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Apel przeciw dyskryminacji
polskich przedsiębiorców

P

od koniec kwietnia rzecznik małych i średnich

wych czy polskich rodzin, jest bardzo pozytywne. Tutaj jest

przedsiębiorców wystosował list do premie-

absolutna zgoda i tej inicjatywie należy tylko i wyłącznie

ra, przestrzegając przed wprowadzeniem odręb-

przyklasnąć. Nie może się to jednak odbywać na innych

nych zasad prowadzenia biznesu dla Polaków i uchodź-

warunkach, niż obowiązują pozostałych przedsiębior-

ców, czyli zaapelował o stosowanie równości wobec prawa.

ców. Próby różnicowania warunków prowadzenia działal-

Sam fakt kolejnego tego typu apelu Adama Abramowicza

ności gospodarczej albo zwolnienie z kosztów zatrudnia-

do Mateusza Morawieckiego dziwić nie powinien, bo wy-

nia Ukraińców przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego

daje się, że rzecznik MŚP wyspecjalizował się w wysyła-

opodatkowania i oskładkowania pracy na etacie w działal-

niu listów do rządzących, a premier jest zapewne na czele

ności polskich firm nie pozostaną bez echa. – Niemal na

zestawienia odbiorców tych apeli. Zresztą Biuro Rzecznika

pewno staną się ogniskiem niechęci wobec naszych gości

MŚP, na czele którego stoi Abramowicz, właśnie od tego

i konfliktów narodowościowych – tłumaczy Abramowicz.

m.in. jest – by na wszelki przejaw dyskryminacji, łamania

Aż dziw, że tym, którzy forsują ten zapis prawny, nie przy-

prawa czy tylko słysząc o kolejnej biurokratycznej kłodzie

szło to do głowy. A jeśli się mylę i przyszło, jeśli doskona-

rzuconej pod nogi polskim przedsiębiorcom, natychmiast

le wiedzą, do czego zmierzają, to… brakuje cenzuralnych

reagować.

słów, by to odpowiednio skomentować.

Niepokój natomiast budzić musi przedmiot tego ape-

Zamiast więc forsować ułatwienia w prowadzeniu dzia-

lu. Rzecznik nawiązał do podjętej przez Senat RP uchwa-

łalności gospodarczej dla obcokrajowców, wprowadź-

ły ws. wniesienia do Sejmu RP projektu ustawy o zmianach

my takie ułatwienia dla wszystkich. Nic nie stoi na prze-

podatkowych w związku z wojną na Ukrainie, która zakła-

szkodzie, by przy okazji ulżyć polskim przedsiębiorcom,

da m.in. zwolnienie z PIT niektórych dochodów obywate-

upraszczając szereg regulacji i zmniejszając obciążenia fi-

li Ukrainy i Białorusi, którzy zamieszkali w Polsce po ata-

skalne. Z takich „darów” skorzysta cała polska gospodarka.

ku Rosji na Ukrainę. PIT to podatek, który – jak już

Kilka pomysłów, które przedstawił w związku z ww. apelem

na naszych łamach wielokrotnie pisaliśmy –

rzecznik MŚP, zdecydowanie warto rozważyć.

najlepiej byłoby całkowicie zlikwidować,

Przy takiej okazji trzeba przypomnieć słowa Andrze-

ale skoro jeszcze do tego nie doszło, sko-

ja Sadowskiego z wywiadu, jakiego prezydent Centrum

ro polscy obywatele muszą go płacić, to

im. Adama Smitha udzielił naszemu magazynowi kil-

zwalnianie z płacenia go przez obco-

ka miesięcy temu: „Patriotyzm gospodarczy, który po-

krajowców – nawet tych, którzy uciekali

niósł rząd na swoich sztandarach, będzie pustym ha-

przed wojną – jest jawną dyskryminacją

słem, dopóki polska firma w Polsce będzie

naszych rodzimych przedsiębiorców.
Podejmowanie działalności
gospodarczej przez Ukra-

miała gorzej, niż dzisiaj ma polska firma
działająca w Czechach, Słowacji czy Irlandii”. Dokładnie tak samo będzie,

ińców i Białorusinów,

jeśli przedsiębiorca z Ukra-

którzy nie chcą utrzy-

iny czy Białorusi będzie

mywać się z pomo-

miał w Polsce łatwiej

cy polskich podatników,
organizacji pozarządo-

niż

przedsiębiorca

z Polski.

FLASH BIZNES

Powstanie NABE

KGHM Polska Miedź SA zajął 1. miej-

lu lat plasuje się w czołówce świato-

sce w zestawieniu „największych ko-

wych producentów srebra, a 16 proc.

Nasze startupy
przyciągają
inwestorów

palń srebra na świecie” w rankingu

jej przychodów pochodzi właśnie

Mimo wybuchu wojny na Ukrainie

World Silver Survey 2022. Jeśli cho-

ze sprzedaży tego kruszcu. Raport

zagraniczne inwestycje w polskie

dzi o kategorię największych produ-

World Silver Survey to jeden z naj-

startupy nie zwolniły. Według in-

centów srebra, polski koncern zajął

ważniejszych raportów rocznych, któ-

formacji dziennika „Rzeczpospo-

2. miejsce. W 2021 r. spółka wypro-

ry publikuje zestawienie największych

lita” w pierwszym kwartale 2022 r.

dukowała 1366 ton srebra. Wysoka

producentów srebra. Przygotowuje go

innowacyjne spółki w naszym

pozycja KGHM w rankingu to nie za-

zespół złożony z analityków świato-

kraju pozyskały niemal 1,2 mld zł

skoczenie, bo polska spółka od wie-

wych rynków metali.

finansowania, czyli o 150 proc.

KGHM światowym liderem

więcej niż rok wcześniej w tym samym okresie. Co więcej, jest to rekordowe otwarcie roku w polskim
rynku venture capital. Dla porównania w całym 2021 r. w polskie
startupy

zainwestowano

łącz-

nie ponad 3,6 mld zł, a jeszcze
w 2011 r. zaledwie 124 mln zł. 

Czy polski biznes
ufa kontrahentom?
Zdecydowana większość polskich
firm

sprawdza

wiarygodność

Życie coraz bardziej na kredyt

finansową kontrahentów przed

Dane Biura Informacji Kredytowych

BIK wykazał, że najwięcej przybyło

nia – wynika z badania dla firmy

mówią, że Polacy zaciągają coraz

pożyczek o wartości ponad 5 tys. zł,

Kaczmarski Inkasso. Aż 71 proc.

więcej pożyczek. W I kwartale 2022 r.

gdyż ich liczba była aż o 62 proc.

przepytanych

firmy pożyczkowe udzieliły łącz-

wyższa niż w I kwartale 2021 r. Wraz

weryfikuje wiarygodność finanso-

nie 808,2 tys. pożyczek na kwotę

ze wzrostem liczby pożyczek rośnie

wą swoich kontrahentów przed re-

2,01 mld zł, czyli o 33 proc. w uję-

też ich wartość. Tylko w marcu 2022 r.

alizacją umowy, a 20 proc. w ogóle

ciu liczbowym oraz o 48,6 proc. pod

Polacy zaciągnęli ponad 287 tys. po-

tego nie robi. Z kolei firmy, któ-

względem wartości w odniesieniu do

życzek na łączną kwotę 700 mln zł.

re jednak decydują się na wery-

tego samego okresu w 2021 r. Raport

To kwota wyższa o 44 proc.

fikację, najczęściej robią to tyl-

realizacją umowy bądź zlece-

przedsiębiorców

ko w przypadku nowych klientów
(43 proc.). Wszystkich partnerów
biznesowych sprawdza 40 proc.
firm. Z kolei co trzecie przedsiębiorstwo kontroluje swoich kontrahentów, jeśli wartość zlecenia
jest wyjątkowo wysoka. Na weryfikacje innych podmiotów decydują się głównie duże przedsiębiorstwa produkcyjne.
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Dla kogo Kryształy Biznesu?
23 maja podczas uroczystej gali dojdzie
do rozstrzygnięcia I edycji konkursu Kryształy Polskiej
Gospodarki 2021 organizowanego przez redakcję
„Forum Polskiej Gospodarki”.
Krzysztof BUDKA

tego rodzaju konkursów, któ-

rozwoju w swojej agendzie za-

re poza usytuowaniem nagro-

warły wspieranie rodzimego

dy na półce i wzmiance w re-

biznesu, który dopiero kiełkuje,

sume firmy nic nie wnoszą.

na każdym z etapów jego roz-

Według nas połączenie biz-

woju.

nesowe Patron ↔ startup ma

Zakładamy, że podczas ko-

się

wierzymy – stworzy mierzal-

mieć na celu konkretne korzy-

lejnej edycji konkursu przed-

z dwóch części. Pierwsza

ną więź biznesową, która po-

ści biznesowo-rozwojowe, sta-

stawimy realizację tej współ-

polega na objęciu pa-

winna przełożyć się na kon-

nowi zatem atrakcyjną formu-

pracy i wykażemy rzeczywiste

kretny owoc konkursu.

łę dla wszystkich uczestników

korzyści z nawiązania relacji

konkursu. Taka inicjatywa daje

biznesowych Patrona ze star-

K

onkurs

składa

tronatem rozwojowym przez
Sponsora wydarzenia wybranego startupu, dając tym sa-

Organiczne wsparcie

szansę znalezienia się w sate-

tupem. Liczymy też, że możli-

Relacja biznesowa Patron ↔

licie spółek o znaczeniu krajo-

wość bieżącego relacjonowania

gospodarczym.

startup może stać się kan-

wym i międzynarodowym, któ-

przez nasze wydawnictwo tej

W efekcie wsparcie to – jak

wą do zmiany postrzegania

re w ramach odpowiedzialnego

współpracy będzie kanwą do

mym realne wsparcie jego
inicjatywom

budowania pozytywnego wizerunku naszej inicjatywy oraz

KATEGORIE KONKURSOWE�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

skutecznego narzędzia do tworzenia relacji pomiędzy przedsiębiorcami

PATRONAT ROZWOJOWY

WSPARCIE MŚP

EKSPORTER

nagroda dla wytypowanego

nagroda dla polskiego koncernu

nagroda dla MŚP odnoszącego

przez Sponsora startupu

za udzielanie wsparcia małym

znaczące sukcesy na rynkach

do rozpoczęcia współpracy.

i średnim przedsiębiorcom.

zagranicznych.

i

motywującego

obie strony do dynamizowania
współpracy.
W drugiej części konkursu kapituła przyzna nagrody
w pięciu pozostałych katego-

OSOBOWOŚĆ ROKU

ODPOWIEDZIALNY BIZNES

LOKALNY PRZEDSIĘBIORCA

riach. Zwycięzcę ostatniej ka-

nagroda dla wybitnej osoby

nagroda dla przedsiębiorstwa

nagroda dla inicjatorów

tegorii wytypuje organizator

publicznej ze świata biznesu,

najbardziej zaangażowanego

najbardziej znaczącej regionalnej

konkursu, czyli wydawca „Fo-

mediów, polityki czy nauki

w działalność charytatywną,

inicjatywy gospodarczej, służącej

rum Polskiej Gospodarki”.

za wkład na rzecz rozwoju

prospołeczną czy ekologiczną.

rozwojowi danego regionu.

i promocji polskiej gospodarki.
NAGRODA REDAKCJI FPG
* pełna lista nominowanych na stronie https://fpg24.pl/nominowani/

Ważne wartości

Kogo chcemy nagrodzić i za

przyznana przez Wydawcę,

co? Szacunek dla polskiej tra-

organizatora Konkursu.

dycji, w oparciu o sprawdzone
i trwałe zasady moralne w ży-
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ciu publicznym. Promowanie

stość, wspierać innych przed-

jakimi

zostaną

uczciwych rozwiązań wolno-

siębiorców i prowadzić polską

ni

rynkowych oraz genu przed-

gospodarkę na tory nowocze-

przez artystę plastyka statu-

siębiorczości.

Wspieranie

sności i innowacyjności. Krótko

etka wykonana została w ca-

w rozwoju polskich mikro-, ma-

mówiąc, tych, którzy mają od-

łości z naturalnych materia-

łych i średnich firm, powstawa-

wagę, zapał, ambicję i nieprze-

łów, takich jak kryształ górski,

nia innowacyjnych rozwiązań,

brane pokłady kreatywności.

kwarc truskawkowy i drewno.

laureaci.

uhonorowaPrzygotowana

a także dbałość o promocję re-

Jest takich firm i takich

Zastosowane w statuetce ma-

gionalnych inicjatyw gospo-

przedsiębiorców w Polsce na-

terie pełne są ciekawej i niety-

darczych. Propagowanie wol-

prawdę wiele. To im właśnie

powej symboliki. Sama forma

ności gospodarczej, własności

chcemy zadedykować I edy-

kryształów górskich symbo-

prywatnej i uczciwej, niczym

cję konkursu Kryształy Pol-

lizuje

nieskrępowanej

szlachetną

wspinacz-

konkuren-

skiej Gospodarki 2021. Wierzy-

kę górską oraz zdobywanie

przedsiębiorstw

my, że dzięki ich działalności

szczytów, struktura kryształu

w stosunku do zagranicznych

Polska szybko wróci na ścież-

zaś obrazuje harmonię i usys-

podmiotów. To wartości, który-

kę dynamicznego rozwoju go-

tematyzowanie – jakże ważne

mi kierujemy się jako redakcja

spodarczego, a rządzący żad-

w prowadzeniu biznesu. Inkru-

„Forum Polskiej Gospodarki”.

nymi szkodliwymi regulacjami

stowany kamień półszlachet-

I wszyscy, którzy swoją dzia-

ani utrudnieniami w przepi-

ny, kwarc truskawkowy, jest

łalność gospodarczą opierają

sach prawno-podatkowych nie

symbolem dostatku i elegan-

cji

polskich

Konkurs z dedykacją

będą im w tym przeszkadzać.

cji. Natomiast drewniana pod-

nie w gospodarce światowej, nie

dla całego biznesu szczególnie

O tę proprzedsiębiorczość rów-

stawa statuetki z naturalne-

Skąd pomysł na przeprowadze-

omijając również polskich firm

warto zauważyć i uhonorować

nież należy apelować do wła-

go i przyjaznego środowisku

w naszym kraju, są nam bardzo

nie takiego akurat konkursu?

i naszych rodzimych przedsię-

tych, którzy się nie poddają,

dzy, a tego typu konkurs jest ku

surowca zawarta jest w moc-

bliscy. Sukces biznesowy w po-

W pewnym sensie „zmusiły”

biorców. Z drugiej strony inwa-

którzy robią wszystko, by na-

temu doskonałą okazją.

nej i stabilnej formie, co z ko-

łączeniu z tymi wartościami to

nas do tego niejako czasy, w ja-

zja Rosji na Ukrainę, której ne-

dal rozwijać swoje firmy, two-

klucz, którym kierować się bę-

kich przyszło nam ostatnio żyć.

gatywne efekty gospodarcze

rzyć nowe miejsca pracy, dbać

dzie kapituła podczas wyboru

Z jednej strony pandemia CO-

dopiero zaczęliśmy odczuwać.

o te dotychczasowe, kreować

laureatów.

VID-19, która siała spustosze-

W tym jakże trudnym czasie

nową ekonomiczną rzeczywi-

na podobnych zasadach i przyczyniają się do tego, by te zasady na trwałe obowiązywały

Wyjątkowa statuetka

lei symbolizuje trwałą i niezachwianą pozycję gospodarczą

I na koniec jeszcze kilka zdań

Polski na arenie międzynaro-

o

dowej.

wyjątkowych

statuetkach,
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To jest dopiero początek

Stanisław Kluza
fot. Arek Markowicz/PAP

WYWIAD NUMERU

wyzwań związanych z inflacją
Bank centralny skazany jest teraz na podwyżki stóp,
chociaż nie wyczerpał całego katalogu narzędzi
przeciwdziałania inflacji. Nie zmienia to faktu,
że inflacji należy przede wszystkim przeciwdziałać,
bo jej obniżanie jest dużo kosztowniejsze
– mówi nam dr Stanisław Kluza, były minister finansów,
założyciel i prezes Instytutu Debaty Eksperckiej
i Analiz Quant Tank. 
Rozmawiał Robert AZEMBSKI
Fundamentalnym problemem

chodną m.in. gorszych zbiorów,

gospodarki jest obecnie infla-

w efekcie pojawią się duże

cja. Czy oby na pewno dobrze

ograniczenia w han-

zostały rozpoznane jej źródła?

dlu produktami typu

Jak ją zatrzymać?

zboża,

Fundamentalnych

kukurydza,

proble-

oleje, ale również na-

mów jest zdecydowanie więcej,

siona, pasze. Dotknie

to nie tylko inflacja. Ona jednak

to także rynek nawo-

faktycznie należy do podsta-

zów i środków ochro-

wowych.

nale-

ny roślin.

ży pamiętać, że ma kilka źró-

Inflacji

Jednocześnie

nale-

ży przede wszyst-

w Polsce, oddzielając jej czynni-

kim

ki wewnętrzne od zewnętrznych

bo jej obniżanie jest

(międzynarodowych), to jestem

kosztowniejsze.

przekonany, że istotną jej część

kilka istotnych re-

wytworzyliśmy sami. Jeżeli cho-

guł, których powinien

dzi o otoczenie zewnętrzne, to

przestrzegać

niewątpliwie nie mieliśmy wpły-

centralny w swojej

wu na światowe ceny nośników

działalności, by infla-

energii. Zarazem skutki związa-

cji zapobiegać. W moim

ne z wojną na Ukrainie dopie-

przekonaniu nie było uzasad-

ro nadejdą, jeszcze ich w pełni

nienia dla takiej – jaką wdrożo-

w Polsce nie mamy. Będą po-

no – polityki pieniężnej w okre-
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Jest

bank

wpłynęły na posiadaczy depo-

w 2020 r. Bowiem presja na wyj-

zytów. Z drugiej strony wzrosła

ście inflacji poza pasmo celu in-

skłonność do zaciągania kre-

flacyjnego była już widoczna od

dytów hipotecznych na zmien-

połowy 2019 r.

ną stopę procentową. Oba te zjawiska będą miały negatywne

Czyli źródła wybuchu inflacji

konsekwencje w zdecydowanie

tkwią jeszcze w okresie przed

dłuższym horyzoncie czasu.

pandemią?

Inną bolączką jest to, że nad-

Sam COVID-19 trochę opóź-

zór makroostrożnościowy nie

nił nadejście inflacji w Polsce,

wywiązał się ze swojej roli za-

ale ta głęboko drzemała w go-

pobiegania istotnym zidentyfi-

spodarce dużo wcześniej,

kowanym ryzkom systemowym.

niż zaczęła się pan-

A takim był brak alternatywy

demia. Na przykład

kredytów hipotecznych o stałej

Czechy

rozpoczęły

stopie procentowej wobec po-

cykl podwyżek stóp

wszechności kredytów opartych

Doktor nauk ekonomicz-

procentowych jesz-

na zmienną stopę procento-

nych. W 2006 r. podsekre-

cze w 2017 r. Trzy lata

wą. Rozwiązanie tego problemu

tarz stanu w Ministerstwie

później rzeczywiście

było relatywnie prostym wy-

Finansów w rządzie Kazie-

dokonano tam ob-

zwaniem regulacyjnym. A ta-

mierza Marcinkiewicza, mi-

niżki stóp, ale została

kie działania należy wykonywać,

nister finansów w rządzie

ona przeprowadzona

gdy stopy procentowe są niskie.

Jarosława

Jeżeli wprowadza
się duże i ważne
zmiany systemowe,
nie powinno się
tego robić w sposób
nagły i zaskakujący.
Roczne vacatio
legis pozwoliłoby
się przygotować
podmiotom
gospodarczym
i zwykłym
księgowym.

deł. Jeżeli przyjrzymy się inflacji

przeciwdziałać,

sie koronakryzysu, zwłaszcza

Stanisław
KLUZA

Pierwszy

już z zupełnie innej

Kaczyńskiego.
przewodniczą-

perspektywy i przy

Mamy więc w dużej ilości

cy Komisji Nadzoru Finan-

innych uwarunkowa-

i o dużej wartości kredyty hi-

sowego (w latach 2006–

niach policy-mix.

poteczne zaciągnięte wówczas

2011). W 2016 r. powołany

przy bardzo niskich poziomach

na wiceprezesa i p.o. preze-

WIBOR.

sa zarządu Banku Ochrony

W Polsce natomiast

obniżki

procentowych

stóp

Środowiska, a następnie został

nie

Niestety tak. I będzie to ko-

uzasadnienia

lejny – oprócz inflacji – czyn-

prezesem zarządu tego banku.

ani dla płynności i kosz-

nik destabilizujący polską go-

Funkcję tę pełnił do 2017 r. Zało-

tu pieniądza, ani dla koniunktu-

spodarkę.

życiel i prezes Instytutu Debaty

ry gospodarczej i rynku pracy.

tzw. frankowiczów należało to

Niestety, te obniżki negatywnie

przewidzieć, a inflacji przeciw-

miały

Po

doświadczeniu

Eksperckiej i Analiz Quant Tank.
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Stanisław Kluza
fot. Piotr Nowak/PAP

WYWIAD NUMERU
Nie przysłużył się i nadal się

cydowanie bardziej bolesny niż

kwidować konkurencję ze strony

nie przysłuży zwłaszcza ma-

dla dużych korporacji, które mają

polskiego producenta.

łym i średniej wielkości fir-

odpowiednie narzędzia do ra-

mom, które muszą walczyć

dzenia sobie z takimi wyzwania-

Co zatem powinno się zrobić

z jego zagmatwanymi przepi-

mi. Mały przedsiębiorca – mó-

z SSE?

sami i z tej walki wielokrotnie

wiąc językiem potocznym – musi

Ten temat powinien podlegać

wychodzą pokonane.

