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 sprawiedliwość 

Magdalena Cedro 
magdalena.cedro@infor.pl

Komisja Europejska zrobi-
ła kolejny krok w ramach 
procedury przewidzia-
nej art. 7 unijnego trak-
tatu. Chce, by polski rząd 
wytłumaczył się z wpro-
wadzanych w sądownic-
twie zmian przed krajami 
członkowskimi. Dla naszej 
dyplomacji to zaskakują-
ce, bo spodziewano się, że 

lada dzień KE wycofa się 
w ogóle z postępowania 
z art. 7. – Nie będziemy 
rwać włosów z głowy – ko-
mentuje jeden z polskich 
dyplomatów. Formalnie 
decyzję o wysłuchaniu 
podejmą ambasadorowie 
państw UE na spotkaniu 
13 czerwca. 

Wiceprzewodniczący 
Komisji Frans Timmer-
mans ma wkrótce przyje-
chać do Warszawy na roz-
mowy z rządem. ©℗ A7

 kraj 

Klara Klinger,  
Karolina Baca-Pogorzelska 
dgp@infor.pl

Badająca okoliczności 
śmierci Pawła Chruszcza 
prokuratura postanowiła 
ponownie zająć się spra-
wami, którymi interesował 
się głogowski radny. Chodzi 
między innymi o możliwe 
nieprawidłowości doty-

czące miejscowego przed-
szkola.

Zbigniew Harasimiuk, 
szef wyjaśniającej sprawę 
Prokuratury Okręgowej 
w Legnicy, w rozmowie 
z DGP tłumaczy, że obec-
nie brane są pod uwagę 
trzy możliwości: od sa-
mobójstwa po zabójstwo. 
I przyznaje że nadzór nad 
sprawą przejęła Prokura-
tura Krajowa. ©℗ A5

Bruksela nie 
odpuszcza sądów

Wiele tropów w Głogowie

Sławomir Wikariak 
slawomir.wikariak@infor.pl

Zlecenie wartej 10 mln zł 
kampanii „Sprawiedliwe 
sądy” czy zakup jachtu w ra-
mach programu „Polska 100” 
powinny być poprzedzone 
przetargami. Tak wynika 
z analizy przepisów prze-
prowadzonej na prośbę DGP 
przez ekspertów specjalizu-
jących się w zamówieniach 
publicznych. Sposób powo-
ływania władz PFN oraz re-
alizowane przez nią cele od-
powiadają bowiem definicji 
podmiotu prawa publicznego 
zawartej w unijnej dyrekty-
wie o zamówieniach publicz-
nych. Ta definicja przesądza 
o tym, kto musi organizo-
wać przetargi.

Chodzi nawet nie tyle o to, 
że fundacja wydaje środki 
publiczne, ile o to, że pań-
stwo wybiera jej władze. 
Członków rady fundacji po-
wołują fundatorzy, czyli spół-

ki Skarbu Państwa, za zgodą 
ministra kultury i dziedzic-
twa narodowego. 

– Państwo pośrednio, po-
przez podległe mu spółki, 
oraz bezpośrednio, poprzez 
wymóg uzyskania zgody mi-
nistra na powołanie danej 
osoby, wyznacza cały skład 
rady PFN, czyli jej najwyższe 
władze – nie ma wątpliwości 
Grzegorz Wicik, radca praw-
ny specjalizujący się w zamó-
wieniach publicznych.

PFN twierdzi, że mimo 
tego nie musi organizo-
wać przetargów: „Działamy 
zgodnie z prawem, podobnie 
jak inne fundacje, których 
fundatorami są spółki z róż-
nym udziałem procentowym 
spółek Skarbu Państwa, jak 
np.: Orlen Dar Serca, Funda-
cja Grupy PKP czy Fundacja 
PKO Banku Polskiego”.

Między wskazanymi fun-
dacjami a PFN jest jednak 
zasadnicza różnica. Ta ostat-
nia działa „w celu zaspoka-

jania potrzeb w interesie 
ogólnym”, o którym mowa 
w unijnej definicji prawa 
podmiotu publicznego. Sta-
tut wśród celów wymienia 
m.in. podtrzymywanie i upo-
wszechnianie tradycji naro-
dowej, rozwój gospodarczy 
kraju i polskiej przedsiębior-
czości czy wspieranie działal-
ności kulturalnej. 

– Zadania wsparcia gospo-
darki czy kultury wielokrot-
nie były uznawane przez Try-
bunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej za mieszczące 
się w kategorii zaspokaja-
nia potrzeb powszechnych 
– analizuje dr Włodzimierz 
Dzierżanowski, prezes Grupy 
Doradczej Sienna.

Skutkiem ignorowania 
przepisów przetargowych 
może być unieważnienie 
umów zawartych przez PFN. 
Jeśli zaś ktoś poskarży się Ko-
misji Europejskiej, ta może 
wszcząć postępowanie prze-
ciwko Polsce. ©℗ A5

PFN bezprawnie 
unika przetargów
 prawo   
Polska Fundacja 
Narodowa,  
wydając pieniądze  
bez zastosowania  
przepisów 
o zamówieniach 
publicznych, łamie 
prawo – uważają 
eksperci

P A T R Z Y M Y   O B I E K T Y W N I E .   P I S Z E M Y   O D P O W I E D Z I A L N I E

 wywiad 

gen. Ben  
Hodges 
były  
dowódca  
US Army  
w Europie

fot. US Army

Nie jestem 
przeciwny stałym 

amerykańskim bazom 
w Polsce. NATO jest jednak 

silniejsze, jeśli członkowie 
konsultują ze sobą ruchy, które 
mogą zmienić sytuację

Rosja respektuje tylko siłę 
i jeśli rozbrajamy się, to 

staniemy się podatni na atak. 
Nie sądzę, by Moskwa myślała 
w kategoriach wojna – pokój. 
Jest ciągle na wojnie, tylko 
walczy różnymi metodami

Tak naprawdę to się 
zaczęło już w 2008 r., 

gdy Rosja najechała Gruzję. Ale 
Zachód nie zareagował. Nie 
dostrzegliśmy, ja na pewno tak 
tego wówczas nie postrzegałem, 
że coś się naprawdę zmieniło  A8

Rodzina Niekonstytucyjny 
sposób wyłudzenia pieniędzy. 
Tak eksperci nazywają przepisy 
zobowiązujące firmy do zapłacenia 
za zatrudnionych na zleceniu 
dłużników alimentacyjnych B10

