kontaktu ze swoimi klientami, ale także odpowiedziały
na ich potrzeby i wprowadziły szereg akcji związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.
Takie działania podjął także najbardziej prestiżowy obiekt wielofunkcyjny w kraju, czyli PGE Narodowy. Prowadzi on stałą komunikację
z klientami i gośćmi mającą na celu informowanie o aktualnych działaniach obiektu. Nastawił się także na działalność kontent marketingową.
Za pomocą akcji #poznajmysię klienci mieli okazję poznać osoby, które
zajmują się różnymi obszarami działalności na stadionie, w tym także
organizacją tak spektakularnych wydarzeń, jak mecze reprezentacji czy
koncerty gwiazd światowego formatu. Z kolei wykorzystanie elewacji
do komunikacji ze społeczeństwem poprzez wyświetlanie haseł takich
akcji, jak #zostanwdomu czy #brawadlawas, są dowodem na społeczne
zaangażowanie obiektu. Wyświetlenie na elewacji napisu „ITALY” zostało
dostrzeżone przez media ogólnopolskie, ale także i międzynarodowe. Pod
postem na mediach społecznościowych związanym z przedmiotową akcją
pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy i miał on największe zasięgi
organiczne z dotychczas publikowanych, co świadczy o tym, że społeczeństwo nie tylko oczekuje, ale i docenia tego typu działalność, co wpływa
bezpośrednio na pozytywny wizerunek marki.
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DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH W OKRESIE
PANDEMII KORONAWIRUSA
ABSTRAKT

Działalność organizacji pozarządowych jest widoczna w różnych obszarach życia
codziennego. Sytuacja wywołana pandemią koronawirusa dotknęła różnych sfer,
w tym także działalności społecznej. Niniejszy artykuł jest próbą analizy sytuacji
trzeciego sektora w okresie pandemii oraz wsparcia, które zostało mu udzielone
przez organizacje i instytucje publiczne oraz komercyjne. Omawiam również
projekty, które zostały zrealizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie
działań pomocowych skierowanych do konkretnych grup społecznych, rozwiązań
z zakresu zdrowia, zapewnienia ochrony i poczucia bezpieczeństwa, a także
dostarczenia posiłków służbom medycznym.
S Ł OWA K L U C Z OW E : O R G A N I Z AC J E P O Z A R Z Ą D OW E ,
T R Z E C I S E K T O R , PA N D E M I A , C OV I D -19.
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WPROWADZENIE

Ogłoszenie pandemii oraz wprowadzenie restrykcji z tym związanych to nietypowy czas dla organizacji trzeciego sektora oraz inicjatyw
oddolnych. Jednak jak wykazała przeprowadzona przeze mnie analiza,
w pierwszym półroczu 2020 roku w Polsce pojawiło się wiele cennych
projektów, które w normalnych warunkach, bez wprowadzenia stanu
epidemii, nie miałyby racji bytu. Niniejszy artykuł to próba pokazania
możliwości realizacji inicjatyw oddolnych przez szeroko rozumiany trzeci
sektor. W artykule przedstawiono także zakres wsparcia, z którego mogą
korzystać organizacje pozarządowe w prowadzeniu swojej działalności.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE –
DEFINICJA OR AZ W YBR ANE FUNKCJE

Trzeci sektor (third sector) to określenie stosowane wobec ogółu organizacji pozarządowych. Nawiązuje ono do koncepcji podziału aktywności
społeczno-politycznej nowoczesnych państw demokratycznych. Pierwszy
sektor to instytucje państwowe, drugi – prywatne podmioty nastawione
na zysk, a trzeci to organizacje, które nie są nastwione na zysk i nie stanowią elementu struktury państwa (Fakty o NGO…). Inne określenia
trzeciego sektora to między innymi właśnie organizacje pozarządowe,
obywatelskie, społeczne, ngosy. W Polsce termin „organizacja pozarządowa” po raz pierwszy został użyty w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) (Bulicz,
Springer, 2018, s. 227). Aktualnie definicję można znaleźć w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1057). Organizacjami pozarządowymi
są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz niebędące
jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz.
869 ze zm.). Nie są to przedsiębiorstwa, instytucje badawcze, banki, spółki
prawa handlowego będące państwowymi lub samorządowymi osobami
prawnymi. Działalność pożytku publicznego, a więc działalność społecznie
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użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań
publicznych, może być także prowadzona przez:
• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
• spółdzielnie socjalne,
• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
• kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jedn.:
Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku
oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych
oraz nie przeznaczają go do podziału między swoich udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników (Wilk, 2018, s. 351–352).
Funkcje organizacji pozarządowych to między innymi:
• zaspokajanie potrzeb indywidualnych i społecznych w małej grupie,
• propagowanie pluralizmu i różnorodności życia społecznego,
• tworzenie alternatywnego – wobec rządowego – sektora do realizacji
zadań indywidualnych i społecznych (Zioło, 2016).
„Organizacja pozarządowa istnieje po to, by wywoływać zmiany w jednostce i w społeczeństwie” (Druker, 1995, s. 19). Katalog obszarów, w których
mogą działać organizacje trzeciego sektora, jest bardzo szeroki i obejmuje
33 zagadnienia1, stąd też w okresie pandemii działalność organizacji jest
widoczna na wielu rozmaitych polach.

1

M.in.: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
na rzecz osób w wieku emerytalnym, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ekologii
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego itd.
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WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOW YCH

W okresie pandemii uruchomiono wiele mechanizmów wsparcia obszaru działalności trzeciego sektora. Przedstawiam wybrane elementy
wsparcia:
SPRAWOZDAWCZOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Przedłużono termin składania CIT-8 i wpłaty podatku. Organizacje nie
musiały składać deklaracji CIT-8 w terminie do 31 marca. Nowym terminem był 31 maja lub 31 lipca 2020 r. (rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 27 marca 2020 r.). Ponadto sporządzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie przedłużono do 30 czerwca 2020 r. Zatwierdzenie
sprawozdania wydłużono do 30 września 2020 r. Dla organizacji, których
rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy, terminy sporządzenia i podpisania, a następnie zatwierdzenia sprawozdania wydłużono o 3 miesiące
(rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r.). Zmieniono
także termin zamieszczenia na stronie Narodowego Instytutu Wolności
zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego przez organizacje pożytku publicznego do dnia 15 października
2020 r. (rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego z dnia 18 maja 2020 r.).
ZATRUDNIENIE W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH

Organizacjom, które zatrudniają pracowników i w wyniku pandemii
doświadczyły spadku przychodów z działalności statutowej o co najmniej
30%, zaproponowano dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia
społeczne. Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. organizacje mogły się starać
o zwolnienie z całości lub części składek ZUS. Istniała także możliwość
złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty
należności z tytułu składek ZUS (ustawa z dnia 2 marca 2020 r.).
POŻYCZKI

Organizacje pozarządowe, których przychód w poprzednim roku bilansowym nie przekroczył 100 000 zł, mogły skorzystać z pożyczki z Funduszu
Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej. Maksymalna kwota pożyczki to 5000 zł. Pożyczka mogła zostać umorzona, pod warunkiem że organizacja prowadziła
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działalność przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia (ustawa z dnia
2 marca 2020 r.).
DOTACJE

Kolejne finansowe formy wsparcia trzeciego sektora to dotacje zarówno od instytucji publicznych, jak i komercyjnych. Wśród nich możemy
wymienić między innymi:
• Narodowy Instytut Wolności: Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom
COVID-19 (Program COVID-19…),
• Fundacja Batorego: Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej (Fundusz
Solidarnościowy…),
• Fundacja ING Dzieciom: Wsparcie dla organizacji w czasie pandemii
(Wsparcie dla organizacji…).
Ponadto dla trzeciego sektora przygotowano możliwość ułatwienia
rozliczania zadania publicznego. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu organ administracji publicznej zlecający
realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym, o których
mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art.
3 ust. 3 tej ustawy jest uprawniony do przedłużenia terminu na złożenie
sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego oraz rozliczenia udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem
terminów wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, a także do uznania za uzasadnione wydatków poniesionych
na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych
z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
(COVID-19…).
BRAK OPŁAT ZA ABONAMENT
I OPŁAT AUDIOWIZUALNYCH

W czasie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii organizacje pozarządowe nie musiały płacić abonamentu oraz opłat
audiowizualnych (ustawa z dnia 2 marca 2020 r.).
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MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA KADENCJI
ORGANÓW FUNDACJI ORAZ STOWARZYSZEŃ

Przepisy dotyczące tego zagadnienia dotyczą sytuacji końca kadencji
zarządu fundacji, stowarzyszeń lub ich innych organów. Jeżeli kadencja
upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, kadencja podlega
przedłużeniu do czasu wyboru zarządu lub jej innych organów na nową
kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r.).

MIECHÓW – STUDIUM PRZYPADKU

Gminę Miechów zamieszkują 19 524 osoby. Położona jest w północnej
części województwa małopolskiego. Strukturę administracyjną tworzy
miasto Miechów oraz 34 sołectwa (dane ze strony internetowej Gminy
Miechów). Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości, na terenie gminy
funkcjonuje 106 organizacji pozarządowych (dane ze strony internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości). Z informacji przekazanych przez Urząd
Gminy i Miasta w Miechowie wynika, iż aktywnie działa około 30% z nich.
Z przeprowadzonego badania wynika, iż tylko jedna organizacja skorzystała
z wyżej wymienionych form wsparcia w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.
Była to pożyczka. Należy przy tym zaznaczyć, iż większość formalnie nie
mogła ubiegać się o przyznanie tej formy pomocy. 23% organizacji nie
wiedziało, że mają taką możliwość (nie słyszało o wsparciu dla trzeciego
sektora, a jedynie dla firm). Z kolei z informacji przekazanych przez Urząd
Pracy Powiatu Krakowskiego wynika, iż wnioski o udzielenie pożyczki
wciąż napływają i według stanu na dzień 7 lipca 2020 roku o taką formę
wsparcia zawnioskowało 10 organizacji. 26 czerwca na stronie głównej
instytucji pojawiła się także informacja o możliwości ubiegania się o niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych zgodnie z art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Niskoprocentowa pożyczka…). Pierwotnie zakładałam, iż kwestia braku zainteresowania tą formą w Miechowie wynika
z mniejszej liczby organizacji oraz samej działalności tych podmiotów.
Jednak po przeprowadzonej ankiecie wiele organizacji zaczęło zgłaszać się
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do Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie z pytaniami, np. z jakich form
wsparcia mogą skorzystać, na jakich zasadach można wziąć pożyczkę.
W związku z tym wydaje się, iż podstawowym problemem był brak skutecznej informacji skierowanej do trzeciego sektora. Kolejnym badaniem
przeprowadzonym w Miechowie była ankieta dotycząca działalności sektora pozarządowego w okresie pandemii. 100% respondentów wiedziało,
co to jest organizacja pozarządowa. Aż 90% z nich słyszało o działalności
pomocowej różnych organizacji w okresie pandemii. Jednak żadna z nich
nie słyszała, czy jakakolwiek organizacja lokalna (z Miechowa lub okolic)
aktywnie działała w tym czasie lub rozpoczęła nowe projekty związane
z sytuacją stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
WOBEC PANDEMII