„ogarnąć” wszystko sam – za-

przeglądowi z punktu widzenia

Faktycznie, można odnieść

równo produkcję, jak i sprzedaż,

polityki gospodarczej państwa.

wrażenie, że te przepisy nie

prawo, podatki, reklamę itd. Musi

Na samym początku należy

są przychylne małej i średniej

być człowiekiem – orkiestrą.

przede wszystkim zdiagnozować, jakie są korzyści z ich funk-

przedsiębiorczości. Po pierwsze, poprzez sukcesywny, nie-

Korporacjom jest istotnie ła-

przerwany

twiej. Tak jest od lat.

o

wzrost

charakterze

obciążeń

fiskal-

nym i parafiskalnym,
skutkujący

wzro-

stem kosztów działalności.

Po

drugie,

przez swoją złożoność. Chcąc stworzyć
jak najlepsze warunki do działania drobnej i średniej wielkości przedsiębiorczości,
należy przede wszystkim zmniejszyć stopień
cji

komplika-

zakładania

firm,

a później także ich
prowadzenia.
działać, a nie zwalczać ją, gdy

robić. Teraz jest zdany na sie-

już się rozpędziła. To ewident-

bie w swoich poglądach i dzia-

na porażka banku centralnego

łaniach.

i Rady Polityki Pieniężnej – tej,
która nota bene zakończyła wła-

Czy wystarczy uporządkować

śnie swoją kadencję.

tzw. Polski Ład, by funkcjono-

Obecnie bank centralny jest

wał on dobrze? Bo chaos jest

skazany na podwyżki stóp, cho-

po prostu niemożliwy i zdaje

ciaż nie wyczerpał całego kata-

się nie mijać. Może potrzebna

logu narzędzi przeciwdziałania

jest jednak całościowa reforma

inflacji. Warto przy tym za-

systemu podatkowego, a nie

uważyć, że NBP prowadził bar-

tylko jego retusze?

dzo agresywną polemikę pu-

Oczywiście, że taka reforma

bliczną z tymi, którzy mieli inne

byłaby lepsza. Jednak kwestią,

przemyślenia

doświadcze-

na którą należy zwrócić uwagę,

nia, nie życząc sobie, żeby kto-

i

jest to, że jeżeli wprowadza się

kolwiek mu podpowiadał, co ma

duże i ważne zmiany systemo-
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Według
dr Stanisława Kluzy nie
było uzasadnienia dla polityki pieniężnej, jaką
prowadzono
w czasie koronakryzysu, zwłaszcza
w 2020 r. Na
zdjęciu prezes
NBP Adam
Glapiński uzasadniający
kolejną podwyżkę stóp
procentowych.

Obec-

Obszarem
do ponownego
przemyślenia
powinny być
Specjalne Strefy
Ekonomiczne.
Podczas gdy nasi
krajowi producenci
borykali się
z ogromną ilością
problemów,
zagraniczne
korporacje rozkwitały
w tych strefach.

cjonowania, a jakie straty.

Takie wrażenie rze-

Jakie są granice świadczenia

czywiście powstaje,

pomocy ukraińskim uchodź-

bo mają one większe

com i przesiedleńcom? Kosz-

zdolności

tuje to i kosztować będzie co-

adapta-

cyjne do zmienia-

raz więcej.

jącej się rzeczywi-

To, co razi najbardziej w tej ca-

stości rynkowej niż

łej sytuacji, to pasywność liderów

sektor MŚP. Wynika

Unii Europejskiej w zakresie kom-

to po prostu z tego,

pleksowego rozwiązania mecha-

że korporacje to bar-

nizmów wsparcia finansowego

dziej

zróżnicowany

uchodźców. Tu dzieje się napraw-

personel oraz struk-

dę niewiele. Przypomnijmy, że

tura

przygotowa-

gdy Europa zetknęła się z pro-

na na mierzenie się

blemem uchodźctwa na przykład

z różnego rodzaju,

z Syrii, organizacje wspierające

także dużymi pro-

uchodźców otrzymały potężne

blemami.

dofinansowanie unijne z różne-

we, nie powinno się tego robić

ne uregulowania nie

w sposób nagły i zaskakujący

sprzyjają także ambit-

uczestników rynku. Przykłado-

nym startupom, gdzie

powin-

przyjęła i przyjmuje największą

wo, roczne vacatio legis pozwo-

koszt i ryzyko rozpoczęcia dzia-

ny być Specjalne Strefy Ekono-

z fal uchodźców, nie widać, by ta-

liłoby się przygotować podmio-

łalności są bardzo wysokie. Duże

miczne (SSE). W zamyśle miały

kie mechanizmy zadziałały.

tom gospodarczym i zwykłym

koszty towarzyszą też rozwojo-

one przyciągać kapitał i rozwi-

księgowym.

Ponadto

Natomiast obsza-

go rodzaju funduszy europej-

rem do ponownego

skich. W przypadku Polski, która

przemyślenia

niektó-

wi w tzw. okresie inkubacyjnym.

jać wszystkie firmy w Polsce, ale

Temat ten ściśle wiąże się

re omyłki regulacyjne byłyby

A wtedy powinny być właśnie

niejednokrotnie preferowały te

z otrzymaniem przez Polskę

z wyprzedzeniem wychwycone

najniższe, szczególnie w zakre-

zagraniczne,

środków

i usunięte.

sie obowiązkowych danin pu-

we, wchodzące do Polski. Pod-

z nowej perspektywy finanso-

międzynarodo-

unijnych

zarówno

Bardzo słabo zostały również

blicznych. Oprócz poziomu fi-

czas gdy nasi krajowi producen-

wej, jak i tzw. Funduszu Odbu-

omówione w debacie publicz-

skalizmu, który nieco w ostatnich

ci borykali się z ogromną ilością

dowy. Czy jest jakiś sposób na

nej intencje przyświecające nie-

latach wzrósł, dokuczliwy dla

problemów, zagraniczne kor-

odblokowanie tych pieniędzy?

którym rozwiązaniom w Polskim

firm jest właśnie poziom zło-

poracje rozkwitały w SSE. Bywa

To jest pytanie zdecydowa-

Ładzie. Jeżeli nie jest on rozwią-

żoności oddziaływania regula-

też tak, że zagraniczny inwestor

nie bardziej skierowane do stro-

zaniem przypadkowym, to miał

cji. Jest on dla mikro-, małych

wchodził do SSE tylko po to, by

ny rządzącej, która negocjuje

przecież czemuś służyć.

i średnich przedsiębiorstw zde-

ograniczyć działalność lub zli-

te środki, niż do eksperta ekoFORUM POLSKIEJ GOSPODARKI 15

FELIETON

nomicznego. To w rękach rzą-

Ten temat dotyczy nie tylko

rzutowała na utrzymanie równo-

du są zarówno umocowania, jak

polskich firm. Na niego również

wagi makroekonomicznej w Pol-

i narzędzia, by prowadzić w tej

należałoby spojrzeć z szerszej

sce oraz na warunki prowadze-

sprawie skuteczne negocjacje.

perspektywy, europejskiej, cho-

nia działalności gospodarczej.

Oś sporu z Unią jest negocjato-

ciaż w przypadku Polski odse-

Tu można i należy dostrzegać

rom znana.

tek poszkodowanych firm będzie

proporcje pomiędzy oddziały-

odpowiednio wyższy. Sytuację

waniami wynikłymi z pandemii,

Przejdźmy więc do innego te-

naszych rodzimych firm powin-

wojny na Ukrainie oraz naszej

matu.

Sensowność

Łukasz
Warzecha

WYWIAD NUMERU

Mit
przedsiębiorczego
państwa

embar-

no się rozpatrywać w trzech róż-

krajowej polityki gospodarczej.

ga nakładanego na Rosję jest

nych perspektywach. To ważne,

Chodzi o to, by nie zrzucać od-

oczywista. Nasuwa się jednak

by nie pomieszać wszystkiego.

powiedzialności na tylko jeden

pytanie, kto zrekompensuje

Jedna z nich istotnie jest związa-

z tych czynników, a taka poku-

straty polskim firmom, któ-

na z sytuacją na Ukrainie. Druga

sa nie tylko powstaje i znajduje

re handlowały bądź handlu-

z konsekwencjami minionej pan-

swoje uzewnętrznienie w prze-

ją z Rosją, także często z Bia-

demii koronawirusa, bo prze-

strzeni debaty publicznej. Jeden

kowego na etatystyczne, ale ma nadzieję, że potem

ce potężną rolę i rozdysponowuje ogromną część

łorusią oraz Ukrainą? Firmy te

cież lockdowny były rzeczywi-

z czynników nie może po pro-

będziemy mogli do wolnego rynku wrócić. Zadzi-

dochodu narodowego, nie jest trudno znaleźć ja-

nie deklarują się politycznie.

stością naszych ostatnich dwóch

stu usprawiedliwiać niedomagań

wiająca deklaracja. To tak jakby ktoś powiedział, że

kieś przykłady w miarę skutecznego jego działania,

Niczemu nie zawiniły, a ich

lat. Trzecia wiąże się ze skutka-

i zaniechań w zakresie pozosta-

w danej sytuacji uważa prawa fizyki za

działalność bywa podstawą

mi wewnętrznej, krajowej poli-

łych. Gdy to właściwie rozpo-

nieobowiązujące, ale ma nadzieję, że

bytu całych rodzin i jest też

tyki gospodarczej, fiskalnej oraz

znamy i zdiagnozujemy, dopie-

za jakiś czas będzie można do nich

istotna z punktu widzenia ca-

pieniężnej,

ro wtedy możemy podejmować

powrócić.

łej gospodarki.

w ostatnim okresie negatywnie

która

szczególnie

skuteczne środki zaradcze.

P

ewien znany analityk rynku energetycznego

cato na czynniki pierwsze, nie pozostawiając na nich

napisał niedawno na Twitterze, że wojna na

suchej nitki. Wskazują m.in. na cherry picking obroń-

Ukrainie zmieniła jego podejście z wolnoryn-

ców etatyzmu – jeśli państwo pełni w gospodar-

Owszem, gospodarka kraju będącego w stanie wojny podlega specjalnym regułom – ale my w stanie wojny nie jesteśmy. Zresztą wiele państw,
które wojny toczyło, nawet w sektorze
zbrojeniowym opierało się na prywatnych firmach i pozwalało na konkurencję między nimi. O innych sferach
gospodarki nie mówiąc.
Opowieść o tym, że państwo musi
być aktywne w gospodarce, a już
zwłaszcza w takich czasach jak obecne, jest powtarzana w coraz bardziej
natarczywej formie od 2015 r. Tym
bardziej trzeba zwrócić uwagę na takie

będą to jednak wyjątki, a nie reguła.

Wiele państw,
które wojny
toczyło, nawet
w sektorze
zbrojeniowym
opierało się
na prywatnych
firmach i pozwalało
na konkurencję
między nimi.
O innych
sferach
gospodarki
nie mówiąc.

książki, jak wydany właśnie przez Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa

Wykazują też, że etatyzm nigdy nie
działał, a sama historia gospodarcza przeczy tezom Mazzucato. Piszą o etatystycznym braku zaufania
do wolnych decyzji ludzi, a przy tej
okazji dostaje się również papieżowi
Franciszkowi.
Kończą zaś swoją książkę w następujący sposób:
obecnie w amerykańskiej telewizji kongresmeni udzielają wywiadów przed znajdującym się na
Kapitolu pomnikiem przedstawiającym cytowanego przez nas elokwentnego kowboja, Willa Rogersa. Rogers zwykł mawiać: „Sprawy
w naszym kraju toczą się pomimo
rządu, a nie z jego pomocą”. Kiedy Rogers musi słuchać wypowiadają-

cych się pod jego pomnikiem kongresmenów, to

„Mit przedsiębiorczego państwa” Deirdre McCloskey

aż dziw bierze, że się nie przewraca. Z pewnością

i Alberto Mingardiego, będący odpowiedzią na gło-

by się przewrócił, gdyby przyszło mu czytać książki

śną pozycję „Przedsiębiorcze państwo” włosko-ame-

i artykuły Mazzucato.

rykańskiej ekonomistki Mariany Mazzucato. Pikante-

Wypada zauważyć, że w Polsce pomnika nie ma

rii dodaje fakt, że wstęp do polskiego wydania książki

żaden z wolnorynkowców czy pionierów polskiej

Mazzucato napisał w 2015 r. nie kto inny jak Mateusz

przedsiębiorczości. Ani Stefan Kisielewski, ani Hipo-

Morawiecki. Wstęp, rzecz jasna, całkowicie pochlebny.

lit Cegielski, ani Mirosław Dzielski – nie ma się za-

Nie miejsce tutaj na referowanie tez McCloskey

tem kto przewracać, słuchając bajdurzeń o przed-

i Mingardiego. Dość, że rozbierają oni tezy Mazzu-

siębiorczym państwie.
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ENERGETYKA

Wodorowe inwestycje LOTOSU
Realizacja celów Polskiej Strategii Wodorowej to wyzwanie zarówno dla polskich
firm, jak i dla całej gospodarki. Grupa LOTOS, posiadająca innowacyjną
i nowoczesną rafinerię, prowadzi także projekty pilotażowe oraz badawczo-rozwojowe skupiające się na produkcji, dystrybucji oraz wykorzystaniu wodoru.

Nowa architektura

U

roczystego otwarcia Konferencji dokonał Ireneusz

energetyki

rozpro-

szonej w przemyśle, pomocy
praktycznej w procesie prze-

R

profilowania sektorów branżo-

transportowego

rozwija

się coraz szybciej. Również

w Grupie LOTOS, której produkcja tego gazu na własne potrze-

wych oraz rynku nowych usług

by już teraz przekracza 14 proc.

energetycznych.

Zamknięcie

całkowitego udziału w polskim

pierwszego dnia Konferencji

rynku. Inicjatywy i projekty zwią-

stanowiły debaty w dziedzinie

zane z rozwojem paliw alterna-

cyfrowego rozwoju energety-

tywnych, w szczególności wodo-

ki: elementów digitalizacji oraz

ru, stanowią jeden z kluczowych

już doradcy projektu, opracowa-

traktację określonych przez Gru-

Debata inauguracyjna poświę-

kwestii

obszarów rozwoju naszej firmy

no koncepcję biznesową i tech-

pę LOTOS wolumenów paliw

w energetyce.

– mówi Jarosław Wróbel, wi-

niczną, pozyskane zostały ofer-

ekologicznych oraz bieżący nad-

ceprezes zarządu ds. inwestycji

ty budżetowe dla inwestycji oraz

zór nad procesami produkcji za-

i innowacji Grupy LOTOS.

złożono wnioski o dofinansowa-

kontraktowanych instalacji.

Kierunki zmian

cyberbezpieczeństwa

Zyska, sekretarz stanu

cona została bezpieczeństwu

w Ministerstwie Klimatu i Śro-

energetycznemu Polski w kon-

dowiska, pełnomocnik rządu ds.

tekście dążenia do neutralno-

Odnawialnych Źródeł Energii.

ści klimatycznej. Eksperci do-

– Trudno nie rozpocząć od kwe-

konali analizy pakietu Fit for 55

poczęto od komentarza na te-

stii związanej z nową architek-

oraz omówili szanse i zagroże-

mat technologii IT w sektorze –

turą

zarów-

nia w drodze do neutralności

szans i zagrożeń we wdrażaniu

LOTOSU w zakresie wodoru jest

no w wymiarze geopolitycznym,

klimatycznej. Zwrócili również

chmury obliczeniowej w elek-

projekt PURE H2. Jego przed-

bezpieczeństwa,

fot. Grupa LOTOS

Na początku kwietnia w The Westin Warsaw Hotel
odbyła się 35. Konferencja Energetyczna EuroPOWER
& 5. OZE POWER. Podczas dwudniowego spotkania
ponad pół tysiąca uczestników wysłuchało wystąpień
i debat z udziałem liderów sektora, poruszających
aktualne tematy związane z bezpieczeństwem
energetycznym.

ynek wodoru jako paliwa

rozwoju

Energia rozproszona

Drugi dzień wydarzenia roz-

nie. Podjęcie finalnej decyzji in-

PURE i Green

Jednym z flagowych projektów

Grupa LOTOS współpracuje

westycyjnej planowane jest na

także z firmą PESA w zakresie re-

koniec 2022 r.

alizacji projektów inwestycyjnych,
rozwojowych i wypracowania wa-

Projekty badawcze

runków handlowych na dostawy

ale także w wymiarze energe-

uwagę na wpływ aktualnej sy-

troenergetyce, roli AI w roz-

miotem jest budowa i urucho-

tycznym, na kontynencie eu-

tuacji geopolitycznej na zmia-

woju OZE, robotyzacji ener-

mienie infrastruktury do produk-

cowany

elektrolizer

frastruktury wodorowej i do na-

ropejskim, a jak sądzę również

ny kierunków dostaw surowców

getyki. Nie zabrakło dyskusji

cji i sprzedaży wodoru o wysokiej

bazujący na ogniwach SOE, zin-

pędu pociągów. Prowadzone są

w wymiarze światowym. Jesz-

i paliw strategicznych.

w zakresie miksu finansowego.

czystości oraz budowa 2 stacji do

tegrowany z instalacją przemy-

4 wspólne projekty, w tym ba-

W ramach projektu VETNI opra-

wodoru dla potrzeb kolejowej in-

zostanie

cze kilka tygodni, kilka miesięcy

Kolejnym ważnym tematem

Przeanalizowane zostały różne

tankowania pojazdów tym pali-

słową, który pozwoli na produkcję

dawczo-rozwojowy w obszarze

temu rozmawialiśmy o wyzwa-

stała się transformacja pol-

modele finansowania dla róż-

wem. Pod koniec sierpnia 2021 r.

zeroemisyjnego wodoru dzięki

wykorzystania wodoru i biome-

niach związanych z transforma-

skiej energetyki, m.in. kwestie

nych technologii. Eksperci po-

podpisano umowy na budowę

wykorzystaniu energii elektrycz-

tanu do napędu lokomotyw.

cją energetyczną, o pakiecie Fit

związane z rolą polityki, re-

chylili się również nad kwestią

obu HRS-ów, które zlokalizowa-

nej z OZE i zapewnieniu pary do

Wodór określany jako paliwo

for 55, o pewnej presji związanej

gulacjami i kosztami, celami

rozwoju i funkcjonowania sieci

ne będą w Gdańsku oraz w War-

procesu generacji wodoru. Pa-

przyszłości jest ogromną szan-

z realizacją polityki klimatycznej

i mechanizmami sprawiedli-

dystrybucyjnych, m.in. trans-

szawie.

rametry elektrolizera pozwo-

są dla polskiej gospodarki, a nasz

Unii Europejskiej, o wyjątkowej

wej transformacji, liberalizacją

formacji

dystrybu-

Projekt Green H2 z kolei obej-

lą na produkcję ok. 16 kg wodoru

kraj ma szansę należeć do pio-

sytuacji, w jakiej Polska znajdu-

rynku gazu i energii elektrycz-

cji, inwestycją w infrastrukturę

muje powstanie instalacji pilota-

na dobę o czystości 99,999 proc.

nierów rozwoju w tym obsza-

je się od wielu lat. Dzień 24 lute-

nej oraz miksem energetycz-

sieciową oraz wyzwaniami, ja-

żowej, składającej się z elektro-

Pozwoli to na redukcję śladu wę-

rze. Strategia ta wpisuje się tak-

go zupełnie zmienił tę perspek-

nym do 2050 r. Podczas pa-

kie wiążą się z nowymi przyłą-

lizera o mocy do 1 MW, paneli

glowego do poziomu bliskiego

że w ogólnoeuropejski trend

tywę. Postawił przed nami nowe

nelu poświęconego strategii

czeniami OZE. Następnie omó-

fotowoltaicznych o mocy 4 MW,

zeru lub zerowego.

dekarbonizacji.

wyzwania i de facto spowodował,

energetycznej

przemy-

wiono aspekty rozwoju sektora

ogniwa paliwowego, zbiorników

że możemy być liderem zmiany

słu prelegenci omówili aspek-

OZE w Polsce oraz szanse pły-

magazynowych i infrastruktury

w Unii Europejskiej – mówił Ire-

ty dotyczące m.in. zazielenia-

nące z zastosowania rozwiązań

towarzyszącej. Dla potrzeb tego

neusz Zyska.

nia

energetyki rozproszonej.

przedsięwzięcia zostali wybrani
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przemysłu,

dla

determinant

sektora

Artykuł
powstał we
współpracy
z Grupą
LOTOS

Wkład

Grupy

LOTOS uruchomił także pro-

LOTOS w budowanie polskiej siły

jekt, który dostarczy komplek-

wodorowej będzie się zwiększał,

sową

a efekty zobaczymy w ciągu naj-

innowacyjną

Platformę

IT-Biogaz. Pozwoli ona na kon-

bliższych lat.
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Inwestycje w SMR

ENERGETYKA

Otwarcie na atom staje się koniecznością

O

fot. MALWA/Forum Polskiej Gospodarki

Pod koniec tej dekady mają zostać
uruchomione małe reaktory jądrowe
zapewniające KGHM Polska Miedź SA
samowystarczalność energetyczną.
Wykorzystanie atomu w przemyśle
i zaangażowania naszego miedziowego
giganta w to przedsięwzięcie były
tematami poruszanymi podczas
35. Konferencji Energetycznej
EuroPOWER & 5. OZE POWER,
która odbyła się na początku kwietnia
w Warszawie.

• Piotr Apollo – prezes zarządu,
TAURON Nowe Technologie
• Dmytro Sakharuk – Executive
Director, DTEK

gii. Chcielibyśmy, aby za 20 czy
30 lat KGHM miał równie mocną pozycję w przemyśle, jaką ma
obecnie. I jeśli popatrzymy na

• Bartosz Charzyński – dyrektor

zwiększające się koszty energii,

ds. Rozwoju Biznesu PV, Green

to ta odważna decyzja o zainwe-

Genius

stowaniu w reaktory jądrowe jest

• Michał Skorupa – prezes zarządu, E.ON Foton

tej decyzji nie ma już odwrotu –

• Jerzy Kozicz – prezes zarządu,
CMC Poland
ds.

zaznaczył.
Atom będzie odgrywał co-

• Piotr Podgórski – dyrektor
naczelny

jak najbardziej uzasadniona. Od

Transformacji,

KGHM Polska Miedź SA
• Włodzimierz Pomierny – kie-

raz większą rolę w polskim przemyśle, przed którym szereg
wyzwań związanych z transformacją

energetyczną.