Pracodawca zapłaci alimenty 

w numerze

Szczyt 
wszystkiego 
w Singapurze
 świat  Za kilkanaście godzin rozpocznie się 
w Singapurze spotkanie Donalda Trumpa i Kim 
Dzong Una. Będzie to pierwsza w historii bezpo-
średnia rozmowa przywódców Stanów Zjedno-
czonych i Korei Północnej. Biorąc pod uwagę, 
że obaj jeszcze kilka miesięcy temu grozili 
sobie wzajemnie użyciem broni jądrowej, już 
sam fakt, że szczyt się odbędzie, jest wielkim 
postępem. Jednak osiągnięcie porozumienia 
będzie trudne, bo mają oni zupełnie prze-
ciwne cele – Trump chce, by Korea Północna 
całkowicie wyrzekła się broni jądrowej, Kim 
chce zniesienia sankcji, a broń traktuje 
jako swoją gwarancję bezpieczeństwa. 

Nie wiadomo, czy pojednawcze gesty ze 
strony Pjongjangu są prawdziwe, czy 
są one tylko udawaniem, jak to miało 
miejsce w przeszłości. Sytuację do-
datkowo komplikuje rozbieżność in-
teresów azjatyckich sąsiadów Korei 

Północnej, Chin i Rosji. ©℗ A2–3
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Dlaczego Kim Dzong Un 
zdecydował się na spotkanie 
z Donaldem Trumpem, mimo 
że ten domaga się od niego 
rezygnacji z broni jądrowej?
Obaj mają odmienne cele. 
Kim Dzong Un szuka legity-
mizacji na arenie międzyna-
rodowej, stąd jego spotkania 
z różnymi przywódcami. Co 
ważne, nie tylko zaprasza, ale 
też zaczął podróżować. Był 
już w Chinach, szczyt będzie 
w Singapurze, być może zo-
baczymy go w Moskwie. Chce 
być traktowany jak otwarty 
przywódca, a propaganda 
próbuje poprawić jego wize-
runek, aby świat zapomniał, 
że jest on odpowiedzialny za 
groźby nuklearne. Niestety, 
wydaje się, że media to po-
łknęły i pokazują już Kim 
Dzong Una jako przywódcę, 
z którym można rozmawiać. 
Tymczasem historia dowo-

dzi, że jakiekolwiek rozmo-
wy z północnokoreańskimi 
przywódcami do niczego nie 
prowadzą, bo wszelkie usta-
lenia w postaci zamrożenia 
programu jądrowego były po 
paru latach łamane i Korea 
Północna wznawiała zbro-
jenia. Drugi cel to zniesienie 
sankcji gospodarczych, które 
coraz mocniej odbijają się na 
gospodarce i potencjalnie za-
grażają przywództwu Kima. 
Ale to nie jest tak, że wyłącz-
nie sankcje skłoniły Kima do 
rozmów. Ofensywa dyploma-
tyczna zaczęła się po sukcesie 
ostatnich prób jądrowych, co 
daje mu lepszą pozycję prze-
targową, a poza tym chce 
wykorzystać bardziej przy-
chylny klimat w Korei Połu-
dniowej po przejęciu władzy 
przez Moon Jae-ina.

A jakie są cele Trumpa?
Jego nadrzędnym celem jest 
to, by to Stany Zjednoczone, 
a nie Chiny były kluczowym 
mocarstwem w załatwianiu 
spraw w Azji Wschodniej, 
czyli zajęcie miejsca Xi Jin-
pinga w regionie. Traktuje 
on Koreę Północną instru-
mentalnie, o czym świadczy 
też to, że Stany Zjednoczone 
gotowe są zerwać rozmowy, 

jak stało się to dwa tygodnie 
temu. Drugim powodem dla 
Trumpa jest to, by mając bar-
dzo dobrą passę gospodarczą, 
osiągnąć teraz jakiś politycz-
ny sukces na arenie między-
narodowej, czy to w Korei 
Północnej, czy w Wenezueli, 
bo o tym też zaczyna mówić.

Do jakiego stopnia możliwe 
jest pogodzenie ich celów? 
Amerykanie chcą, aby Korea 
Północna nie tylko zrezy-
gnowała z broni jądrowej, 
ale mówią, że najpierw musi 
się rozbroić, by można było 
zacząć znosić sankcje.
Korea Północna nie zrezy-
gnuje z broni jądrowej. To 
niemożliwe. Oni pamiętają, 
co się stało w Libii, pamię-
tają amerykańskie inter-
wencje w Iraku i Jugosła-
wii, widzą, że zachodnie 
gwarancje bezpieczeństwa 
dla Ukrainy po rezygnacji 
przez nią z broni jądrowej 
nie uratowały jej przed 
Rosją. Dlatego prawdopo-
dobnie rozmowy do nicze-
go nie doprowadzą. Ale dla 
Kim Dzong Una już samo 
spotkanie będzie sukcesem, 
ponieważ władze północno-
koreańskie zawsze – czy to 
było za Kim Ir Sena, czy za 

Korea Północna nie zrezygnuje z broni jądrowej

 polityka  Są państwa, którym wcale nie zależy na tym, 
żeby historyczne spotkanie Donalda Trumpa i Kim 
Dzong Una zakończyło się porozumieniem

Bartłomiej Niedziński  
bartlomiej.niedzinski@infor.pl

Tego, by Korea Północna po-
zostawała państwem roz-
bójniczym, które co i rusz 
grozi użyciem broni ją-
drowej, nie chce nikt. Tym 
bardziej nikt nie chce, by jej 
denuklearyzacja odbyła się 
z użyciem siły, bo to ozna-
czałoby w najlepszym razie 
setki tysięcy albo miliony 
zabitych, a w gorszym – po-
czątek trzeciej wojny świa-
towej. Teoretycznie więc 
wszystkie państwa w regio-
nie powinny być zaintereso-
wane, by jutrzejsze spotka-
nie Donalda Trumpa i Kim 
Dzong Una zakończyło się 
porozumieniem. Tymcza-
sem wcale tak nie jest.

Poza zasadniczą różni-
cą zdań między nimi dwo-
ma – Trump chce, by Korea 
Północna całkowicie zrezy-
gnowała z broni jądrowej, 
Kim nie chce się jej pozbyć, 
bo jest jego gwarancją bez-
pieczeństwa – istnieje cały 
szereg innych czynników, 
które powodują, że część 
państw wolałaby, by singa-
purski szczyt zakończył się 
spektakularnym fiaskiem. 

