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Lokalne Laboratoria Demokracji 

Zaufanie do działań administracji publicznej w czasie pandemii COVID-19 

Celem niniejszego raportu jest przedstawienie rezultatów Lokalnego Laboratorium Demokracji PaCE w Polsce, 

wkładu 24 uczestników w badanie jakościowe Zaufanie do działań administracji publicznej w czasie pandemii COVID-19. 

Podziękowania  

Organizacja i realizacja projektu PaCE Local Democracy Lab w Polsce nie byłaby możliwa bez wkładu 

finansowego projektu PaCE - Populism and Civic Engagement, finansowanego przez program Unii Europejskiej 

Horyzont 2020 w zakresie badań i innowacji na podstawie umowy grantowej nr 822337. 

Doceniamy aktywną obecność 24 osób uczestniczących, które wniosły swoje spostrzeżenia, wiedzę i 

doświadczenie do badań nad ruchami populistycznym oraz zaangażowali się w owocną, konstruktywną i otwartą 

wymianę spostrzeżeń, opinii i pomysłów na temat demokracji i zaufania do administracji/władzy publicznej w 

Polsce w czasach pandemii Covid-19. 

W skład zespołu organizacyjnego weszli: Krzysztof Leończuk - kierownik projektu (OWOP Polska), Patrycja 

Konopko - rekrutacja i promocja (OWOP Polska), Aleksandra Ziętek i Sophie Kiesouw - kierowniczki projektu 

z Democratic Society w Brukseli. Spotkanie prowadzone było przez: Katarzynę Łotowską, 

Karolinę Poczykowską, Annę Sędziak, Agnieszkę Otapowicz i Krzysztofa Leończuka. Chcielibyśmy podziękować 

Róbertowi Bjarnasonowi z Citizens Foundation w Islandii za zaprojektowanie i stworzenie platformy internetowej 

do deliberacji - Your Priorities, dostępnej dla uczestników laboratorium demokracji. 

Jesteśmy wdzięczni za pomoc wszystkim osobom i organizacjom, które wsparły nas w przygotowaniach i dotarciu 

do uczestników. 

Szczególne podziękowania chcielibyśmy skierować do wszystkich uczestników Laboratorium Demokracji 

Lokalnej PaCE w Polsce, za ich czas, wkład, pomysły i inspirację.  
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1. Streszczenie raportu 

1.1. Kluczowe wnioski 

Niniejszy raport przygotowany został w wyniku Lokalnego Laboratorium Demokracji, które odbyło się online 
na platformie komunikacyjnej Zoom w dniu 10 czerwca 2021 roku. Tematem spotkania było Zaufanie do działań 
administracji publicznej w czasie pandemii COVID-19. Spotkanie prowadzone było przez zespół Ośrodka Wspierania 
Organizacji Pozarządowych (OWOP) w Białymstoku, uczestniczyły w nim osoby z terenu całej Polski.  

Kluczowe wnioski, które padły na spotkaniu: 

● Ogólny odsłuch był taki, że władze publiczne nie odpowiedziały na obawy i potrzeby wynikające z 

pandemii, ich działania zostały ocenione krytycznie.  
● Jedyna pozytywna refleksja związana była z uruchomieniem programów dedykowanych branżom 

najbardziej dotkniętym skutkami pandemii. 
● Bez wsparcia władzy rządowej, wiele samorządów również przyjęło postawę „zamkniętą” - zamknięte 

drzwi, zamknięta przestrzeń - tylko niektórzy szukali rozwiązań. 

● Władze publiczne nie odpowiedziały na potrzeby, nie zdały tego egzaminu, reagowały nieadekwatnie, 

chaotycznie, impulsywnie. 

● W zdecydowanej większości obostrzenia były krytykowane, jako wprowadzane w chaosie, bezmyślnie, 

niesprawiedliwie, nieracjonalnie, z naruszeniem prawa. 

1.2. Rekomendacje 

Rekomendacje osób uczestniczących można podzielić na kilka sfer: 

1. Rekomendacje w zakresie usług medycznych: 

● warto byłoby opracować techniki i sposoby zabezpieczeń pozwalające na porody rodzinne, 

● zadbać o rzetelne usługi medyczne, 
● profilaktyka zachorowalności jest ważna, 

● zadbać o opiekę medyczną nad chorobami innymi niż COVID, 

● utrzymywać leczenie części chorób także w trudnym czasie pandemii. 

2. Rekomendacje dotyczące prawa: 

● ustawy a nie rozporządzenia,   

● prawo teraz trzeba uporządkować, nie jest spójne, 

● poszerzenie grupy doradców premiera. 

3. Rekomendacje w obszarze edukacji: 

● rekomendacja - poza edukacją zdalną - spotkania dzieci np. na podwórku; zasiłek opiekuńczy na 

zmianę z innymi rodzicami. 