Stowarzyszenie Klon/Jawor w kwietniu 2020 roku przeprowadziło
badanie dotyczące wpływu pandemii na działalność trzeciego sektora.
Wnioski przedstawiają się następująco:
• Czy organizacje nadal prowadzą swoje dotychczasowe działania, czy
może je zmodyfikowały, ograniczyły lub zawiesiły?
» 33% organizacji twierdzi, że zawiesiło wszystkie swoje działania,
» 27% to organizacje, które zawiesiły ponad połowę swoich aktywności,
» 25% prowadzi większość swoich działań, a tylko część z nich
musiała zawiesić,
» 14% nadal realizują wszystkie lub większość swoich działań.
• Czy organizacje podejmują nowe działania, które są odpowiedzią
na sytuację wywołaną pandemią?
» 49% organizacji już podjęło lub planuje podjąć nowe działania,
» 47% nie podjęło tego typu działań, nie planuje też ich w najbliższej przyszłości.
Autorzy badania podzielili organizacje na trzy kategorie:
1) zamrożone – to takie organizacje, które zawiesiły całość lub większość dotychczasowych działań i nie podjęły ani nie planują podjęcia nowych działań. Najczęściej są to organizacji z małych miast
do 50 tys. mieszkańców i ze wsi, z branży sportowej i kulturalnej,
opierające się wyłącznie na pracy społecznej (te z kolei najczęściej
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są zlokalizowane na wsi i w małych ośrodkach) oraz posiadające
stałych współpracowników, dysponujące budżetem do 100 tys.
zł rocznie,
2) walczące – czyli takie, które działają mimo pandemii, prowadzą
dotychczasowe (lub zmodyfikowane) działania bądź zupełnie
nowe. Organizacji walczących jest najwięcej wśród organizacji
z budżetami rocznymi 100–500 tys. zł,
3) zmobilizowane – to organizacje, które prowadzą ponad połowę
dotychczasowych działań, a jednocześnie podjęły nowe aktywności lub je planują. Najczęściej są to organizacje dysponujące
rocznie co najmniej 1 mln zł, z branży pomocy społecznej i usług
socjalnych (Pod lupą: Zamrożone…).
Działalność trzeciego sektora w okresie pandemii można podzielić
także według obszaru, na którym działają. Forum Odpowiedzialnego
Biznesu jako organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem
przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR (Forum Odpowiedzialnego
Biznesu…), przygotowała podział, biorąc pod uwagę kierunki działań
poszczególnych organizacji:
• działań pomocowych skierowanych do konkretnych grup społecznych,
• rozwiązań z zakresu zdrowia,
• zapewnienia ochrony i poczucia bezpieczeństwa,
• dostarczenia posiłków osobom, które obecnie nie mogą osobiście
się o to zatroszczyć (Jak organizacje społeczne…).
Niżej przedstawiam kilka wybranych projektów z poszczególnych
obszarów:
1. Telefon Pogadania – projekt realizowany przez Fundację „Otwarte
Idee” z Gdańska.
„To miejsce, w którym dbamy, żeby nikt – bez względu na wiek – nie czuł
się samotny. Jeśli potrzebujesz wsparcia, życzliwej rozmowy czy po prostu
usłyszeć czyjś przyjazny głos, zadzwoń, tu zawsze znajdziesz kogoś, kto
Cię wysłucha” (strona internetowa Telefonu Pogadania…). Telefon został
uruchomiony na początku kwietnia 2020 roku. Z proponowanej, bezpłatnej
usługi można korzystać codziennie od 15.00 do 20.00. Celem projektu jest
łączenie ludzi starszych (którzy często są samotni i cyfrowo wykluczeni)
z wolontariuszami. Organizatorzy akcji piszą o sobie, iż są grupą aktywistów,
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których połączyła troska o osoby starsze. Są wśród nich terapeuci, redaktorzy, specjaliści od marketingu. W marcu 2020 roku rozpoczęła się
rekrutacja wolontariuszy. Zgłosiło się ponad 800 osób (stan z 22 marca).
Do drugiego etapu, gdzie odbywało się między innymi szkolenie techniczne z obsługi systemu contact center, zakwalifikowało się 50 osób. Warto
podkreślić, iż wszystkie połączenia są anonimowe. Wolontariusz pyta
osobę dzwoniącą wyłącznie o imię. W mediach ukazało się wiele artykułów
dotyczących tego projektu2.
2. #ngosySZYJAMASKI3city to lokalna akcja szycia masek ochronnych dla placówek w Trójmieście.
Zaangażowało się w nią wiele lokalnych organizacji pozarządowych,
między innymi:
• Fundacja 3maliny nagrała filmy, jak krok po kroku jak uszyć maseczki,
• ZEROBAN i Fundacja Mewka zajmują się koordynowaniem szycia
oraz zakupu materiałów,
• Fundacja Nielada Historia odpowiada za komunikację i logistykę,
• Fundacja Kobiety Wędrowne szyje maseczki i zbiera pieniądze
na materiały,
• Fundacja AID Ratunek uruchomiła akcję zbierania pieniędzy oraz
koordynuje komunikację między szpitalami.
Wzory maseczek zostały opracowane we współpracy ze specjalistami
medycznymi i podzielone na dwa rodzaje:
• maseczki dla personelu medycznego, pielęgniarek, pielęgniarzy,
• maseczki dla personelu opiekuńczego, służb mundurowych i innych
– wersja 1 z kieszonką.
Każde z nich posiadają odpowiednie wytyczne oraz film instruktażowy.
Maseczki zamawia się poprzez formularz kontaktowy. W tym projekcie
warto podkreślić zaplanowaną logistykę. Pojawiło się 8 oddziałów terenowych (Bytów, Lębork, Malbork, Prabuty, Słupsk, Sztum, Tczew, Wejherowo). Za każdy z nich odpowiada inna osoba. Na stronie umieszczone
zostały bezpośrednie numery telefonów do tych osób (strona internetowa
Fundacji Nielada…).

2

Np. https://pomagam.interia.pl/jak-pomagac/news-telefon-pogadania-odtmobile-dla-seniorow,nId,4441484, https://www.polskieradio.pl/10/5367/
Artykul/2479823,Telefon-Pogadania-Gaba-Kunert-o-pomocy-seniorom.
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3. Fundacja Feminoteka.
Fundacja działa od 2005 roku i realizuje działania na rzecz likwidacji
dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich sferach życia społecznego, publicznego i kulturalnego. Prowadzi szkolenia, warsztaty, spotkania,
promocje książek, dyskusje itp. Jednym z głównych celów jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt zarówno w mieście, jak
i na wsi, w szkole i w pracy (strona internetowa Fundacji Feminoteka…).
Szeroka działalność organizacji jest znana od wielu lat. W okresie pandemii zebrano wszystkie niezbędne informacje, aby ułatwić osobom doświadczającym przemocy, znalezienie właściwej formy wsparcia (Gdzie
znajdziesz pomoc…). Przygotowano także poradnik pt.: Przemoc w domu
a kwarantanna – przewodnik prawny, gdzie szczegółowo opisano działalność policji, prokuratury, sądów w tym okresie oraz załączono wzory
pism do wykorzystania (Przemoc w domu…).
4. #PosiłekDlaLekarza
Akcja zorganizowana przez Fundację Otwarty Dialog, Stowarzyszenie
Niskie Składki i Spontaniczny Sztab Obywatelski przy wsparciu Patryka
Wachowca z Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. 14 marca rozpoczęto kampanię i zbiórkę na portalu zrzutka.pl. Celem projektu było
wsparcie lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników służb medycznych poprzez dostarczanie darmowych posiłków z lokalnych restauracji.
Zebrano 681 012 zł (z zaplanowanego 1000 zł). Zbiórkę, która zakończyła się 14 maja 2020 roku, wsparło 11 925 osób (#PosiłekDlaLekarza…).
Według stanu na dzień 14 kwietnia 2020 roku organizatorzy wydali
179 814,32 zł, przekazując środki finansowe 269 restauracjom, a zakupione
posiłki dostarczyli do ponad 200 szpitali i innych placówek medycznych
(Akcje #PosiłekDlaLekarza…).

PODSUMOWANIE

Organizacje pozarządowe wypełniają lukę, która tworzy się, biorąc
pod uwagę działalność instytucji i organizacji publicznych oraz komercyjnych. Wiele zadań wykonują lepiej niż chociażby samorządy (Trzeci
sektor a JST…). Cechuje je zaangażowanie społeczne i kreatywność, której
często brak innym podmiotom. Jak ważny jest społeczny kapitał ludzki, doskonale można było zobaczyć w okresie pandemii. Projekty, które
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powstawały, bazowały przede wszystkim na zaangażowaniu społecznym.
Należy zwrócić także uwagę, iż rząd, realizując formy wsparcia w postaci
tarcz antykryzysowych, potraktował trzeci sektor jak równorzędnego partnera, nie pomijając go w zapisach kolejno przygotowywanych rozporządzeń
i ustaw. Sytuacja jest wyjątkowa dla wszystkich. Trzeci sektor udowodnił,
że potrafi odnaleźć się w różnych sytuacjach, także tych, które wymagają
wysiłku, elastyczności i zmiany podejścia do zaplanowanych działań.
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AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie
przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu
osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez
podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz.
542).
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Analiza akcji i inicjatyw
użytkowników Internetu w Polsce
ABSTRAKT

W artykule zaprezentowano fenomen akcji i inicjatyw społecznych w czasie
pandemii koronawirusa w Polsce. Na potrzeby badania zdefiniowano cztery
obszary aktywności: ekonomiczne, edukacyjne, społeczne i psychologiczne
oraz wyróżniono hasztagi należące do każdej z grup. Przy użyciu narzędzia
automatycznego monitoringu mediów społecznościowych Brand24 zostały zebrane otagowane treści opublikowane w Polsce, w okresie 4 marca – 10 maja
2020 r. Następnie przedstawiono zgromadzone dane ilościowe oraz przeprowadzono analizę jakościową tych wyników. Praca kończy się podsumowaniem
nakreślającym potencjalne ścieżki dalszego rozwoju badań nad zagadnieniem.
S Ł O WA K L U C Z O W E : K O R O N AW I R U S W P O L S C E ,
C O V I D -19 W P O L S C E , M O N I T O R I N G I N T E R N E T U ,
B R A N D 2 4 , PA N D E M I A , I N I C J AT Y W Y E KO N O M I C Z N E ,
INICJAT Y W Y EDUK ACY JNE , INICJAT Y W Y
P S YC H O L O G I C Z N E , I N I C J AT Y W Y S P O Ł E C Z N E

200

Radosław Komuda, Krzysztof Rajda, Jakub Szczepkowski

WPROWADZENIE

Do dnia dzisiejszego (4 lipca 2020 r.) odnotowano ponad 11 milionów
zachorowań, w tym ponad 520 tysięcy przypadków śmiertelnych we wszystkich zakątkach świata (Center for Systems Science and Engineering (CSSE)
at Johns Hopkins University (JHU), 2020). W ramach epidemiologicznej
prewencji rządy kolejnych państw wprowadziły powszechne ograniczenia
przemieszczania i gromadzenia się, zmuszając swoich obywateli do przeniesienia aktywności prywatnej oraz zawodowej do Sieci. Od początku
pandemii koronawirusa to właśnie internet staje się głównym źródłem
wiadomości i informacji o chorobie i przebiegu pandemii, a także działań
podejmowanych przez rządy poszczególnych krajów oraz jest miejscem
życia społecznego.
Jak wynika z raportu z badania przeprowadzonego przez agencje Publicon i Press-Service Monitoring Mediów, od połowy stycznia do 12 marca
w polskich mediach ukazało się 235 tysięcy publikacji o koronawirusie,
a w mediach społecznościowych było ich aż 1,1 miliona (Wirtualne Media,
2020). Liczby te robią duże wrażenie, tym bardziej że dopiero 4 marca w Polsce odnotowano pierwszy przypadek osoby zarażonej wirusem
SARS-CoV-2. Celem niniejszego artykułu jest analiza ilościowa inicjatyw
sieciowych związanych z koronawirusem w Polsce jako szczególnego przejawu aktywności i solidarności obywatelskiej. Temat związany z pandemią
koronawirusa cieszy się dość dużym zainteresowaniem wśród naukowców,
nie tylko z obszaru medycyny, o czym może świadczyć ponad 22 tysiące
wyników dla hasła „COVID-19” w bazie Scopus.
Postawiliśmy kilka pytań badawczych:
• W jakich obszarach użytkownicy Sieci w Polsce podejmują internetowe inicjatywy związane z koronawirusem?
• Jaki jest zasięg internetowy inicjatyw i akcji społecznych w polskich
portalach informacyjnych, blogach prywatnych użytkowników i sieciach społecznościowych (na przykładzie Instagrama i Twittera)?
• Czy automatyczny monitoring internetu może być narzędziem
wspierającym promowanie pożądanych postaw obywatelskich
związanych z działaniami prewencyjnymi mającymi na celu ograniczenie liczby zachorowań?
• Czy polscy użytkownicy chętnie podejmują i włączają się w inicjatywy
społeczne, edukacyjne, psychologiczne i ekonomiczne w dobie kryzysu związanego z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa?
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• Czy na podstawie analizy aktywności polskich użytkowników Sieci
można opracować katalog dobrych praktyk związanych z działaniami
prewencyjnymi w przypadku pojawienia się podobnego kryzysu
w przyszłości?
Badania swoim zakresem obejmują okres między 4 marca (pierwszy
odnotowany przypadek zarażenia się koronawirusem w Polsce) i 10 maja
2020 roku i dotyczyć będą inicjatyw podejmowanych w Sieci z wykorzystaniem hasztagów.