We-

wyborze atomu jako

w technologiach innych niż lek-

rownik projektu Morska Ener-

dług Bartosza Charzyńskiego

źródle energii dla ca-

kowodne, przez niektórych eks-

getyka

z Green Genius ten przemysł

łego koncernu KGHM

pertów uważane za reaktory

Rozwoju Przemysłu S.A.

Wiatrowa,

Agencja

ma zacząć „zazieleniać cały nasz

Polska Miedź SA mówił pod-

przyszłości. Być może tak bę-

francuski i dwa amerykańskie

czas prezentacji „Energetyka

dzie, choć przez ostatnie 60 lat

– opowiadał ekspert KGHM.

jądrowa w KGHM, w przemy-

były one wielokrotnie próbo-

I właśnie jeden z tych ame-

to w istotnym stopniu bezpie-

śle, w gospodarce” prof. Ludwik

wane w energetyce oraz prze-

rykańskich – projekt NuScale

czeństwo i zmniejsza koszty, bo

Pieńkowski. – Czego oczekuje

myśle i wszystkie próby wdro-

– wybrał do dalszych prac

nie ma tu żadnych systemów ci-

w czasie transformacji energe-

żenia ich przynosiły biznesowe

KGHM. Z jakich powodów?

śnieniowego podawania wody –

tycznej przemysł energochłon-

porażki. Niemniej technologie

– To jedyny projekt, któ-

ny? Przede wszystkim pewności

te zawierają tak wielkie obiet-

ry daje możliwość wbudowania

Realizacja projektu rozwo-

– Jeśli weźmiemy pod uwa-

tyczącej dekarbonizacji. Wciąż

dostaw. Wobec tego otwarcie się

nice zarówno w obszarze bez-

modularnego bloku. Z punktu

ju energetyki jądrowej przez

gę zachowanie ciągłości procesu

jej brakuje. Mamy do dyspozy-

na energetykę jądrową, spraw-

pieczeństwa, jak i dużo lepsze-

widzenia użytkownika jest to bu-

KGHM przewidziana jest do

technologicznego w takim za-

cji duże środki finansowe po-

dzoną i bezpieczną, staje się

go wykorzystania paliwa, że

dynek, w którym są niezależne

końca 2030 r., przy czym kon-

kładzie przemysłowym jak nasz,

chodzące z nowej perspekty-

w obecnej sytuacji konieczno-

mimo porażek biznesowych ko-

moduły, ale budynek jako blok

cern zakłada, że pierwszy z re-

gdzie w grę wchodzą i kopal-

wy unijnej i świadomość zmiany

ścią – tłumaczył.

lejne próby ich wdrożenia były,

energetyczny ma elastyczną

aktorów nuklearnych zacznie

nie, i huty, to nie mogliśmy wy-

kursu, m.in. w kwestii gazu. Zda-

są i z pewnością będą podejmo-

moc od 300 do 900 MW. Mo-

funkcjonować już w roku 2029.

brać inaczej. Możemy oczywiście

jemy sobie przecież sprawę, że

wane. Druga kategoria to reak-

dularność tego projektu wynika

przywołać przykład należącej

wciąż znacząco będą rosły ceny

tory lekkowodne. To, co przy-

z tego, że każdy moduł ma swo-

do KGHM kopalni Sierra Gor-

surowców. I ceny te będą zwięk-

Wątek odpowiedniego wyko-

Dynamiczny rozwój

Projekt małych reaktorów jądro-

czony w basenie i cały czas zanurzony jest w wodzie. Zwiększa

zaznaczył prof. Pieńkowski.

Odważna decyzja

Prof. Ludwik
Pieńkowski
podczas prezentacji „Energetyka jądrowa w KGHM,
w przemyśle,
w gospodarce”.

Przedstawiciel KGHM, Piotr
Podgórski, zapytany, czy koncern nie bał się zainwestować

system energetyczny”.

Presja na przemysł

w energetykę atomową, przez

Na ważny aspekt zwróciła uwa-

wiele osób wciąż postrzeganą

gę Joanna Maćkowiak-Pandera.

jako kontrowersyjną, odpowie-

– Polski przemysł potrzebuje

dział:

komplementarnej strategii do-

wych powstał po to, by znaleźć

niosła nam ostatnia dekada

ją własną indywidualną obu-

da w Chile. Piękne miejsce, sto

szały presję na nasz przemysł.

nowe rynki nabywców. I jednym

badań, to fakt, że jesteśmy na

dowę bezpieczeństwa. W tym

rzystania małych reaktorów ją-

procent OZE z fotowoltaiki. Tylko

Za chwilę więc może okazać się,

z takich rynków jest przemysł

krawędzi wejścia tych projektów

przypadku taką obudową jest

drowych w polskiej gospodar-

pamiętajmy, że tam jest 348 sło-

że technologie, które dotych-

energochłonny.

do energetyki. Jest ich bardzo

stalowy zbiornik bardzo ściśle

ce obecny był również podczas

necznych dni w roku. Biorąc pod

czas pozostawały poza naszym

przylegający do zbiornika re-

dyskusji w ramach panelu „Stra-

uwagę nasz klimat, odpowiedź

zasięgiem z tego względu, że

aktora. Między tymi zbiornikami

tegia energetyczna dla przemy-

nasuwa się sama: fotowoltaika,

uważaliśmy je za zbyt drogie,

jest próżnia, co doskonale izoluje

słu”, w której udział wzięli:

a także morskie farmy wiatrowe

nagle znajdą się w zasięgu na-

w czasie normalnej pracy. Dla-

• Joanna Maćkowiak-Pandera –

mogą być w naszym przypad-

szej ręki – podkreśliła prezes

tego reaktor może być umiesz-

prezes zarządu, Forum Energii

ku uzupełnieniem źródeł ener-

Forum Energii.

– Ostatnia dekada to bar-

dużo, ale jeśli ograniczymy się

dzo dynamiczny rozwój róż-

tylko do naszej euroatlantyc-

nych technologii reaktorowych.

kiej przestrzeni gospodarczej,

Można je podzielić na dwie ka-

okaże się, że takie wiodące pro-

tegorie. Pierwsza to reaktory

jekty są tylko cztery: brytyjski,
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Artykuł
powstał
we współpracy
z KGHM
Polska
Miedź SA
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Jak przetrwać kryzys?

ENERGETYKA

W poszukiwaniu altern atywnych źródeł mocy
Rozkręcone przez wojnę na Ukrainie wysokie ceny
surowców – gazu, ropy i węgla doprowadzą nie tylko
do zubożenia gospodarstw domowych, ale także
wstrzymywania się firm z inwestycjami. Kryzys
związany z pandemią koronawirusa nadzwyczaj
płynnie przeszedł w kryzys energetyczny.
Przedsiębiorcy, których koszty działalności rosną
w zastraszającym tempie, liczą na to, że rząd stworzy
szybkie i sensowne alternatywy wytwarzania i zakupu
energii po przystępnych cenach.
Robert AZEMBSKI

N

ru wynikającego z prowadzonej

energii i ciepła jest wytwarza-

przez polskie kopalnie, ale jest go

spółek energetycznych traci ren-

polityki pieniężnej).

ne z węgla. Starając się wyka-

po prostu za mało i nie ma moż-

towność, nie pozwalając im wy-

zać determinację, konsekwencję,

liwości pokrycia całego zapo-

generować

Rosja,

największy

dostaw-

ca ropy i gazu do UE, obłożona

ale i swoiste „przodow-

sankcjami i ograniczeniami eks-

nictwo” w stosowaniu

portowymi przez blok państw

sankcji,

eurolandu i jego sojuszników,

wiedział wstrzymanie

rząd zapo-

tworzy ryzyko odcięcia Europy

importu węgla z Ro-

od surowców energetycznych,

sji. Tego właśnie węgla,

w efekcie czego światowe ceny

który trafia do lokal-

ropy mogą sięgnąć nawet 110

nych ciepłowni i indy-

dolarów za baryłkę ropy i więcej.

widualnych odbiorców,

Warto zdawać sobie sprawę

a także nadal słu-

ie tylko Polska, ale na-

Bank, ale i z większością obser-

z tego, że ceny energii rosły na

ży ogrzewaniu wielu

wet 19 zamożnych kra-

wacji ekonomicznych, to właśnie

całym kontynencie jeszcze przed

obiektów publicznych

jów strefy euro stanęło

nośniki energii pozostają głów-

konfliktem ukraińskim, bo do-

i zakładów pracy.

w obliczu dalszego, gwałtow-

nym motorem europejskiej in-

stawy paliwa spadły z powodu

Poprzednie

nego wzrostu inflacji, czego ak-

flacji. Oczywiście w takiej sytuacji

zwiększonego popytu ze stro-

rządzące

celeratorem była i jest rosyj-

utrzymuje się ogromna presja

ny gospodarek wychodzących

wiele kopalni i ograni-

ska inwazja na Ukrainę. Europa

publiczna zarówno na Europejski

z pandemicznych lockdownów.

czyły wydobycie. Wy-

zmaga się z niedoborami do-

Bank Centralny (EBC), jak i banki

staw niemal wszystkiego oraz

centralne poszczególnych kra-

utrzymującymi się blokadami

jów, by podnosiły stopy procen-

i jeszcze „przedwojennym” kryzysem energetycznym. Zgodnie
z ocenami analityków Deutsche
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Co dalej z węglem?

ekipy

zamknęły

trzebowania – wyjaśnia

Inwestycja
we własną
mikroinstalację
albo zakup energii
z OZE stały się
w ostatnich latach
popularnym
sposobem obniżania
kosztów przez firmy,
które uniezależniają
się w ten sposób
od wahań
cen surowców.

dobycie węgla z polskich

oszczędności

na

niezbędną transformację ener-

Gospodarcza

getyczną. W zaistniałej sytuacji

Ciepłownictwo Pol-

rozważane jest m.in. stworzenie

skie (ICPG).

rządowego funduszu celowego

Izba

za-

przeznaczonego na zakup węgla,

czyna się w tym

którego dystrybucją zajmowała-

miejscu,

by się Rządowa Agencja Rezerw

Problem

gdzie

przedsiębiorstw ciepłowniczych nie stać
już na zakup węgla
po

systematycznie

Strategicznych.

Bez rosyjskich dostaw

Z Rosji pochodzi obecnie ok.

cenach

55 proc. sprowadzanego do Pol-

rynkowych. Uderze-

ski gazu i 66 proc. importowanej

nie w ciepłownictwo

ropy naftowej oraz ok. 75 proc.

oparte na spalaniu

węgla. Według niektórych sza-

węgla jest tym moc-

cunków na zakup rosyjskich su-

rosnących

niejsze, że sektor ten

rowców energetycznych Polska

cierpiał już wcześniej

wydała w ciągu ostatnich dwu-

pokładów stało się podobno nie-

na rosnące koszty wytwarzania

dziestu lat ponad 900 mld zł, fi-

Wojna na Ukrainie i embargo

opłacalne – rosyjski jest konku-

energii grzewczej i oświetleniowej

nansując w ten sposób po czę-

towe w celu zwalczania wysokich

tylko pogłębiły kryzys energe-

rencyjny cenowo i trzeba przy-

w związku z szybującymi, speku-

ści ekspansjonistyczną politykę

cen (chociaż wszyscy wiedzą, że

tyczny. W Polsce mamy dodat-

znać, że dobry jakościowo. – Taki

lacyjnymi cenami uprawnień do

Władimira Putina (sprzedaż su-

węgiel jest również wydobywany

emisji CO2. W efekcie tego część

rowców energetycznych stanowi

obecna inflacja nie ma charakte-

kowo problem węglowy, bo gros
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aż jedną trzecią dochodów do rosyjskiego budżetu).

Inwestycje w OZE

Polskie przedsiębiorstwa podej-

Rząd chce już w maju 2022 r.

mują działania związane z trans-

przestać kupować węgiel z Ro-

formacją energetyczną już od

sji, a do końca roku przestać im-

pewnego czasu. Teraz wojna za

portować ropę i gaz stamtąd. Te

naszą wschodnią granicą tylko

ambitne – co by tu powiedzieć

zwiększyła zainteresowanie tym

– plany znalazły swoje miej-

obszarem. Inwestycja we wła-

sce w zmodyfikowanej „Polityce

sną mikroinstalację albo zakup

energetycznej Polski do 2040”

energii z OZE stały się w ostat-

(PEP 2040), gdzie dużo miej-

nich latach popularnym sposo-

sca poświęcono niezależności

bem obniżania kosztów przez

energetycznej kraju. Prioryte-

firmy, które uniezależniają się

tem wydaje się obecnie szuka-

w ten sposób od wahań cen su-

nie nowych kierunków dostaw

rowców, zyskując gwarancję cią-

surowców oraz przyspieszenie

głości dostaw.

rozwoju OZE. Chodzi o zapew-

Nie

ma

Ogromny,
wciąż niewy
korzystany
potencjał tkwi
w biogazowniach.
Naukowcy
twierdzą, że
Polska jest
w stanie
wytwarzać
nawet ponad
13,5 mld
metrów
sześciennych
biometanu
w ciągu roku!

Zwrot z takiej inwestycji szacowany jest, przy obecnych uwarunkowaniach

biorących

pod

uwagę rosnące ceny energii
elektrycznej, na ok. 7–10 lat.
Na mocy znowelizowanej
w październiku 2021 r. ustawy o OZE przedłużone zostało wsparcie dla instalacji, które
przynajmniej przez pięć lat korzystały z systemu zielonych
certyfikatów. Opiera się ono
na tzw. systemie FIT/FIP, czyli
– w uproszczeniu – taryf gwarantowanych oraz dopłat do
ceny rynkowej. Dotyczy zarów-

niestety

żadne-

nienie bezpieczeństwa energe-

go wielkiego, ogólnokrajowe-

tycznego Polsce z jednej strony

go programu wsparcia inwestycji

i animowanie inwestycji w zielo-

przedsiębiorstw w OZE. War-

ne źródła z drugiej.

to jednak rozejrzeć się za tym,

Wbrew pozorom OZE w pol-

co oferują pojawiające się co ja-

skich warunkach można rozwi-

kiś czas lokalne programy. Są to

nąć w stosunkowo krótkim czasie.

przede wszystkim dofinansowa-

Atrakcyjne było i może nawet

nia do instalacji

coraz bardziej jest pozyskiwanie

nych – bezzwrotne dotacje albo

energii ze słońca i wiatru. Kosz-

niskooprocentowane

ty jej wytworzenia są wyraźnie

ki. Warto też pamiętać o korzy-

niższe od kosztów wytwarza-

ściach podatkowych w czasie in-

nia z paliw kopalnych, takich jak

westycji. VAT na fotowoltaikę dla

węgiel czy gaz. Szacuje się, że

podmiotów gospodarczych wy-

do 2030 r. moce zainstalowane

nosi 23 proc., a firma może go

w OZE w Polsce wzrosną blisko

odliczyć od podatku.

fotowoltaiczpożycz-

no hydroenergetyki, jak i biogazowni.

900
mld zł

wydała
Polska
w ciągu
ostatnich
20 lat
na zakup
rosyjskich
surowców
energetycznych.

Własne źródło
Doradzanym

sposobem

na

efektywne wykorzystanie energii z OZE jest zawarcie przez
przedsiębiorcę
długoterminowej

średnioumowy

lub
na

dostawy energii z konkretnego
źródła odnawialnego. Jeśli jest
taka możliwość, warto by firma
zainwestowała we własne źródło
energii sprzężone z zakładem
energetycznym, np. w formule
„as a service”. W takim modelu
przedsiębiorca płaci stały, mie-

dwukrotnie. Do tego ogromny,

Małe i średnie przedsiębior-

sięczny abonament, nie pono-

wciąż niewykorzystany poten-

stwa inwestują też w tzw. małe

sząc nakładów inwestycyjnych

cjał tkwi w biogazowniach.

elektrownie

z własnych środków.
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wodne

(MEW).

Przełomowy projekt

FINANSE



Projekt ustawy
o transparentności finansowania
organizacji pozarządowych,
który niedawno złożyli politycy
Solidarnej Polski, może stać się
przełomowym aktem prawnym.
Część „aktywistów” wszelkiej
maści po jego publikacji
powinna pakować walizki.
Robert KUJAWA

Transparentność organizacji pozarządowych
P

rojekt ma szczególne zna-

powinny dać nam ataki wymie-

prostu łase na pieniądze. Można

może być także oznaczenie ma-

dokumentu o braku powiązań fi-

ły 250 tys. zł. To nie takie trudne.

czenie w tak trudnym, wo-

rzone w kluczowe sektory ho-

domniemywać, że po potencjal-

teriałów audiowizualnych, pra-

nansowych z żadną ze stron spo-

Nawet jeśli konkretna organiza-

rów na konkretnej ekologicznej

cja zostanie już „zatankowana”

niwie etc. Projekt na pew-

przelewami, żadnego problemu

no był pełniejszy, co

na gruncie polskiego prawa nie

nie znaczy, że ini-

będzie przecież stanowić zare-

cjatywa

jennym czasie. Jeszcze do

dowli zwierzęcej w kraju i poja-

nym wejściu w życie propozycji

sowych i graficznych informacją,

niedawna salwami śmiechu kwi-

wiające się zaraz po nich artykuły

Solidarnej Polski część organi-

przez kogo zostały one

towano tezy dotyczące tego, ja-

w rosyjskiej prasie nakłaniają-

zacji powinna mieć spore kłopo-

sfinansowane.

koby Kreml miał instrumentalnie

ce do inwestowania dokładnie

ty. Będzie należało – rzecz jasna

Cóż, kto ma czyste

wykorzystywać tzw. organizacje

w atakowane przez aktywistów

– prześwietlić nie tylko bezpo-

sumienie, nie powi-

ekologiczne do realizacji swoich

sektory? Czy oczu niedowiar-

średnie przelewy, ale także całe

nien się niczego oba-

partykularnych interesów. Dziś

kom nie powinny otworzyć re-

łańcuchy tworzone przez kapitał

wiać. Już jednak po-

– po licznych doniesieniach me-

welacje wiążące się z regular-

przekazywany z rąk do rąk, by

jawiają się pierwsze

dialnych – wiadomo już, że tak

nymi przelewami, które trafiały

zgubić potencjalnych „tropicieli”.

głosy krytyki. Od razu

Europie, jak i Polsce potrzebna

na konta niemieckich organiza-

jest pilna deputinizacja. Tymcza-

cji „ekologicznych”, a po których

sem aktywiści ekologiczni zasia-

te odstępowały od blokowania

dają dziś w radach nadzorczych
finansowych przez Rosję fundacji

Co zawiera projekt?

transparentność

się

słyn-

ne przysłowie o stole
doty-

i nożycach... Co waż-

Nord Stream? Faktem jest tak-

czyć ma tych podmiotów, któ-

ne, projekt poprzeć

że, że przez szereg lat liczne or-

rych

przekraczają

mają koalicjanci Soli-

czy stowarzyszeń, kasując grube

ganizacje pozarządowe starały

0,25 mln zł. Już dziś organizacje

darnej Polski z Prawa

pensje za wycofanie się z torpe-

się zdyskredytować energetykę

te mają obowiązek publikowania

i Sprawiedliwości.

dowania szkodliwych z punktu

jądrową (wyłączone bloki mia-

sprawozdań finansowych, ale na

widzenia środowiska putinow-

ły się przestawić na bloki gazo-

tym ma się nie skończyć. Dodat-

jekt już kilka lat temu

skich inwestycji.

we, a gaz miał być dostarcza-

kową koniecznością ma być dla

„wyciekł” z ówcze-

ny przez Nord Stream 2). Czy to

nich prezentowanie na stronach

snego

wszystko mało?

Łasi na pieniądze

Pełna

narzuca

przychody

Podobny

pro-

Ministerstwa

Pełna
transparentność
dotyczyć ma
tych podmiotów,
których przychody
przekraczają
0,25 mln zł.
Podmioty,
których przychód
przekroczy 1 mln
zł, będą zmuszone
do prowadzenia
otwartego rejestru
wpłat i umów.

Solidarnej

jestrowanie kolejnego podmiotu.

Polski nie ma sensu

Sprawa uregulowania dzia-

– wręcz przeciwnie.

łalności pozarządowych jest pil-

Ma, i to ogromny.

na. W przeciwnym razie spo-

Sprawa jest pilna

dziewać należy się dalszych
blokad przekopu Mierzei Wi-

Warto jednak było-

ślanej, kaskadyzacji Odry, prób

by nieco rozszerzyć

wprowadzenia zakazu hodow-

katalog podmiotów,

li zwierząt futerkowych, uboju

które

wnioskodaw-

rytualnego, protestów w spra-

cy projektu chcieliby

wie wydobycia węgla, budów

wziąć pod lupę. Fak-

dróg, autostrad, obwodnic czy

tem, z którego par-

szeregu innych inwestycji infra-

lamentarzyści

strukturalnych. Świetnie i czaso-

po-

winni zdawać sobie

wo w punkt, że są politycy, któ-

sprawę, jest posia-

rzy dostrzegają tu problem, bo

internetowych pełnej listy dar-

Środowiska. Jego do-

danie przez duże or-

działania tego typu organiza-

Zresztą nie tylko o wpływy

czyńców, którzy przekazali na

datkowymi elementami były:

ganizacje pozarządowe licznych

cji zwyczajnie torpedują rozwój

kopu Mierzei Wiślanej nie były

z Rosji tu chodzi. Rządy i biznes

cele statutowe minimum 10 tys.

obowiązek posiadania przez or-

fundacji i stowarzyszeń-córek.

kraju i uzależniają nas od tzw.

działaniem wprost na korzyść

już dawno zauważyły, że orga-

zł. Podmioty, których przychód

ganizacje ekologiczne – bo o nie

Można być pewnym, że pod-

zagranicy. Oby tylko, tak jak nie-

Rosji, która nie chce utracić kon-

nizacje pozarządowe można in-

przekroczy 1 mln zł, będą zmu-

chodziło w dokumencie – obo-

mioty-matki zrobią wszystko,

które organizacje, projektu nie

troli, którą dziś daje jej Cieśnina

strumentalnie

wykorzystywać,

szone do prowadzenia otwartego

wiązkowej rady naukowej, ubez-

by przychody mniejszych by-

wystraszyła się także pozostała

Pilawska? Czy do myślenia nie

bo te w znacznej mierze są po

rejestru wpłat i umów. Konieczne

pieczenia OC, przedstawienia

tów prawnych nie przekroczy-

część parlamentarzystów.