4. Rekomendacje w zakresie informowania o pandemii, polityki informacyjnej: 

● trzeba zadbać o jasny, precyzyjny przekaz, nie rozpowszechniać paniki, nie wspierać negatywnych 

emocji i strachu społeczeństwa, 

● nacisk na zwalczanie pandemii, promowanie aktywnego działania, 

● należy przeanalizować sytuację ze świata, co się sprawdziło,  słuchać specjalistów, nie ulegać 

populizmowi, nie podejmować decyzji politycznych,  
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● należy wprowadzić zagadnienia pandemii i profilaktyki do edukacji powszechnej. 

5. Rekomendacje w sferze społecznej: 

● zastanowić się nad warunkami w aresztach i więzieniach, 

● uruchomienie potencjału pomocy oddolnej, 

● utworzyć sieć współpracy organizacji społecznych na rzecz grup, które wymagają większej 

pomocy. 
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2. Wprowadzenie 

2.1. Kontekst Lokalnego Laboratorium Demokracji 

W Europie rośnie liczba ruchów politycznych, które twierdzą, że rzucają wyzwanie liberalnym elitom i 

przemawiają w imieniu "zwykłych ludzi" - ruchów, które można luźno sklasyfikować jako "populistyczne". Wiele 

z tych ruchów ma niepożądane tendencje. 

Projekt "Populism and Civic Engagement - PaCE" (Populizm i zaangażowanie obywatelskie) ma 

na celu zrozumienie i przeciwdziałanie negatywnym tendencjom związanym z polityką 

populistyczną, wykorzystanie pozytywnych doświadczeń, a tym samym przyczynienie się do 

budowy bardziej stabilnych standardów demokratycznych w Europie. 

Projekt PaCE otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 na podstawie 

umowy o dofinansowanie nr 822337. 

Badania w ramach projektu PaCE uwzględniają podejście oparte na zaangażowaniu obywatelskim poprzez 

umożliwienie aktywnego udziału w badaniach jakościowych osobom z różnych krajów europejskich. W związku 

z tym, jednym z badań partycypacyjnych jest przeprowadzenie Lokalnych Laboratoriów Demokracji w różnych 

krajach. Celem Lokalnego Laboratorium Demokracji jest ocena postaw i aspiracji społeczeństwa wobec 

demokracji oraz określenie sposobów demokratycznego zaangażowania, a także zrozumienie sposobu, w jaki 

media tradycyjne i społecznościowe wpływają na opinię polityczną i społeczną. Miasto Reykjavik, we współpracy 

z Democratic Society z Brukseli i Citizens Foundation z Islandii, jest liderem organizacji i przeprowadzenia łącznie 

sześciu Lokalnych Laboratoriów Demokracji  w różnych miejscach w Europie,. 

Lokalne Laboratoria Demokracji są zgodne z założeniem nr 5 projektu PaCE: 

Zaangażowanie interesariuszy, zwłaszcza grup niedostatecznie reprezentowanych w sprawach 

publicznych, w szczególności młodszych obywateli, szkół i społeczności lokalnych, w nowe 

formy uczestnictwa demokratycznego właściwe dla naszej ery cyfrowej. 

Lokalne Laboratorium Demokracji to wydarzenie o charakterze deliberacyjnym, którego celem jest dyskusja na 

temat demokracji w Europie przez pryzmat aktualnych wyzwań. Zaprojektowaliśmy nową formułę Laboratorium 

Demokracji, przekuwając pandemię COVID-19 w atut i proponując innowacyjne wirtualne forum, aby umożliwić 

mieszkańcom Europy uczestnictwo niezależnie od ich położenia geograficznego. 

2.2. Cel Lokalnego Laboratorium Demokracji 

Celem trzygodzinnych lokalnych Laboratoriów Demokracji, które odbywają się w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, jest zapewnienie jak najszerszego demokratycznego zaangażowania na wszystkich etapach projektu 

PaCE. Dodatkowym celem (biorąc pod uwagę pojawienie się COVID-19) jest przetestowanie i zbadanie jak 

efektywnie organizować Laboratoria Demokracji online, tak byśmy mogli zebrać doświadczenia w formie 

wytycznych i pomóc innym w ich prowadzeniu. 

Kryteria wyboru krajów europejskich, w których prowadzone są Lokalne Laboratoria Demokracji, są zgodne z 

pakietem WP1 projektu, studiami przypadków partii populistycznych i natywistycznych oraz ruchów społecznych 
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w różnych krajach europejskich. W związku z tym kryteria wyboru objęły kraje nordyckie, wschodnie, południowe 

i środkowoeuropejskie oraz kraje Europy Zachodniej: Islandia, Hiszpania, Szkocja, Polska, Bułgaria i Węgry. 

2.3. Cele szczegółowe Lokalnego Laboratorium Demokracji  

Lokalne Laboratoria Demokracji dążą do osiągnięcia następujących kluczowych celów: 

● Połączenie programu badawczego z życiowym doświadczeniem osób uczestniczących; 

● Przemyślenie i przedyskutowanie z osobami uczestniczącymi sposobów, w jakie chciałaby się zaangażować 

w podejmowanie i kształtowanie decyzji, które mają wpływ na ich życie. 