OBSZARY INTERNETOW YCH INICJATY W
ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM

Dzięki wykorzystaniu narzędzia Brand24 do monitorowania internetu
oraz badań wtórnych udało się skatalogować inicjatywy i akcje podejmowane przez użytkowników Sieci w czasach pandemii, dzieląc je na cztery
podstawowe obszary:
1) inicjatywy społeczne – to wszystkie te działania, które miały na celu
przypomnienie i propagowanie wspólnego charakteru walki z pandemią oraz naszej zbiorowej odpowiedzialności za szybkie i sprawne zwalczenie kryzysu. Zwracano uwagę na szczególnie narażonych
w tych okolicznościach seniorów, którym młodzi mogą i powinni
pomóc;
2) inicjatywy psychologiczne – skupiały się w głównej mierze na podniesieniu morale w czasach pandemii oraz stanowiły odpowiedź
na pogarszające się nastroje społeczne. Najważniejszym obszarem
aktywności tutaj była wdzięczność za heroiczną postawę służb
medycznych;
3) inicjatywy edukacyjne – przez które rozumiemy te akcje, które
kształtowały wśród obywateli prawidłowe postawy, uczyły, jak
należy się zachować w czasach pandemii oraz wskazywały dobre
praktyki. W czasach pandemii niezwykle ważne jest edukowanie
społeczeństwa w kontekście zapobiegania rozprzestrzenianiu się
choroby COVID-19;
4) inicjatywy ekonomiczne – to wszystkie działania podejmowane
w celu ochrony i wsparcia polskich przedsiębiorców z różnych
branż, którzy w okresie pandemii byli zobligowani przez decyzje
rządowe do zawieszenia lub zamknięcia swoich biznesów. Wielu

202

Radosław Komuda, Krzysztof Rajda, Jakub Szczepkowski

z przedstawicieli biznesu straciło płynność finansową, a dzięki
akcjom ekonomicznym udało się te negatywne skutki życia w izolacji zminimalizować.

METODOLOGIA

Badania swoim zakresem obejmują okres między 4 marca (pierwszy
odnotowany przypadek zarażenia się koronawirusem w Polsce) i 10 maja
2020 roku i dotyczą inicjatyw podejmowanych w Sieci z wykorzystaniem
hasztagów. Należy zaznaczyć, że kiedy w pracy mowa jest o hasztagu, prezentowane wyniki dotyczą hasła rozpatrywanego zbiorczo, w różnych
wariantach jego zapisu, w tym również bez polskich znaków. Do badania wykorzystano narzędzie wrocławskiej firmy, Brand24, które pozwala
na monitorowanie internetu na podstawie analizy wzmianek pojawiających
się w mediach społecznościowych, serwisach informacyjnych, forach, blogach i innych dostępnych stronach internetowych. Narzędzie to pozwala
również na przeprowadzanie analizy sentymentu na podstawie wpisów
w Sieci oraz na wyszukiwanie najbardziej wpływowych profili.

W Y NIKI BADAŃ I DYSKUSJA

#WspieramyKinaPolskie to jedna z wielu inicjatyw ekonomicznych
podjętych przez użytkowników internetu w czasach pandemii. 12 marca
rząd polski podjął decyzję o zamknięciu kin i dopiero 29 dni później,
10 kwietnia, pojawiła się pierwsza wzmianka w Sieci wykorzystująca
ten hasztag. Dotyczyła ona akcji #wspieramykinapolskie opublikowanej
na portalu onet.pl i została zorganizowana przez właścicieli kin lokalnych
na terenie całego kraju, licząc na wsparcie widzów i lokalną solidarność.
Maksymalna wartość zasięgu social mediów wynosiła prawie 40 tysięcy
i przypadła na dzień 30 kwietnia. Generujące największy zasięg wpisy zostały opublikowane na Twitterze (@Sfilmowania i @KulturalnaWarszawa)
i zachęcały do zakupienia biletu do kina, który będzie można zrealizować po zniesieniu obostrzeń. Jak wynika ze strony internetowej kampanii,
na dzień 5 lipca udało się sprzedać bilety do lokalnych kin na łączną kwotę
145 202 zł (Kinads sp. z o.o. sp. k., 2020), co jest niewątpliwie znacznym
sukcesem tejże akcji. Co ciekawe, najwięcej wpisów skategoryzowanych
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jest jako news, co może świadczyć o tym, że był to temat chętnie podejmowany przez dziennikarzy, którzy opisywali tę akcję.
Kolejną inicjatywą ekonomiczną, którą poddano analizie z wykorzystaniem oprogramowania Brand24, jest #wspieramgastro. Na 13 marca przypadło zamknięcie lokali gastronomicznych w Polsce, a już 3 dni
później, tj. 16 marca, pojawiły się pierwsze wzmianki z wykorzystaniem
tego hasztagu. Pod nazwą #WspieramGastro w Warszawie 8 kwietnia
uruchomiono system zamówień online w celu wsparcia przedsiębiorców.
Tego dnia wzmianki wykorzystujące ten hasztag wygenerowały największy
zasięg, a swoje tweety opublikowali między innymi prezydent i wiceprezydent miasta stołecznego Warszawy. Na uwagę zasługuje fakt, że post
wiceprezydenta był najchętniej udostępnianym wpisem na Twitterze z wykorzystaniem hasztagu #wspieramgastro. Po pierwszym miesiącu działania tego warszawskiego portalu około 100 restauratorów, którzy weszli
do akcji, zrealizowało ponad 4 tysiące zamówień o łącznej kwocie ponad
370 tysięcy zł, oszczędzając tym samym na innych portalach prowizyjnych
ponad 100 tysięcy złotych (AdMonkey.pl, 2020). W okresie od 4 marca
do 10 maja użytkownicy internetu opublikowali 176 wzmianek, z czego
75 pochodzi z Twittera, generując przy tym 99 tysiące zasięgu social media.
Z wielu inicjatyw edukacyjnych, które pojawiły się lub zyskały na popularności w czasie pandemii koronawirusa, analizie poddano #myjemyrece. Akcja ta związana jest z edukowaniem społeczeństwa o konieczności
dbania o higienę rąk, szczególnie w okresie trwania pandemii. Mycie
rąk jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na zapobieganie rozprzestrzenianie się wirusów, w tym koronawirusa COVID-19. Inicjatywa
ta jest akcją wtórną, to znaczy że użytkownicy internetu wykorzystywali
ten hasztag dużo wcześniej aniżeli data pojawienia się w Polsce pierwszego potwierdzonego przypadku osoby chorej na koronawirusa (4 marca).
W okresie przeprowadzania analizy w polskim internecie pojawiły się
104 wzmianki. W dniach od 29 marca do 5 kwietnia opublikowano kilka
tweetów, które miały największy zasięg social media (około 6 tysięcy).
Warto zauważyć, że wszystkie te posty pochodziły od jednego autora i choć
opisy nie wskazywały bezpośrednio na powiązania z pandemią koronawirusa, to były one oznaczone hasztagami, takimi jak: #ZostańmyWDomu, #odkażamysmartfona czy #NieIdźDoLasu. Profil tego użytkownika
w dniach przeprowadzania analizy był również najbardziej wpływowy
wśród publicznych profili. 7 maja zaobserwowano bardzo wysoką liczbę
wzmianek (23), z których zdecydowana większość pochodziła z portalu
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Tik-Tok, na którym użytkownicy tego portalu publikowali swoje filmy,
na których do muzyki z kampanii McDonald’s Wszystko w naszych rękach myli dokładnie swoje ręce. Z raportu E-commerce przygotowanego
przez Izbę Gospodarki Elektronicznej oraz Mobile Institute w badaniu,
w którym wzięło 1166 internatów polskich wynika, że aż 33% z nich deklaruje, iż odkaża ręce, ubrania i buty, gdy wchodzi do domu. Taki wynik
może świadczyć o pewnym sukcesie inicjatywy #myjemyrece. W polskim
internecie pojawiły się również zapisy tego hasztagu z polskimi znakami
#myjemyręce, co finalnie zwiększa jeszcze zasięgi tej inicjatywy edukacyjnej.
Ciekawym wątkiem wydaje się #coronavirus, który w czasie pandemii
bardzo często pojawiał się w postach publikowanych w mediach społecznościowych. Celebryci, którzy chcieli zwiększyć swoje zasięgi, bardzo
często oznaczali swoje posty niemające nic wspólnego z wirusem z Chin
tym właśnie hasztagiem. Dla przykładu na dzień 6 lutego br., na portalu
Instragram tym hasztagiem oznaczono już ponad 400 tysięcy zdjęć (Wykowski, 2020), a jak wynika z badania ankietowego przeprowadzonego
w marcu 2020 roku aż 43% internautów stwierdziło, że w czasie pandemii
chętniej korzysta z Instagrama (Social Media #wczasachzarazy, 2020).
Inicjatywy społeczne i psychologiczne to podobne, w swoisty sposób
przenikające się grupy akcji, które odpowiadały na wyzwania pandemii
wobec tych samych grup, jednak z innego punktu widzenia i o odrębnych
celach. Inicjatywy społeczne to te działania, które miały na celu solidaryzowanie się obywateli, przypominając w pierwszej kolejności o odpowiedzialności, jaką wszyscy ponosimy za walkę z pandemią. Szczególnym
przejawem tych inicjatyw było skupienie na grupach społecznych, np. osobach starszych. W swojej skierowanej do seniorów kampanii #ZdalniDoPomocy, bank ING przypominał, jak mocno nowa rzeczywistość wpływa
na codzienność ludzi starszych oraz ile skutków pandemii da się załagodzić
usługami ING Polska. „Pomóż odpalić bankowość internetową”, „naucz
ciotkę zamawiać obiad przez internet” czy „pomóż babci zapłacić czynsz
online” to hasła, którymi internetowi influencerzy (m.in. Remigiusz „reZigiusz” Wierzgoń, Adam „Naruciak” Zimmerman czy Kasia Gandor)
namawiali młodszych członków rodziny do tego, by „pomogli starszym
ogarnąć finanse z domu”. Inną grupą wspieraną przez internautów byli
medycy, których bohaterska postawa i poświęcenie nie tylko nie wystarczyły do tego, by zyskali oni szacunek pacjentów, a wręcz przeciwnie
– sprowadziła na nich falę hejtu np. sąsiadów z ich bloków mieszkalnych,
firmy cateringowe odmawiały dostaw do szpitali, a prywatne przedszkola
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– przyjmowania ich dzieci. Wobec takiej postawy nie dziwi popularność
hasła #SzanujMedyka. Podsumowaniem tego, że to nasze wspólne wyrzeczenia przywrócą zachwianą przez koronawirusa równowagę codzienności,
jest akcja #ZostańWDomu.
Na ponad 107 tys. wzmianek znalezionych w ramach monitoringu
ponad 3/4 (83 tys.) pochodzi z social media, generując jednak raptem
połowę zasięgów. 50% wszystkich znalezionych wyników jest pozytywnych;
prawie co szósta publikacja jest komentowana w wydźwięku negatywnym.
Co ciekawe, najpopularniejszy hasztag wystąpił w dniu wprowadzenia przez
rząd stanu epidemii (23 marca), a największe zasięgi generował w kilku
następnych z małym oknem załamania przypadającym na dni 24–26 marca,
choć to właśnie wtedy wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się
i ze swej natury powinna to być najpopularniejsza treść tych dni. Ważnym
sojusznikiem w walce o wspólne wytrwanie w tych czasach były podnoszące morale hasztagi psychologiczne. W akcjach #WspierajMedyka
i #JesteśmyZWami odnotowano 460 wzmianek (prawie w 80% na Twitterze), które ostatecznie przełożyły się na zasięg social media rzędu 400
tysięcy. Analiza szczegółowa danych ilościowych (rysunki 1 i 2) wskazuje
jednoznacznie na swoistą ewolucję i łączenie obu inicjatyw.
Rys. 1. Statystyki szczegółowe dla akcji #WspierajMedyka.

Źródło: Brand24

Rys. 2. Statystyki szczegółowe dla akcji #JesteśmyZWami.