Czy próby zablokowania prze-
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Nowelizacja fiskalna

PODATKI

Czy Polski Ład 2.0
zmniejszy nasze
obciążenia?

Rząd zamierza od lipca 2022 r. zmienić liczne
przepisy wprowadzone tzw. Polskim Ładem.
Proponowane jest m.in. obniżenie
niższej stawki PIT z 17 do 12 proc.
oraz wprowadzenie możliwości
odliczenia części składki zdrowotnej
od dochodu, a także likwidacja
ulgi dla klasy średniej.
Marek KUTARBA

T

ych

przedsiębiorców,

nie więcej niż 8700 zł rocznie,

ki od dochodu niewiele w tym

którym na wieść o moż-

co oznacza, że zmiana ta obniży

przypadku zmieni. Cała składka

liwości odliczenia skład-

tym podatnikom roczny podatek

jest przecież opodatkowana u li-

maksymalnie o 1653 zł.

niowców podatkiem w wysokości

ki zdrowotnej mocniej zabiły
serca, trzeba jednak uspokoić.

Limit ma być co roku walory-

Nie, nie poczujemy w związku

zowany. Będzie bowiem usta-

Pamiętajmy też, że sama

z tym znaczącej ulgi w portfe-

lany jako kwota stanowiąca 4,9

podstawa składek na ubezpie-

lach. Po pierwsze żadnego od-

proc. tzw. trzydziestokrotności,

czenie zdrowotne nie jest ogra-

liczenia nie dostaną przedsię-

która jest limitem ograniczają-

niczona tak jak w przypadku

biorcy opodatkowani według

cym wysokość podstawy skła-

składek ZUS. Składkę zdrowot-

skali podatkowej. Dla nich re-

dek ZUS. W tym roku wyno-

ną płaci się w 2022 r. także od

kompensatą wyższych
stawek ma być obniżenie niższej stawki
PIT z 17 do 12 proc. Po
drugie, dla pozostałych przedsiębiorców
odliczenie ma być
mocno limitowane.

Kto zyska?

Przygotowana przez
Ministerstwo Finansów i skierowana do
konsultacji nowelizacja (dalej będziemy
nazywać ją Polskim

si ona 177 660 zł. Stąd

W żadnym
przypadku
proponowane
nowe rozwiązania
nie rekompensują
podatnikom wzrostu
obciążeń fiskalnych,
który nastąpił na
początku tego roku.
Jedynie nieznacznie
obniżają skalę tej
podwyżki.

Ładem 2.0) przewiduje,

dochodów

przewyższających

limit 8700 zł. Limit

177 660 zł. Nie bardzo zatem

będzie waloryzowa-

wiadomo, skąd w ogóle pomysł

ny po każdej zmianie

powiązania

trzydziestokrotności

składki zdrowotnej z trzydzie-

(w zaokrągleniu do

stokrotnością. Najwyraźniej cho-

100 zł).

dziło raczej o to, by „coś” przed-

limitu

odliczenia

Podatnicy ryczał-

siębiorcom dać, równocześnie

tu będą mogli odli-

nie uszczuplając za bardzo tego,

czyć od przychodu

co budżet zyskał na podniesie-

połowę zapłaconych

niu składek i likwidacji odliczenia

składek

od podatku.

zdrowot-

nych. Trzeba pamiętać, że w ich przy-

Nieznaczna rekompensata

padku składka nadal

W żadnym też przypadku pro-

ma charakter jednej

ponowane

z trzech kwot zryczał-

nowe

rozwiązania

nie rekompensują podatnikom

że rząd w pewnym sensie przy-

towanych zależnych od progu

wzrostu

wróci odliczenie składki, ale tyl-

przychodów, w której się znaj-

który nastąpił na początku tego

ko trzem grupom podatników:

dują.

roku. Jedynie nieznacznie obni-

podatnikom liniowego PIT, po-

Podatnicy karty mają mieć

datnikom ryczałtu od przycho-

prawo do odliczenia 19 proc. za-

dów ewidencjonowanych oraz

płaconej składki zdrowotnej.

obciążeń

fiskalnych,

żają skalę tej podwyżki. I łatwo
można się o tym przekonać.
Załóżmy, że podatnik linio-

wprowadzone

wego PIT ma 10 tys. zł dochodu

Podatnicy liniowego PIT mają

odliczenie ma sprawić, że skład-

(pomniejszonego już o koszty

zyskać prawo do odliczenia

ka zdrowotna nie będzie już

i składki ZUS odliczane od do-

od dochodu (a nie, jak miało to

opodatkowana PIT. Dziś jest bo-

chodu). Gdyby obecnie obowią-

miejsce w 2021 roku – od po-

wiem tak, że zapłacona składka

zywały zasady takie jak w ubie-

datku) składki zdrowotnej, po-

zdrowotna, w przeciwieństwie do

głym roku, obliczając podatek,

dobnie jak dziś ma to miejsce

odliczanych od dochodu składek

przemnożyłby 10 tys. przez

w przypadku składek ZUS (al-

ZUS, jest składową podstawy

0,19 (stawka 19 proc.) oraz od-

ternatywnie możliwe ma być

wyliczenia PIT. A to oznacza, że

jął zryczałtowaną składkę zdro-

zaliczenie ich do kosztów). Od-

od płaconych składek zdrowot-

wotną w wysokości 361,60 zł

liczenie to (wysokość kosztów)

nych podatnik liniowego PIT pła-

(płacąc równocześnie 419,92 zł

ma być ograniczone i od do-

ci dodatkowo 19 proc. podatku.

składki). Mielibyśmy zatem ob-

chodu można będzie odliczyć

Planowane odliczenie tej skład-

ciążenie na poziomie 1900 zł

podatnikom karty podatkowej.
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Teoretycznie
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– 361,60 zł + 419,92 zł co daje

Dla porządku dodajmy, że

O co zatem chodzi w całym

w sumie 1958,32 zł. Rocznie to

obliczenia te szacują podatek

tym łataniu Polskiego Ładu?

już 23 499,84 zł.

i składki tak, jakby za cały rok

Nie ma się co oszukiwać – cho-

Od 1 stycznia (a w praktyce

były płacone na tych samych

od lutego, bo w styczniu skład-

zasadach. A w styczniu 2022 r.

ka była jeszcze zryczałtowana,

składka

zdrowotna

płacona

mimo że nie była już odliczana

była jeszcze nie od rzeczywi-

od podatku) sytuacja wygląda

stych dochodów, ale jako ryczałt.

jednak inaczej. Ten sam podat-

W naszym przykładzie różni-

nik musi obliczyć dwie wielkości.

ca w wynikach nie byłaby jednak

Składkę zdrowotną, która wy-

znacząca, a mocno skompliko-

nosi w tym przypadku 4,9 proc.

wałaby i wyliczenia, i obraz ca-

z 10 tys. zł, i podatek, który wy-

łości.

nosi 19 proc. z 10 tys. zł. Mamy
zatem znowu 1900 zł podatku
i 490 zł składki zdrowotnej (nie

Rząd i tak zyska

Jak wynika z przedstawione-

15

mld zł

to według
Ministerstwa
Finansów
„koszt”
wszystkich
zmian
związanych
z Polskim
Ładem 2.0,
włącznie
z obniżeniem
stawki PIT.

Jacek
Gniadek SVD

PODATKI

dzi o pieniądze i czysty polityczny PR. Likwidując odliczenie składki od podatku, rząd
zabrał nam z kieszeni ok. 70
mld zł. Tyle mniej więcej odliczaliśmy od podatku składki zdrowotnej według ostatnich
dostępnych danych. Teraz Pol-

W

ski Ład 2.0 zostawi nam z tego
około 15 mld zł (taki ma być
według

Ministerstwa

Finan-

ielu ludzi ma pretensje do papieża Franciszka,

alnych morderstwach i zamieszczała zdjęcia zamordowa-

że do tej pory nie powiedział wprost, że Putin

nych dzieci z wyciętymi wewnętrznymi narządami.

jest odpowiedzialny za wojnę. W mediach czy-

Obserwatorzy ONZ myśleli o wprowadzeniu demo-

tamy, że papież oblewa najważniejszy egzamin pontyfi-

kracji, a liberyjscy politycy bardziej niż pracą nad wybor-

włącznie z obniżeniem staw-

katu. Czy Franciszek jest zbyt słaby w określaniu zła jako

czymi programami byli zajęci rytualnym kanibalizmem,

ki PIT).

zła? – pyta franciszkanin Lech Dorobczyński w mediach

który – jak wierzyli nie tylko oni, ale także ci, którzy na

społecznościowych.

nich „głosowali” – dawał im nadprzyrodzoną siłę do rzą-

sów „koszt” wszystkich zmian,

odliczanej już od podatku), czyli

go przykładu, Polski Ład 2.0 nie

w sumie 2390 zł miesięcznie i 28

zrekompensuje podatnikom li-

680 zł rocznie. A zatem więcej

niowego PIT kosztów likwidacji

o 5180,16 zł niż ten sam podatnik

odliczenia składki zdrowotnej od

ale będzie mógł powiedzieć, że

w 2004 r. pojechałem do Liberii do pra-

zapłaciłby na starych zasadach

podatku z jednej strony i pod-

obniżył Polakom podatki. Tym

cy z uchodźcami, a raczej z wewnętrzny-

(431,68 zł miesięcznie). Brak od-

niesienia wysokości tej składki

razem zapewne skuteczniej niż

mi przesiedleńcami. Wojna domowa już

liczenia składki zdrowotnej i od

z drugiej. Zwyczajnie fiskus naj-

w przypadku pierwszej odsłony

się zakończyła i na jesień następnego

podatku, i od dochodu powoduje

pierw obciążenia zdecydowa-

Polskiego Ładu, która – co by

roku wyznaczono wybory. Początkowo

nie mówić – mimo intensywnej

na wojnę domową w tym kraju patrzyłem

propagandy rządowej przez

z perspektywy humanitarnej katastrofy.

stworzone zamieszanie okaza-

Zginęło 200 tys. osób. Ponurym sym-

ła się wizerunkową porażką.

bolem wojny stały się odurzone narko-

przy tym, że w płaconym podatku 93,10 zł w każdym miesiącu to
podatek (PIT) płacony od składki zdrowotnej (490 zł x 19 proc.).

Wiceminister
finansów Artur
nie podniósł, a teraz zamierza je
Soboń odpolekko obniżyć. Obciążenia nadal wiada za zmiabędą zatem znacząco wyższe ny w Polskim
Ładzie.
niż przed Polskim Ładem.

Nie mam
pretensji
do papieża

FELIETON

Rząd i tak będzie zatem do

Ja nie mam pretensji do papieża. Może dlatego, że

przodu o jakieś 40–45 mld zł,

Załóżmy teraz, że podat-

tykami dzieci-żołnierze. Charles Taylor

nik – dzięki Polskiemu Łado-

był tym złym, z którym walczyły dobre

wi 2.0 – może odliczyć rocznie

wojska ONZ. To było widać. Były jeszcze

wspomniane 8700 zł od do-

rzeczy, których nie było widać.

dzenia. Władzę cywilną i polityczną od dawna w Liberii
podtrzymywały i kontrolowały m.in. tajem-

Popularna wśród
amerykańskich
neokonserwatystów
strategia „regime
change” opuszcza
przestrzeń stosunków
międzynarodowych
i wkrada się
w codzienne życie,
poddając cenzurze
publiczne rozmowy.

ne religijne stowarzyszenia zwane Poro
i Sande. Obserwator ONZ z Paryża czy
Nowego Jorku nie mógł mieć o tym zielonego pojęcia.
Na wojnę na Ukrainie też patrzę
z dwóch punktów widzenia: humanitarnej i politycznej. W naszej wspólnocie
zakonnej w Warszawie gościmy dwie rodziny z Ukrainy. W Werbistowskim Centrum Migranta Fu Shenfu mamy dodatkowe lekcje polskiego dla ukraińskich
uchodźców. A co z perspektywą polityczną?

Aby zrozumieć genezę wojny w Libe-

nika wyniesie w takim przypad-

rii, zacząłem czytać i analizować historię.

ku 120 tys. zł – 8700 zł, czyli

Dowiedziałem się, że w połowie lat 80. Tay-

111 300 zł. Wskutek tego poda-

lor, który był wcześniej przez pewien czas asystentem

tek PIT wynosił będzie rocznie

ministra finansów, potajemnie wyjechał do Stanów Zjed-

tej platformie byłoby zagrożeniem dla demokracji. Po-

21 147 zł. Składka zdrowotna nie

noczonych. Posądzony o sprzeniewierzenie państwowych

znańska gazeta donosi z żalem, że abp Stanisław Gądecki

zmieni się. Nadal będzie to 5880

pieniędzy, został na prośbę władz w Monrowii schwyta-

na rezurekcji mówił o zmartwychwstaniu i tylko jedno zda-

ny i osadzony w areszcie. Oczekując na ekstradycję, uciekł

nie padło na temat wojny na Ukrainie. Papież nie może mó-

w tajemniczych okolicznościach z więzienia w Bostonie

wić o pokoju.

zł rocznie. W sumie zatem nadal mamy 27 027 zł rocznie, a to
o 3527,16 zł więcej niż ten sam
podatnik zapłaciłby na starych
zasadach. Mimo że jest to 1653
zł mniej niż zapłaciłby według
zasad

wprowadzonych

przez

Polski Ład od 1 stycznia 2022 r.
30 FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

fot. Karol Jarosz/Forum Polskiej Gospodarki

chodu. Roczny dochód podat-

i nielegalnie opuścił Amerykę.

Porozmawiam o tym z przyjaciółmi
przy kawie. Dzisiaj Elon Musk nie może ku-

pić Twittera, ponieważ przywrócenie wolności słowa na

Widzę, że popularna wśród amerykańskich neokonser-

W Liberii byłem też bacznym obserwatorem aktual-

watystów strategia „regime change” opuszcza przestrzeń

nych wydarzeń. Na początku 2005 r. na ulicach Monrowii

stosunków międzynarodowych i wkrada się w nasze co-

mówiono szeptem, że o rytualnych zabójstwach będziemy

dzienne życie, poddając cenzurze publiczne rozmowy. Je-

słyszeć częściej, im bliżej będą październikowe wybory.

śli tak dalej pójdzie, to o liberalizmie klasycznym będziemy

Miejscowa gazeta „The Analyst” donosiła o kolejnych rytu-

mogli wkrótce poczytać tylko w podręcznikach do historii.
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Program współdziałania

PODATKI

Firmy rozpoczynają współpracę ze skarbówką
Można już podpisywać umowy z szefem Krajowej
Administracji Skarbowej w ramach Programu
współdziałania. To specjalny projekt skierowany
do dużych przedsiębiorstw. O przystąpienie do niego
mogą ubiegać się podmioty, których przychody
przekraczają 50 mln euro.
Ewa KONDERAK

C

ca zyska pewność, że postępuje

strony KAS – jak tłumaczy MF –

wystąpić przedsiębiorca. Przy-

prawidłowo.

to otwartość w zakresie informo-

stąpienie odbywa się tylko na

Program współdziałania nie

wania o okolicznościach,

jest konstrukcja polską. Taki mo-

z jakimi są związa-

del został już wdrożony w in-

ne pytania kierowa-

nych krajach, m.in. w Holandii,

ne do podatnika oraz

Hiszpanii, Francji, Austrii, USA,

w zakresie wdrażania

Australii.

czynności

nadzor-

Zarówno w uzasadnieniu do

czych wobec podat-

zym jest Program współ-

mi, w tym nadzoru nad kwestia-

nowelizacji przepisów, która Pro-

nika. Ostatni filar to

działania?

mi podatkowymi.

gram współdziałania wprowa-

wzajemne zrozumie-

Jak

tłuma-

jego prośbę i jest w pełni

Program
współdziałania
skierowany jest
tylko do dużych
przedsiębiorstw.
O przystąpienie
do niego mogą
ubiegać się
podmioty, których
przychody
przekraczają
50 mln euro.

dobrowolne.

Wnio-

sek o przystąpienie

• analiza

ram

wewnętrznego

nadzoru podatkowego;
• podpisanie

umowy

między

KAS a przedsiębiorcą;
• współpraca

przedsiębior-

do Programu musi

cy i KAS w ramach Programu

mieć formę pisemną.

współdziałania.

Następnie, po zło-

Program

Współdziałania

żeniu wniosku, moż-

składa się z dwóch istotnych

na mówić o kolejnych

elementów:

6 krokach:

cia, którego końcowym etapem

procesu

przyję-

czy Ministerstwo Finan-

Monitoring ten nie ozna-

dziła, jak i na stronach MF czy-

nie. W tym obszarze

sów, jest to forma współpracy

cza prowadzenia kontroli u po-

tamy, że opiera się on na trzech

chodzi o znajomość

Krajowej Administracji Skarbo-

datników. To raczej nadzór nad

głównych filarach. Pierwszym

stanowisk i interesów

wej z dużymi podmiotami, opar-

mechanizmami

wewnętrznymi

jest wzajemne zaufanie (KAS

obu stron. Zrozumie-

ta na wzajemnym zaufaniu i zro-

u podatnika wdrożonymi przez

do podatników i podatników do

nie oznacza, że stro-

zumieniu oraz transparentności

niego w celu prawidłowego wy-

KAS). Chodzi o to, aby obie stro-

ny świadomie współ-

wykraczającej poza ustawowe

konywania

go

ny umowy postępowały zgodnie

działają we wspólnym

stron

dzie, kolejnym ważnym ele-

obowiązki.

programu

obowiązków podatkowych. To

z ustalonymi zasadami. Drugi fi-

interesie, którym jest

i omówienie moż-

mentem jest monitorowanie ram

jest podjęcie wspólnych działań

sam podatnik będzie przepro-

lar to wzajemna transparentność,

prawidłowe realizowanie obo-

liwości w zakresie

wewnętrznego nadzoru podat-

zmierzających do zapewnienia

wadzał kontrolę własnego rozli-

czyli gotowość i umiejętność

wiązków podatkowych.

objęcia

kowego. Wszystko po to, aby

przestrzegania prawa podatko-

czenia, a administracja skarbowa

otwarcia się podmiotu aplikują-

wego ze szczególnym uwzględ-

będzie nadzorować mechani-

cego lub objętego programem

Celem

obciążających

Podatnik musi wyrazić chęć

nieniem indywidualnych potrzeb

zmy kontroli wewnętrznej u nie-

oraz KAS w zakresie kwestii po-

Aby przystąpić do programu,

i oczekiwań kluczowych podatni-

go. Dzięki temu przedsiębior-

datkowych. Transparentność ze

ze stosowanym wnioskiem musi

• budowa

profilu

jest podpisanie umowy o współ-

wnioskującego po-

działanie, oraz nadzoru nad po-

datnika i sprawdze-

datnikiem w ramach programu.

nie dostępnych informacji

na

jego

Pierwsi chętni

Gdy do podpisania umowy doj-

temat;
• spotkanie

podatnika

sprawdzić, czy są one wciąż sku-

programem;
obo-

teczne oraz adekwatne do wiel-

wiązków podatkowych przez

kości i złożoności struktury orga-

przedsiębiorcę;

nizacyjnej danego podmiotu. Po

• ocena

wypełniania

ków w celu zapewnienia lepszych

takim audycie dokonywana jest

warunków do prowadzenia ak-

korekta indywidualnego planu

tywności gospodarczej w Polsce.

nadzoru nad wypełnianiem obo-

Ważne jest również to, że zało-

wiązków podatkowych. Trzeba

żenia programu uwzględniają

bowiem dostosować zakres i czę-

wytyczne OECD.

stotliwość nadzoru do poziomu

Specjalny nadzór

kontroli wewnętrznej wdrożonej
przez samego podatnika.