Cele dodatkowe: 

● Zgromadzenie bogatych danych jakościowych na temat postrzegania władzy, zaufania i procesów 

demokratycznych; 

● Lepsze zrozumienie sposobu, w jaki media tradycyjne i społecznościowe wpływają na i kształtują opinie 

polityczne i społeczne; 

● Lepsze zrozumienie sposobu, w jaki interakcje społeczne wpływają na decyzje polityczne i kształtują je. 

2.4. Struktura Lokalnego Laboratorium Demokracji  

Projekt Laboratorium Demokracji oparty jest na metodzie jakościowej World Café, zaadaptowanej do wersji 

online. Format World Caféwpisuje się w ramy psychologii pozytywnej i tworzy przyjazne i sprzyjające środowisko 

oraz oparte na szacunku relacje, które promują partnerstwo. World Café działa w oparciu o zasadę, że ludzie są 

najbardziej kreatywni, kiedy są zrelaksowani. Tym razem "kawiarnia" została zaaranżowana w formacie online: 

każdy w swojej własnej przestrzeni i otoczeniu, co zapewnia różnorodność przestrzeni i wielość typów kawy. 

Proces World Café jest prostą metodą gromadzenia ludzi wokół kluczowych pytań. Opiera się na założeniu, że 

ludzie mają chęć i zdolność do wspólnej pracy. Proces wykorzystuje wspólne rozmowy, aby dzielić się wiedzą, 

pobudzać innowacje i czerpać z inteligencji grupy. Kluczowe elementy procesu obejmują: 

● małe stoliki dyskusyjne, 

● nieformalne rozmowy koncentrują się na kluczowych pytaniach, 

● dzielenie się pomysłami i wiedzą w miarę przemieszczania się osób uczestniczących pomiędzy grupami,  

● możliwość zapisywania pomysłów w formie słów i obrazów, 

● łączenie wyłaniających się tematów i spostrzeżeń, 

● świadomość społecznej natury uczenia się, 

● docenienie, że indywidualne rozmowy są częścią większej sieci, poprzez którą zbiorowa inteligencja może 

stać się świadoma samej siebie. (Löhr K., Weinhardt M. amd Sieber S, 2020; Przewodnik po metodzie World 

Café). 

 

Etapy działania Lokalnego Laboratorium Demokracji: 
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● Rozgrzewka. Generowanie pomysłów przed wydarzeniem na platformie dialogowej. Uczestnictwo 

online i wymiana pomysłów na temat demokracji i zaufania do władz publicznych poprzez platformę Your 

Priorities przez 10 dni przed wydarzeniem. 

● Spotkanie deliberacyjne online. Za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Zoom, 3-godzinna 

dyskusja online z udziałem około 30 uczestników. Rozmowy odbywają się w formacie World Cafe i są 

prowadzone przez profesjonalnych moderatorów, dzięki czemu każdy może wypowiedzieć się na temat 

demokracji i zaufania do rządu w czasach pandemii. 

● Kontynuacja. Gromadzenie pomysłów po wydarzeniu na platformie Your Priorities. Wymiana pomysłów 

po wydarzeniu, oparta na wnioskach z dyskusji, umożliwiająca uczestnikom dalsze zaangażowanie i 

wyrażenie swoich opinii. 

Wydarzenie online rozpoczęło się sesją plenarną, podczas której osoby uczestniczące zostały wprowadzone w 

strukturę laboratorium demokracji. Następnie grupa została podzielona na mniejsze pokoje dyskusyjne, a osoby 

zmieniały pokoje między rundami. Facylitatorki wspierały rozmowy w każdej z grup. Sesja plenarna i sesja w 

grupach były nagrywane audio, za pełną zgodą uczestników. Facylitatorki korzystały z wirtualnej tablicy do 

sporządzania notatek Jamboard, na której zapisywały wszystkie punkty dyskusji prowadzone przez osoby 

uczestniczące.  

Osoby uczestniczące dyskutowały podczas trzech rund - każda z rund opierała się o pytanie stymulujące:  

Pytanie eksploracyjne - o demokrację i pandemię w ogóle (runda 1): 

W jaki sposób władze publiczne odpowiadają na obawy i potrzeby obywateli wynikające z pandemii COVID-19? 

Pytanie pogłębiające - rozpoczynające rozmowę na temat tego, jak administracja publiczna radzi sobie z 

pandemią (runda 2)  

Co sądzicie o obostrzeniach związanych z Covid-19 i sposobach, jakich władze publiczne o nich decydują? 