Choć oczywiście głośno tego 
nie mówią. 

To, że i Trump, i Kim li-
czą na to, iż osiągną przy-
najmniej minimalne zbli-
żenie stanowisk, które będą 
mogli ogłosić jako sukces, 
jest zrozumiałe. Amery-
kański prezydent dlatego, 
że potrzebuje spektakular-
nego osiągnięcia w polityce 
zagranicznej. Chce pokazać, 
że w sprawie powstrzyma-
nia nuklearnych ambicji 

Pjongjangu potrafi zrobić 
więcej niż wszyscy jego es-
tablishmentowi poprzedni-
cy. Po pierwsze dlatego, że 
północnokoreańskie rakie-
ty faktycznie mogą zagra-
żać zachodniemu wybrzeżu 
USA, a po drugie, być może 
naprawdę liczy na Pokojową 
Nagrodę Nobla. 

Co do motywów Kima jest 
więcej spekulacji – być może 

realnie przestraszył się tego, 
że Stany Zjednoczone mogą 
dokonać prewencyjnego 
ataku, być może ostatnia 
runda ONZ-owskich sank-
cji mocno daje się we zna-
ki północnokoreańskiej go-
spodarce, być może uznał, 
że obecny model państwa 
nie ma racji bytu i koniecz-
ne jest otwarcie na świat, 
takie jak kiedyś zrobiły Chi-
ny. Nie można też wyklu-
czyć, że pokojowe gesty są 
z jego strony tylko blefem 
i chce oszukać świat, jak 
kiedyś zrobił to jego ojciec 
– biorąc pomoc gospodarczą 
i kontynuując potajemnie 
program jądrowy. 

Spośród państw trze-
cich największe nadzie-
je w związku ze szczytem 
ma Korea Południowa. Jest 
to zrozumiałe, biorąc pod 
uwagę, że w przypadku 
hipotetycznego konflik-
tu zbrojnego to ona bę-
dzie bezpośrednio zagro-
żona, ponieważ Pjongjang 
oprócz broni jądrowej dys-
ponuje sporym arsenałem 
konwencjonalnym. – Admi-
nistracja Moon Jae-ina, od 
kiedy przed rokiem objął on 
urząd, zainwestowała mnó-

stwo kapitału politycznego 
w to, żeby poprawić sytuację 
na Półwyspie Koreańskim. 
Wykonała wiele działań 
mediacyjnych, jak choć-
by niedawno, gdy Trump 
ogłosił, że odwołuje szczyt 
– już dwa dni później Moon 
pojechał i spotkał się z Ki-
mem. Względem szczytu 
Korea Południowa nie ma 
konkretnych oczekiwań 
– będzie zadowolona, że 
się odbędzie i być może roz-
mowy będą kontynuowane, 
bo to jest spójne z jej wi-
zją, że problem należy roz-
wiązywać dyplomatycznie 
i z zaangażowaniem wielu 
państw – powiedział DGP 
Oskar Pietrewicz, ekspert 

od spraw koreańskich, ana-
lityk programu Azja i Pa-
cyfik w Polskim Instytucie 
Spraw Międzynarodowych. 

Jednocześnie południo-
wokoreański prezydent 
bierze na siebie część ry-
zyka związanego z tym, że 
ufa w dobre intencje Kim 
Dzong Una, a w przeszłości 
Korea Północna już nieraz 
bezwzględnie wykorzysta-
ła zbytnią naiwność prezy-
dentów Południa. Pietre-
wicz zwrócił też uwagę na 
to, że Seul jest w podwójnie 
trudnej sytuacji, bo z jed-
nej strony musi się liczyć 
z tym, że Pjongjang, robiąc 
pojednawcze gesty, znowu 
go ogra, ale z drugiej – oba-

wia się, że Stany Zjednoczo-
ne, czyli najważniejszy so-
jusznik, nie będzie się z nim 
konsultował i może pójść na 
ustępstwa kosztem bezpie-
czeństwa Korei Południo-
wej, np. zmniejszając liczbę 
stacjonujących tam amery-
kańskich żołnierzy. 

W podobnej sytuacji jak 
Korea Południowa znajduje 
się Japonia, która też jest 
sojusznikiem Stanów Zjed-
noczonych i też znajduje się 
w zasięgu północnokoreań-
skich rakiet. Podejście To-
kio do rozmów z kim Dzong 
Unem jest jednak zupełnie 
inne. – Od momentu obję-
cia władzy przez Donalda 
Trumpa premier Shinzo 

Tematy dnia

Największe 
nadzieje w związku 
ze szczytem ma 
Korea Południowa

Zarówno Donald Trump jak i Kim Dzong Un liczą na to, że osiągną przynajmniej minimalne zbliżenie stanowisk, które wspólnie będą mogli ogłosić jako sukces

Miejsce: Singapur. Czas: 9 rano
Spotkanie Donalda Trumpa i Kim Dzong 
Una odbędzie się w luksusowym komplek-
sie hotelowym Capella Resort na singa-
purskiej wysepce Sentosa. Rozpocznie się 
we wtorek o 9 rano czasu miejscowego, 
czyli o 3 w nocy polskiego czasu. Nie są 
natomiast określone żadne ramy czasowe, 
jeśli chodzi o koniec rozmów – możliwe 
jest zarówno ich zerwanie, czym groził 
prezydent USA, jak i przedłużenie na na-
stępny dzień. Obaj przywódcy już wczoraj 
przybyli do Singapuru. Amerykańskiemu 
prezydentowi towarzyszą m.in. sekretarz 
stanu Mike Pompeo, szef personelu Białe-
go Domu John Kelly oraz budzący wyjąt-
kową niechęć w Pjongjangu doradca ds. 

bezpieczeństwa nuklearnego John Bol-
ton. W skład północnokoreańskiej delegacji 
wchodzą m.in. minister spraw zagranicz-
nych Kim Yong Chol oraz Kim Yo Jong, 
młodsza siostra dyktatora, która odpowia-
da za propagandę. Przed bezpośrednim 
spotkaniem obaj przywódcy spotkają się 
– oddzielnie – z prezydentem Singapuru 
Lee Hsien Loongiem. Mimo że w ostat-
nich dniach pojawiały się takie spekulacje, 
wygląda, że w szczycie nie weźmie udzia-
łu prezydent Korei Południowej Moon 
Jae-in, który pośredniczył w rozmowach 
między Waszyngtonem a Pjongjangiem, 
gdy Trump pod koniec maja odwołał spot- 
kanie. ©℗  Bartłomiej Niedziński
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 rozmowa   Problem 
ze szczytem 
w Singapurze polega 
na tym, że trudno 
sobie wyobrazić jego 
sukces – mówi DGP 
Nicolas Levi