Źródło: Brand24

Akcja #JesteśmyZWami pojawia się dość wcześnie i jest inicjatywą oddolną, podczas gdy #WspierajMedyka to kampania społeczna, o której
organizator – Polskie Radio Zachód – mówi: „Personel Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze wspólnie
z Polskim Radiem Zachód (2020) przygotował spot kampanii społecznej,
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która ma zwrócić uwagę na problem traktowania pracowników służby
zdrowia w czasie pandemii. Występujący w klipie medycy chcą opowiedzieć
nam o społecznych uprzedzeniach wobec pracowników służby zdrowia
oraz o towarzyszących im w związku z tym, własnych odczuciach”. Klip
składa się z dwóch części, z których pierwsza to cytaty przykrych słów
usłyszanych przez „zamaskowanych” pracowników służby medycznej
(rysunek 3), druga prezentuje przemyślenia bohaterów klipu już bez masek
ochronnych (rysunek 4), eksponując twarze zniszczone wielogodzinnym
korzystaniem ze środków ochrony osobistej (rysunek 5).
Wśród inicjatyw psychologicznych także znalazło się miejsce na akcję
skierowaną do seniorów. Zorganizowana przez Publicon, Wykop.pl, „Gazetę
Wyborczą”, „Wysokie Obcasy” i sieć partnerską GetHero akcja zwracała
w okolicach Wielkanocy – przypadającej na dzień 12 kwietnia 2020 roku –
uwagę na to, że „dla wielu z nas te Święta Wielkanocne są pierwszymi, które
spędzamy bez najbliższych. Seniorzy, nasi rodzice i dziadkowie – osoby,
które tak bardzo kochamy i o które wyjątkowo się teraz troszczymy – odczują to szczególnie boleśnie” (Wirtualne Media, 2020). Wsparcie i promocję inicjatywy zapewnili aktorzy (Artur Barciś, Katarzyna Herman) oraz
popularni w internecie idole młodzieżowi z Tik-Toka (Maria Jeleniewska,
prawie 9,5 mln obserwujących; Lena „Moonlight” Kociszewska, 2,5 mln)
czy YouTube’a (w tym wspomniany przy okazji akcji #ZdalnieDoPomocy
Remigiusz ‚reZigiusz’ Wierzgoń).
Rys. 3. Stop-klatka prezentująca pielęgniarza z wydrukowanym
cytatem z rozmowy, którą usłyszał.
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Rys. 4. Stop-klatka prezentująca pielęgniarza z wydrukowanymi
przemyśleniami nt. „bohaterstwa” mu przypisywanego.

Rys. 5. Stop-klatka prezentująca twarz pielęgniarza zniszczoną
wielogodzinnym korzystaniem ze sprzętu ochrony indywidualnej.

PODSUMOWANIE

Analizowane przez nas hasztagi dało się pogrupować w cztery główne
kategorie odpowiadające obszarom, w jakich użytkownicy polskiego internetu podejmowali inicjatywy związane z koronawirusem. Automatyczny monitoring internetu, z użyciem takich narzędzi, jak Brand24, może
być wykorzystywany do promowania pożądanych postaw obywatelskich
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związanych z działaniami prewencyjnymi mającymi na celu ograniczenie
liczby zachorowań, o czym świadczą chociażby hasztagi z kategorii inicjatyw edukacyjnych (#MyjemyRece). Biorąc pod uwagę analizę hasztagów,
które pojawiły się w czasie pandemii koronawirusa i są w większości inicjatywami oddolnymi, można zauważyć, że użytkownicy chętnie tworzą
i wykorzystują hasztagi w swoich działaniach w Sieci. Szczegółowe badania
tychże inicjatyw pokazały, że wszystkie akcje spełniały wytyczne dotyczące
dobrych praktyk wskazanych wcześniej przez R. Komudę i J. Szczepkowskiego (Komuda, Szczepkowski, 2020).
Zrealizowane przez nas badania ilościowe miały charakter eksploracyjny i w przyszłości warto byłoby przeprowadzić pogłębione badania
jakościowe z wykorzystaniem scenariuszy wywiadów z autorami takich
hasztagów w celu rozpoznania ich motywów wykorzystania hasztagów
w swoich działaniach w internecie.
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PROBLEM ODPOWIEDZIALNOŚCI
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWYCH
Na przykładzie konfliktu między
Stanami Zjednoczonymi a WHO
w ocenie skuteczności organizacji
wobec pandemii koronawirusa

ABSTRAKT

Organizacje międzynarodowe są drugimi po państwach podmiotami prawa
międzynarodowego o tak szeroko zakrojonych atrybutach podmiotowości.
W związku z tym Komisja Prawa Międzynarodowego stworzyła Projekt przepisów dotyczących odpowiedzialności organizacji międzynarodowych, który został
włączony w porządek obrad 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego w 2020 r. Z kolei
prezydent USA Donald Trump w ostatnim czasie stwierdził, iż Światowa Organizacja Zdrowia jest odpowiedzialna za rozprzestrzenienie się wirusa z powodu
niewłaściwego zarządzania sytuacją kryzysową i zbyt późną reakcją. Sytuacja
ta posłużyła za przedmiot analizy, aby zbadać, czy powyższy projekt może w przyszłości skutecznie zabezpieczać prawa pozostałych podmiotów występujących
w relacjach z organizacjami na płaszczyźnie międzynarodowej.
S Ł O WA K L U C Z O W E : P R AW O M I Ę D Z Y N A R O D O W E ,
O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć
O R G A N I Z A C J I
M I Ę DZ Y NA ROD OW YCH , COV I D -19, S TA N Y
ZJEDNOCZONE , W HO
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PROBLEM ODPOWIEDZIALNOŚCI
ORGANIZACJI MIĘDZY NARODOW YCH
W PR AWIE MIĘDZY NARODOW YM

Świat znany nam współcześnie podlega nieustannym zmianom. Nasza
cywilizacja musi się zmierzyć z globalizacją, wyzwaniami demograficznymi,
zmianami klimatycznymi czy też geopolityką energetyczną. Nie byłoby
to jednak możliwe przy działaniach jedynie w rządowo-podmiotowym
systemie międzynarodowym (Nijman, 2010, s. 2).
Zależność pomiędzy wydarzeniami historyczno-społecznymi a kształtowaniem się społeczności międzynarodowej Międzynarodowy Trybunał
Sprawiedliwości (MTS) zauważył już 1949 r., wydając opinię doradczą
w sprawie odszkodowania za szkody poniesione przez personel ONZ,
stwierdzając, że „w historii prawa międzynarodowego na rozwój prawa
międzynarodowego miały wpływ wymogi życia międzynarodowego,
a stopniowy wzrost aktywności zbiorowej państw zapoczątkował działania na płaszczyźnie międzynarodowej niektórych podmiotów, które nie
są państwami” (International Court of Justice [ICJ], 1949, s. 8).
Tym samym MTS uzasadnił przyznanie organizacjom międzynarodowym atrybutów podmiotowości, które przyznawane były organizacjom
proporcjonalnie do nadawanych im funkcji w celu ich realizacji.
Postępująca globalizacja przez ostatnie kilka dekad spowodowała
zwiększenie znaczenia organizacji międzynarodowych, które stały się
głównymi ośrodkami dyplomacji wielostronnej, skupiającymi państwa
w wielu płaszczyznach i dziedzinach życia. Organizacje międzynarodowe
stały się drugą, zaraz po suwerennych państwach, grupą podmiotów o tak
dużej możliwości ingerencji w środowisko międzynarodowe. Analizując
wzrastające znaczenie organizacji międzynarodowej, trzeba stwierdzić,
że zakres przyznanych im kompetencji jest coraz szerszy, a co za tym idzie,
zwiększa się również stopień rozwoju organizacji w zakresie ius tractatum,
ius legationis, a zwłaszcza ius standi w odniesieniu do prawa do roszczeń,
przy czym kwestia odpowiedzialności stanowiąca drugi z elementów ius
standi nasuwa się sama (Białous, 2020, s. 9–13).
Ponadto biorąc pod uwagę stopień zaangażowania różnego rodzaju
innych podmiotów prawa międzynarodowego w działalność na forum
rządowych organizacji międzynarodowych, to brak możliwości zgłaszania
swoich roszczeń w związku z zaistniałą z winy organizacji szkodą wydaje
się wręcz czymś krzywdzącym i tworzącym duże pole do nadużyć.
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Środowisko międzynarodowe zauważyło ten problem i w związku z tym
12 grudnia 2001 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło zlecić Komisji
Prawa Międzynarodowego (KPM) rozpoczęcie prac nad tematem „Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych”. Na 63. sesji KMP w 2011 r. został
przyjęty Projekt przepisów dotyczących odpowiedzialności organizacji
międzynarodowych, nad którym Zgromadzenie Ogólne ONZ pochyli się
podczas obrad 75. sesji w tym roku (2020) w celu określenia między innymi
kwestii formy, jaką można nadać temu projektowi (ILC, 2020a).
Kwestia odpowiedzialności organizacji międzynarodowej była już zresztą
poruszana od niemalże początku dyskusji o podmiotowości organizacji,
bowiem rok po wydaniu danej opinii C. Eagleton wskazywał, że MTS
dokonując swojej analizy, poza samą kwestią odszkodowania, miał też
na myśli odpowiedzialność, ponieważ, jak twierdził, prawa i obowiązki
są zazwyczaj ze sobą powiązane (Czaplińska, 2014, s. 15).
W temacie odpowiedzialności międzynarodowej Komisja Prawa
Międzynarodowego podjęła się prac w trzech kwestiach, czyli odpowiedzialności państwa (state responsibility) oraz organizacji międzynarodowej (responsibility of international organization) za naruszenie prawa
międzynarodowego, jak też odpowiedzialności za szkody transgraniczne
wynikające z działalności niebezpiecznej, niezabronionej przez prawo
międzynarodowe (liability).
Komisja ta w pierwszej kolejności, czyli już w 1949 r., zajęła się pracami
dotyczącymi odpowiedzialności państw (ILC, 2020b), co nie wykluczyło
możliwości jednoczesnej dyskusji na temat odpowiedzialności organizacji
międzynarodowych, która miała swoje zalążki już w latach 70. XX wieku
(ILC, 1973, s. 169; ILC, 1975, s. 87). Z kolei w związku z kończącymi
się pracami nad odpowiedzialnością państw w 2000 r. Komisja Prawa
Międzynarodowego uznała za stosowne rozpoczęcie odrębnej dyskusji
na temat odpowiedzialności organizacji międzynarodowych (Pellet, 2000).
W kwestii struktury oraz samej treści artykułów obu wyżej omawianych
projektów, to są one oprócz paru wyjątków, niemal identyczne. Świadczy
to m.in. o tym, że środowisko międzynarodowe dostrzegło w organizacjach
międzynarodowych podmioty, które mogą swym działaniem spowodować
szkody potencjalnie porównywalne w swych skutkach do działań suwerennych podmiotów, czyli państw.
Dwie główne różnice pomiędzy tymi dwoma projektami dotyczą dwóch
części (pierwsza oraz piąta), które zawarte w projekcie dotyczącym odpowiedzialności organizacji międzynarodowych nie znajdują swojego
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odpowiednika w projekcie dotyczącym odpowiedzialności państw (Gaja,
2011, akapit 1). Część pierwsza projektu dotyczącego odpowiedzialności
organizacji jest wprowadzeniem do przepisów, zawierającym postanowienia dotyczące zakresu artykułów i użytych w projekcie terminów. Z kolei
część piąta dotyczy kwestii związanych z odpowiedzialnością państwa
w związku z działalnością organizacji międzynarodowej, w szczególności
z kwestią odpowiedzialności państw, gdy organizacja, której są członkami, dokonała bezprawnego działania. Część ta została celowo pominięta
w projekcie dotyczącym odpowiedzialności państw, aby umieścić wszystkie
kwestie w jakikolwiek sposób powiązane z organizacją w jednym miejscu.
Powoduje to, że oba projekty traktowane i rozpatrywane łącznie tworzą
siatkę odpowiedzialności podmiotów w prawie międzynarodowym. Nie
zostały one jednak uchwalone jako powszechnie obowiązujące prawo.
Póki co stanowią przedmiot obrad na Zgromadzeniach Ogólnych ONZ.
W ostatnim czasie prezydent USA Donald Trump skrytykował WHO
za niedokładne sprawdzenie informacji otrzymywanych od władz Chińskiej Republiki Ludowej na temat wirusa i przyjęcie zbyt wielu chińskich
oświadczeń bez ich uprzedniej weryfikacji. Stwierdził on, iż to Światowa
Organizacja Zdrowia (WHO) jest odpowiedzialna za rozprzestrzenienie
się wirusa z powodu niewłaściwego zarządzania sytuacją kryzysową i zbyt
późnej reakcji. Od momentu pierwszego takiego stwierdzenia Donald
Trump wyraża w tej kwestii coraz radykalniej swoje stanowisko, co widać
zarówno w jego wypowiedziach, jak i aktualnych kierunkach działań polityki zagranicznej USA. Powoduje to, że konflikt pomiędzy WHO, Chińską
Republiką Ludową a Stanami Zjednoczonymi stale się pogłębia (Hudson,
Dawsey, Mekhennet, 2020).
Wierząc w to, że praktyka jest najlepszym weryfikatorem uchwalanych
przepisów prawa, warto zatem zagłębić się w postanowienia projektu przepisów dotyczącego odpowiedzialności organizacji międzynarodowych
(z uwzględnieniem projektu o odpowiedzialności państw), wykorzystując
zaistniałą sytuację polityczną, związaną z koronawirusem, aby ocenić, czy
projekt ten może w przyszłości skutecznie zabezpieczać prawa pozostałych
podmiotów występujących w relacjach z organizacjami na płaszczyźnie
międzynarodowej.
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ANALIZA PROJEKTU ARTYKUŁÓW
DOTYCZĄCEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI
ORGANIZACJI MIĘDZY NARODOW YCH
NA PRZYKŁADZIE KONFLIKTU USA – WHO