Pytanie refleksyjne lub aktywizujące - łączące przemyślenia ludzi na temat pandemii w pewne pomysły, 

sugestie i zalecenia (runda 3)  

W  przypadku kolejnej fali pandemii, jakie są Wasze rekomendacje dla władz? Gdybyś był/była u władzy, co byś zrobił/zrobiła? 
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3. Główne rezultaty wydarzenia online 

3.1. Rekrutacja i opis uczestników 

Proces rekrutacji 

 

Do udziału w PaCE Lokalnym Laboratorium Demokracji 

zgłosiło się 44 osób, z czego 24 wzięło udział w 

wydarzeniu online. Dzień przed wydarzeniem wcześniej 

rekruterka kontaktowała się telefonicznie ze wszystkimi, 

którzy zadeklarowali chęć udziału poprzez formularz 

zgłoszeniowy, co zaowocowało potwierdzeniem 

uczestnictwa przez 30 osób, mimo to, 9 z tych osób nie 

pojawiło się, a 3 osoby, z którymi kontakt telefoniczny się 

nie powiódł, wzięły udział w wydarzeniu. 

Zapraszaliśmy do udziału wszystkich zainteresowanych 

mieszkańców Polski, którzy ukończyli 16 lat. Staraliśmy się 

by informacja o wydarzeniu dotarła też do przedstawicieli 

mniejszości, migrantów, osób o różnym statusie 

zawodowym i społecznym, nie dyskryminując żadnej z 

płci. Aby dotrzeć do potencjalnych uczestników 

uruchomiono na Facebooku kampanię ogólnopolską, 

promującą wydarzenie oraz promowaliśmy je na profilu 

OWOP (wraz z podstronami projektowymi) i 

zaprzyjaźnionej Federacji Białystok oraz na stronie 

www.owop.org.pl. 

 

http://www.owop.org.pl/
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Ponadto uruchomiliśmy też inne formy dotarcia do społeczeństwa, takie jak kontakt mailowy, telefoniczny i 

osobisty z siecią przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych w województwie podlaskim (znanych 

członkom zespołu moderatorów i współpracowników OWOP), osobiście zapraszając do wzięcia udziału w 

spotkaniu i rozpowszechniania informacji wśród znajomych. Działania te były skuteczniejsze niż promocja w 

mediach społecznościowych, gdyż ok. 55-58% uczestników (24 z 44 zgłaszających się i 14 spośród 24 

uczestniczących) dowiedziało się o Laboratorium Demokracji od znajomej/znajomego, przyjaciółki, kontakty zawodowe 

w pracy lub informację z OWOP. Wśród pozostałych 42% osób uczestniczących, 70% z nich było spoza terenu 

województwa podlaskiego - rezultat kampanii ogólnopolskiej na Facebooku. 
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Wykres 1 Skąd uczestnicy dowiedzieli się o Lokalnym Laboratorium Demokracji 

 

Opis uczestników 

Większość osób biorących udział w wydarzeniu to kobiety (71%) i osoby z wyższym wykształceniem (79%). 2/3 

osób uczestniczących pochodziła z terenu województwa podlaskiego (Białystok, Łomża, Czechy Orlańskie, 

Grajewo), co związane jest uruchomieniem lokalnych kontaktów Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych 

mieszczącego się w miejscowości Białystok. 88% uczestników to osoby w wieku produkcyjnym (18-65 lat), 63% 

to osoby w średnim wieku (35-65 lat). 

Wykres 2 Miejsce zamieszkania uczestników 

 

Wykres 3 Płeć uczestników 
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Wykres 4 Wiek uczestników 

 

Wykres 5 Wykształcenie uczestników 

 

3.2. Rezultaty & spostrzeżenia 

Jakościowa analiza wypowiedzi uczestników wyłonionych z Lokalnego Laboratorium Demokracji (sesja dla 

każdego pytania) pozwoliła wyodrębnić cztery kategorie tematów: 

1. Pozytywne spostrzeżenia 

2. Krytyczne poglądy 

3. Sugestie 

4. Wyzwania 

Runda 1. Q1: W jaki sposób władze publiczne odpowiadają na obawy i potrzeby obywateli wynikające z 

pandemii COVID-19? 

Główne punkty dyskusji w rundzie 1 dla każdej z czterech kategorii tematów zostały przedstawione w Tabeli 1. 
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Tabela 1 Punkty dyskusji wyłonione z pierwszej rundy Lokalnego Laboratorium Demokracji 

Pozytywne 
spostrzeżenia 

Krytyczne poglądy Sugestie Wyzwania 

Początkowe działania na 
szczeblu krajowym były 
adekwatne do sytuacji, 
zwłaszcza, że dla wszystkich 
była to nowa i groźna 
sytuacja. 

Władze wprowadziły 
przepisy i procedury 
bezpieczeństwa co wymusiło 
zmiany w organizacji pracy w 
instytucjach. 

Zmiana systemu 
przyjmowania klientów w 
instytucjach samorządowych 
przebiegła sprawnie i nie 
budziła kontrowersji 

W późniejszym czasie - komunikaty 
nie spełniały kryteriów adekwatności, 
były chaotyczne i nie opierały się na 
racjonalnych podstawach. 