Singapurski szczyt 
pełen sprzecznych 
interesów
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Bartłomiej Niedziński 
bartlomiej.niedzinski@infor.pl

„Naprawdę wierzę, że Korea 
Północna ma znakomity po-
tencjał i pewnego dnia bę-
dzie gospodarczo i finanso-
wo wielkim narodem. Kim 
Dzong Un zgadza się w tym 
ze mną. To się stanie” – na-
pisał pod koniec maja na 
Twitterze Donald Trump, 
informując, że amerykańska 
delegacja pojechała do Pjon-
gjangu ustalać szczegóły 
jego spotkania z północno- 
koreańskim przywódcą. 
Nawet jeśli ostatnia runda 
ONZ-owskich sankcji ude-
rzyła gospodarczo w jego 
kraj i skłoniła go do roz-
mów, nie zmienia to faktu, 
że w tym przypadku amery-
kański prezydent ma rację 
– komunistyczna Korea ma 
potencjał, a chociaż od Połu-
dnia nadal dzieli ją przepaść, 
to dzięki przeprowadzanym 
reformom nie jest już pań-
stwem skrajnie ubogim.

Reformy, które wpro-
wadził Kim Dzong Un po 
przejęciu władzy w grudniu 
2011 r., wcale nie są tylko ko-
smetyczne, zmienił on bo-
wiem priorytety. Najpierw, 
w 2013 r. obowiązującą 
przez lata doktrynę, zgod-
nie z którą najważniejsze 
są wydatki na siły zbrojne, 
zastąpił równoległym roz-
wojem programu jądrowe-
go i cywilnej gospodarki, zaś 
w kwietniu tego roku we-
zwał do „skoncentrowania 
wszystkich wysiłków na 
rzecz budowy potężnej so-
cjalistycznej gospodarki”. 
Innymi słowy, rozwój gospo-

darczy ma obecnie pierw-
szeństwo przed wydatka-
mi na zbrojenia. Po części 
wprawdzie jest to związa-
ne z tym, że dotychczasowy 
główny cel w postaci wejścia 
w posiadanie broni jądro-
wej i środków do jej przeno-
szenia został już osiągnięty, 
tym niemniej w północno-
koreańskich realiach jest to 
naprawdę duża zmiana.

Co więcej, rządy Kim 
Dzong Una ustabilizowały 
sytuację gospodarczą. Gdy 
młody przywódca obejmo-
wał władzę po śmierci ojca, 
Korea Północna zmagała 
się z potężną hiperinflacją. 
Tymczasem od końca 2012 r. 
czarnorynkowy kurs dola-
ra wobec północnokoreań-
skiego wona utrzymuje się 
na mniej więcej stałym po-
ziomie. Według szacunków 
banku centralnego Korei 
Południowej, od kiedy nowy 
przywódca objął władzę, był 
tylko jeden rok ze spadkiem 
PKB (2015), średni roczny 
wzrost gospodarczy wyniósł 
1,24 proc., ale w 2016 r. było 
to już 4 proc., co stanowiło 
najlepszy wynik od 17 lat.  
W tym samym okresie eks-
port rósł średnio w tempie 
4–5 proc. rocznie, a import 
o 3–5 proc., choć na pewno 
w szacunkach za rok 2017, 
gdy ONZ zaostrzyła sankcje 
gospodarcze, będzie widocz-
ny spadek. Wreszcie, według 
oceny ONZ-owskiego Świa-
towego Programu Żywno-
ściowego (WFP), niedożywie-
nie nadal jest problemem, 
ale nie ma już przypadków 
śmierci głodowej, jak miało 
to miejsce na masową skalę 
pod koniec lat 90. XX w.

Jednak możliwości wzro-
stu gospodarczego w przy-
padku tak małej, zacofanej 
i zamkniętej gospodarki jak 
północnokoreańska są ogra-
niczone i jedynym sposobem 
na uruchomienie potencja-

łu jest jej otwarcie na świat. 
Największe możliwości dają 
surowce naturalne. Przed 
embargiem najważniejszym 
towarem eksportowym były 
węgiel i ruda żelaza, ale Ko-
rea Północna ma znacznie 
więcej zasobów. Różne połu-
dniowokoreańskie szacunki 
mówią, że wartość surow-
ców na Północy to 3–6 bln 
dol. To wielokrotnie więcej 
niż roczny PKB tego kraju, 
który w 2016 r. szacowany 
był na 28,5 mld dol. Szcze-
gólnie cenne są duże złoża 
metali ziem rzadkich, któ-
re są używane do produkcji 
zaawansowanej elektroniki 
i z łatwością znajdą zbyt na 
Południu. 

Ewentualne zniesienie 
bądź złagodzenie między-
narodowych sankcji otwar-
łoby możliwość wznowie-
nia wspólnych koreańskich 
projektów gospodarczych, 
takich jak zamknięty 
w 2016 r. kompleks prze-
mysłowy w Kaesong. Dla 
południowokoreańskich 
firm, które chcą przeno-
sić produkcję do tańszych 
krajów, jest to bardzo dobre 
rozwiązanie z racji bliskości 
geograficznej, wspólnego ję-
zyka i wyjątkowo taniej siły 
roboczej. Korea Południowa 
ma też nadzieję na reak-
tywację projektu budowy 
transkoreańskiej linii ko-
lejowej, co pozwoliłoby jej 
na eksport towarów drogą 
lądową, a nie tylko morską 
i lotniczą. Ale w oczywisty 
sposób skorzystałaby na tym 
też Północ, szczególnie że 
niezbędna do tego moder-
nizacja tamtejszych linii ko-
lejowych zapewne zostałaby 
sfinansowana przez Seul. Do 
zaangażowania się gospo-
darczego w Korei Północnej 
chętna też jest Rosja, która 
chce to połączyć z planami 
rozwoju swojego Dalekiego 
Wschodu.  ©℗

Pjongjang ma już  
bombę, teraz myśli  
o gospodarce

Korea Północna nie zrezygnuje z broni jądrowej
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Kim Dzong Ila – chciały się 
spotkać z amerykańskim 
prezydentem, by uwiary-
godnić pozycję kraju na 
arenie międzynarodowej. 
Teraz wszystko wskazuje, 
że to się uda.