Przechodząc do analizy Projektu artykułów dotyczących odpowiedzialności organizacji w oparciu o wyżej zarysowany konflikt USA – WHO,
warto zatrzymać się na rozdziale pierwszym tego projektu zawierającym
definicje, bowiem projekt ten, jako pierwsze źródło prawa międzynarodowego o potencjalnie powszechnym charakterze przedstawia rozszerzoną definicję „organizacji międzynarodowej”(Gaja, 2011, akapit 4), która
do tej pory w przepisach prawa międzynarodowego, jeżeli już w ogóle
była przedstawiana, to w sposób bardzo lakoniczny.
Możliwe, że do tej pory bardziej szczegółowe definiowanie organizacji
międzynarodowej nie było na tyle istotne, natomiast w przypadku przypisania odpowiedzialności konkretnemu podmiotowi prawa międzynarodowego uznano, że warto sprecyzować pewne zagadnienia dotyczące
organizacji międzynarodowych tak, aby jak najbardziej ograniczyć wątpliwości interpretacyjne związane z atrybucją odpowiedzialności podczas
potencjalnego sporu.
Podmiot ten definiuje się jako „organizację ustanowioną na mocy
umowy międzynarodowej lub innego rządowego instrumentu prawa
międzynarodowego i posiadającą własną międzynarodową osobowość
prawną. Organizacje międzynarodowe mogą obejmować jako członków,
oprócz państw, też inne podmioty” (ILC, 2011, art. 2).
Światowa Organizacja Zdrowia jak najbardziej wpisuje się w kanon
rządowej organizacji międzynarodowej posiadającej osobowość prawnomiędzynarodową, zarówno pod względem formalnym (czyli przez
akt prawny stwierdzający tę osobowość), jak i w aspekcie materialnym
(przez analizę nadanych danej organizacji atrybutów stanowiących o jej
podmiotowości).
Mając to na uwadze, można przejść do dalszej części projektu, gdzie
część II poświęcona jest formalnym przesłankom, jakie konkretny czyn
organizacji musi wypełnić, aby można było mówić o odpowiedzialności
organizacji międzynarodowej. Artykuł 4 definiuje „naruszenie prawa międzynarodowego” jako zachowanie polegające na działaniu lub zaniechaniu, które może być przypisane tej organizacji międzynarodowej zgodnie
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z prawem międzynarodowym oraz stanowi naruszenie międzynarodowego
zobowiązania tej organizacji.
Podstawiając pod dany artykuł sytuację związaną WHO, można uznać,
iż bezprawne zachowanie organizacji w kluczu danego projektu polegałoby
właśnie na zaniechaniu działania, do którego organizacja była zobowiązana.
W kolejnych artykułach projekt przedstawia rozwinięcie przesłanek,
o których mowa w art. 4, stanowiących o naruszeniu prawa międzynarodowego. W związku z tym przypisanie bezprawnego czynu z zaniechania
WHO można wyprowadzić na podstawie art. 6 stanowiącego, że „działanie
organu lub agenta organizacji międzynarodowej w związku z wykonywaniem swojej funkcji jest uważane za działania danej organizacji międzynarodowej”, oraz na podstawie art. 10 stanowiącego, iż do naruszenia
zobowiązania międzynarodowego dochodzi, gdy działanie organizacji nie
jest zgodne z wymaganymi obowiązkami wobec danej organizacji bez
względu na charakter zobowiązania.
Artykuł ten powoduje dość szerokie pole zobowiązań prawnych organizacji, które potencjalnie mogą zostać naruszone. W przypadku WHO
źródłem takiego naruszenia są chociażby jej obowiązki wynikające z Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, która nakłada na WHO obowiązek
badania, obserwowania i ostrzegania o zagrożeniach epidemiologicznych
(Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia, 1946, art. 2).
Jednak art. 10, poza umowami międzynarodowymi o charakterze
generalnym, przewiduje też inne źródła zobowiązania organizacji, jak
np. indywidualne umowy zawierane między taką organizacją a danym
państwem oraz zobowiązania wynikające ze statutów organizacji międzynarodowych regulujących jej funkcjonowanie.
Ponadto projekt przewiduje odpowiedzialność organizacji międzynarodowej w związku z bezprawnym działaniem jakiegoś państwa lub
innej organizacji międzynarodowej, jeżeli dana organizacja współdziałała
z tymi podmiotami, na zasadzie pomocnictwa, kierownictwa lub jakiejkolwiek formy przymusu, która mogła wpłynąć na bezprawne działanie
tych podmiotów.
Biorąc pod uwagę oskarżenia Stanów Zjednoczonych o świadome
i celowe współdziałanie WHO z Chinami w celu zatajenia informacji
o wirusie, można przypisać organizacji odpowiedzialność na podstawie
art. 14 stanowiącego o odpowiedzialności organizacji w związku z pomocą Chinom w zatajeniu informacji o niebezpiecznym wirusie, jeżeli
organizacja ta wiedziała o okolicznościach bezprawnego działania (w tym
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przypadku o tym, że wirus jednak stanowi zagrożenie dla człowieka) oraz
jeżeli działanie byłoby bezprawne, gdyby zostało popełnione przez daną
organizację, a biorąc pod uwagę wspomniane już art. 6 i 10 w związku
z art. 4, czyn mógłby wypełniać przesłanki bezprawności.
Należy pamiętać jednak, że jest to tylko polemika służąca do teoretycznych rozważań nad jeszcze nieuchwalonymi przepisami prawa międzynarodowego. Ponadto praktyka nieraz udowodniła, że przypisanie
odpowiedzialności i rozgraniczenie jej pomiędzy organizacją międzynarodową a państwami członkowskimi nie stanowi łatwego zadania.
Sytuacja taka miała już miejsce, gdy początkowo Europejski Trybunał
Praw Człowieka (ETPC) przyjął stanowisko, że samo zlecenie zadania
organowi państwa członkowskiego przez organizację powoduje bezwarunkową odpowiedzialność tej organizacji (np. decyzja Wielkiej Izby
o dopuszczalności w sprawie Behrami v. Francja oraz Saramati v. Francja,
RFN, i Norwegia z 2007 r. oraz decyzja Czwartej Sekcji o dopuszczalności w sprawie Berić et al. v. Bośnia i Hercegowina również z 2007 r.),
co powodowało, że państwa unikały jakiejkolwiek odpowiedzialności,
a organizacje, na które ona spadała, mogły się zasłonić immunitetem
jurysdykcyjnym. Jednak w późniejszych orzeczeniach ETPC obrał inny
kierunek, stwierdzając, że aby przypisać któremuś z tych dwóch podmiotów
odpowiedzialność, należałoby najpierw ocenić, kto nad działaniem danego
organu sprawuje faktyczną kontrolę, gdyż nieraz dochodziło do sytuacji,
w których działanie jakiegoś organu było nadzorowane w całości przez
państwo członkowskie, mimo iż zleceniodawcą tego działania była organizacja (ETPC, wyrok Wielkiej Izby z 2011 r. w sprawie Al-Jedda v. UK).
(Grzebyk, 2018, s. 264, 265).
Oba projekty przepisów dotyczących odpowiedzialności zarówno
państw, jak i organizacji międzynarodowych, opracowane przez Komisję
Prawa Międzynarodowego, mogą spowodować ujednolicenie praktyki
również pod tym względem oraz w pewnym stopniu ułatwić rozgraniczenie
odpowiedzialności pomiędzy tymi dwoma podmiotami.
Przewidują one między innymi takie same formy odszkodowania
w związku z zaistniałą szkodą. W projekcie dotyczącym odpowiedzialności organizacji zostały one zawarte w części III. W pierwszej kolejności naruszyciel prawa zobowiązany jest do zaprzestania naruszenia oraz
przywrócenia stanu sprzed powstałej szkody. Jeżeli jednak naprawienie
szkody w ten sposób nie jest możliwe, wtedy podmiot odpowiedzialny
zobowiązany jest wypłacić odpowiednie odszkodowanie, natomiast jeżeli
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dwa powyższe rozwiązania nie mogą być zastosowane, organizacja musi
publicznie i formalnie przyznać się do wyrządzonej szkody, wyrazić swój
żal z tego powodu oraz przeprosić stronę poszkodowaną.
Ponadto art. 48 projektu zakłada solidarną odpowiedzialność podmiotów, jeżeli za dany czyn odpowiadają zarówno organizacja, jak i państwo
członkowskie.
Sytuacja, w której dochodzi już do przypisania odpowiedzialności
międzynarodowej organizacji oraz do wyznaczenia odpowiedniej formy
odszkodowania, rodzi kolejny problem dotyczący realizacji samego roszczenia i tego, kto faktycznie jest zobowiązany do jego spełnienia: sama
organizacja czy wszystkie państwa członkowskie.
Artykuł 40 Projektu dotyczącego odpowiedzialności organizacji zawiera postanowienie, że „organizacja międzynarodowa podejmie wszelkie
właściwe środki, aby jej członkowie zapewnili jej środki umożliwiające
skuteczne wypełnienie zobowiązania”, a członkowie organizacji „mają podjąć wszelkie czynności, które mogą być wymagane od członków na mocy
przepisów wewnętrznych organizacji, aby umożliwić organizacji wypełnienie tych zobowiązań”.
Z przepisu tego wynika nakaz kooperacji organizacji międzynarodowej
i jej członków w celu wypełnienia roszczenia, jednak szczegółowe zasady
określające współpracę na tym polu powyższych podmiotów powinny
przewidywać przepisy wewnętrzne organizacji.
Część IV projektu dotyczy tego, w jaki sposób pokrzywdzone podmioty
mogą się ubiegać o odszkodowanie.
Część tę otwiera art. 43 określający podmioty uprawnione do egzekwowania swoich praw, stanowiąc, że na odpowiedzialność organizacji międzynarodowej może powoływać się pokrzywdzone państwo lub
organizacja międzynarodowa, ale też grupa państw lub organizacji, jak
i społeczność międzynarodowa jako całość, jeżeli naruszenie obowiązku
odpowiedzialnej organizacji szczególnie wpłynęło na dany pokrzywdzony podmiot lub ich grupę. Ponadto w art. 47 znajduje się postanowienie,
że każde poszkodowane państwo lub organizacja może odrębnie się powoływać na odpowiedzialność organizacji.
W przypadku problemu dotyczącego odpowiedzialności WHO realizacja powyższych postanowień byłaby problematyczna, gdyż szkody
z powodu obecnej pandemii obejmują całą społeczność międzynarodową.
Tym bardziej, że wszyscy członkowie organizacji, którzy stanowią znaczną część społeczności międzynarodowej, również ponieśli szkodę, więc
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w takiej sytuacji rozłożenie odpowiedzialności między członkami organizacji a samą organizacją byłoby niezwykle trudne i mijające się z celem.
Wydaje się to wręcz niemożliwe, aby WHO mogło dokonać odpowiednich
odszkodowań za szkody powstałe na tak dużą skalę. Możliwe, że w takiej
sytuacji WHO ostatecznie ograniczyłaby się do wyrażenia żalu z powodu
zaistniałej sytuacji oraz publicznych przeprosin.
Postępująca globalizacja oraz masowe przemieszczanie się ludności
powoduje, że wszelkie choroby, które mogą być przenoszone z człowieka
na drugiego człowieka, rozprzestrzeniają się w niesamowicie szybkim tempie. A WHO będąca największą oraz najpowszechniejszą organizacją mającą
za zadanie ochronę zdrowia stoi na pierwszej linii frontu w sytuacji, gdy
szukany jest winny za epidemiologiczne zjawiska. Podobnie było w sytuacji,
gdy Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię grypy A/H1N1
w 2010 r., a następnie została oskarżona przez Radę Europy o to, że zrobiła
to pod naciskiem koncernów farmaceutycznych, aby zwiększyć ich zyski.
W związku z powyższymi zarzutami WHO była przesłuchiwana przez
specjalną Komisję Zdrowia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Dlatego też od czasu do czasu jakieś oskarżenia dotykają WHO, dzieląc
środowisko międzynarodowe. Często też jest tak, że oskarżenia te mogą
wynikać bardziej z politycznych pobudek i relacji pomiędzy podmiotami
prawa międzynarodowymi niż z faktycznych przewinień danego podmiotu.
W projekcie brakuje jakichkolwiek propozycji rozwiązań instytucjonalnych. W związku z tym brakowałoby przepisów szczególnych dotyczących
samych procedur badania przesłanek merytorycznych takiej sprawy, jak
odpowiedzialność WHO. Być może ONZ dla każdego przypadku zarzucenia jej lub innych jej organizacjom wyspecjalizowanym winy za szkodę
powoływałaby ad hoc odpowiednią komisję, w której kompetencji leżałoby
zbadanie, czy owo oskarżenie jest zasadne.
Powyższe rozwiązanie rodzi z kolei wątpliwości co do bezstronności
i niezależności takiego organu w kwestii rozstrzygania o odpowiedzialności
organizacji. Aby zminimalizować ryzyko subiektywizmu, uzasadniona
byłaby w przypadku zbadania sprawy WHO odpowiedzialność sądowa
organizacji. System ONZ wydaje się jednak stronić od takiego rozwiązania.
Problematyczna jest bowiem kwestia zdolności procesowej organizacji
międzynarodowych. Przykładowo konwencje o przywilejach i immunitetach ONZ, jak i organizacji wyspecjalizowanych zakładają, że organizacje te w ramach swojej podmiotowości mają prawo stawać przed sądem,
jednak organizacje międzynarodowe nie posiadają zdolności procesowej
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rozumianej jako występowanie w przewodzie sądowym w charakterze
strony (Grabowska, 1980, s. 47). Artykuł 34 pkt 1 Statutu MTS zakłada, ze tylko państwa mogą stawać jako strony przed Trybunałem. Punkt
2 tego artykułu przyznaje rządowym organizacjom międzynarodowym
pewne uprawnienia. Trybunał może żądać od takiej organizacji informacji
w sprawie, która znajduje się na wokandzie, lub przyjmować wyjaśnienia dotyczące tej sprawy, składane przez organizacje z własnej inicjatywy
(Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90). Pokazuje to, iż udział organizacji w postępowaniu sądowym ma tu charakter wyłącznie pomocniczy.
Praktyka zna przypadki, gdy za szkody wyrządzone z winy organizacji
osoby fizyczne składały skargę do ETPC, jednak pozwaną stroną w danym
postępowaniu może być wyłącznie podmiot prawa międzynarodowego,
który jest sygnatariuszem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a póki
co są nimi jedynie państwa. Powodowało to, że pokrzywdzeni przed Trybunałem pozywali państwa członkowskie organizacji, która pełniła faktyczne
kierownictwo nad szkodliwymi działaniami, a więc według przepisów
projektu to właśnie ona powinna za te czyny odpowiadać.
UE od wielu lat konsekwentnie realizuje swoje dążenia do przystąpienia
do Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
wartości, co mogłoby zmienić praktykę prawa międzynarodowego w tej
kwestii (European Commission [COM] 2017).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI
MIĘDZY NARODOW YCH W PR AKTYCE
– PODSUMOWANIE