W ramach programu Krajowa

Z ministerialnych statystyk

Administracja Skarbowa będzie

wynika bowiem, że stosowne

prowadziła zindywidualizowaną

wnioski o przystąpienie do pro-

obsługę dopasowaną do danego

gramu jeszcze w 2020 r. złoży-

podatnika oraz dostosuje swój

ło kilkanaście podmiotów. Jed-

poziom nadzoru i monitoringu

nak przeprowadzenie wszystkich

nad podatnikiem do wdrożonych

kroków jest czasochłonne, stąd

przez niego środków nadzo-

finalizacja umów zaczęła się do-

ru nad wewnętrznymi procesa-

piero w marcu.
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Gwarancje stabilności

PODATKI
prawa konstytucja nie wyróżnia

nych regulacje to zawsze lep-

wiedzieć, że taki zakres regulacji

takiego aktu prawnego. Z kon-

sza gwarancja praw obywateli niż

konstytucyjnych jest niewystar-

stytucyjnego punktu widzenia

całkowity brak uregulowań.

czający i nie buduje właściwych

więc kodeks to nadal ustawa –
jak każda inna. Z punktu widze-

Zakres niewystarczający

system

podatko-

Z obowiązującymi obecnie kon-

wy, pozostawiając im zbyt wiele

gnięty, niedoskonałość takiego

stytucyjnymi

uregulowaniami

swobody w obszarze, który ma

statusu regulacji kodeksowych

podatkowymi jest z kolei ten pro-

fundamentalne znaczenie dla

polega na tym, że obecnie ko-

blem, że bezpośrednio o podat-

funkcjonowania nie tylko pań-

deksy zmieniane są równie łatwo

kach konstytucja mówi niewiele.

stwa, ale i każdego obywatela.

i równie niefrasobliwie jak inne

Poświęca im zaledwie trzy arty-

Jedyną gwarancją w zakresie

– zdawałoby się, że o mniejszej

kuły. Pierwszym jest art. 84, któ-

stanowienia prawa podatkowego

ry stanowi, że każdy jest

jest dziś wynikająca z orzecznic-

obowiązany do po-

twa Trybunału Konstytucyjnego

noszenia

wanie

fundamentów

zasad

stanowienia

prawa podatkowego
w tej formie nie daje

Doświadczenia ostatnich lat, a już szczególnie
związane z Polskim Ładem, pokazują, że potrzebne są
nowe, gwarantujące ochronę praw obywateli zasady
uchwalania przepisów podatkowych. Bez nich nigdy
nie uda się skończyć z coraz większym bałaganem
legislacyjnym w tym obszarze.
Marek KUTARBA

polityków

nia celu, który powinien być osią-

randze – ustawy. Budo-

Fundamenty
prawa podatkowego

podstaw pod stanowiony przez

zatem

obywatelom

dostatecznych gwarancji długookresowej
stabilności takich rozwiązań.
Warto zauważyć,
że w niektórych systemach

prawnych

pozycja

kodeksów

bywa wyższa niż po-

System podatkowy
powinien
być zbudowany
w taki sposób,
aby obywatele
mieli wewnętrzne
przekonanie,
że państwo postępuje
z nimi w tej sferze
w sposób otwarty
i uczciwy.

ciężarów

zasada, że zmiany podatkowe

i świadczeń publicz-

(a i to tylko w zakresie podat-

nych, w tym podat-

ku dochodowego) niekorzyst-

ków,

określonych

ne dla podatników powinny być

w ustawie. Drugim

wprowadzone nie później niż do

art. 217, który prze-

końca listopada. Co daje podat-

widuje, że nakłada-

nikom raptem miesiąc na przy-

nie podatków, innych

gotowanie się do tychże zmian

danin

publicznych,

– przede wszystkim zaś na zro-

określanie podmio-

zumienie, najczęściej niełatwych

tów,

w sferze werbalnej, przepisów.

przedmiotów

opodatkowania i stawek

podatkowych,

Podważenie zaufania

a także zasad przy-

W przypadku tak skomplikowa-

znawania ulg i umorzeń

nej materii jak podatki taki okres

oraz kategorii podmiotów zwol-

jest niewystarczający i w wie-

zycja zwykłych ustaw,

niejszych części powinny stać się

wskutek czego przepi-

zasady stanowienia prawa po-

sy innych ustaw sprzeczne z ko-

datkowego – zasady obejmują-

deksem podlegają uchyleniu.

nionych od podatków następuje

lu przypadkach prowadzi wprost

ce także procedurę uchwalania

Nie byłoby wcale złym rozwią-

w drodze ustawy. Trzecim arty-

do podważenia zaufania obywa-

ustaw podatkowych w sposób

zaniem, gdyby i w Polsce taki

kułem, na który musimy zwrócić

teli do organów państwa. To stąd

chroniący słuszne prawa oby-

status kodeksom nadać. Jak do-

uwagę, jest art. 123, który unie-

bierze się powszechne przeko-

wateli.

tąd takich pomysłów jednak nie

możliwia uznanie projektu usta-

nanie, że podatki są formą „okra-

ma. A próba kodyfikacji pod-

wy podatkowej za pilny (co skró-

dania” przez państwo obywateli

Specjalny status

staw prawa podatkowego w ra-

ciłoby czas, jaki Senat ma na jej

z ich uczciwie zarobionych pie-

Od razu powiedzmy sobie jed-

mach nowej Ordynacji podatko-

rozpatrzenie, do 14 dni, a prezy-

niędzy – przekonanie, że pań-

dzi do konstatacji, że reforma

nak jasno, że regulacje ran-

wej najwyraźniej zakończyła się

dentowi czas na jej podpisanie do

stwo działa z zaskoczenia i sta-

polskiego systemu podatkowe-

gi

totalnym niepowodzeniem.

7 dni).

ra się ukryć przed podatnikami

a szczególnie już ostatnie za-

go musi zacząć się od samych

dostatecznych gwarancji długo-

Normy kodeksowe, nawet jeśli

Opierając się na doświad-

niekorzystne dla nich zmiany

mieszanie związane z Polskim

fundamentów.

okresowej niezmienności przy-

są równe innym ustawom, mają

czeniach zebranych w okre-

lub wręcz w uchwalanych prze-

jętych w nich reguł.

T

o, co dzieje się w ostat-

prawnym. To zaś z kolei prowa-

nich latach w związku ze
zmianami podatkowymi,

kodeksowej

nie

stanowią

Ładem, musi skłaniać do pogłę-

W tym celu potrzebna jest

jednak szczególne znaczenie ze

sie obowiązywania konstytu-

pisach zastawiać na obywate-

bionej refleksji nad tym, w jaki

jednak albo zmiana Konstytucji

Zgodnie z obowiązującą kon-

względu na kompleksowość nor-

cji – a szczególnie w kilkunastu

li „pułapki”, czyli najzwyczajniej

sposób

gwarancje

Rzeczypospolitej Polskiej, albo

stytucją, w Polsce kodeks niczym

mowanych spraw i proces inter-

ostatnich latach, w których do-

stara się wprowadzić obywate-

stabilności i ochronę praw po-

zwiększyć

uchwalenie kodeksu podatko-

nie różni się od każdej innej usta-

pretacji przepisów. Innymi słowy,

szło do wyjątkowej inflacji pra-

li w błąd po to, by móc wycisnąć

datników w polskim systemie

wego, którego jedną z najważ-

wy. W swoim katalogu źródeł

wynikające z takich aktów praw-

wa – musimy sobie jasno po-

z nich więcej pieniędzy.
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PODATKI

Podatnicy mają wpływ

Tymczasem system powinien

Takie zmiany stanowiłyby wy-

być zbudowany w taki sposób,

raźne i niepodważalne gwarancje

Na zakończenie warto jeszcze

aby obywatele mieli wewnętrz-

stabilności zasad opodatkowania,

zaznaczyć, że w tym, iż pol-

ne przekonanie, że państwo

które państwo zapew-

postępuje z nimi w tej sferze

niałoby swoim oby-

w sposób otwarty i uczciwy, zaś

watelom w zamian za

płacone podatki są niczym in-

ciążący na nich kon-

nym jak składką na realizację

stytucyjny

wspólnych, społecznie pożąda-

zek ponoszenia cię-

nych celów.

żarów na jego rzecz.

Oczywiście

obowią-

uregulowania

Ich wprowadzenie po-

rangi konstytucyjnej nie mogą

winno być zaś jednym

mieć zbyt szczegółowego wy-

z fundamentów pro-

miaru. Powinny jedynie wyzna-

gramów wyborczych.

czyć pewne ogólne ramy i ograniczenia

wiążące

rządzących

Dopiero
po

bowiem

ukształtowaniu

w relacjach z podatnikami-oby-

fundamentów

watelami.

czących

Wyraźne gwarancje

doty-

uczciwych

zasad

stanowienia

prawa

podatkowe-

ski system podatko-

Dopiero
po ukształtowaniu
fundamentów
dotyczących
uczciwych zasad
stanowienia prawa
podatkowego
można będzie
myśleć o budowie
nowoczesnego
i sprawiedliwego
systemu
podatkowego.

wy wygląda tak,
jak wygląda, a jego
reguły są stanowione

w

sposób

urągający

jakiej-

kolwiek przyzwoitości,

dużo

jest

także naszej winy.
Jako

obywatele

przez lata daliśmy
się przekonać, że
nie mamy żadnego wpływu na to,
jak system ten wygląda, i w konsekwencji, że musimy

Wydaje się, że wprowadzenie

go można będzie my-

prostych zasad, zgodnie z który-

śleć o budowie nowoczesnego

to, co zostaje nam narzucone

mi zmiany dotyczące podatków

i sprawiedliwego systemu po-

przez polityków sprawujących

osobistych Polaków musiałyby

datkowego.

władzę. To jednak przeświadfot. Paweł Supernak/PAP

być znane np. na pół roku przed

biernie godzić się na

ich wejściem w życie, nie byłoby złym rozwiązaniem. W istocie dla poprawy jakości prawa
podatkowego, a także ukształtowania właściwej ochrony praw

czenie nieprawdziwe.
Nadal głos w sprawie tego,
kto rządzi i jak zostanie rozliczony z efektów tych rządów,
jest w naszych rękach. Ostateczna decyzja należy do nas,

obywateli, konstytucja powin-

nawet jeśli możemy ją podej-

na narzucać roczny tryb prac

mować tylko raz na cztery lata

nad każdą zmianą podatkową,

przy urnie wyborczej. Waż-

wynikiem której byłaby zmia-

ne jest, byśmy nauczyli się ją

na wysokości obciążeń podat-

systematycznie

kowych. Rząd powinien być zo-

i stali się wobec naszych poli-

bligowany do przedstawienia

tycznych reprezentantów bar-

zamierzonych zmian najpóźniej

dziej wymagający, co ozna-

do końca stycznia roku poprze-

cza również, że już na etapie

dzającego rok ich wprowadzenia.

składania obietnic wyborczych

Okres konsultacji powinien trwać

bardzo dokładnie powinniśmy

dwa miesiące, a okres prac par-

ich odpytywać o te elementy

lamentarnych powinien być nie

programów, które odnoszą się

krótszy niż kolejne dwa miesiące,
z obowiązkiem publikacji uchwalonych zmian nie później niż do
końca czerwca danego roku.
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Premier Mateusz
Morawiecki ogłosił
w kwietniu kolejne
zmiany w podatkach.

podejmować

bezpośrednio do naszych kieszeni, z których ich działalność
polityczna i państwowa jest
przecież finansowana.

Sztuczna inteligencja

INNOWACJE

Regulacja na wyścigi

Unia Europejska osiągnęła swój cel – wreszcie zajęła
pierwsze miejsce na świecie w czymś związanym
z sektorem technologicznym. Nie jest to jednak rozwój
ani stopa inwestycji, tylko… regulacje.
Kamila SOTOMSKA

C

hoć

prace

nad

no-

wym rozporządzeniem
o sztucznej inteligencji

ważona, jednak to może nie

wykonalne, racjonalne i propor-

nia przez Komisję, co nie pozo-

rozwiązać problemu, a przy-

cjonalne. Niestety, w AIA znaj-

stało bez wpływu na jakość nie-

najmniej nie na stałe. AIA prze-

dujemy wiele zapisów, które są

których rozwiązań. Niedługo po

widuje

rewizję

pozbawione tych cech. Przykła-

publikacji projektu DMA Wiel-

co 24 miesiące, która umożli-

dowo AIA wymaga, by „zbiory

ka Brytania ogłosiła chęć refor-

wi Komisji Europejskiej aktuali-

danych dotyczących szkolenia,

my systemu prawa konkurencji.

dopiero wtedy, gdy dokładniej

zację katalogu systemów uzna-

walidacji i testowania powinny

Brytyjczycy rozpoczęli konsul-

przyjrzymy się zapisom AIA.

nych za SI. Taki zapis z jednej

być istotne, reprezentatywne,

tacje publiczne w połowie 2021 r.

strony jest zrozumiały w ob-

wolne od błędów i kompletne”.

Ich wyniki jeszcze nie zosta-

liczu szybkiego postę-

Choć cel jest słuszny, w prak-

ły opublikowane, a na początku

pu, a z drugiej obni-

tyce nie da się tego zagwaran-

tego roku brytyjski minister ds.

ża stabilność prawa

tować. Dodatkowo przepis zda-

technologii Chris Philp powie-

i będzie zniechęcać

je się ignorować, że niektóre

dział, że podejście jego rządu

do inwestycji i roz-

techniki, mające na celu popra-

będzie bardziej „elastyczne” niż

woju SI na terenie

wę prywatności użytkowników,

unijne DMA.

UE. Decyzja o zakla-

celowo wprowadzają błędy do

Analizę AIA warto zacząć od

wciąż trwają, to już dziś wiemy

samej definicji sztucz-

na pewno, że Unia Europejska

nej inteligencji. Śro-

jako pierwsza na świecie ure-

dowisko

guluje działanie sztucznej in-

nie osiągnęło jesz-

teligencji – a tym samym wy-

cze konsensusu w tej

znaczy globalny standard, za

kwestii, a szybki po-

którym podążą inne kraje.

stęp

Kontrowersje
wokół definicji SI

naukowe

technologicz-

ny z pewnością nie
ułatwia zadania. Komisja

zapropono-

Analizę AIA
warto zacząć
od samej definicji
sztucznej
inteligencji.
Środowisko naukowe
nie osiągnęło
jeszcze konsensusu
w tej kwestii,
a szybki postęp
technologiczny
z pewnością nie
uławia zadania.

obowiązkową

syfikowaniu

zbiorów danych.

tech-

Jedną z kluczowych różnic jest to, że przepisy brytyj-

nologii jako SI nie

Bycie prekursorem i wy-

skie będą bardziej dostosowa-

powinna być podej-

znaczanie światowych stan-

ne do konkretnej firmy, której

mowana pochopnie

dardów jest oczywiście osią-

przyznano status o strategicz-

– Centre for Data

gnięciem samym w sobie.

nym statusie rynkowym, w od-

Innovation oszaco-

Jednak należy się zasta-

różnieniu od podejścia unijne-

wało, że koszt uzy-

nowić, czy w przypadku

go, które zakłada, że wszystkie

skania

regulacji nie warto cza-

firmy muszą przestrzegać tego

z wymogami tech-

sami być tym drugim na

samego zbioru zakazów i zo-

nologii

mecie. Za przykład może

bowiązań

W kwietniu zeszłego roku Ko-

wała własną defini-

misja Europejska przedstawiła

cję, która miała w jak

projekt unijnego rozporządze-

największym

nia w sprawie sztucznej inte-

niu

ligencji (Artificial Intelligence

technologicznie oraz

Act lub AIA). Jest to pierwsza na

w jak najmniejszym

świecie próba kompleksowego

stopniu

uregulowania technologii wyko-

dezaktualizacji. Jed-

ryzyka to aż 400 tys.

tutaj posłużyć inne nie-

różnic w ich modelach bizne-

rzystującej sztuczną inteligencję

nak w efekcie Komi-

euro dla przedsię-

dawne osiągnięcie UE, tj.

sowych. Podejście „one-size-

(SI). Zgodnie z nowymi zasada-

sja zaklasyfikowała jako SI nie

mi rozwój SI ma stawiać w cen-

tylko mechanizmy uczenia ma-

trum zainteresowania człowieka

szynowego, ale również metody

i być oparty na poszanowaniu

oparte na logice i wiedzy, po-

być

stop-

neutralna

podlegać

zgodności
wysokiego

biorstw z segmentu MŚP.

Lepiej być
drugim na mecie?

europejskich wartości. Dlatego

dejścia statystyczne, estyma-

W drugiej kolejności warto

SI powinna być surowo i przej-

cję bayesowską oraz metody

zwrócić uwagę na wymagania,

rzyście uregulowana, zwłaszcza

wyszukiwania i optymalizacji –

jakie AIA stawia przed firmami

w sektorach podwyższonego

czyli większość oprogramowań

technologicznymi. W pewnym

ryzyka. Z tak sformułowanymi

komputerowych.

sensie sukces AIA – jak każdego

celami naturalnie nie sposób się
nie zgodzić. Problem pojawia się
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zaproponowana

innego rozporządzenia – zale-

przez Radę jest bardziej wy-

ży od tego, czy obowiązki są

Definicja

* a utorka jest
Głównym Ekspertem
ds. Gospodarki
Cyfrowej Związku
Przedsiębiorców
i Pracodawców

mimo

znacznych

Akt o rynkach cyfrowych,

fits-all” jest jednym z najwięk-

znany szerzej pod swo-

szych problemów DMA, który

ją angielską nazwą Digital

był szeroko krytykowany pod-

Markets Act, a w skrócie

czas prac nad rozporządze-

DMA. Negocjacje DMA

niem. Bez wątpienia Brytyj-

zakończyły się w za-

czycy, przyglądając się pracom

wrotnym tempie 18

nad wdrożeniem DMA, będą

miesięcy od mo-

mogli wyciągnąć wiele wię-

mentu opubliko-

cej przydatnych wskazówek na

wania projektu

temat tego, jak zaprojektować

rozporządze-

krajową legislację.
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Proces feminizacji zawodów

GOSPODARKA

Na przekór
stereotypom
na rynku pracy

Od pewnego czasu mamy do czynienia ze zjawiskiem społecznym, polegającym
na coraz częstszym wybieraniu przez kobiety zawodów uważanych do tej pory
za typowo męskie. Z drugiej jednak strony pojawiają się liczne bariery związane
z przekonaniami i stereotypami, które uniemożliwiają im większe wejście
na miejsca przewidziane do tej pory dla mężczyzn. Czy zwrot pokoleniowy,
jaki dokonuje się na rynku pracy, wymusi szybsze zmiany? A może wojna na
Ukrainie spowoduje, że staną się one głębsze i nieodwracalne?Katarzyna TATARKIEWICZ
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R

aport „Kobiety na poli-

runki techniczne nie są przezna-

wanie i ukształtowanie postaw,

technikach”, zrealizowa-

czone dla kobiet. A 17 proc. mu-

jakie kobiety wynoszą ze swoich

ny przez Fundację Edu-

siało znosić presję polegającą

domów rodzinnych. Nauczenie

na wmawianiu im, że so-

dziewczynki, że najważniejsza

bie nie poradzą. Jakie

w życiu jest pasja i determina-

zatem czynniki decy-

cja w tym, co się w życiu robi, od-

dują o obraniu przez

grywa kluczową rolę. Wpojenie

kobiety tak trudnej

przeświadczenia, że nie zawsze

drogi życiowej, jaką

scenariusz realizuje się według

jest pójście na przekór

przyjętych założeń. Zaś wia-

stereotypom i wejście

ra w słuszność swoich przeko-

do świata mężczyzn

nań pozwala na trzymanie się

kacyjną

Perspektywy,

wskazuje na wzrost
liczby

dziewczyn

wybierających się na
tego typu uczelnie.
W 2007 r. było ich
31 proc., zaś dziesięć
lat później już 37
proc. Skala przyrostu nie dokonuje się
w sposób zawrotny.
Co decyduje o takich
wyborach współczesnych kobiet?

Wobec sytuacji
na rynku pracy
trudno już dzielić
poszczególne
zawody na typowo
męskie czy kobiece.
Wyjątkiem są
te wymagające
odpowiedniej siły
fizycznej.

Okazuje się, że
nawet po dostaniu się na studia
nie są one wspierane w obranej

w celu zajęcia kluczo-

obranego kursu, uczy dzieci już

wych stanowisk w ob-

od najmłodszych lat wytrwało-

szarach

ści w działaniu i dążeniu do osią-

zmaskulini-

zowanych?

gnięcia celów.
W dzieciństwie buduje się

Dojrzewanie
do męskiego świata
Bezsprzecznie

w człowieku ambicjonalne podejście do rzeczywistości, nie-

podstawowym

podjęcia

zgodę na półśrodki, życie na

przez siebie drodze i muszą li-

warunkiem

decy-

pół gwizdka i chęć do osiągnię-

czyć się z pewnym ostracyzmem.

zji i wykazania się odwagą wej-

cia czegoś więcej. Takie podej-

10 proc. z nich usłyszało, że kie-

ścia w męski świat jest wycho-

ście często powoduje u kobiet
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Proces feminizacji zawodów

GOSPODARKA
chęć sprawdzenia samych sie-

Katarzyna
TATARKIEWICZ

bie w nieoczywistych sytuacjach,
jakimi mogą być studia na kierunku ścisłym. Jest to wówczas

Jakim pracownikiem
jest uchodźca?

pracy widać zmianę. Co praw-

Głównie kobiet i dzieci. Część

da powolną, ale jednak syste-

z nich aktywnie szuka pracy. Jed-

matyczną. Czy ostatnie wojenne

nak większość wolnych wakatów

Przetasowania zachodzące na

wydarzenia, jakie mają miej-

stanowią prace typowo męskie.

świecie i związane z tym zmiany

sce za naszą wschodnią gra-

Wobec takiej sytuacji pracodaw-

na rynku pracy na pewno przy-

się z własnymi słabościami. Zaś

Trenerka i autorka artykułów z tema-

nicą, wpłyną na przyspiesze-

cy zostaną zmuszeni do zdefi-

czynią się do powstawania zja-

umiejętność myślenia interdy-

tyki biznesowej oraz psychologicz-

nie tej tendencji wobec odpływu

niowania na nowo swoich ocze-

wisk, o jakich w tej chwili nawet

scyplinarnego z szeroką per-

nych aspektów zachodzących pro-

mężczyzn pochodzenia ukraiń-

kiwań, ale również dostosowania

nie myślimy. Jednak w tym mo-

spektywą i nieoglądaniem się

cesów

Ekspert

skiego, którzy wspomagali pol-

stanowisk typowo męskich do

mencie możemy założyć, że ko-

na innych pcha do działania i do

CARTRACK Polska, wykładowca ICAN

skich pracodawców, świadcząc

wykonywania ich przez kobiety.

biety uciekające do Polski przed

spróbowania nowych rzeczy.

swoisty egzamin i zmierzenie

na

rynku

pracy.

Institute. Wspiera menedżerów i całe

dla nich pracę? Pierwsze symp-

Jeśli połączymy je ze zgodą

przedsiębiorstwa w codziennych dzia-

tomy wskazują na to, że jak naj-

na samodzielne podejmowanie

łaniach. Rebranding, wsparcie mar-

bardziej.

decyzji, a nie realizację scenariu-

ketingowe sprzedaży, proces zmiany,

Warto jednak pamiętać, że

szy rodziców na dalsze życie, to

motywowania pracowników czy em-

każda wojna ma to do siebie,

mamy receptę na wychowanie

ployer branding – to przykładowe

że mężczyźni odchodzą z ryn-

dziewczyny, która najprawdopo-

pola działania, w których się specjali-

ku pracy wobec potrzeby obro-

dobniej do męskiego świata zde-

zuje. W trakcie pracy zawsze pokazuje

ny, na rzecz zaktywizowania ko-

cyduje się wejść. Wzór w posta-

omawiany proces z dwóch perspektyw

biet na obszarze wszystkich

ci kobiety, będącej przykładem

– od strony indywidualnego człowieka

zawodów, nawet tych uważa-

na łamanie powszechnych zasad

oraz firmy. Wspiera kadrę zarządczą

nych z różnych powodów za ty-

dotyczących jej roli w społeczeń-

także we wprowadzaniu programów

powo męskie. Pytaniem podsta-

stwie oraz wsparcie najbliższych,

wellbeingowych do struktur firmy,

tylko

prawdopodo-

w elastycznej ich modyfikacji w celu

bieństwo takich, a nie innych decyzji w przyszłości.

zwiększy

Zawód ma płeć?