Jeśli szczyt nie doprowadzi 
do choćby minimalnego 
zbliżenia stanowisk, zostanie 
uznany za porażkę. W jakich 
dziedzinach jest szansa na 
porozumienie i jak mogłoby 
ono wyglądać?

Trzeba patrzeć przede 
wszystkim na to, jaki jest 
cel Korei Północnej. Ona nie 
liczy na to, że w zamian za 
rezygnację z broni atomo-
wej dostanie amerykańskie 
gwarancje bezpieczeństwa, 
chociażby z tego powodu, że 
Donald Trump jest nieobli-
czalnym przywódcą. Dla niej 
ważne jest złagodzenie sank-
cji, ponieważ prowadzą one 
do kryzysu gospodarczego. 
Firmy prywatne jakoś dają 
sobie radę, bo przemycają 
towary z Chin i sprzedają 
na rynku wewnętrznym. Ale 
problemem jest brak dostępu 
do surowców, takich jak ropa 
naftowa, a także brak możli-
wości eksportu towarów pół-
nocnokoreańskich. Ten pro-
blem jest szczególnie ważny 
dla armii, bo to ona w dużej 
mierze kontroluje gospodar-
kę. Jeśli z powodu sankcji 
wojsko będzie ponosiło stra-
ty gospodarcze, można sobie 
wyobrazić, że dowództwo bę-
dzie próbowało doprowadzić 
do upadku Kim Dzong Una. 
Gospodarka północnokoreań-
ska ma przed sobą pół roku, 
maksimum rok, funkcjono-
wania i później nie wiemy, co 
się stanie dalej. I to jest też 
ryzyko dla świata.

Jeśli całkowita rezygnacja 
z broni jądrowej nie wchodzi 
w grę, co Kim może zapropo-
nować w zamian?
Korea Północna zaprzesta-
ła już prób z rakietami bali-
stycznymi i zamknęła ośro-
dek testów nuklearnych 
Punggye-ri, choć w przypad-
ku tego drugiego nie jest to 
potwierdzone przez między-
narodowych ekspertów. Poza 
tym tak naprawdę już tego 
ośrodka nie potrzebują. Na 
pewno może zaproponować 
wypuszczenie wszystkich 
obywateli amerykańskich, 
którzy są wciąż przetrzymy-
wani na jej terenie, może też 
wypuścić wszystkich obywa-
teli Korei Południowej. Może 
otworzyć swoją gospodarkę 
dla niektórych firm amery-
kańskich, ale to jest sprzecz-
ne z ideologią państwową 
Korei Północnej. Poza tym jej 
rynek liczy tylko ok. 25 mln 
osób, więc nie ma dużego 
znaczenia dla Amerykanów. 
Nie ma więc szerokiego pola 
manewru. Z drugiej strony, 
jeśli Stany Zjednoczone nic 
nie zaoferują, Korea Północna 
może znów wystrzelić rakiety 
albo użyć gdzieś broni biolo-
gicznej. ©℗

Rozmawiał Bartłomiej Niedziński

Gospodarka Korei Północnej

Roczna zmiana PKB (proc.)

Wymiana handlowa (mln dol.)
eksport import

Źródło: Bank of Korea, International Trade Centre, CIA World Factbook MC

Udział Chin w północnokoreańskiej
wymianie handlowej w 2016 r.

w imporciew eksporcie

85,6% 90,3%

Abe robił wszystko, by po-
głębić współpracę z USA 
i w kwestiach relacji z Ko-
reą Północną był zwolenni-
kiem maksymalnej presji 
dyplomatycznej i gospo-
darczej. Kiedy pojawi-
ły się sygnały odprężenia 
dyplomatycznego, było to 
nie po myśli władz japoń-
skich, zwłaszcza że są one 
pomijane przy rozmowach 
i nie mają pewności, że ich 
punkt widzenia będzie bra-
ny pod uwagę. Wydaje się, 
że Japończycy trochę nie 
mają pomysłu, co zrobić 
z tą sytuacją – stwierdził 
Oskar Pietrewicz. 

Jeszcze większe obawy 
w związku ze szczytem 

mają Chiny, będące głów-
nym sojusznikiem władz 
w Pjongjangu. Pekinowi 
zależy na stabilizacji i sta-
tus quo, więc nuklearne 
groźby Kima nie były mu 
na rękę, a chińska presja 
ekonomiczna była jednym 
z czynników, które skłoni-
ły północnokoreańskiego 
dyktatora do rozmów. Za-
razem scenariusz, w którym 
to Donald Trump będzie 
głównym rozgrywającym 
w Azji Wschodniej, a nie Xi 
Jinping, jest dla Chin jesz-
cze gorszy.

– Chińczycy obawiają, że 
Korea Północna będzie sta-
rała się wyrwać z bardzo 
mocnej w ostatnich kilku-

nastu latach chińskiej pę-
tli gospodarczej, że będzie 
szukała może nie pełnego 
uniezależnienia się, ale ja-
kiegoś innego punktu opar-
cia. I wiedzą, że jeśli dojdzie 
do jakiegokolwiek porozu-
mienia na Półwyspie Kore-
ańskim bez nich, będzie ono 
dla nich złe. Stąd chińska 
aktywizacja dyplomatycz-
na, zorganizowanie dwóch 
szczytów z Kimem, bo Chi-
ny chcą pokazać, że są pań-
stwem, którego absolutnie 
nie można w rozmowach 
pomijać – uważa Pietrewicz. 

Sukcesu szczytu w Sin-
gapurze nie chce też Rosja, 
która tak samo jak Chiny 
podejmuje w ostatnich 
tygodniach działania, by 
pokazać swoje znaczenie 
i nie dać się zepchnąć do 
roli biernego obserwatora. 
Przykładem tego była choć-
by niedawna wizyta szefa 
dyplomacji Siergieja Ław-
rowa w Pjongjangu.