Oba projekty dotyczące odpowiedzialności zarówno państw, jak i organizacji międzynarodowych zakładają podobną odpowiedzialność, a przez
to zdają się ułatwiać zadanie podmiotom oczekującym rekompensaty
za szkody, ponieważ, jak już wspomniano na początku, tworzą one pewnego
rodzaju sieć jednolitej odpowiedzialności międzynarodowej podmiotów.
Jednak praktyka w zakresie stosowania prawa międzynarodowego
ukazuje znaczne rozbieżności tymi dwoma podmiotami w kwestii instytucjonalnych rozwiązań wyegzekwowania danej odpowiedzialności.
Projekt dotyczący odpowiedzialności państw, mimo iż nie został do tej
pory uchwalony i nie jest on źródłem powszechnie obowiązującego prawa
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międzynarodowego, to ma większe zaplecze instytucjonalne, co jest spowodowane wieloletnią praktyką w tym zakresie.
Z kolei odpowiedzialność organizacji międzynarodowych stanowi
stosunkowo nowe zjawisko i praktyka w tej kwestii jest dość ograniczona, dlatego nawet jeżeli projekt dotyczący odpowiedzialności organizacji
międzynarodowych zostałby uchwalony, to aby mógł być skutecznie realizowany, wymagałby wielu lat dostosowywania przepisów wewnętrznych
organizacji oraz stopniowej instytucjonalizacji niektórych rozwiązań, jak
na przykład wprowadzenie zdolności procesowej organizacji.
Prowadząc tego typu analizy prawnicze, należy jednak mieć na względzie polityczne aspekty prawa międzynarodowego. M.N. Shaw stwierdził,
iż na gruncie prawa międzynarodowego „polityka sytuuje się znacznie
bliżej centralnego punktu systemu, niż ma to miejsce w ramach krajowych porządków prawnych, a jej siła oddziaływania jest zdecydowanie
bardziej widoczna” (Shaw, 2006, s. 638). Dlatego też żadne wprowadzone
i uchwalone przepisy prawa międzynarodowego nie są w stanie w pełni
zagwarantować pokoju i poczucia sprawiedliwości pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w stosunkach międzynarodowych, gdyż to w dużej
mierze zależy od samej społeczności międzynarodowej.
Oskarżenia USA w tak istotnym momencie wprowadzają dodatkowy
zamęt i dzielą środowisko międzynarodowe. Na szczycie Rady Bezpieczeństwa ONZ działania USA opóźniają wydanie rezolucji w odpowiedzi
na kryzys zdrowotny, ponieważ USA nie podoba się retoryka tej rezolucji
wyrażająca poparcie dla WHO.
Stany Zjednoczone chciały również wywrzeć wpływ na członków szczytu G7. Jednak światowi przywódcy stwierdzili, że dochodzenie w sprawie
błędów może zostać przeprowadzone po ustąpieniu kryzysu, a póki co należy koncentrować swoje działania na walce z koronawirusem. Ostatecznie
G-7 wydał publiczne oświadczenia także popierające działalność WHO
(Hudson i in., 2020).
Co jakiś czas praktyka współdziałania państw z organizacjami na płaszczyźnie międzynarodowej ujawnia lukę prawną w postaci braku odpowiednich regulacji dotyczących odpowiedzialności organizacji. Gdy dochodzi
już do powstania szkody, problematyczne staje się przypisanie danej szkody
któremukolwiek z podmiotów prawa międzynarodowego. Jednak jedną
z głównych cech prawa międzynarodowego publicznego jest tzw. soft law
charakteryzujące się niewiążącą mocą norm prawa międzynarodowego
oraz powiązany z tym brak sformalizowanych sankcji za nieprzestrzeganie
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tych norm (Bańczyk, 2016), co w przypadku wypełnienia powyższej luki
prawnej uzależnia poprawne funkcjonowanie mechanizmów odpowiedzialności międzynarodowych od kultury społeczności międzynarodowej i jej
poczucia odpowiedzialności przed prawem tworzonym przez nią samą.
Richard Gowan, urzędnik Międzynarodowej Grupy Kryzysowej, stwierdził w związku z obecnym konfliktem pomiędzy USA a WHO, iż „jeśli ten
kryzys miałby nauczyć nas jednej rzeczy, to z pewnością tego, że potrzebujemy lepszej międzynarodowej koordynacji w celu sprostania globalnym
wyzwaniom zdrowotnym” (Hudson i in., 2020).
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SOCIAL MEDIA MARKETING
W PRZEDSIĘBIORSTWACH
W CZASIE EPIDEMII
ABSTRAKT

Jednym ze sposobów na dopasowanie się do otoczenia rynkowego jest wykorzystanie nowych technologii. Z związku z tym wiele przedsiębiorstw decyduje
się na komunikację w obrębie mediów społecznościowych (social media, SM).
W ostatnim czasie wszystkie polskie firmy stanęły w obliczu trudnej sytuacji
epidemicznej. Dla wielu ludzi internet stał się główną przestrzenią zakupową,
a platformy SM stanowiły często jedyną możliwość komunikacji pomiędzy marką
a jej klientami. Celem niniejszego referatu jest prezentacja wyników badań na temat działań z zakresu SM marketingu stosowanych przez polskie przedsiębiorstwa
w czasie epidemii. Przyjęto hipotezę, że działania z zakresu SM marketingu
powinny być w tym czasie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, a także
możliwe jest wskazanie zbioru dobrych praktyk rekomendowanych do wdrożenia w tej sytuacji. W celu weryfikacji przeprowadzono badanie jakościowe
w postaci wywiadów pogłębionych z ekspertami marketingu. Wyniki wspomogą
firmy w zakresie wykorzystania SM w działaniach bieżących oraz w przyszłości.
S Ł O WA K L U C Z O W E : M E D I A S P O Ł E C Z N O Ś C I O W E ,
E P I D E M I A , KO RO N AW I RU S , M A R K E T I N G
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WPROWADZENIE