66

proc.

ankietowanych
Polaków (najwięcej) za
najbardziej
typowo
męską
profesję
uznaje zawód
kierowcy.

Głów-

wojną, będą znacznym wspar-

ny Urząd Statystyczny, na ko-

ciem dla pracodawców. W po-

niec 2021 r. w Polsce było 137,4

czątkowym stadium większość

tys. wolnych miejsc pracy. Więk-

z nich będzie wykonywać proste

Jak

poinformował

szość z nich w branży produk-

prace, często związane z szeroko

cyjnej, budowlanej, logistycznej

rozumianymi usługami. Przełom

i transportowej. To w nich wła-

przyjdzie wraz z nauczeniem się

śnie najwięcej pracowało oby-

przez nie języka polskiego, co

wateli Ukrainy. Czyżby taka sy-

przełoży się na swobodną ko-

tuacja miała wymusić szybszą

munikację, jak również nostry-

automatyzację niektórych pro-

fikowanie uzyskanych na Ukra-

cesów oraz przyspieszenie prac

inie dyplomów. Te oba zjawiska

wowym w tej sytuacji jest to, czy

i wdrożenia sztucznej inteligencji

znów spowodują następne prze-

ta zmiana będzie trwała, czy też

w większej skali?. Bardzo praw-

tasowania. Wydaje się jednak, że

osiągnięcia maksimum zysku z posia-

ponownie nastąpi po zakończe-

dopodobne. W końcu dwa lata

będą one spokojniejsze i prze-

danego kapitału ludzkiego z przeło-

niu działań wojennych powrót

pandemii

prowadzane na drodze ewolucji

żeniem na finansowe wyniki firmy.

do punktu startowego.

spotykane do tej pory przy-

spowodowało

nie-

a nie rewolucji.

Przez pierwszy miesiąc, jak

spieszenie rozwoju projektów

W kontekście uchodźców trze-

podała Straż Graniczna, do Pol-

e-commerce, digitalowych i on-

ba jeszcze podkreślić jedną rzecz.

ski przybyło 2,2 mln uchodźców.

-linowych.

To są osoby, które nie stanowią

Jak pokazuje wspomniany ra-

Jak wskazują dane z 2017 r.,

towy mniej zdobył farmaceuta.

port, największe przywiązanie

jedynie 5 proc. kobiet stanowi-

Dla 50 proc. to pracownik so-

do stereotypowego podziału ról

ło siłę pracowniczą na stano-

cjalny powinien być kobietą. Dla

emigracji zarobkowej. To ludzie

i związanego z tym utożsamia-

wisku programisty. Tyle samo

48 proc. – recepcjonistka. A pie-

po ciężkich traumach, u których

nia poszczególnych zawodów

było inżynierami nowych tech-

lęgniarzem – 45 proc. ankieto-

z czasem może wystąpić stres

z płcią wykazują zaskakująco lu-

nologii. O jeden punkt procen-

wanych.

pourazowy. Dlatego tak ważne

dzie młodzi do 29. roku życia.

towy więcej pracuje w charak-

Wobec sytuacji na rynku pra-

jest zrozumienie z obu stron. Tyl-

Dla 66 proc. ankietowanych

terze analityków systemowych

cy trudno już dzielić poszcze-

ko chęć współpracy z zachowa-

Polaków typowo męskim okaza-

oraz webmasterów. Projektan-

gólne zawody na typowo męskie

niem otwartości na rozmowę daje

ła się profesja kierowcy. Na dru-

tem IT zostaje 8 proc. kobiet. Zaś

czy kobiece. Wyjątkiem są te

szansę na zbudowanie komforto-

gim miejscu z wynikiem 65 proc.

10 proc. jest analitykiem sztucz-

wymagające odpowiedniej siły

wej relacji. Wtedy zarówno pra-

znalazł się automatyk/robotyk.

nej inteligencji, a 11 proc. teste-

fizycznej. O zatrudnieniu decy-

codawcy, jak i pracownicy mają

Zaś dla 64 proc. inżynier elek-

rem aplikacji.

dują coraz bardziej kompetencje

szansę na obustronne zadowo-

i twarde umiejętności poszcze-

lenie i zbudowanie poczucia bez-

gólnych osób, a nie ich płeć.

pieczeństwa. Jedynym słusznym

tryk. Na dalszych miejscach pla-

Jakie więc zawody przypisy-

sują się programista oraz pro-

wane są powszechnie kobietom?

jektant budownictwa z wynikiem

Aż 53 proc. ankietowanych uwa-

odpowiednio 59 i 58 proc. Czy te

ża, że projektant wnętrz jest pro-

wyniki mają swoje odzwiercie-

fesją najbardziej sfeminizowaną.

Bez względu na to, jak oceni-

zienia się na wciąż zmieniającym

dlenie w rzeczywistym życiu?

Jedynie o jeden punkt procen-

my powyższe wyniki, na rynku

się rynku pracy.
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Wymuszona zmiana

rozwiązaniem jest elastyczność
i próba jak najlepszego odnale-
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Kryzys migracyjny

GOSPODARKA

fot. Paweł Supernak/PAP

Na czym polega rozsądna i skuteczna pomoc?
Jesteśmy świadkami największego
od kilkudziesięciu lat kryzysu
humanitarnego w naszej części świata.
Na skutek inwazji Rosji na Ukrainę do Polski
napłynęła kilkumilionowa rzesza uchodźców
zza wschodniej granicy. Na tę potrzebę
Polacy odpowiedzieli serdecznością
i życzliwością. Wielkie serca naszych
rodaków to wspaniały pokaz solidarności.
Jednak dopiero teraz przed nami
największe wyzwania: społeczne, polityczne
i gospodarcze. Reakcja na nie stanowić
będzie prawdziwy egzamin dla naszego
państwa. 
Piotr HOFMAN

E

ksperci szacują, że Ukra-

państw wskazują bowiem, że na-

zarówno Rosja, jak i Ukraina, ale

Potrzebne wsparcie

inę w wyniku inwazji Rosji

wet po ustaniu działań zbrojnych

też zbóż czy metali. W wyniku

ostatecznie opuści ponad

do ojczyzny nie wracają wszyscy

wojny ich podaż została ogra-

sowna i taka, na jaką

5 mln osób, z czego do Polski

uciekający. Spora ich część zo-

niczona, co w sposób oczywi-

nas stać. Już dziś wi-

trafi co najmniej połowa. I nie są

staje w kraju, do którego dotarła,

sty ma przełożenie na ceny,

dać, że zarządzanie

to szacunki odbiegające od rze-

na znacznie dłużej. Część nawet

a w konsekwencji nie pomaga

tym kryzysem wy-

czywistości. Integracja uchodź-

na stałe. Niebawem przekonamy

w walce z inflacją. Nasze finanse

maga wielopoziomo-

ców to długotrwały i kosztow-

się, ilu uchodźców zdecyduje się

publiczne i tak zostały już moc-

wego

ny proces. Będzie wymagał

pozostać w Polsce.

no

dwuletnim

nia nie tylko unijnego

okresem pandemii, stąd pyta-

i NATO, ale także

nie „jak długo stać nas będzie

na szczeblach kra-

związku

na pomoc Ukraińcom?” wca-

jowych.

mówią, że tylko do końca tego

z tym kryzysem przed nami

le nie jest bezzasadne. Wręcz

go rodzaju specjali-

roku koszt tej pomocy będzie

stoją, to wyzwania dotyczą-

przeciwnie, jest ono jak najbar-

ści powinni wspomóc

wynosić ok 2,2 mld euro.

ce nie tylko sfery ekonomicz-

dziej na miejscu. Co prawda wi-

rząd w ocenie skutków

sporych wydatków z budżetu państwa i inwestycji w usługi publiczne. Wstępne szacunki

Na pierwszej linii frontu
Wyzwania,

jakie

w

nadwyrężone

ganizowany sposób odpowied-

W Polsce przez ostatnie 31 lat

nio zarządzać tym kry-

nikomu taka sztuka się nie udała.

Pomoc musi być sen-

zaangażowa-

Wszelkie-

zysem.

Pomoc nie może
się opierać na
kosztownych
programach
socjalnych
finansowanych
z publicznych
pieniędzy. To
ostatecznie skończy
się wpuszczeniem
na rynek pustego
pieniądza i dobiciem
gospodarki.

Gdyby to był sukces jednorazo-

Warto, rozważa-

wy, w zasadzie jakoś specjalnie

jąc kwestię odpo-

nie musielibyśmy się tym przej-

wiedzialnej pomocy

mować, natomiast uzyskanie ta-

ukraińskim uchodź-

kiego wyniku już po raz czwarty

com, na chwilę za-

z rzędu dowodzi, że zdecydo-

trzymać się i prze-

wana większość Węgrów popie-

nieść

Węgry.

ra zarówno Fidesz, jak i Wik-

Tam niedawno – już

na

tora Orbana osobiście. Nawet

w trakcie rosyjskiej

w wyniku ostracyzmu, jakiemu

inwazji na Ukrainę

Węgrzy poddawani są od cza-

– odbyły się wybo-

su do czasu ze strony unijnych

ry

parlamentarne,

eurokratów. Warto więc posta-

w których czwarty

wić pytanie, skąd bierze się taka

raz z rzędu zwycię-

stałość politycznych sympatii

żył Fidesz kierowa-

u Węgrów?

W tej puli nie ma eduka-

nej, choć gospodarka w ta-

cepremier Henryk Kowalczyk

społecznych i ekono-

cji i opieki medycznej. Niewy-

kim przypadku zawsze trafia

w poprzednim numerze „Fo-

micznych fali uchodź-

kluczone więc, że jest to kwota

na pierwszą linię frontu. Mamy

rum Polskiej Gospodarki” de-

czej, a przede wszyst-

mocno niedoszacowana, a wy-

największą od 20 lat inflację,

klarował „To nie jest kwestia

kim w przygotowaniu

ny przez premie-

zwania dla polskich finansów

którą dodatkowo napędza kon-

tego, czy nas stać (…) Pomagać

i

ra Wiktora Orbana.

publicznych (czyli podatników)

flikt na Ukrainie. Spowodował

będziemy tak długo, jak będzie

mowych rozwiązań w zakresie

Większość, jaką uzyskał, wy-

Korzeni tej popularności powin-

w związku z napływem uchodź-

on duży wzrost cen surowców

to potrzebne”, niemniej trudno

pomocy. Na ten cel koniecznie

starcza nie tylko do samodziel-

niśmy doszukiwać się w począt-

ców będą znacznie większe. Do-

– i to nie tylko energetycznych,

przypuszczać, by była to po-

musimy pozyskać środki z UE

nego utworzenia rządu, ale na-

kach politycznej drogi Wikto-

świadczenia migracyjne innych

których ważnym źródłem była

moc nielicząca się z kosztami.

i wówczas w bezpieczny i zor-

wet

ra Orbana, kiedy to przedstawił
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wdrażaniu

syste-

do

zmiany

konstytucji.

Korona św. Stefana
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GOSPODARKA
węgierskiemu

społeczeństwu

z kryzysem migracyjnym, któ-

i chęć pomocy będą się zmniej-

program wyjścia z pułapki za-

ry może urosnąć do rozmiarów,

szać, jeśli zacznie brakować pie-

dłużenia, w którą wpędził ten

w którym przebije wszelkie sza-

niędzy. Nie można przybywa-

kraj socjalistyczny premier Fe-

cunki. Musimy pamiętać, że do-

jącym do naszego kraju (nawet

renc Gyurcsany. Orban rze-

świadczenia krajów, które miały

tym uciekającym przed wojną)

czowo

obywatelom,

do czynienia z falami masowej

udzielać przywilejów większych

że państwo po uszy zadłużone

i niekończącej się migracji, wska-

od tych, jakie mają mieszkają-

w różnych międzynarodowych

zują, że pierwotna empatia prze-

cy tu Polacy, którzy od lat ciężko

instytucjach traci swoją podmio-

radza się w niechęć, która może

pracują i płacą w tym kraju po-

towość na europejskiej arenie,

narastać, natomiast współczucie

datki. Pomoc nie może się opie-

wyjaśnił

rać na kosztownych programach

państw, więc trzeba jak najszyb-

socjalnych finansowanych z pu-

ciej z tej pułapki się wydostać.

blicznych pieniędzy. Takie roz-

I nie miał większych trudności ze

wiązanie ostatecznie skończy się

zrozumieniem swojej intencji.

wpuszczeniem na rynek puste-

fot. MALWA/Forum Polskiej Gospodarki

staje się wasalem polityki innych

Warto też dodać, że w preambule nowej węgierskiej konstytucji
znalazła się wzmianka o „koronie
św. Stefana”. To inna nazwa terytorium Węgier sprzed traktatu
w Trianon, podpisanego 4 czerwca 1920 r. Ten traktat to była kara
za uczestnictwo Węgier w I wojnie światowej po „niewłaści-

go pieniądza i dobiciem gospodarki. Pomocy należy udzielać
sensownie i doraźnie. Ci Ukraińcy, którzy chcą zostać u nas dłużej, powinni mieć możliwość nauczyć się samodzielności i życia
w naszym państwie, ale już na
swój własny koszt.

Nie ulec pokusie

wej” stronie. W rezultacie Węgry
utraciły 2/3 terytorium państwo-

Tylko w taki sposób udzielimy

wego. Węgrzy najwyraźniej in-

realnej pomocy i nie doprowa-

tencję Wiktora Orbana zrozu-

dzimy do narodowościowych

mieli, stąd to niezmienne od lat

animozji. Poniższe słowa kard.

dla niego poparcie.

Stefana Wyszyńskiego są dziś
wyjątkowo aktualne: „Nie oglą-

Najważniejszy interes

dajmy się na wszystkie strony.

Dlaczego wspominam w tym
miejscu o Wiktorze Orbanie? Bo
jest to przykład polityka, który na
pierwszym miejscu zawsze stawia interes swojego kraju i dba

Nie chciejmy żywić całego świa-

Piotr
HOFMAN

ta, nie chciejmy ratować wszystkich. Chciejmy patrzeć w ziemię
ojczystą, na której wspierając się,
patrzymy ku niebu. Chciejmy

przede wszystkim o niego. Przez

Od 1996 r. prowadzi działalność deweloper-

pomagać naszym braciom, ży-

własnych obywateli postrzega-

ską. Od 2004 r. jest prezesem HM Inwest SA

wić polskie dzieci, służyć im i tu-

ny jest jako ten, który nie po-

– firmy, która w lipcu 2019 r. zadebiutowa-

taj przede wszystkim wypełniać

święca interesów państwowych

ła na parkiecie głównym GPW w Warszawie.

swoje zadanie – aby nie ulec

Węgier dla żadnej, nawet naj-

Jest członkiem Polskiego Związku Firm Dewe-

pokusie zbawiania świata kosz-

bardziej wydawałoby się szla-

loperskich oraz wiceprezesem Forum Polskiej

tem własnej ojczyzny”. Niech

chetnej, sprawy. Dlatego wygrał

Gospodarki Sp. z o.o. – wydawcy magazy-

przyświecają

wybory po raz czwarty z rzędu.

nu „Forum Polskiej Gospodarki” oraz porta-

którzy są odpowiedzialni za or-

lu fpg24.pl.

ganizowanie pomocy uchodź-

Polski rząd stoi teraz przed
ogromnym wyzwaniem. To walka
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com z Ukrainy.

one

wszystkim,

Dywersyfikacja źródeł

INWESTYCJE

Suwerenność energetyczna również dzięki rozwojowi OZE

D

zacji umowy, udział PGE Polskiej

dzyń, w województwie łódzkim

już na początku następnej de-

Grupy Energetycznej w wytwa-

– FW Ścieki, a w wielkopolskim –

kady moc zainstalowana farm

rzaniu energii wiatrowej wzro-

FW Jóźwin. Zadbano

wiatrowych na Bałty-

choć dość kosztowna w pierw-

śnie o 12 proc. To zaś oznacza

też o długotermino-

ku osiągnie 5,9 GW.

szej fazie realizacji projektów,

utrzymanie przez Grupę pozy-

we umowy na za-

W Polskiej Wyłącznej

jest nieoceniona jako stabil-

cji największego krajowego wy-

kup zielonej energii

Strefie Ekonomicznej,

ne, efektywne i ekonomiczne

w pasie nadmorskim,

w

powstanie największa

źródło OZE oraz niekontrower-

morska farma wiatro-

syjne z punktu widzenia spo-

wa o mocy 2,5 GW.

łeczności lokalnej.

twórcy energii elektrycznej ze

elektrycznej. Trans-

źró-

które zapewnią klientom moż-

źródeł odnawialnych. – Z mocą

akcja ta idealnie wpi-

deł dostarczanej ener-

liwość korzystania z zielonej

zainstalowaną ponad 770 MW

suje się w strategię

gii oraz przyspieszenie

energii. Jest to oczywiście pro-

w technologii lądowych farm

Grupy PGE. Zamie-

ywersyfikacja

rozwoju OZE to jedne z priory-

ces, który można prowadzić tak-

wiatrowych umocnimy pozycję

rza ona do 2030 r.

tetów rządu. Niewątpliwy wpływ

że przez mądre akwizycje. Osią-

lidera energetyki odnawialnej

posiadać

na przyspieszenie transformacji

ganie neutralności klimatycznej

w Polsce – przyznaje Wojciech

mocy w lądowych

energetycznej naszego kraju ma

powinno być stopniowym pro-

Dąbrowski, prezes PGE Polskiej

farmach wiatrowych,

agresja Rosji na Ukrainę. Polska,

cesem, a nie rewolucyjnym sko-

Grupy Energetycznej.

osiągnięte

by pozostać bezpieczna w sek-

kiem. Dzięki temu procesowi za

torze energetycznym, musi za-

niecałe 30 lat cała energia do-

dbać o zapewnienie ciągłości

starczana klientom przez Grupę

dostaw energii. Dodatkowym

PGE będzie wyłącznie energią

wyzwaniem jest to, że powin-

zieloną, bo pozyskiwaną z odna-

na być to energia czysta, opła-

wialnych źródeł.

calna i wytwarzana ze zróżnicowanych źródeł. Koncentracja
na wytwarzaniu czystej energii

Pozycja lidera

Wybór inwestycji w konkretne

wymaga stopniowej rezygnacji

źródła wynika głównie ze spe-

z węgla.

cyfiki danego kraju, uwarunkodekarboniza-

wanej m.in. położeniem geogra-

cji gospodarki towarzyszą sys-

ficznym i sytuacją geologiczną.

tematyczne inwestycje w nowe
moce odnawialne oraz w mo-

Sukcesywnej

Materiał
powstał
we współpracy
z PGE
Polską Grupą
Energetyczną

Co istotne, rozwijane far-

1,7

w

GW

du-

Sukcesywnej
dekarbonizacji
gospodarki
towarzyszą
systematyczne
inwestycje w nowe
moce odnawialne
oraz w modernizację
ciepłownictwa.

żej mierze poprzez

Inwestorem jest Gru-

nie pełnej suwerenności energetycznej

kraju.

eksploatacji

Geotermia,

zeroemisyjne

PGE, korzystająca z zaplecza

pa PGE. Do 2040 r.

naukowo-badawczego,

moc

tyfikowała istotne źródła geo-

zainstalowana

ziden-

energety-

termalne w województwie za-

ki w Polsce wzrośnie

chodniopomorskim. – Szczecin

już do 11 GW, w tym

dysponuje dużym potencjałem

morskiej

my wiatrowe są zlokalizowane

akwizycje, ale także inwestycje

udział mocy Grupy PGE wy-

źródeł

optymalnie i w różnych regio-

typu „greenfield”.

niesie 6,5 GW. Kolejne morskie

stanowią lokalne zasoby czystej,

geotermalnych,

które

nach. W województwie kujaw-

Według PEP 2040 (Polityka

projekty Grupy będą rozwijane

odnawialnej

sko-pomorskim jest to FW Ra-

Energetyczna Polski do 2040 r.),

samodzielnie, a także we współ-

wykorzystać tę szansę dla pro-

pracy z innymi polskimi spółka-

dukcji ekologicznego ciepła dla

mi – TAURONEM i ENEĄ.

mieszkańców miasta – przyzna-

fot. PGE Polska Grupa Energetyczna

Suwerenność energetyczna powinna być budowana
w oparciu o dostępne lokalnie, naturalne i bezpieczne
dla środowiska źródła energii. W połączeniu z rządowym
programem budowy mocy jądrowych stanowić
będą one o niezależności energetycznej Polski.

PGE inwestuje także w fotowoltaikę. Tylko w tym roku port-

energii.