Chyba nie było komunikacji władz 
centralnych i samorządowych. 
Wystąpiła wielka luka pomiędzy 
rządem a obywatelami. 

Brakowało i brakuje debaty na temat 
prewencji i zabezpieczeń. 

Rządowi się nie udało wiele rzeczy: 
organizacja służby zdrowia, edukacja, 
komunikacja ze społeczeństwem. 
Mimo obostrzeń - na przykład w 
przychodniach musiały siedzieć 
tłumy. 

Do tej pory jest chaos organizacyjny i 
informacyjny. Zamiast rzeczowej 
informacji o sposobach postępowania 
bombardowani byliśmy cyframi, 
straszenie konsekwencjami, karami 
itp. 

Telewizja publiczna nie dopuszczała 
do głosu ekspertów z odmiennym 
zdaniem na temat zagrożeń. Przykład: 
zdjęcie z anteny programu 
Pospieszalaskiego - spowodowało 
jeszcze większy strach i domysły. 

Nauczyciele i dyrektorzy zostali sami 
z decyzjami, nikt im nie pomógł w 
organizacji zdalnej nauki. Starsi 
nauczyciele mieli problem z 
technicznymi aspektami nauki. 

Zdecydowanie nie udała się zdalna 
nauka w szkołach. Dzieci wróciły 
teraz do szkół i nie potrafią ze sobą 
rozmawiać. Czas na naukę jest 
stracony. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy 
były w domu same, bo rodzice pracują 
- niewiele były w stanie zrobić. 

Obserwujemy wśród dzieci lęk przed 
pandemią, obawy związane z 
kontaktami, strach przed powrotem 
do szkoły. 

Strach powoduje 

nerwowość i arogancję 

ludzi, powoduje 

zmiany w zachowaniu 

i irracjonalne reakcje 

Teraz widzimy, że 

lepiej byłoby niektóre 

decyzje podejmowane 

na szczeblu 

samorządu 

Pewnie ze 

szczepieniami byłoby 

dużo lepiej, gdyby 

część zadań była 

przeniesiona na 

samorządy. 

Przeszkodą byłą 

centralizacja 

dystrybucji. 

 

Strach jest najgorszą 

rzeczą. 

Brakuje prób walki z 

fejk newsami lub 

wyjaśniania fejkowych 

informacji. 
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Nauka zdalna często polegała na 
odpytywaniu i sprawdzaniu. 

Na pierwszej linii frontu mamy służby 
medyczne. Bardzo dziwne są 
procedury związane z chorymi na 
Covid. Nie zostały uwzględnione 
postulaty stosowania alternatywnych 
leków. Pozostawiło to niepewność co 
do dobrych intencji władz. 

Bardzo złe było zamknięcie się służby 
zdrowia. 
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Runda 2. Q2: Co sądzicie o obostrzeniach związanych z Covid-19 i sposobach, jakich władze publiczne 

o nich decydują? 

Główne punkty dyskusji w rundzie 2 dla każdej z czterech kategorii tematów zostały przedstawione w Tabeli 2. 

 

Tabela 2 Punkty do dyskusji wyłonione z drugiej rundy Lokalnego Laboratorium Demokracji 

Pozytywne 
spostrzeżenia 

Krytyczne poglądy Sugestie Wyzwania 

W pierwszej fali lockdawn 

był potrzebny, niewiele 

wiedzieliśmy. Trzeba było 

ocenić sytuację. 

Osoby zakażone powinny 

być na kwarantannie - to jest 

ok. 

Na szczęście szkoły 

specjalne nie zostały 

zamknięte i nie było w nich 

większej liczby zachorowań. 

Niezrozumiały był moment 
wprowadzania ograniczeń  - przed 
świętami i wolnymi dniami,  w ostatniej 
chwili, bez przygotowania. Przykład - 
zakaz odwiedzania cmentarzy 1 
listopada wprowadzony był za późno i 
spowodował ogromną irytację. 

Wprowadzono nierówność różnych 
podmiotów (jedni mogli, inni nie 
mogli). W kościele można było się 
tłoczyć, a restauracje, nawet te na 
świeżym powietrzu, zamknięto. 

Zbyt często wprowadzano zmiany 
wytycznych i obostrzeń, w dodatku 
niekonsekwentnie. Żadna branża nie 
mogła przewidzieć, co będzie za 
chwilę. Przykład - sklepy meblowe - 
raz mogły być otwarte, potem znów 
nie. 

Brakuje uzasadnienia 

dla większości 

przepisów 

ograniczających. 

"Nieposłuszne" 

instytucje pokazały, że 

nie było to bardziej 

niebezpieczne, nie 

odnotowano tam 

większej liczby 

zachorowań. 

Nie należy ludzi 

zastraszać, bo to 

odbija się na zdrowiu 

psychicznym i 

fizycznym. Starsi mieli 

obawy przed 

wychodzeniem z 

domu. Więcej edukacji 

- niż zakazów. 