Media społecznościowe (social media) to grupa aplikacji bazujących
na internetowych rozwiązaniach, które opierają się na ideologicznych i technologicznych podstawach Web 2.0 i umożliwiają tworzenie oraz wymianę
wygenerowanych przez użytkowników treści (Kaplan, Haenlein, 2010).
Główne funkcje mediów społecznościowych obejmują tworzenie, przetwarzanie, nadawanie, udostępnianie i odbiór wszystkich treści wizualnych
i dźwiękowych (Lupa, 2016). Znaczenie mediów społecznościowych rośnie
z roku na rok, a w ostatnim czasie – z miesiąca na miesiąc. Dla wielu ludzi
platformy społecznościowe stały się częścią codziennego życia (Drzazga,
2013). Jeszcze przed rozpoczęciem się w Polsce epidemii koronawirusa,
czyli w styczniu 2020, liczba osób, które w kraju należały do aktywnych
użytkowników mediów społecznościowych, wynosiła 19 milionów (Hootsuite, 2020). Nie dziwi zatem fakt, że dla wielu marek koniecznością stało
się korzystanie z marketingowych możliwości SM (Kotler, Keller, 2017).
Przedsiębiorstwa na całym świecie zaczynają coraz częściej dostrzegać
liczne korzyści wynikające z social media marketingu (Stelzner, 2019). Platformy społecznościowe niosą ze sobą bowiem liczne zalety. Ich użytkownikom sprzyja między innymi dostępność, możliwość interakcji z drugim
użytkownikiem lub profilem firmowym oraz budowania relacji. Gdy mowa
natomiast o działaniach związanych z przedsiębiorstwami, to klienci mają
możliwość śledzenia rekomendacji, zdobycia wsparcia w podejmowaniu
decyzji zakupowych oraz udziału we współkreowaniu produktów czy
usług (Parzonko, 2016).
Prowadzenie działań w obrębie mediów społecznościowych wiąże się
także z licznymi korzyściami dla samych przedsiębiorców. Mogą one zakładać w tej przestrzeni profile swoich marek, produktów i usług, wspierać publikacje różnymi kwotami, a także sięgać do danych analitycznych
(Forst, 2017), zarówno bezpośrednio z poziomu aplikacji, jak i za pośrednictwem serwisów zewnętrznych. W związku z tym, że użytkownicy
SM stali się jednocześnie przekaźnikami tzw. word-of-mouth (Bajpai i inni,
2012), do pozytywnych skutków prowadzenia takiej komunikacji należy
również wzrost ekspozycji i ruchu (Stelzner, 2019), a także dodatkowo
stymulacja innowacyjności oraz możliwość zdobycia wiedzy o klientach.
Dostęp do wyżej opisanych możliwości i korzyści wiąże się z relatywnie
niskim kosztem promocji (Bajpai i inni, 2012), co dodatkowo zachęca
przedsiębiorstwa do uaktywnienia się w mediach społecznościowych.
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Do najbardziej popularnych platform SM należą obecnie Facebook,
Instagram i YouTube (Hootsuite, 2020). Wszystkie łączy bardzo duża ilość
publikowanego dziennie kontentu, różnorodne treści, a także możliwość
interakcji. Każdy ma jednak swoją specyfikę, która łączy się z aktywnymi
użytkownikami, jak też sposobami działalności przedsiębiorstw w obrębie
tych platform.
Facebook (FB) zapewnia dużą liczbę narzędzi biznesowych (Lupa,
2016). Tworzenie reklam na stronie jest możliwe dzięki narzędziom dostępnym na stronie oraz dodatkowym aplikacjom, takim jak Ad Manager
czy Creator Studio. Dzięki aktywnej komunikacji na tej platformie firmy
mogą osiągać różne cele związane między innymi z: wizerunkiem marki,
sprzedażą, działaniami employer brandingowymi, generowaniem ruchu,
a także optymalizacją procesu obsługi klienta. Korzystanie z funkcjonalności tej platformy daje firmom możliwość dotarcia do szerokiego grona
odbiorców – posiada ona 1,95 mld aktywnych kont na całym świecie, w tym
około 19 mln w Polsce, co stanowi 89% polskich kont na platformach
społecznościowych. Wśród polskich użytkowników FB jest 53,4% kobiet
i 46,6% mężczyzn. Co więcej, 96,2% użytkowników korzysta z Facebooka
za pomocą swoich smartfonów (Chabrzyk i inni, 2019).
Instagram (IG) oparty jest zaś na publikowaniu natychmiastowej, efemerycznej treści, z naciskiem na ich stronę wizualną. Marki komunikują
się tutaj za pomocą zdjęć i filmów, które powinny być zarówno naturalne,
jak i bardzo wysokiej jakości. Firmy mają możliwość korzystania z Instagrama do podnoszenia świadomości, budowania relacji z klientami, jak też
generowania ruchu oraz sprzedaży. Dzięki Instagramowi można dotrzeć
do 7,30 mln osób w Polsce, w tym 58,3% kobiet i 41,7% mężczyzn (Hootsuite, 2020). Głównym założeniem przy tworzeniu treści dla tej platformy
jest dostosowanie jej do wyświetlacza na smarfonie (Chabrzyk i inni, 2019).
YouTube (YT) to platforma, której celem jest konsumpcja treści wideo.
Użytkownicy mają możliwość oceny tych treści poprzez oznaczenie kciukiem w górę lub w dół, komentowanie filmów, a także dyskusję. Globalnie YT liczy 1,68 mld użytkowników, spośród których około 3% tworzy
i publikuje tam kontent, a polski użytkownik spędza na YouTube średnio 17 minut 53 sekundy dziennie (gemius.pl, 2019). Jednak porównując
FB i YT, należy zaznaczyć, że jedynie 33% użytkowników polskiego internetu korzysta z YT kilka razy dziennie, natomiast z FB aż 58% (statista.com, 2019). Treści wideo na YT można podzielić na kilka kategorii:
wykorzystywana przy kluczowych kampaniach Hero, którego celem jest
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generowanie zasięgu kanału; Hub, czyli treści tworzone dla subskrybentów
kanału, którego celem jest wejście w interakcję z odbiorcą; Help – treści
będą odpowiedziami na zapytania użytkowników, a zatem są ściśle powiązane z pozycjonowaniem filmów w serwisie. Ponadto istnieje możliwość
korzystania z wielu działań płatnych w obrębie serwisu, celem dotarcia
do większej liczby osób (Grabowski i inni, 2019).

MARKI W CZASACH KRYZYSU

Na przełomie lat 2019 i 2020 świat znalazł się w wyjątkowym stanie
pandemicznym, który jest pierwszym od 2008 r. kryzysem o zasięgu światowym (Raport Kamikaze, 2020). Polskie przedsiębiorstwa zaczęły odczuwać skutki epidemii koronawirusa w marcu 2020 r. Pierwsza wzmianka
na temat działań rządu, które mogły mieć wpływ na działalność firm, pojawiła się 11 marca i dotyczyła zawieszenia zajęć w szkołach, przedszkolach
oraz żłobkach prywatnych i publicznych. Kolejne obostrzenia w Polsce
rozpoczęły się dzień później i zakładały ograniczenie przemieszczania
się, obrotu określonymi przedmiotami i produktami spożywczymi, funkcjonowania wybranych instytucji i zakładów pracy, organizacji widowisk
i zgromadzeń ludności, a także obowiązki wykonania pewnych zabiegów
sanitarnych, udostępnienia nieruchomości do przeprowadzania działań
przeciwepidemicznych. W kolejnych dniach wprowadzono dalsze zmiany:
ograniczono działalność gastronomiczną, rozrywkową oraz funkcjonowanie
galerii i centrów handlowych, a także zamknięto granice. Pod koniec marca
rozpoczęto kolejny etap, czyli zmniejszono możliwość przemieszczania
się do takiego, które było niezbędne do życia codziennego, zamknięto
plaże, parki, bulwary i zmniejszono dopuszczalną liczbę osób w sklepie
czy komunikacji miejskiej.
Nowe regulacje wywarły zmiany w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw. Dla wielu z nich działania podjęte w walce z koronawirusem
oznaczały zamknięcie sklepów stacjonarnych bądź brak możliwości świadczenia usług. Rysunek 1 przedstawia gwałtowny spadek wartości polskich
przedsiębiorstw, który zanotowano podczas sytuacji epidemicznej. Na podstawie poniższych danych można obliczyć, że największy jak dotychczas
spadek (styczeń vs marzec) wynosił 41%.
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Rys. 1. Wartość polskich przedsiębiorstw styczeń–maj 2020

Źródło: bankier.pl/gospodarka/wskazniki-makroekonomiczne, dostęp: 18.06.2020

Polscy przedsiębiorcy bardzo szybko dostrzegli zagrożenie w zaistniałej
sytuacji i już w badaniach realizowanych w kwietniu 55% z nich oceniło
negatywnie kondycję swojej organizacji, natomiast 94% zadeklarowało
przewidywany spadek przychodów, a 88% – spadek zatrudnienia (Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej, 2020a). Eksperci CMSG jako
najważniejsze problemy gospodarki w kwietniu wskazali między innymi
wzrost upadłości przedsiębiorstw, bezrobocia oraz pogorszenie stanu finansów publicznych (Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej, 2020b).
Badania przeprowadzone w maju i czerwcu odzwierciedlały częściowe
potwierdzenie powyższych przypuszczeń (GUS, 2020):
• w pierwszym kwartale 2020 r. liczba pracujących była o 3,6% niższa
niż w końcu ostatniego kwartału 2019 r.;
• początek roku wiązał się z likwidacją 119,9 tys. miejsc pracy, w tym
1/4 została zamknięta z powodu sytuacji epidemicznej;
• prawie 18% zatrudnionych w sektorze prywatnym oraz ponad
8% w publicznym zmieniło system pracy na zdalny.
Ponadto (Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej, 2020a):
• prawie 42% przedsiębiorców oceniło negatywnie ogólną kondycję
firmy;
• jako przyczynę złej sytuacji firm wskazywano przede wszystkim:
spadek popytu, zatory płatnicze, zamknięcie/zawieszenie działalności
na skutek wprowadzonych ograniczeń administracyjnych, zamknięcie
granic państw i wymiany handlowej;
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• respondenci uznali, że największych spadków przychodów spodziewają się w usługach dla ludności, turystyce i gastronomii (średnio
ok. 90%), w budownictwie ok. 23%, a w przemyśle 27%.
W ramach wsparcia dla polskich przedsiębiorstw polski rząd wprowadził tzw. Tarczę Finansową, która stworzona została w celu ochrony
rynku pracy i zapewniania firmom płynności finansowej w okresie kryzysu.
Na finansowanie podmiotów korzystających ze wsparcia przeznaczono
100 mld złotych, z czego 25 mld zł zadeklarowano dla mikrofirm, 50 mld
zł dla małych i średnich firm, a 25 mld zł dla dużych przedsiębiorstw.

SM MARKETING A SYTUACJA EPIDEMICZNA

• Przedsiębiorstwa, które znalazły się w nowej i trudnej sytuacji
epidemicznej, stanęły przed koniecznością wyborów dotyczących
ewentualnej zmiany ich działań marketingowych. Z mojej analizy
wynika, że nowa komunikacja profili biznesowych pojawiała się
z pewnym opóźnieniem. Było to prawdopodobnie następstwo naturalnego procesu polegającego na badaniu oczekiwań klientów,
a następnie dostosowywaniu publikacji adekwatnie do wyników.
Po pewnym czasie marki mogły dostrzec trzy główne obszary szans
wykorzystywanych w pierwszych fazach komunikacji w czasie epidemii (Kamikaze, 2020):
• szanse biznesowe: rozwój e-commerce oraz wprowadzenie do oferty
środków ochronnych i czystości,
• szanse brandowe: wsparcie służb zdrowia i lokalnych partnerów
biznesowych,
• szanse komunikacyjne: wykorzystanie nowych kanałów komunikacji,
nawiązywanie do wykorzystania wolnego czasu (gotowanie, hobby,
spotkania online), podkreślanie solidarności i wspólnotowości.
W celu lepszego zrozumienia i dostosowania publikacji do oczekiwań
odbiorców polskie przedsiębiorstwa mogły skorzystać także z danych
globalnych, z których wynika między innymi, że (Kantar, 2020):
• 92% osób nie oczekuje ograniczenia reklam przez marki,
• 38% osób deklaruje, że wciąż będą kupować w tych sklepach online,
w których rozpoczęli wirtualne zakupy w czasach epidemii,
• 77% oczekuje komunikatów o działaniach prospołecznych marki.
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Zmiana strategii marketingowej w mediach społecznościowych i przystosowanie nowej komunikacji na jej platformach mogło okazać się jednym
z najszybszych i stosunkowo prostych rozwiązań. Warto także zwrócić
uwagę na fakt, że w czasie epidemii grono aktywnych użytkowników SM zaczęło powiększać się w bardzo szybkim tempie. Na Instagramie pojawiło
się bowiem 600 tysięcy więcej osób, a na Facebooku grupa powiększyła
się aż o 1 milion Polaków (Kamikaze, 2020).