Chcemy

je prezes Wojciech Dąbrowski.
W tym celu PGE wraz Geo-

nowych

termią Polską zamierzają po-

mocy to 200 MW. Dzięki uru-

wołać do życia spółkę celową,

chomionemu

folio

planowanych,

początku

która zbuduje geotermiczną cie-

kwietnia 2022 r. postępowa-

płownię o planowanej mocy 20

Według Agencji Rynku Ener-

niu przetargowemu na budowę

MWt. Zaspokoi ona poza sezo-

gii, już blisko 7 GW mocy czer-

elektrowni PV Jeziórko powsta-

nem grzewczym znaczną cześć

dernizację ciepłownictwa. W tym

panej jest z wiatru. Energetyka

nie jedna z największych farm

zapotrzebowania mieszkańców

właśnie kierunku idą działania

wiatrowa w polskich warunkach

fotowoltaicznych w Polsce, o do-

Szczecina na ciepłą wodę.

m.in. PGE Polskiej Grupy Ener-

powinna być i jest naturalnym

celowej mocy 153 MW.

getycznej, dźwigającej w znacz-

kierunkiem działań wokół OZE,

nym stopniu ciężar odpowie-

bo w ciągu roku w naszym kra-

dzialności

transformację

ju jest stosunkowo dużo tzw.

energetyczną kraju. Ponieważ
strategicznym

Grupy,

na

Energia z wnętrza ziemi

Segment Energetyki Odnawialnej wypracował w 2021 r. (po
raz pierwszy w historii działal-

To nie wszystko. Energię czer-

ności Grupy PGE) zysk EBITDA

dni wietrznych. Głównie w pa-

pać będziemy bowiem również

przekraczający 1 mld zł. Odna-

sie nadmorskim, ale nie tylko.

z wnętrza ziemi. Potencjał geo-

wialne źródła energii stanowią

wyznaczonym w perspektywie

Dlatego w kwietniu 2022 r. Gru-

termalny posiada obszar aż

realny i ciągle powiększany seg-

do 2050 r., jest całkowite odej-

pa PGE podpisała umowę wa-

połowy naszego kraju. Umie-

ment działalności PGE Polskiej

ście od technologii wysokoemi-

runkową na nabycie lądowych

jętne wykorzystanie geotermii

Grupy Energetycznej, której roz-

syjnego wytwarzania energii, in-

farm wiatrowych o łącznej mocy

(podobnie jak biogazu) to istot-

wój łączy się także z dbałością

westuje ona w tych obszarach,

84,2 MW. Gdy dojdzie do finali-

na składowa szansy na uzyska-

o wyniki finansowe.

za

celem
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POLSCY GENIUSZE, WYNALAZCY I WIZJONERZY

Marian Rejewski

Pogromca Enigmy

był Polakiem!

Według historyków złamanie kodu Enigmy skróciło
II wojnę światową o dwa–trzy lata, co uratowało życie
ok. 30 mln niedoszłych ofiar. A wszystko dzięki
odkryciu Mariana Rejewskiego, który został prekursorem
nowoczesnych systemów łamania szyfrów.
I wbrew temu, co próbują wmówić światu Brytyjczycy,
za tym sukcesem stał nasz wybitny matematyk i dwóch
jego genialnych przyjaciół Polaków, a nie Alan Turing.

Jarosław MAŃKA

P

rzyszły

sko-niemiecką wojną celną. Na
szczęście

absolwenci wydzia-

łu matematycznego Uniwersytetu Poznańskiego – także
Rejewski – w większości mieli zapewnioną pracę w Biurze
Szyfrów. Wcześniej, jeszcze na
ostatnim roku studiów, Rejewski
przeszedł kurs kryptologiczny w sekcji szyfrów niemieckich,
którego kierownikiem był Maksymilian Ciężki. Marian wyróż-

pogromca

wał się na rozpoczęcie studiów

niał się na tle całej grupy. Prym

Enigmy urodził się 16

matematycznych na Uniwersy-

wiedli też młodsi kursanci: Je-

sierpnia 1905 r. w Byd-

tecie Poznańskim, gdzie

goszczy. Swoim rodzicom –

w 1929 r. uzyskał tytuł

kupcowi Józefowi Rejewskie-

magistra matematyki

mu i Matyldzie Thoms, młody

i… filozofii. Przedwo-

Maniek zawdzięczał szczęśli-

jenne polskie uczel-

we dzieciństwo i gruntowne

nie przykładały bo-

wykształcenie. Jak się w przy-

wiem dużą wagę do

szłości okaże, jego świetna zna-

tego, by ich studenci

jomość

mieli

języka

niemieckiego

wszechstronne

będzie jednym z ważnych ele-

wykształcenie.

mentów, dzięki którym pokona

dy matematyk czy in-

kody „nie do złamania”.

żynier (a raczej dobry

Mło-

Warto podkreślić, że Marian

matematyk i inżynier)

Rejewski urodził się w zaborze

musiał mieć pojęcie

niemieckim i od dziecka języ-

także o historii, litera-

kiem wroga musiał się posłu-

turze i filozofii.

giwać na równi z językiem ojczystym. Jednak maturę pisał

rzy Różycki i Henryk
Zygalski. W kryp-

W kryptologii
sama matematyczna
wiedza nie zdawała
się na nic – sukces
mogli odnieść
tylko ludzie, którzy
charakteryzowali się
niezwykłą lotnością
umysłu i zdolnością
do rozwiązywania
problemów.

Początek kryzysu

tologii

wyłącz-

nie matematyczna
wiedza nie zdawała
się na nic – sukces
mogli odnieść tylko
ludzie, którzy charakteryzowali

się

niezwykłą lotnością
umysłu i zdolnością do rozwiązywania problemów.
Rejewski takie właśnie zdolności posiadał.
Marianowi

wca-

le się jednak do pracy w Biu-

już w języku polskim i w polskiej

Rok 1929 był dla II Rzeczypo-

rze Szyfrów nie spieszyło. Po

szkole – w bydgoskim gimna-

spolitej bardzo trudny. Był to

zakończeniu kursu postanowił

zjum. Na szczęście (dla Pol-

początek wielkiego światowe-

wyjechać na roczny staż do Ge-

ski i świata) Rejewski zdecydo-

go kryzysu połączonego z pol-

tyngi w Niemczech. Tam prze-
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fot. Alamy/PAP
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Marian Rejewski

konał się, że przyszłość Polski

ne modyfikacje wprowadzone

nie rysuje się w różowych bar-

przez niemieckich matematy-

wach. Wzrost nastrojów rewi-

ków okazały się twardym orze-

zjonistycznych w stosunku do II

chem do zgryzienia. Głównym

Rzeczypospolitej i nieukrywany

„rozgryzającym” Enigmę miał

„ból” Niemców z powodu wybi-

być Marian Rejewski, a o tym

cia się Polski na niepodległość

zadaniu w II Rzeczypospolitej

widoczne były gołym okiem.

wiedziało tylko kilka osób.

Oryginalny
egzemplarz
polskiej repliki Enigmy
z lat 1940–
1942 zaprezentowano
w lutym tego
roku w Centrum Szyfrów
Enigma
w Poznaniu.

rię permutacji. Dzięki lotności
umysłu i zdolności szybkiego
wyciągania wniosków, metodą
prób i błędów (mając handlową
wersję Enigmy) Rejewski stopniowo

odtwarzał

skomplikowaną

niezwykle
konstrukcję

zmodyfikowanego urządzenia,

Po powrocie Rejewski ob-

Rejewski niemal z miejsca

jął posadę asystenta na Uni-

przystąpił do prób odgadnię-

wersytecie Poznańskim, nie tra-

cia zasady rządzącej szyfrowa-

cąc kontaktu z Biurem Szyfrów,

niem tekstu Enigmy. Co cieka-

prośbę majora Ciężkiego) całe

w którym rozpoczął pracę 1

we, nowy szyfr był już wcześniej

Biuro Szyfrów skupiło się na za-

września 1932 r. (nomen omen),

nieskutecznie rozpracowywany

pisywaniu kodów Enigmy. Na

co wiązało się z przeprowadz-

przez profesora Mazurkiewicza

szczęście Polacy potrafili wy-

ką do Warszawy. Okazało się,

z Uniwersytetu Warszawskiego,

chwycić pewną ich powtarzalność.

wiązywalny”.

go i Zygalskiego. Pierwszym

że taka opinia uczonego mogła

testem dla młodych kryptolo-

być jedną z motywacji dla mło-

gów miało być złamanie kodów

dego kryptologa, by zabrał się

Kriegsmarine, co nie nastręczy-

do ciężkiej pracy.

Niewykluczone,

ło im większych trudności, ale

„Początek pracy był trud-

kody te były jedynie przystaw-

ny (…) nie mieliśmy żadnego

ką – daniem głównym była bo-

punktu zaczepienia” – wspomi-

wiem... Enigma.

nał Rejewski. Szyfrowanie od-

Rozgryzanie Enigmy

bywało się maszynowo, a częstotliwość występowania liter

Polscy kryptolodzy już od dru-

była przypadkowa. Gdyby ktoś

giej połowy lat dwudziestych

chciał podejść do takiej depe-

XX w. z niepokojem obserwo-

szy w sposób tradycyjny, tj. wy-

wali

niemieckiej

korzystując właściwości języka,

konkurencji. Na szczęście Po-

szybko dostrzegłby, że jest to

lacy szybko zauważyli, że na

praca irracjonalna. Szukanie ja-

osiągnięcia

skiego (a część jej była tajna, na

fot. Marek Zakrzewski/PAP

który określił go jako „nieroz-

Równocześnie z pracą Rejew-

Enigma na wystawie głównej Muzeum II
Wojny Światowej w Gdańsku, zaprezentowanej po
raz pierwszy
wszystkim środowiskom, które przyczyniły
się do powstania tego muzeum.

fot. Adam Warżawa/PAP

że w nowej pracy spotkał swoich kolegów z kursu: Różyckie-

które używała niemiecka armia.

Dużą pomocą dla Rejewskiego okazały się materiały, które
dostarczyli Polakom francuscy
kryptolodzy dzięki niemieckiemu szpiegowi współpracującemu z wywiadem francuskim
Gustavem Bertrandem (szefem
francuskiego

biura

szyfrów).

Szpieg ten – o pseudonimie
Asche – za bardzo wysoką cenę
zdecydował się przekazać dokumentację dotyczącą Enigmy.
Francuzi postanowili zaryzykować i zapłacić, gdyż Asche
pracował przy tym urządzeniu w miejscu, które go uwiarygadniało – w biurze szyfrów.

potrzeby armii najprawdopo-

kiejkolwiek prawidłowości w tak

dobniej dostosowana została

zaszyfrowanej wiadomości było

handlowa wersja maszyny szy-

po prostu niemożliwe. Łamanie

dzy nie dostaną fałszywki (a to,

frującej Enigma. Pomógł w tym

kodu Enigmy było rywalizacją

jak się okazało, w całej Europie

wszystkim (jak zwykle) przypa-

człowieka z maszyną i Niem-

mógł sprawdzić tylko Rejewski).

dek, który umożliwił wgląd do

cy byli absolutnie pewni, że kod

Asche przekazał Francuzom

niemieckiej przesyłki dyploma-

jest nie do złamania.

tycznej i zapoznanie się z mechanizmem Enigmy. O ile wer-

Teoria permutacji

tabelę kluczy kodów używanych przez Niemców w Enigmie
w ciągu września i października 1932 r., jednak francuscy

stanowiła większego proble-

żmudnej pracy stosował sze-

kryptolodzy nie potrafili wy-

mu dla pracowników Biura Szy-

reg matematycznych twierdzeń,

korzystać tej zdobyczy, to-

frów, o tyle już jej skomplikowa-

wykorzystując chociażby teo-

też przekazali ją Polakom. Ber-
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Rejewski

pewności, czy za tę górę pienię-

swojej

sja handlowa urządzenia nie

Marian

Oczywiście Francuzi nie mieli

w
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trand, w czasie osobistej wizyty
w Warszawie na początku grud-

Bomba Rejewskiego

Na początku 1933 r. do Maria-

nia 1932 r., przekazał dokumen-

na Rejewskiego dołączyli sta-

tację dotyczącą Enigmy Gwido

rzy koledzy po fachu: Różycki

Langerowi – polskiemu szefowi

i Zygalski. Biuro Szyfrów przed

Biura Szyfrów. Dzięki tym ma-

matematykami znowu postawi-

teriałom Marian Rejewski do-

ło wysoką poprzeczkę – mieli

strzegł światełko w tunelu. Tak

opracować metody i narzędzia,

bardzo skupił się nad zada-

które pozwolą na rutynowe ła-

niem, że praktycznie całe świę-

manie kodów Enigmy. Rejewski

ta Bożego Narodzenia przesie-

pracował pełną parą, a Niem-

dział w pracy. Opłaciło się, bo

cy wciąż maszynę udoskonala-

stała się rzecz „niemożliwa” –

li. Niebawem (1933 r.) powstała

w ostatnich dniach 1932 r. Ma-

pierwsza polska kopia wojsko-

rian Rejewski zameldował prze-

wej wersji Enigmy, zbudowa-

łożonym o złamaniu kodów

na w warszawskiej fabryce Ava.

Enigmy.

Proces

składania

elementów

Marian Rejewski

Ta trójka polskich matematyków
z Uniwersytetu
Poznańskiego
(od lewej: Henryk Zygalski,
Jerzy Różycki
i Marian Rejewski) w 1932 r.
przyczyniła się
do złamania
szyfru Enigmy,
najważniejszej
maszyny szyfrującej używanej przez
hitlerowskie
Niemcy.

w całości odbywał się w pod-

Z czasem jednak systemy ko-

Bardzo przydatną metodę de-

w postaci egzemplarza Enigmy

warszawskich Pyrach. Od tego

dów stały się coraz bardziej

kodowania zaszyfrowanych ko-

i know-how, jak ją rozkodo-

czasu Polacy mogli odczytywać

skomplikowane, a zachodzące

munikatów opracował Zygalski

wać, został przekazany w samą

niemiecką korespondencję woj-

zmiany częstsze. Gdy w 1936 r.

– były to tzw. płachty Zygal-

porę. Wiedza, że szyfr moż-

skową. Po roku pracy udało się

Niemcy zwiększyli liczbę we-

skiego (arkusze perforowane-

na złamać, tchnęła we francu-

opracować szybką (15–20 min.)

wnętrznych połączeń Enigmy,

go papieru jako nośniki danych).

skich i angielskich kryptologów

metodę określania dziennego

Rejewski zasiadł do pracy, by

klucza szyfrów.

skonstruować

W kolejnych miesiącach pol-

dzenie, które zdalnie

scy kryptolodzy koncentrowali

będzie

się głównie na ustalaniu aktual-

wać ustalenia dłu-

nego klucza Enigmy, co umoż-

gości i cykli Enigmy.

liwiało w miarę regularne od-

Było to bardzo inno-

czytywanie niemieckich depesz.

wacyjne rozwiązanie,

Początkowo Niemcy dość rzad-

a urządzenie zostało

ko wprowadzali nowe rozwiąza-

nazwane

nia w swoich wersjach Enigmy.

trem i znacznie uła-

dopasowy-

cyklome-

twiło pracę naszych
kryptologów.
Przez niemal dwa
lata polscy kryptolodzy bez problemu odczytywali niemieckie

depesze.

Jak dotąd historia
Enigmy najbardziej
znana jest na świecie
dzięki filmowi „Gra
tajemnic”, gdzie
Marian Rejewski
praktycznie nie
zaistniał. Najwyższy
już czas, by powstała
produkcja pokazująca
prawdę o wkładzie
Polaków w złamanie
Enigmy.

Jednak 15 sierpnia
1938 r. metoda ta zo-

fot. reprodukcja/PAP

stała zdezaktualizowana przez
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Dopiero

urzą-

zmia-

nowego ducha. Cel był wspól-

ny Niemców (w 1939 r.)

kolejne

ny, toteż Polacy cieszyli się, że

wyeliminowa-

ich praca będzie kontynuowana.

ły część możliwości

Niestety z biegiem czasu alianci

bomby

Rejewskie-

celowo zapominali, kto był w tej

go, ale sama zasa-

grze pierwszy i że to znowu „ci

da działania okaza-

cholerni Polacy”.

ła się skuteczna, a co

Od 1 września 1939 r. Biu-

najważniejsze – pol-

ro Szyfrów przystąpiło do za-

ski matematyk wie-

cierania śladów swojej dzia-

dział, jakie jest anti-

łalności. Niemcy nie mogli się

dotum na niemiecki

dowiedzieć, iż Polacy, Angli-

kod. Wszystko, cze-

cy i Francuzi mają możliwość

go potrzeba było

rozszyfrowywania ich tajnych

Rejewskiemu i spół-

depesz

ce, to czas oraz pie-

czono absolutnie wszystkie do-

niądze. A zwłasz-

wody

cza czasu było coraz

nad Enigmą, spalono dokumen-

mniej…

tację, a pracownicy placówki

A więc wojna

wojskowych.
zaawansowanych

Zniszprac

opuścili Lasy Kabackie.
Marian Rejewski i jego ko-

kolejne innowacje poczynio-

Kiedy tuż przed wybuchem

ledzy z zespołu już 6 wrze-

ne przez kryptologów niemiec-

II wojny światowej do Polski

śnia 1939 r. ruszyli do Brześcia

kich. W związku z tym Rejewski

przybyły delegacje brytyjska

nad Bugiem, gdzie spodziewa-

opracował kolejne urządzenie

i francuska, Polacy postanowi-

no się zastać polską dyploma-

(składało się z kilku sprzęgnię-

li podzielić się z nimi wynikami

cję i wojskowych. Stamtąd ru-

tych ze sobą Enigm) nazwa-

swoich badań. 25 lipca 1939 r.

szyli do przejścia granicznego

ne bombą Rejewskiego – był

na konferencji w Lasach Kabac-

z Rumunią. Rejewski z kolega-

to pierwowzór elektrycznych

kich Biuro Szyfrów zademon-

mi odłączyli się od szefa Biura

maszyn łamiących kody. Dzię-

strowało osiągnięcia kryptolo-

Szyfrów Langera i majora Cięż-

ki niemu udawało się Polakom

gów. Wtedy to Marian Rejewski

kiego. W Rumunii, wbrew naka-

ustalanie kluczy dnia.

zaprezentował kopie Enigmy

zom tamtejszych władz, nie po-

W niniejszym artykule opi-

i autorskie metody łamania nie-

zostali w obozie internowania,

sujemy losy Mariana Rejew-

mieckiego szyfru, które dale-

tylko udali się bezpośrednio do

skiego, ale w przypadku ła-

ko wykraczały poza ówcze-

Bukaresztu, gdzie schronienia

mania kodów Enigmy warto

sne możliwości Brytyjczyków

udzieliła im ambasada francu-

podkreślić, iż od 1933 r. ma-

i Francuzów. Alianci nie kry-

ska (warto zauważyć, że amba-

tematycy

Zygalski

li podziwu dla geniuszu Rejew-

sada angielska pomocy tej od-

i Różycki pracowali w zespo-

skiego i zespołu polskich ma-

mówiła). To dzięki Francuzom

le i wzajemnie się inspirowa-

tematyków, do którego należeli

członkowie Biura Szyfrów odje-

li, razem rozwiązując problemy.

Zygalski i Różycki. Dar Polaków

chali koleją do Francji.

Rejewski,
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ku miesiącach alianci postano-

że Anglicy już ich nie potrzebu-

Wodza Polskich Sił Zbrojnych

mniane i celowo zamilczane na

wili, iż na południu Francji (Vi-

ją. Dalsze prace nad dekrypta-

i tak doczekali końca wojny.

Zachodzie. Dopiero w latach 70.

chy) powstanie zakonspirowany

żem Enigmy były zastrzeżo-

Marian Rejewski po demobili-

Polacy mogli się dowiedzieć, że

drugi ośrodek kryptologiczny –

ne wyłącznie dla Brytyjczyków

zacji postanowił wracać do Pol-

to właśnie Marian Rejewski jako

Cadix. Polscy matematycy pra-

i Amerykanów, a dwaj polscy

ski, gdzie mieszkała jego żona

pierwszy złamał kod Enigmy.

cowali we Francji rotacyjnie, co

kryptolodzy, którzy wraz z in-

z dwójką dzieci (Henryk Zygalski

Przyczynił się do tego zreali-

jakiś czas wracając do Algie-

nymi pracownikami Biura Szy-

rii. Niestety, podczas jednego

frów położyli podwaliny pod

z rejsów na Morzu Śródziem-

metodykę jej rozszyfrowywa-

nym zatonął statek z Różyckim

nia, zostali z tych prac wyłącze-

na pokładzie. Był to duży cios,

ni. Podjęli więc pracę w jednost-

jednak Rejewski i Zygalski szyb-

ce radiowej Sztabu Naczelnego

za 1 zł przekazaliśmy Anglikom

stali rozmieszczeni w bezpiecz-

licencję na produkcję perysko-

nym zamku Vignolles niedaleko

pu odwracalnego Gundlacha,

francuskiej stolicy. Alianci zor-

a za angielskie samoloty, w któ-

ganizowali w zamku ośrodek ła-

rych ginęli polscy lotni-

mania szyfrów o kryptonimie

cy, płaciliśmy złotem.

Bruno, w którym Polacy z miej-

Współpraca

Ma-

sca rozpoczęli pracę. W tym

riana

czasie

komór-

go i jego kolegów

ka kryptologiczna w Bletchey

z ośrodka Bruno z An-

Park, wyposażona przez Pola-

glikami

ków w dokumentację i prototyp

efekt – szyfr Enigmy

Enigmy, ponosiła główny ciężar

został złamany po raz

łamania jej szyfrów. Obie stro-

kolejny na przełomie

ny informowały się o postępach

1939 i 1940 r. Alian-

prac. Polacy łaskawie otrzymali

ci doskonale wiedzie-

od Brytyjczyków 60 płacht per-

li, co nowego szykuje

forowanych (wynalazek Zygal-

Adolf Hitler…

to

angielska

skiego), tak potrzebnych w pracach nad łamaniem niemieckich
szyfrów

(przesyłkę

podpisał

Rejewskie-

przyniosła

Angielska
wdzięczność

uhonorowany. Dwa lata przed

pracy oraz w bydgoskiej fabryce

śmiercią (1980 r.) Rejewski od-

kabli. Przez długi czas jego osią-

znaczony został Krzyżem Ofi-

gnięcie u nas w kraju było zapo-

cerskim

Orderu

Odrodzenia

Walka o prawdę
Według

historyków

złama-

bliżej jego namierzenia. Krypto-

nie szyfru Enigmy przez Maria-

lodzy uciekli w ostatniej chwili –

na Rejewskiego (przy pomocy

trzy dni przed odkryciem przez

Henryka Zygalskiego i Jerze-

Niemców zakonspirowanej

go Różyckiego) skróciło II wojnę

„dziupli” (w listopadzie 1942 r.).