– Aktywność Rosjan ra-
czej nie jest efektem tego, 
że mają jakiś pomysł na to, 
co się dzieje na Półwyspie 
Koreańskim, tylko jest re-
akcją na aktywność innych. 
Ze strony rosyjskiej istnieje 
zarówno obawa, że Amery-
kanom może się coś udać, 
jak i nadzieja, że się na tym 
potkną. Wtedy to fiasko bę-
dzie można sprzedać jako 
winę Amerykanów. Rosyj-
ska dyplomacja już zresz-
tą zaczęła tę grę – Władi-
mir Putin mówił, że Korea 
Północna zrobiła wiele 
ustępstw, niszcząc poli-
gon atomowy, rezygnując 
z przeprowadzania testów, 
a Amerykanie jeszcze nic 
– zwrócił uwagę ekspert 
PISM. 

Na razie jednak i Japoń-
czycy, i Chińczycy, i Rosjanie 
mogą tylko się przyglądać, 
jaki będzie efekt jutrzejsze-
go szczytu.  ©℗
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Zarówno Donald Trump jak i Kim Dzong Un liczą na to, że osiągną przynajmniej minimalne zbliżenie stanowisk, które wspólnie będą mogli ogłosić jako sukces
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 rynek  Od przejęcia 
władzy przez Kim 
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ekonomiczna Korei 
Północnej się 
ustabilizowała 
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Jeszcze w sobotę wydawa-
ło się, że spotkanie liderów 
najbardziej zaawansowa-
nych gospodarek zakończy 
się umiarkowanym sukce-
sem. Z nielicznych przecie-
ków z rozmów przywódców 
wynikało, że przebiegają one 
w otwartej i przyjacielskiej 
atmosferze. Delegacja USA 
zgodziła się na podpisanie 
wspólnego komunikatu – co 
wcześniej nie było pewne. 

Świetnie, a nawet fatalnie
Podczas konferencji prasowej 
kończącej wizytę w kanadyj-
skim miasteczku La Malbaie  
Donald Trump (prezydent 
wylatywał kilka godzin przed 
oficjalnym zakończeniem 
szczytu na spotkanie z Kim 
Dzong Unem w Singapurze) 
doskonale ocenił relacje, jakie 
ma z pozostałymi członka-
mi grupy. – Gdybym miał oce-

nić stosunki z liderami tych 
krajów, to na skali od 1 do 
10 dałbym im 10. [...] Angela, 
Emmanuel i Justin. Mamy 
doskonałe relacje – mówił 
lokator Białego Domu.

Wrażenie to prysło już kilka 
godzin po szczycie, kiedy jesz-
cze z pokładu Air Force One 
prezydent USA zamieścił na 
Twitterze dwa komentarze 
uderzające we wspólny komu-
nikat oraz premiera Kanady 
Justina Trudeau. „Biorąc pod 
uwagę fałszywe komentarze 
Justina na jego konferencji 
prasowej oraz fakt, że Kana-
da nakłada bardzo wysokie cła 
na naszych rolników, pracow-
ników i firmy, poinstruowa-
łem naszych dyplomatów, 
aby nie podpisywali się pod 
wspólnym oświadczeniem, 
podczas gdy my zastanowimy 
się nad cłami na samochody 
zalewające amerykański ry-
nek” – napisał w pierwszym.

Minutę później Trump 
napisał kolejną wiadomość: 

„Premier Justin Trudeau pod-
czas szczytu G7 zachowywał 
się tak potulnie i cierpliwie 
tylko po to, aby na konferen-
cji prasowej po moim wyjeź-
dzie powiedzieć, że „amery-
kańskie cła są obelżywe” oraz 
że „nie pozwoli się popychać”. 
Bardzo nieuczciwe i słabe. 
Nasze cła to odpowiedź na 
ich 270 proc. taryfy na nasze 
przetwory mleczne”.

Bunt świnki skarbonki
Chociaż w podpisanym-nie-
podpisanym komunikacie 
znalazł się zapis o tym, że 
wszyscy uczestnicy szczy-
tu „zgadzają się, że wolne, 
sprawiedliwe i wzajemnie 
korzystne handel oraz inwe-
stycje [...] są kluczem do wzro-
stu gospodarczego i tworze-
nia miejsc pracy”, to handel 
był najważniejszym punktem 
zapalnym podczas szczytu. 
Najbardziej kontrowersyjnym 
zagadnieniem pozostawały 
wprowadzone przez USA pod 
koniec marca cła na stal, alu-
minium i wyroby z tych sto-
pów w wysokości 25 i 10 proc. 
(unijne produkty zostały nimi 
objęte 1 czerwca).

Z nieoficjalnych donie-
sień sprzed szczytu, a także 
z przecieków już w trakcie 
spotkania w La Malbaie wy-
nikało, że przywódcy mieli 
nadzieję przekonać Trum-
pa, że cła nie spełnią pokłada-
nych w nich nadziei i zrobią 
więcej złego niż dobrego. Por-
tal Politico donosił, że pre-
zydent Emmanuel Macron 
jako przykład podał chociaż-

by deficyt handlowy Francji 
z Niemcami. – Dlaczego tak 
się dzieje? Bo Francuzi lu-
bią niemieckie samochody 
– przekonywał lokator Pała-
cu Elizejskiego. 

Jak się jednak okazało, 
Trump pozostał nieprzeko-
nany. Co więcej, po raz ko-
lejny przypomniał, że ma 
również wątpliwości co do 
importu zagranicznych aut 
do USA. To nie jest zwykła re-
toryka, bo pod koniec maja 
sekretarz handlu USA Wilbur 
Ross zlecił swoim podwład-
nym przygotowanie analizy 
wpływu importu samocho-
dów na bezpieczeństwo naro-
dowe Stanów Zjednoczonych.

Podobny manewr Wa-
szyngton zastosował wcze-
śniej w odniesieniu do stali 
i aluminium; opublikowa-
ny w lutym raport stwier-
dzał, że import w znaczący 
sposób wpływa na wyko-
rzystanie mocy produkcyj-
nych hut w USA, a przez to 
obniża amerykańskie bez-
pieczeństwo. Zawierał tyl-
ko jedną rekomendację: cła. 
Nietrudno sobie wyobrazić, 
że podobnie może to wy-
glądać w przypadku moto-
ryzacji, co będzie stanowiło 
cios dla koncernów z Europy 
i Japonii. 