Potrzebna jest 

długofalowa strategia 

postępowania w takich 

przypadkach 

 

Pojawia się pytanie, czy 

był sens powrotu dzieci 

do szkoły teraz [pod 

koniec roku szkolnego]? Z 

punktu widzenia 

możliwości zarażania 

jest to 

niekonsekwentne. 

 

Myślę, że noszenie 

masek, zwłaszcza nie 

pranych i noszonych 

miesiącami - nie ma 

sensu. 
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Informacje dotyczące zakażenia i 
przenoszenia wirusa są niezrozumiałe i 
mało konkretne. 

W wielu przypadkach wydatkowano 
mnóstwo pieniędzy (słynne 
respiratory, złe maseczki),  które 
można było spożytkować inaczej. 

Instytucje kultury zamknięto się na 
początku lockdownu, koncertów nie 
wolno organizować do tej pory. Można 
organizować wesela, zawody sportowe, 
a koncertów wciąż nie. 

Niewłaściwy tryb wprowadzania 
obostrzeń spowodował ograniczenia w 
prawach obywatelskich, nie 
skorzystano z konstytucyjnych 
możliwości - np. stanu wyjątkowego. 

Przykład sądów - na rozprawy 
bezprawnie wciąż nie jest wpuszczana 
publiczność, co jest niezgodnie z 
przepisami. Decydują prezesi sądów 
według własnego widzimisię. 

Niezrozumiałe jest to, że osoby, które 
przechorowały są "bezpieczne" a być 
może - na ubraniu, albo na 
przedmiotach mogą przenosić wirusa. 

Państwo nie może 

brać 

odpowiedzialności za 

zachowania obywateli, 

ale maseczki 

generalnie są ok. 

Zachowanie 

podstawowych zasad 

higieny powinno być 

obyczajem. Ale już 

odkażanie powinno 

się skończyć. 

Wiele zależy od 

odpowiedzialności 

obywatelskiej - widać to 

najbardziej przy 

maseczkach - brakuje 

reakcji innych osób na 

nieprzestrzeganie 

przepisów. 
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Runda 3. Q3: W  przypadku kolejnej fali pandemii, jakie są Wasze rekomendacje dla władz? Gdybyś 

był/była u władzy, co byś zrobił/zrobiła? 

Główne punkty dyskusji w rundzie 3 dla każdej z czterech kategorii tematów zostały przedstawione w Tabeli 3. 

 
Tabela 3 Punkty dyskusji wyłonione z trzeciej rundy Lokalnego Laboratorium Demokracji 

Pozytywne 
spostrzeżenia 

Krytyczne poglądy Sugestie Wyzwania 

Należałoby się zastanowić 

nad sytuacją 

socjoekonomiczną - system 

zasiłków, elastyczność 

zatrudnienia, wprowadzenie 

przepisów i uregulowań dot. 

pracy zdalnej. 

 

Należy rozliczyć wszystkie afery 

związane z zakupami podczas 

pandemii - zakup maseczek, 

respiratorów. 

Pandemia ujawniła, jak mało 

władzy mają samorządy , a jak 

wiele może zagarnąć rząd. 

Należy oddać więcej decyzji 

do samorządu, każdy 

lokalnie odpowiadałby za 

współpracę z Sanepidem i 

innymi partnerami. 

Część decyzji musi być 

podejmowana centralnie, 

przekazanie wszystkich 

decyzji do samorządów 

spowodowałoby chaos. 

Należałoby wprowadzić 

stan klęski żywiołowej, co 

umożliwiłoby inne 

finansowanie - wypłatę 

odszkodowań, dzięki 

czemu pieniądze trafiłyby 

do tych którzy rzeczywiście 

stracili, a nie do tych którzy 

dobrze wypełniają wnioski. 

Istotny jest balans 

pomiędzy 

kompetencjami rządu i 

samorządów - (np. 

dystrybucja 

szczepionek 

niepotrzebnie  odbywa 

się centralnie). 

  

Należałoby zadbać o 

kwestie legalności 

rozwiązań, ich 

zgodności z 

konstytucją. 

  

Marzy się sytuacja, w 

której zwiększy się 

kultura polityczna 

rządzących. 
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Głos naukowców i 

specjalistów powinien być 

bardziej słyszalny. Nie tylko 

wirusologów i lekarzy, ale 

też innych - psychologów, 

socjologów, ekonomistów, 

pedagogów. 

Instytucje kultury nie 

powinny być zamykane, 

wystarczy ograniczyć liczbę 

osób. 

Należałoby pochylić się nad 

losem osób bezdomnych 

podczas pandemii. 

Można by zmienić 

organizację edukacji - 

przerwy w klasach itp. 

należy pamiętać, że dzieci 

ponoszą konsekwencje 

psychiczne odosobnienia. 

Nie zamykać szkół ! 

wprowadzenie nauki 

hybrydowej, zdecydowane 

NIE dla całkowitej nauki 

zdalnej  

 

Analizować decyzje pod 

kątem skutków 

finansowych, społecznych i 

gospodarczych, a nie 

impulsywnie, nagle (np. 

przekształcenie szpitali w 

szpitale jednoimienne, 

nieskuteczne a duże 

obciążenie finansowe). 