światową o kilka lat, przyczynia-

Kryptolodzy z Cadix zostali po-

jąc się tym samym do uratowa-

dzieleni i dwójkami, na

nia ok. 30 mln. ludzi. Nic zatem

własną rękę, prze-

dziwnego, że Anglicy do dziś

dzierali się przez

przypisują sobie cały sukces.

Szyfrowanie
odbywało się
maszynowo,
a częstotliwość
występowania liter
była przypadkowa.
Gdyby ktoś chciał
podejść do tego
w sposób tradycyjny,
wykorzystując
właściwości języka,
szybko dostrzegłby,
że jest to praca
irracjonalna.

zieloną granicę do

Jak dotąd historia Enigmy

Hiszpanii.

najbardziej znana jest na świe-

Rejewski z Zy-

cie dzięki filmowi „Gra tajemnic”,

galskim przez kil-

gdzie Marian Rejewski praktycz-

ka miesięcy prze-

nie nie zaistniał. Film opowiada

bywali w różnych

historię angielskiego kryptologa

miejscach na po-

Alana Turinga, który opracował

łudniu Francji, po

urządzenie służące do łamania

czym

w

styczniu

kodu Enigmy. Czyżby?

1943

r.

przedar-

Trudno nie pokusić się tu o re-

li się do Hiszpa-

fleksję, że najwyższy już czas, by

nii, gdzie trafili... do

powstała produkcja pokazują-

więzienia.

Dopie-

ca prawdziwą historię – histo-

ro w połowie roku,

rię Mariana Rejewskiego, któ-

dzięki wstawiennic-

ry pierwszy pokonał Enigmę

twu PCK, specjali-

i pierwszy zbudował jej kopię,

ści od Enigmy zostali

oraz prawdę o tym, że to dzię-

sam Knox, który w ten sposób

Po wkroczeniu Niem-

wyrażał wdzięczność Polakom).

ców do Francji Rejew-

Według Rejewskiego ten gest

ski, Zygalski i Różycki

nie stanowił dla nich większego

wraz z całym ośrodkiem Bruno

uwolnieni i po kolejnych przy-

ciężaru ze względu na ogrom-

zostali ewakuowani do Algierii

godach, przez Portugalię i Gi-

ne możliwości finansowe An-

(czerwiec 1940 r.), gdzie powstał

braltar, dotarli do Anglii. Ku nie-

glików. Warto pamiętać, że gest

ośrodek łamania szyfrów. Po kil-

małemu zdziwieniu okazało się,
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cował w różnych spółdzielniach

skich Powązkach.

fot. Tomasz Gzell/PAP

chunku dużo większy – w końcu

dotarli 25 września 1939 r. Zo-

Enigma prezentowana
w siedzibie Delegatury IPN
w Bydgoszczy.

Enigmy”, w którym został godnie

Polski. Spoczywa na warszaw-

kich szpiegów, którzy byli coraz
Polaków był w ogólnym rozra-

zowany w 1979 r. film „Sekret

nad ośrodkiem Cadix zaczęły
W Vichy nie brakowało niemiec-

Do Paryża polscy matematycy

pozostał w Anglii). W PRL Rejewski przez kilkadziesiąt lat pra-

ko musieli się otrząsnąć, gdyż
gromadzić się czarne chmury.

Powtórne złamanie kodu

Prezentacja działania
Enigmy w Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku
w 2011 r.

ki trójce Polaków: Rejewskiemu,
Zygalskiemu i Różyckiemu Anglicy mogli później udoskonalać
maszyny łamiące kod Enigmy.
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Wojna o nowy kształt ładu międzynarodowego
Wojny Polski z Państwem Związkowym Rosji
i Białorusi nie można wykluczyć. Pozwalałaby ona
takim krajom jak Stany Zjednoczone czy Wielka
Brytania na wyciąganie kasztanów z ognia cudzymi
rękami – mówi nam dr Leszek Sykulski, analityk
stosunków międzynarodowych, prezes Polskiego
Towarzystwa Geostrategicznego.Rozmawiał Tomasz CUKIERNIK

amerykańskiego sekretarza stanu ds. Eurazji, w grudniu 2013 r.
przyznała, że Stany Zjednoczone od 1991 r. zainwestowały
ponad 5 mld dolarów w zmianę kursu geostrategicznego. Rosja zgodnie z zasadami polityki
realnej powstrzymuje rozszerzanie strefy wpływów amery-

ła się w lutym 2014 r. po wąt-

Jestem zresztą przekonany, że

mierz Putin zaatakował Ukra-

pliwym pod względem prawa

gdyby Rosja lub Chiny starały

inę? Jakie były cele? O co jest ta

usunięciu z urzędu prezyden-

się zbudować swoje bazy woj-

wojna?

ta Wiktora Janukowycza i anek-

skowe w Kanadzie, Meksyku czy

Wojna toczy się o nowy

sji Krymu przez Rosję. Same

na Kubie, reakcja Waszyngtonu

kształt ładu międzynarodowego.

jednak przyczyny konfliktu są

byłaby nie mniejsza niż reakcja

Pamiętajmy, że ten konflikt nie

znacznie głębsze i sięgają przy-

Moskwy w ciągu ostatnich kilku-

rozpoczął się 24 lutego 2022 r.

najmniej roku 2004 i sponsoro-

nastu lat.

A słuchając i czytając media

wania przez Stany Zjednoczone

głównego nurtu, można odnieść

kolorowej rewolucji na Ukra-

takie wrażenie. Wojna rozpoczę-

inie. Victoria Nuland, asystentka

Jaką

rolę

w

wszystkim

tym

można go nazywać „doradcą Pu-

Jeśli chodzi o Ukrainę, to Dugin

możemy stwierdzić, że żadne

pełni

tina”. Jest to intelektualista, któ-

od początku swojego pisarstwa

mocarstwo nie może zaakcen-

geopolitycznego uważa,

tować powstawania baz wojsko-

że istnieją dwa na-

wych innego mocarstwa blisko

rody ukraińskie: za-

swoich granic. Nie mając dostę-

chodni i wschodni.

pu do źródeł wywiadowczych,

Ukrainy w obecnym

trudno ocenić sensowność tego

kształcie

kroku strategicznie. Można za-

Aleksander Du-

Leszek
SYKULSKI
Doktor nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa
Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości

fot. Leon Klein/Anadolu Agency/PAP

kańskich w Europie Wschodniej.
Dlaczego prezydent Włodzi-

gin?

ry odegrał istotną rolę
w

formowaniu

no-

Aleksander

wych rosyjskich dok-

Dugin jest naj-

tryn geopolitycznych

bardziej płod-

na przełomie XX i XXI

nym współcze-

wieku. Odegrał tak-

snym rosyjskim

że ważną rolę w kon-

w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kierownik pierwszych w Polsce stu-

ideologiem.

To

solidacji sporej części

diów podyplomowych Geopolityka i Geostrategia. Prezes Pol-

nie znaczy jed-

intelektualistów kon-

skiego Towarzystwa Geostrategicznego. Biegły sądowy w za-

nak,

serwatywnych w Ro-

że

Niewykluczone,
że inne regiony
ulegną destabilizacji.
Jesteśmy
w środku procesu
policentryzacji świata
i wykuwania się
nowej architektury
bezpieczeństwa
międzynarodowego.
Wszystkie
scenariusze leżą
na stole.

terytorial-

nym nie uznaje.

dać pytanie: dlaczego prezydent Putin nie poczekał na cer-

Amerykanie

pod

tyfikację i uruchomienie Nord

nosem Rosjan szko-

Stream 2? Albo inaczej: dlacze-

lili Ukraińców i wy-

go inwazja w takiej skali nie roz-

syłali im broń. Kijów

poczęła się kilka lat wcześniej?

chciał przystąpić do

Niewątpliwie jest to działanie

NATO. Czy to był

geostrategiczne, mające na celu

atak

powstrzymanie

kresie bezpieczeństwa państwa.

sji. Obecnie, zgod-

Pracował jako analityk ds. bezpieczeństwa mię-

nie z moją wiedzą,

dzynarodowego w Kancelarii Prezydenta

jest

RP w okresie prezydentury Lecha Kaczyń-

ny przez służby spe-

skiego. Z nominacji prezydenta zasiadał

cjalne Rosji przede

w Komisji Weryfikacyjnej ds. WSI.

wszystkim jako „pro-

Obszary badawcze: polska i rosyjska

dukt

eksportowy”,

myśl geopolityczna, rosyjska polity-

mający

oddziaływać

ka bezpieczeństwa, walka informacyjna.

na część konserwatywnych elit

Opierając się na teorii neo-

Jak po 1,5 miesiąca walk oce-

Autor ponad 50 publikacji naukowych.

państw tzw. kolektywnego Za-

realistycznej w analizie sto-

nia Pan możliwości wojskowe

chodu oraz Ameryki Łacińskiej.

sunków

Rosji? Czy Rosjanie się przeli-
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wykorzystywa-

prewencyjny

poszerzania

ze strony Moskwy,

strefy wpływów USA w Europie

zanim Kijów zbytnio

Wschodniej.

się wzmocni?

międzynarodowych,
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czyli, wierząc we własne siły,

ma słabą armię, z drugiej, że ma

a ich wywiad się nie popisał, je-

potężną. To, że władze Federacji

śli chodzi o możliwości Ukraiń-

Rosyjskiej popełniły błąd, praw-

ców?

dopodobnie lekceważąc raporty

Rosyjscy decydenci zlekce-

wywiadu cywilnego, nie oznacza,

ważyli zarówno samych Ukraiń-

że posiadają słabe siły zbrojne.

ców, jak i skalę pomocy państw

Po prostu ta inwazja była prze-

anglosaskich dla ukraińskich

prowadzona w sposób błędny
z punktu widzenia sztuki woj-

nych. Cała ta inwazja jest nie-

skowej. Nie oznacza to jednak

spójna pod względem opera-

zakończenia operacji. A patrząc

cyjnym i sprzeczna z zasadami

na jej skalę, można się spodzie-

sztuki wojennej. O ile uderze-

wać, moim zdaniem, dążenia

nie z Półwyspu Krymskiego

Moskwy do zmiany sytuacji ge-

było prowadzone poprawnie

ostrategicznej w całym regio-

pod

operacyjno-

nie Europy Środkowo-Wschod-

-taktycznym, o tyle działania

niej. Rosja będzie naciskać na

na wschodzie (zwłaszcza w ob-

USA i tzw. kolektywny Zachód,

wodzie charkowskim) i wokół

aby

względem

fot. Maxar Technologies Handout/EPA/PAP

sił zbrojnych i służb specjal-

Kijowa to już wojskowe absurdy. Rosjanie uderzyli zbyt małymi siłami, nieprzygotowanymi logistycznie. Do tego należy
dodać faktyczny brak jednego dowódcy, który prowadziłby bezpośrednio całą operację. To nie znaczy oczywiście, że
Rosja jest skazana na porażkę
w tej wojnie. Federacja Rosyj-

Wojnę Rosji z Ukrainą moż-

ska ma możliwości prowadze-

na

nia takiej wojny bardzo długo,

swoistą „proxy war”

bez względu na sankcje mię-

–

dzynarodowe. Wycofanie się

czą – między NATO

z okolic Kijowa, przegrupowa-

i Rosją. Trudno na

nie wojsk i plany nowej ope-

razie wskazywać na

racji w Donbasie, a także wy-

ChRL jako stronę ta-

znaczenie na dowódcę gen.

kiego konfliktu za-

Aleksandra Dwornikowa wska-

stępczego. Wsparcie

zują na wyciągnięcie wniosków

Pekinu dla Moskwy

z pierwszych niepowodzeń.

jest obecnie zbyt

potraktować
wojnę

nych oznak poparcia dla Rosji

wę: silna Rosja i słaba albo

nie kwapią się ze wspar-

brak Polski lub silna Polska

jako

zastęp-

małe. Co nie ozna-

Patrząc
na skalę tej inwazji,
można spodziewać
się dążenia Moskwy
do zmiany sytuacji
geostrategicznej
w całym regionie
Europy
Środkowo-Wschodniej.

ciem militarnym.

i słaba Rosja. A może w sytuacji przegranej przez Rosję, co

Redaktor

Widok
na płonące
budynki
w Mariupolu,
9 kwietnia
2022 r.

zrealizowały

propozycje

Kremla z grudnia 2021 r. Chodzi m.in. o wycofanie baz NATO
z państw, które przystąpiły do
Sojuszu po 1997 r., wprowadzenie moratorium na rozszerzanie
NATO i nierozmieszczanie broni
ofensywnej w bezpośrednim sąsiedztwie Rosji.

jednak, że całkiem spora część

Redaktor Stanisław Michalkie-

polskich intelektualistów kom-

wicz mówi, że Stany Zjedno-

pletnie nie dostrzega zagroże-

czone chętnie będą walczyły

nia niemieckiego i wierzy naiw-

z Rosją do ostatniego Ukraińca,

nie w „transformację moralną

a potem do ostatniego Polaka.

narodu niemieckiego”, co jest

Z drugiej strony strategiczne
partnerstwo pomiędzy Rosją

Rafał

jednak wydaje się mało praw-

Ziemkiewicz wyraził

dopodobne, Polska ma szansę

opinię, że Rosja musi

na zbudowanie z Ukrainą i in-

kompletnym

przeć na zachód, jeśli

nymi krajami tej części Europy

niemieckiej Realpolitik.

chce utrzymać swoją

silnego Międzymorza?

lekceważeniem

a Niemcami, w ramach którego Polska znajduje się w nie-

pozycję mocarstwo-

To pogląd charakterystycz-

Wydaje się, że mając słabe siły

mieckiej strefie wpływów, jest

wą, bo w przeciw-

ny dla części środowisk inte-

zbrojne, które nie są w stanie

korzystne dla obu stron, więc

nym wypadku region

ligenckich w Polsce, oparty na

szybko opanować Ukrainy, Ro-

Rosja nie powinna go naruszać,

zostanie zagospoda-

silnej wierze w determinizm hi-

sja nie będzie tworzyła nowych

atakując Polskę, tak jak nie na-

rowany przez Pol-

storyczny i/lub geograficzny.

frontów w Polsce czy w krajach

ruszają go Niemcy, nie poma-

skę, która wyrośnie

Warto byłoby jednak najpierw

bałtyckich. Jakie jest Pana zda-

gając Ukrainie. Czy są jakieś

na mocarstwo, które

zapytać samych Ukraińców, czy

nie na ten temat?

czynniki, które mogą spowo-

Czy to jest konflikt pomię-

cza, że nie może się

dzy Rosją a Ukrainą czy bar-

zwiększyć.

dziej pomiędzy USA a China-

nie mamy połowę

mi? Właściwie osłabienie Rosji

kwietnia 2022 r. i widać jednak,

będzie antyrosyjskie. Jednym

woleliby tworzyć z Polską Mię-

Byłbym ostrożny w formu-

dować, że Rosja jednak naruszy

jest na rękę zarówno Chinom,

że Chińczycy przyjęli strate-

słowem: od pięciu wieków

dzymorze, czy może raczej so-

łowaniu skrajnych opinii. Z jed-

ten sojusz i uderzy na Polskę?

jak i Amerykanom.

gię wyczekiwania. Mimo werbal-

mamy w Europie alternaty-

jusz z Niemcami. Obawiam się

nej strony mówiących, że Rosja

A jeśli tak, to w jakiej perspek-
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Obec-
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FELIETON
chce wysłać na Ukrainę „misję

na na naszym terytorium?

pokojową” NATO. Z ko-

przede

lei podobno Arme-

wszystkim duże zaangażowanie

nia przekazała Rosji

Polski w pomoc Ukrainie. Osob-

cztery myśliwce Su-

na sprawa to silna nienawiść do

30 wraz z pilotami.

Takie

czynniki

to

samych Rosjan i jawnie antyro-

Czy to początek roz-

syjskie działania Warszawy na

lewania się konflik-

arenie międzynarodowej. Moim

tu na inne kraje?

bezpieczeństwa

Wojnę Rosji
z Ukrainą można
potraktować jako
swoistą „proxy war”
– wojnę zastępczą
– między NATO
i Rosją. Trudno
natomiast na razie
wskazywać na
Chiny jako stronę
takiego konfliktu
zastępczego.

zdaniem, wojny Polski z Pań-

Konflikt rosyjsko-

stwem Związkowym Rosji i Bia-

-ukraiński ma duży

łorusi nie można wykluczyć. By-

potencjał

łaby ona korzystna dla państw

cyjny.

anglosaskich,

na

czone, że na zasa-

przerzucenie odpowiedzialno-

dzie domina rozleje

ści strategicznej. A mówiąc języ-

się na Bałkany Za-

kiem potocznym: pozwalałaby

chodnie,

takim państwom jak Stany Zjed-

kraje bałtyckie czy

noczone czy Wielka Brytania na

Polskę.

wyciąganie kasztanów z ognia

ne, że także inne regiony ule-

cudzymi rękami.

gną destabilizacji, np. Kaukaz
Południowy czy Azja Środko-

Zachód zbroi walczącą Ukrainę. Prezes Jarosław Kaczyński

pozwalając

eskalaNiewyklu-

kuwania się nowej architektury

Piotr
Palutkiewicz

tywie czasowej grozi nam woj-

mię-

dzynarodowego.
Wszystkie

scena-

riusze leżą na stole.
Jak duże jest niebezpieczeństwo
użycia przez Rosjan broni atomowej?

Bohaterska walka
z wykreowanymi
przez siebie
problemami

N

Broń jądrowa –
poza okresem końcówki II wojny świa-

ie tak dawno, bo rok temu, cały świat świętował

państwo będzie musiało płacić o wiele więcej za obsługę

przedwcześnie schyłek pandemii. Liczba zakażeń

długu publicznego, to nie zobaczymy na rynku inwestycji.

malała, liczba zaszczepionych wzrastała, a co

Nie będzie inwestował sektor publiczny, nie będzie inwe-

dla ekonomistów najważniejsze, gospodarki odrabia-

towej – była i jest
przede

wszystkim

ły straty po miesiącach lockdownów i zakłóceń. Cały II

bronią

stował sektor prywatny. Jest to problem nr 4.
Katalog globalnych zagrożeń nie został zamknię-

psycholo-

i III kwartał 2021 r. to czas rekordowych wyników indek-

ty. Kolejna kwestia to droga energia, co jest oczywiście

giczną, choć nikt nie

sów giełdowych, rekordowych wzrostów PKB liczonych

w pewnym stopniu skutkiem wojny. Ale i bez wojny mie-

da żadnych gwarancji,

rok do roku i rekordowo niskiego bezrobocia. Wskaźni-

libyśmy rekordowe ceny prądu. Regulacje unijne, speku-

że nie zostanie ponownie użyta

ki te były rzecz jasna pompowane ekspansywnymi po-

lacje w systemie ETS, polityki klimatyczne i uzależnianie

w konflikcie zbrojnym. W sen-

litykami fiskalnymi i monetarnymi. Dziś całemu światu

się od jednego rosyjskiego dostawcy zrobiłyby swoje na

sie formalnym wojskowe dok-

przychodzi płacić odsetki od wystawne-

wa. Jesteśmy w środku proce-

tryny rosyjskie dopuszczają jej

go życia.

su policentryzacji świata i wy-

użycie, także prewencyjne.

Mołdawię,
Niewykluczo-

A nad nami wisi widmo dalszych
zagrożeń. Na pierwszym planie jest
oczywiście niepewna sytuacja geopolityczna związana z atakiem Rosji na
Ukrainę. Konieczność zwiększonych
wydatków na obronność przekładać się
będzie na zmianę struktury budżetów
państw. To jest problem nr 1.
Wojna podgrzewa inflację, (drugie
zagrożenie) która i bez niej zapewne
śrubowałaby niewidziane od kilkunastu

rzecz wzrostu cen.

Jest jedna rzecz,
która łączy
te wszystkie
problemy.
To żądza realizacji
własnych, większych
czy mniejszych
utopii politycznych
i ambicji.

lat rekordy wzrostu. Politycy dodrukowali pieniądze. Podniosło to ceny. Prosty i sprawdzony

fot. Sergei Ilnitsky/EPA/PAP

od wieków mechanizm.
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Jest jedna rzecz, która łączy te
wszystkie problemy. To żądza realizacji własnych, większych czy mniejszych
utopii politycznych i ambicji. Problem
nr 1 to realizacja groźnych i wielkich wizji podbojów państw w imię imperialnych wizji i błędnej diagnozy swoich
możliwości. Turbulencje inflacyjne i wysokie stopy to skutek dodruku pieniądza i ekspansywnych polityk fiskalnych,
by naprawić wykreowane przez rządy
problemy związane z wprowadzonymi lockdownami. Niskie inwestycje, poza

opisanymi wcześniej przyczynami, są także efektem
wprowadzania skomplikowanego i nieprzewidywalnego

Walcząc z inflacją, należy podnosić stopy procentowe.

prawa w okresie prosperity. Polityki klimatyczne i regu-

Jest to konieczne działanie. Trzeba gasić pożar. Na pocie-

lacje unijne to realizacja wylobbowanych (jak się okazu-

szenie dla obywateli – kredytobiorców, nie tylko oni płacą

je, częstokroć przez Rosjan) wizji struktury sektora ener-

wyższe odsetki. Koszty obsługi długów rządowych tak-

getycznego w państwach zachodu wbrew ekonomicznym

że rosną. Obsługa zadłużenia publicznego będzie coraz

racjom.

bardziej istotną pozycją w budżetach państw. Mamy zatem trzeci problem.

Teraz politycy wszelkich maści i narodowości będą bohatersko walczyć z problemami, do których sami przy-

I teraz łącząc trzy powyższe kwestie: 1) skoro państwo

łożyli ręce i które sami stworzyli. A wystarczyło dać lu-

nie będzie mogło wydawać, na co chce, z uwagi na inne

dziom wolno żyć oraz działać. I opierać swoje działania na

wydatki; 2) skoro ceny kredytów są wysokie oraz 3) skoro

chłodnych, ekonomicznych analizach.
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