Prezydent podczas po-
żegnalnej konferencji pra-
sowej nie omieszkał po raz 
kolejny przypomnieć, że nie 
jest zadowolony z deficytu 
handlowego USA z resz-
tą świata i stwierdził, że 
dotychczas wszyscy trak-

towali Stany Zjednoczone 
„jak świnkę skarbonkę”. Nie 
zmienia to jednak faktu, że 
Trump zadziwił wszystkich 
propozycją globalnego han-
dlu bez ceł, barier pozatary-
fowych i rządowych dopłat 
do wszystkich produktów. 
Jest to zadanie bardziej am-
bitne niż cokolwiek, co uda-
ło się dotychczas wynego-
cjować na arenie Światowej 
Organizacji Handlu – bar-
dziej ambitne nawet niż 
umowy o wolnym handlu 
na Atlantyku i Pacyfiku, 
z których Trump wycofał 
przecież swój kraj. 

Rosja pod presją, ale… 
Finalny komunikat ze 
szczytu obejmuje również 
inne, kontrowersyjne kwe-
stie, które w ostatnich mie-
siącach podzieliły Zachód. 
Chociaż nie ma w nim sło-
wa na temat porozumienia 
nuklearnego z Iranem (cho-
dzi o podpisany jeszcze za 
Baracka Obamy pakt, w któ-
rym Teheran rezygnuje 
z atomowych ambicji w za-
mian za zniesienie sankcji; 
Trump niedawno wypowie-
dział porozumienie, Europa 
jest za jego utrzymaniem), 
to dokument wzywa kraj do 
natychmiastowego zaprze-
stania programu budowy 
rakiet balistycznych oraz 
finansowania terroryzmu.

Niespodzianek nie ma za 
to w części poświęconej śro-
dowisku. Na samym końcu 
dokument stwierdza wprost, 
że chociaż wszystkie zaanga-

żowane strony chcą „czystego 
środowiska, czystego powie-
trza, czystej wody i zdrowej 
gleby”, to jednak mocne po-
stanowienie wdrożenia Poro-
zumienia paryskiego i reduk-
cji emisji wyraziły wyłącznie 
Kanada, Francja, Niemcy, 
Włochy, Japonia, Wielka 
Brytania i Unia Europejska. 
Osobny punkt stwierdza: 
„USA wierzą, że zrównowa-
żony rozwój gospodarczy za-
leży od powszechnego dostę-
pu do tanich i niezawodnych 
źródeł energii” oraz że Ame-
ryka „podkreśla wagę dzia-
łań dążących do zmniejszenia 
zanieczyszczenia wód i po-
wietrza”. 

Co ważne – zwłaszcza 
z polskiego punktu widze-
nia – komunikat utrzymuje 
wspólną presję dyplomatycz-
ną na Rosję, aby „zaprzestała 
działań destabilizacyjnych, 
podminowania systemów de-
mokratycznych oraz wspar-
cia dla syryjskiego reżimu”. 
Moskwa jest wymieniona 
wprost jako winowajca ata-
ku na Siergieja Skripala. Li-
derzy po raz kolejny nazywają 
aneksję Krymu „nielegalną” 
i zapewniają o poparciu dla 
ukraińskiej „nienaruszalno-
ści terytorialnej”. 

Ta deklaracja oznacza, że 
wspólny front państw za-
chodnich przeciw Kremlowi 
wciąż nieźle się trzyma – po-
mimo niektórych wypowie-
dzi Donalda Trumpa, który 
zarówno przed spotkaniem 
w Kanadzie, jak i już po nim 
wzywał do włączenia Rosji na 
powrót do grupy G7, a także 
obarczył winą za aneksję Kry-
mu swojego poprzednika Ba-
racka Obamę. 

G7 vs SOW
Trzeszczący sojusz państw 
Zachodu wizerunkowo wy-
padł fatalnie na tle szczytu 
Szanghajskiej Organizacji 
Współpracy (powstałej z ini-
cjatywy Chin organizacji poli-
tycznej obejmującej Państwo 
Środka, Rosję, Kazachstan, 
Kirgistan, Tadżykistan, Uzbe-
kistan, a od ub.r. także Indie 
i Pakistan), który w weekend 
odbył się w mieście Qingdao. 
SOW to majstersztyk chiń-
skiej dyplomacji i forum, na 
którym Pekin może forsować 
swoje inicjatywy handlowe, 
wojskowe i polityczne na te-
renie Azji. 

– Podczas gdy unilatera-
lizm, protekcjonizm i sprze-
ciw wobec globalizacji przyj-
mują nowe postaci [...] to 
właśnie współpraca na rzecz 
wzajemnych korzyści staje 
się dominującym trendem 
– mówił w trakcie otwiera-
jącego wystąpienia prezydent 
Chin Xi Jinping. 

Przykładem współpracy 
w obrębie SOW jest chociaż-
by sobotnie porozumienie, 
na mocy którego Indie będą 
mogły sprzedawać w Chi-
nach ryż, wcześniej niedo-
puszczony do obiegu z po-
wodu norm fitosanitarnych. 
Jest to standardowa bariera 
handlowa stawiana przez 
Chiny, która wcześniej blo-
kowała eksport do Państwa 
Środka mięsa z Europy Środ-
kowej, w tym z Polski. Poro-
zumienie w tej kwestii zosta-
ło osiągnięte, chociaż Chiny 
postrzegają Indie jako głów-
nego konkurenta na konty-
nencie. SOW stał się również 
areną współpracy między 
Chinami a Rosją.  ©℗

Donald najpierw pochwalił,  
a potem zganił
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Podczas szczytu przywódcy mieli nadzieję przekonać Donalda Trumpa, że cła nie spełnią pokładanych w nich nadziei. Nie udało się

 globalizacja  Po szczycie G7 jedno jest pewne: pęknięcia między USA a resztą członków grupy 
najbardziej uprzemysłowionych krajów są coraz poważniejsze. I raczej szybko nie znikną
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Kraj

Sławomir Wikariak 
slawomir.wikariak@infor.pl

Władze PFN od początku 
działalności unikają ujaw-
niania treści zawieranych 
umów. Twierdzą, że nie 
stanowią one informacji 
publicznej. W kwietniu 
Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Warszawie 
uwzględnił jednak skargę 
dziennikarza Polsatu Jana 
Kunerta, uznając, że fun-
dacja podlega przepisom 
ustawy o dostępie do in-
formacji publicznej (sygn. 
akt II SA/Wa 2069/17). Zda-
niem sądu majątek spółki 
ma charakter publiczny.