Zmienić harmonogram 

szczepień - nie zaczynać od 

osób najstarszych, a zacząć 

od tych którzy są pracujący, 

aktywni, to na nich opiera 

się gospodarka. 

Zdecydowanie bardziej 

dbać o informacje, 

podawać je na spokojnie, 

Trzeba się zająć tymi 

dziećmi, które wypadły 

z systemu szkolnego i 

tymi, którym spadła 

odpornośc psychiczna. 

Badania pokazują, że 

średnio dzieciom 

podczas lockdownu 

przybyło 8 kg wagi! 

  

Może warto o kwestii 

pandemii rozmawiać na 

szczeblu 

ponadnarodowym np. 

w Unii. 

  

Powinniśmy pomagać 

innym krajom, czy nie? 

Czy powinna działać 

zasada solidaryzmu 

społecznego? Czy my, 

jako Europejczycy 

powinniśmy narzucać 

Afryce nasza pomoc? 

żywnościową, 

szczepionki itp. 

Edukacja hybrydowa, 

podejmowanie decyzji 

zgodnie z prawem, to 

zwiększa zaufanie, 

legitymizację, 

akceptacje. 

Większa współpraca 

między rządem a 

samorządem w trosce o 

dobro wspólne. 

Oficjalne 

dementowanie fake 

newsów, dbałość o 

rzetelność i 

prawdziwość 

informacji 

Zadbać o psychologów 

w szkołach, nie tylko 

dla uczniów. 
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dbać by były prawdziwe, 

nie straszyć 

wiadomościami, nie skupiać 

się na zgonach, trumnach, 

pogrzebach. 

Powołanie 

/funkcjonowanie zespołów 

interdyscyplinarnych - 

specjaliści z różnych 

dziedzin, eksperci, 

naukowcy - w zakresie 

obostrzeń, odporności 

psychicznej, w kontekście 

planowania różnych 

działań. 

Nie zamykać instytucji 

kultury, służby zdrowia, 

urzędów, siłowni, basenów  

- wiele z tych miejsc jest 

ważne w kontekście 

profilaktyki, warto 

ograniczać np. liczbę osób 

w pomieszczeniach, ale nie 

zamykać , dostosować, NIE 

dla całkowitego zamknięcia 

Zwiększyć wsparcie 

seniorów - opiekunów osób 

starszych jest za mało, 

kluby pozamykane, kultura 

zamknięta, seniorzy w 

izolacji - uruchomić 

wolontariat ! 

Korzystać z dobrych 

praktyk, także  z innych 

krajów ! 
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4. Opinie uczestników 

4.1 Opinie uczestników 

Osoby uczestniczące reprezentowały różne style życia, zamieszkiwały różne miejsca, miały różne doświadczenia, 

a mimo to odpowiedzi na pytania były bardzo zbliżone. W czasie pandemii miały bardzo różne doświadczenia w 

związku z działaniem administracji publicznej. Podczas dyskusji wyłoniły się kwestie, które były pozytywne w 

odczuciu uczestników i takie, które miały wydźwięk negatywny. Oto cytaty niektórych z nich: 

● Po wysłuchaniu wszystkich osób z którymi miałem przyjemność prowadzić dyskusję podczas pracy w poszczególnych grupach 

utwierdziłem się w przekonaniu, że polska administracja publiczna nie stanęła na wysokości zadania w przygotowaniu 

społeczeństwa i gospodarki do kolejnych fal pandemii (drugiej i trzeciej). O ile część działań podejmowanych podczas 

pierwszego uderzenia koronawirusa może zostać wybaczona i zrozumiana ze względu na brak doświadczenia i nagłą 

sytuację, to jednak kolejne, które były podejmowane podczas następnych fal były chaotyczne i nieprzemyślane. Poza tym, w 

grupie kilku osób w ciągu 3 godzinnego spotkania każdy przedstawił wiele ciekawych i w mojej opinii dobrych pomysłów na 

walkę z pandemią i na przygotowanie społeczeństwa na ewentualną kolejną falę. To prowadzi do pytania, na czym tak 

naprawdę zależy naszej władzy, skoro nie potrafiła doprowadzić żadnego działania od początku do końca, a w swoich 

decyzjach przeważała nie racjonalnością ich podejmowania. 

● Na Białorusi nie było żadnych obostrzeń, bo wirusa nie widać i to znaczy, że go nie ma. Brak żadnej informacji wprowadza 

w błąd. Ludzie sami powinny byli coś wymyślać. W Polsce była odwrotna sytuacja nic nie można i ludzie też zaczęli 

kombinować. W tym, i tym kraju była panika, stres i depresja. Powinno być to przemyślane i zrozumiałe. 