METODYK A I W Y NIKI BADAŃ

Celem badań była identyfikacja dobrych praktyk w obszarze SM marketingu w czasie epidemii. Przyjęto następujące hipotezy badawcze:
H1: Istnieje zbiór identyfikowalnych dobrych praktyk w zakresie
SM marketingu przedsiębiorstw.
H2: Działania z zakresu SM marketingu powinny być wykorzystywane
w czasach epidemii.
H3: Istnieje zbiór identyfikowalnych dobrych praktyk w zakresie
SM marketingu przedsiębiorstw rekomendowanych do wdrożenia w sytuacji epidemicznej.
Ich weryfikacja nastąpiła dwuetapowo: pierwszym krokiem było wykonanie desk research na temat dobrych praktyk SM marketingu, a drugim
– przeprowadzenie empirycznych badań jakościowych.
Literatura naukowa, jak również narzędzia analityki mediów społecznościowych, ukazują najczęściej dwa główne wskaźniki SM, jakimi
są zasięg i zaangażowanie (Kozielski i Miotk, 2016; sotrender.com; iconosquare.com). Nie spotkano się jednak, aby w literaturze naukowej znalazł
się zbiór dobrych praktyk, które zwiększyłyby rezultaty tych wskaźników
na polskich profilach w mediach społecznościowych. Publikacje naukowe,
w większości zagraniczne, badają wybrane aspekty i ich pozytywny wpływ
(m.in. Chaffey i Ellis-Chadwick, 2019; Brown i Fiorella, 2013; De Fina,
2015; Erdogmus, Cicek, 2012; Huang i inni, 2017; Lupa, 2016; Mazurek,
2016; Pletikosa Cvijikj i Michahelles, 2013; Stelzner, 2019). Niektóre z tych
praktyk znaleźć można również w polskich raportach biznesowych dotyczących digital marketingu (m.in. whitepress.pl, 2020; iabPolska, 2020).
W nawiązaniu do powyższego można spotkać się z identyfikacją następujących działań z zakresu generowania zasięgów:
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• influencer marketing (Stelzner, 2019; Brown i Fiorella, 2013; whitepress.pl),
• działania płatne (iabPolska, 2020; Stelzner, 2019),
• kreowanie wartościowych treści (Chaffey i Ellis-Chadwick, 2019;
Lupa, 2016; Mazurek, 2016),
• udostępnienia (user-generated content) (iabPolska, 2020; Huang
i inni, 2017),
• wykorzystanie różnorodnych platform SM (Erdogmus, Cicek, 2012).
Gdy mowa z kolei o budowaniu zaangażowania klienta w komunikacji
marki, to najczęściej zwraca się uwagę na prowadzenie dialogu z klientami
(iabPolska, 2020) oraz publikacji kontentu o charakterze rozrywkowym
lub informacyjnym i prowadzeniu aktywacji (Pletikosa Cvijikj i Michahelles, 2013).
Na podstawie analizy literatury na temat zarówno wskaźników rezultatów SM, jak i wybranych dobrych praktyk przygotowano scenariusz
wywiadu na potrzeby przeprowadzenia badań empirycznych pod postacią
indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z ekspertami marketingu,
którzy mają doświadczenie w prowadzeniu działań social media marketingowych. Pytania skierowane do ekspertów w pierwszej kolejności dotyczyły dobrych praktyk działań w mediach społecznościowych w zakresie:
częstotliwości publikacji, liczby wykorzystywanych platform, generowania
zasięgu oraz budowania zaangażowania. Następnie respondenci zapytani
zostali o to, czy ich zdaniem działania z zakresu social media marketingu
powinny być wykorzystywanie w czasie epidemii. Jeśli ekspert odpowiadał
twierdząco, to został ponownie zapytany o poszczególne elementy w zbiorze dobrych praktyk, lecz tym razem rekomendowanych do wdrożenia
w marketingu w sytuacji epidemicznej.
W grupie respondentów znalazło się dziesięć osób o różnorodnych
stanowiskach, pracujących dla marek z różnych branż. W wywiadzie brały
bowiem udział osoby pracujące w marketingowych i PR-owych działach
wewnętrznych swoich przedsiębiorstw, jak również eksperci z agencji
marketingowych, w tym osoby zajmujące się działaniami strategicznymi,
bieżącą komunikacją SM, koordynacją projektów, kontaktem z klientem
oraz działaniami paid.
Wszyscy respondenci poproszeni o wskazanie zbioru dobrych praktyk w mediach społecznościowych podkreślili, że dobór działań zawsze
powinien być powiązany z bieżącą analizą wyników, a także dostosowany
do posiadanych zasobów. W kontekście liczby platform SM jednogłośnie
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stwierdzili, że rekomenduje się wykorzystanie kilku różnych umiejscowień. Agnieszka Kuźniak, marketing coordinator, podkreśliła dodatkowo,
że wybór poszczególnych platform powinien być dostosowany do ich charakterystyki i obecności grupy docelowej przedsiębiorstwa, aby ostatecznie
móc dotrzeć do jak największego, a jednocześnie sprecyzowanego grona
odbiorców. Joanna Dering, managing partner, zwraca uwagę na to, żeby
decydując się na rozpoczęcie działań na nowej platformie, brać pod uwagę
długofalową strategię SM marketingową, tzn. czy przedsiębiorstwo będzie
w stanie dostarczać w przyszłości interesujący i zróżnicowany pomiędzy
kanałami komunikacji kontent. Anna Michalec, project manager, wskazuje
dodatkowo, że dobór platform powinien być poprzedzony analizą działań
konkurencji, a także charakterem posiadanego kontentu.
W zakresie praktyk mających na celu generowanie zasięgu bezsprzecznie
wskazano tworzenie jakościowego kontentu. Respondenci uszczegółowiali także ten element: Paulina Morawska, account manager, wskazała
dodatkowo na oryginalność publikacji, natomiast Karolina Walczak, paid
media specialist, na dostosowanie do trendów (np. pionowych grafik)
i wykorzystywanie najnowszych funkcjonalności. Większość badanych
wśród elementów pozytywnie wpływających na zasięg wskazało także:
influencer marketing i inne kooperacje, w tym user generated content,
publikację treści efemerycznych (np. InstaStories, FacebookStories) oraz
wykorzystanie płatnej kampanii mediowej. Ponadto Juliusz Lerman, specjalista PR, dostrzega także pozytywne efekty promowania jednej platformy
inną platformą, np. poprzez informowanie na funpage’u facebookowym
o istnieniu możliwości dołączenia do grupy FB lub do obserwacji profilu
na Instagramie. Część respondentów zwróciła także uwagę na fakt, że działania generujące zasięg są także powiązane z liczbą interakcji, co widać
choćby przy organizowaniu różnego rodzaju aktywacji.
W kwestii budowania zaangażowania wszyscy respondenci wskazali
na prowadzenie dialogu z klientami, który może przyjąć formę odpowiadania na ich pytania w wiadomościach, nawiązywanie dyskusji w komentarzach pod postami, jak też na charakter treści, którą może zawierać
pytanie. Agnieszka Królak, social media specialist, zwraca szczególną
uwagę na posty CTA (call to action), w których zachęcamy użytkowników
do dalszego działania, na przykład zostawienia komentarza czy kliknięcia
w link. Związane są z tym także specyficzne narzędzia charakterystyczne
dla danej platformy (najczęściej wskazywano Instagram Stories), czyli zabawy pod postacią m.in. quizów, ankiet, wykreślanek itd. Ponadto eksperci
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jednogłośnie wskazali, że dobrą praktyką jest organizacja aktywacji, czyli
konkursów, niespodzianek z nagrodami czy wyzwań. Sylwia Leśniewicz,
social media specialist, wskazuje dodatkowo, że im niższa jest bariera
wejścia podczas zadań konkursowych, tym większe jest zaangażowanie
odbiorców. Do interakcji może zachęcić także autentyczność, czyli prowadzenie spójnej komunikacji, a także wykorzystywanie elementów RTM (real
time marketing), czyli nawiązujących do aktualnych wydarzeń i trendów.
W kontekście częstotliwości postowania wszyscy respondenci zauważyli, że najważniejszą dobrą praktyką jest regularne publikowanie, a także
dostosowywanie do bieżących wyników. Choć eksperci nie wskazywali jednej właściwej liczby, to przytaczając przykłady, mówili o zakresie
od jednego posta tygodniowo do kilku postów dziennie. W nawiązaniu
do powyższych odpowiedzi badania zweryfikowały pierwszą hipotezę
badawczą, że istnieje zbiór identyfikowalnych dobrych praktyk z zakresu
SM marketingu przedsiębiorstw.
Wszyscy respondenci potwierdzili, że social media powinny być wykorzystywane w działaniach marketingowych przedsiębiorstw w czasie
epidemii. Tym samym zweryfikowana została druga hipoteza badawcza.
Całe grono ekspertów zostało zatem ponownie zapytane o dobre praktyki
SM, lecz rekomendowane do wdrożenia w sytuacji epidemicznej. Zauważyli, że pomimo konieczności częściowego dostosowania komunikacji
do czasów koronawirusa, nie powinno się całkowicie zmieniać działań
prowadzonych na profilu. Karolina Walczak, paid media specialist, dodaje,
że sama sytuacja dla ludzi jest zupełnie nowa, więc nie należy wprowadzać
radykalnych zmian w komunikacji marketingowej, które mogłyby wprowadzić jeszcze większy chaos wśród odbiorców. Ponadto dodaje, że w miarę
możliwości powinno się w dalszym stopniu wykorzystywać płatne promowanie publikacji, a nawet, w zależności od branży, zwiększać budżety
mediowe. Ekspertka argumentuje to faktem, że ze względu na mniejsze
wykorzystanie płatnych kampanii w czasie epidemii stawki za reklamę oraz
tzw. traffic komunikacyjny uległy zmniejszeniu, co mogłoby spowodować
większe potencjalne dotarcie z promowanymi treściami marek.
Respondenci jednogłośnie określili, że liczba wykorzystywanych platform powinna być przynajmniej taka sama jak przed epidemią, o ile pozwalają na to zasoby. W związku z nową sytuacją marki postawione zostały
przed koniecznością przynajmniej częściowego dostosowania kontentu,
czyli również do stworzenia nowego. Juliusz Lerman, specjalista PR, zauważył, że takie publikacje mogłyby sprawdzić się na innych kanałach
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niż te, które dotychczas wykorzystywała firma. Wskazał między innymi
na rosnącą popularność platformy TikTok, która mogłaby stać się ciekawą
propozycją dla przedsiębiorstw w czasie epidemii.
W kwestii zasięgu respondenci podali, że powinno się wykorzystywać
wszystkie działania, które określono jako dobre praktyki SM sprzed czasów
epidemii. Powinno się je jednak wzbogacić, dostosowując do aktualnych
zachowań konsumenckich i trendów. Na szczególną uwagę zasługują
wspomniane przez większość respondentów: transmisje live, kategoria
lifestyle oraz komunikacja działań CSR.
Jeśli chodzi o budowanie zaangażowania, to również wykorzystywać
się powinno działania tożsame z tymi przed epidemią. Joanna Dering,
managing partner, doprecyzowuje, że w pierwszej fazie epidemii, czyli
mniej więcej do końca marca, działania aktywacyjne mogły być jeszcze
dość ryzykowne ze względu na mało optymistyczne nastroje Polaków.
Jednak już w dalszych etapach, kiedy odbiorcy przyzwyczaili się do nowej
rzeczywistości i polubili spędzanie czasu w internecie, działania te powinny być wykorzystywane z przynajmniej taką częstotliwością jak przed
czasem koronawirusa.
Eksperci zgadzają się, że dobrą praktyką jest postowanie z taką samą
częstotliwością jak przed sytuacją epidemiczną. Agnieszka Królak, social
media specialist, doprecyzowuje jednocześnie, że szczególną uważność
w kontekście częstotliwości powinny wykazać te przedsiębiorstwa, które w okresie koronawirusa mogą wydać się odbiorcom niebezpieczne,
np. związane z masowymi imprezami lub branża turystyczna. To są te szczególne przypadki, w których może ewentualnie okazać się, że częste publikacje nie będą dobrze przyjęte. Z kolei Dagmara Janiak, marketing
specialist, podkreśla możliwość zwiększenia liczby publikowanych treści
efemerycznych. Klienci dysponujący większą ilością wolnego czasu chętniej
oglądają tego typu kontent.
W nawiązaniu do powyższych wypowiedzi zweryfikowano trzecią
hipotezę badawczą, czyli potwierdzono, że istnieje zbiór identyfikowalnych dobrych praktyk SM rekomendowanych do wdrożenia w sytuacji
epidemicznej.
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PODSUMOWANIE

Niniejszy tekst miał za zadanie zaprezentować wyniki badań na temat
działań z zakresu SM marketingu stosowanych przez polskie przedsiębiorstwa w czasie epidemii. Wykazano następujący zbiór dobrych praktyk
SM: dobór działań do grupy docelowej, posiadanych zasobów oraz bieżących wyników, wykorzystanie kilku różnych platform SM, podążanie
za trendami i nowościami, oryginalny, jakościowy kontent, influencer
marketing, UGC, treści efemeryczne, kampania mediowa, promowanie
jednej platformy inną, spójność i autentyczność komunikacji, w tym treści
RTM, dialog z klientami, w tym posty CTA, aktywacje, quizy i zabawy
oraz regularne postowanie. Ponadto wykazano, że social media powinny być wykorzystywane w działaniach marketingowych przedsiębiorstw
w czasie epidemii. Kontent powinien być publikowany wtedy z podobną
częstotliwością i na takiej samej liczbie platform co przed czasami epidemii
koronawira. Powinno zwrócić się szczególną uwagę na treści lifestylowe,
CSR-owe i nawiązujące do do aktualnych trendów. Ponadto dobrą praktyką jest realizacja transmisji live, a także rozważenie zwiększenia budżetu
na kampanię mediową lub rozwój nowych platform.
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