● Nasza dyskusja pokazała mi jak ważną rzeczą jest deliberacja na ważne społeczne tematy a w szczególności zagrożenia 

jak m.in. pandemia. 

● Na nic zakazy i nakazy, gdy nie sprawimy, że ludzie będę w nie wierzyć /akceptować - zamiast straszenia - edukacja, 

współpraca. 

● Zespoły interdyscyplinarne powinny rozwiązywać problemy społeczne, kryzysy. Większe zaufanie do naukowców i wiedzy 

specjalistów, promowanie tej wiedzy. 

● Pandemia i obostrzenia z nią związane obnażyły słabości rządu, odpowiadającego za chaos, sianie paniki, sprzeczne. 

decyzje. Niedemokratyczne i niezgodne z prawem decyzje. Potrzeba mniej centralizmu a więcej działań zgodnych z 

konstytucją. Najgorsze skutki przyniosła nauka zdalna i zamieszanie ze szczepionkami. 

● Strach i straszenie ludzi nigdy się nie sprawdza. Ja na początku tej pandemii byłam bardziej wystraszona strachem ludzi a 

nie samą pandemią. To najgorszy doradca. Media potęgowały ten strach. Ludzie zamiast żyć to z tego życia się wycofują i 

izolują. Relacje społeczne są bardzo ważne, w końcu człowiek to zwierzę stadne. W izolacji nie da się żyć. Dbajmy o siebie 

nawzajem i swoje relacje z ludźmi. 

● Rząd zawiódł obywateli. Obostrzenia, chociaż częściowo słuszne, były nielegalne i nikt za to nie odpowiedział. Pod 

pretekstem CoVid-19 wprowadzono masę regulacji niepowiązanych zupełnie z walką z pandemią. Chociaż część obostrzeń 

była słuszna, sposób ich implementacji pozostawiał wiele do życzenia. Co więcej, pogwałcone zostały nasze prawa i wolności 

obywatelskie, takie jak prawo do zgromadzeń. Pandemia ukazała, że mechanizmy ochrony praworządności w naszym kraju 
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pozostawiają wiele do życzenia, zaś klasa polityczna, bardziej niż troską o dobro narodu, zajmuje się własnym interesem. 

Ostatnia nadzieja w samorządach, dużo bliższych szeregowemu obywatelowi. 

4.2. Wnioski organizatorów 

Wnioski dotyczące uczestników spotkania: 

● Uczestnicy byli bardzo zadowoleni, że mogą wziąć udział w tego typu badaniu. Uważają, że rozmowa o 

tym, co się wydarzyło w trakcie pandemii jest bardzo ważna i nie należy jej kończyć na tym jednym 

wydarzeniu. Tego typu badania powinny być kontynuowane i wyciągane z nich wnioski. 

● Mimo dużego zróżnicowania uczestników ich odpowiedzi były zbieżne i na ogół krytyczne w stosunku 

do działań podejmowanych przez władze publiczne. 

● Grupa pracowała aktywnie, uczestnicy byli zaangażowani, chętnie dzielili się osobistymi doświadczeniami 

z okresu pandemii. Istotnym wyzwaniem dla prowadzącego było zadbanie o czas wypowiedzi dla każdego 

uczestnika. 

● Forma zdalna nie zaburzyła pracy grupy. 

Wnioski dotyczące kwestii organizacyjnych. 

Co zadziałało i warto o tym pamiętać przy organizacji kolejnego wydarzenia: 

● Osoba prowadząca nie powinna być jednocześnie facylitatorem w grupach – usprawnia to przebieg całego 

spotkania. 

● Został odpowiednio podzielony czas na poszczególne części merytoryczne – czas w grupach pozwolił na 

wypowiedź wszystkich uczestników. 

● Podział na 5-7 osobowe zespoły  - optymalna liczba osób w grupie – przy mniejszej liczbie osób, trudniej 

byłoby o dyskusję i wymianę myśli, przy większej liczbie uczestników mogłaby być trudność z 

wypowiedzią wszystkich. 

● Czytelnie przekazanie informacji na samym początku – przedstawienie celu, programu, zasad,  a także 

sprawdzenie czy każdy potrafi pracować na zoomie. 

● Jedna przerwa w trakcie spotkania – potrzebna zarówno uczestnikom jak i facylitatorom. 

● Praca na Jambordzie - pozwalała facylitatorom zaprezentować wypracowane wnioski w grupach, w grupie 

też uczestnicy widzieli co jest zapisywane i łatwiej było o kolejne wnioski. 

● Metoda kawiarenki - czyli praca w każdej rundzie z innymi osobami – zachowanie dynamiki podczas 

dyskusji, możliwość podzielenia się wnioskami z różnymi osobami. 

O co należałoby zadbać przy organizacji kolejnego wydarzenia: 

● Nagrywanie w grupach po stronie osoby technicznej (facylitatorom trudno było pamiętać o nagrywaniu). 

● Po powrocie z przerwy – sprawdzenie obecności wszystkich uczestników i dopiero podział na grupy. 