Orzeczenie to skłania 
do zadania innego pyta-
nia – czy PFN nie powinno 
również stosować przepi-
sów o zamówieniach pu-
blicznych?

Wbrew pozorom prze-
sądzający nie musi tu być 
charakter środków prze-
kazywanych przez funda-
torów, tylko wpływ władz 
państwa na wybór orga-
nu zarządzającego PFN. 
Zarówno przepisy unijne 

(patrz: ramka), jak i pol-
skie uznają, że jeśli pań-
stwo ma taki wpływ (przy 
czym nie musi on być bez-
pośredni), to mamy do czy-
nienia z podmiotem prawa 
publicznego. A ten podle-
ga pod regulacje dotyczą-
ce zamówień publicznych 
i powinien organizować 
przetargi. 

W przypadku PFN moż-
na mówić o podwójnym 
wpływie władz państwa. 
Pierwszy, pośredni, polega 
na tym, że rząd decyduje 
o wyborze władz spółek-  
-fundatorów (przy czym 
Skarb Państwa nie musi 
być ich jedynym właści-
cielem). Spółki-fundato-
rzy wybierają zaś następ-
nie władze PFN.

– W przypadku spółek, 
w których Skarb Państwa 
ma ponad 50 proc. akcji (lub 
w inny sposób ma ponad 50 
proc. możliwości wpływu na 
decyzje spółki), sprawa jest 
dość prosta. Wówczas jed-
nostka organizacyjna sek-
tora finansów publicznych, 
jaką jest minister, pośrednio 
przez nadzorowaną spółkę 
mianuje zarząd. Pośredni 
wpływ jest wystarczają-
cy – mówi dr Włodzimierz 
Dzierżanowski, prezes Gru-
py Doradczej Sienna i były 
wiceprezes Urzędu Zamó-
wień Publicznych.

To nie wszystko, jest też 
druga, samoistna przesłan-
ka do tego, by uznać PFN 
za podmiot prawa publicz-
nego.

– Zgodnie z par. 10 ust. 6 
statutu PFN każdy z fun-
datorów jest uprawniony 
do powoływania jednego 
członka rady fundacji. Po-
wołanie następuje jednak 
za zgodą ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego 
– analizuje Grzegorz Wicik, 
radca prawny specjalizujący 
się w tematyce zamówień 
publicznych. 

– Państwo pośrednio, po-
przez podległe mu spółki, 
oraz bezpośrednio, przez 
wymóg uzyskania zgody 
ministra na powołanie da-
nej osoby, wyznacza władze 
PFN – podsumowuje.

Nieco bardziej zachowaw-
czy jest dr Wojciech Har-
tung z kancelarii Domański 
Zakrzewski Palinka. 

– Zarówno charakter 
działalności, jak i rodzaj 
podmiotów, które wcho-
dzą w skład fundacji, mogą 
wskazywać na to, że pod-
lega ona przepisom o za-
mówieniach publicznych 
– przyznaje, zaznaczając, że 
ostateczna odpowiedź wy-
magałaby wnikliwej ana-
lizy.

– Ustalenie, kto jest pod-
miotem prawa publiczne-
go, to jedno z trudniejszych 
zagadnień prawnych – do-
daje.

Fundacja uważa, że zacy-
towani przez nas eksper-
ci nie mają racji. Przeko-
nuje, że  działa w oparciu 
o ustawę o fundacjach i nie 
podlega prawu zamówień 
publicznych. Podobnie jak 

inne fundacje, których fun-
datorami są spółki z róż-
nym udziałem procento-
wy. I jako przykłady podaje 
Orlen Dar Serca, Fundację 
Grupy PKP czy Fundację 
PKO Banku Polskiego.

Wskazane fundacje nie 
podlegają przepisom o za-
mówieniach, ale nie dlate-
go, że państwo nie ma na 
nie wpływu. Nie spełniają 
one innej przesłanki wyni-
kającej z definicji podmio-
tu prawa publicznego, czyli 
działalności w celu zaspo-
kajania potrzeb o charak-
terze powszechnym. Ta-
kim celem nie jest np. 
sprawowana przez Orlen 
Dar Serca piecza nad 
rodzinnymi doma-
mi dziecka.

T r y b u n a ł 
Sprawiedli-
wości UE za 
mieszczące 
się w kategorii 
zaspokajania potrzeb po-
wszechnych wielokrot-
nie natomiast uznawał 
zadania wsparcia go-
spodarki czy kultury. A wła-
śnie takie zadania zawiera 
statut PFN.

Jakie mogą być konse-
kwencje zawierania umów 
z pominięciem przepisów 
o zamówieniach publicz-
nych?

– Najdalej idące to unie-
ważnienie umów zawar-
tych przez PFN. Przykła-
dem może być Energa, 
która sama uznała, że bez-
prawnie zawierała kontrak-

ty z pominięciem przepi-
sów o zamówieniach i teraz 
domaga się ich unieważ-
nienia – tłumaczy dr Woj-
ciech Hartung.

O unieważnienie umów 
mógłby wystąpić Urząd Za-
mówień Publicznych. Do-
tąd nie analizował, czy PFN 
podlega przepisom o za-
mówieniach, a ustalenie 
statusu podmiotu prawa 
publicznego wymagałoby 

przebadania okoliczno-
ści faktycznych.

W grę wchodzi też postę-
powanie ze strony Komisji 
Europejskiej, gdyby to do 
niej skierowano skargę.

Sprawę mogłaby też roz-
strzygnąć Krajowa Izba Od-
woławcza, gdyby ktoś złożył 
do niej odwołanie. To nieła-
twe, bo PFN nie informuje 
nawet, że zawarto umowę. 
 ©℗

Zlecenia z PFN powinny być publiczne
 zamówienia publiczne   
Polska Fundacja 
Narodowa uważa, że 
nie musi organizować 
przetargów. Zapytani 
przez nas eksperci 
twierdzą jednak co 
innego

Klara Klinger 
Karolina Baca-Pogorzelska 
dgp@infor.pl

31 maja pod Głogowem 
znaleziono wiszące na 
słupie energetycznym 
ciało lokalnego radnego 
Pawła Chruszcza. Sprawę 
bada Prokuratura Okrę-
gowa w Legnicy, a nadzór 
sprawuje Prokuratura Kra-
jowa. Jak wynika z naszych 
nieoficjalnych informacji, 
przebiegiem śledztwa in-
teresuje się też ABW.

Badane jest, czy było to 
samobójstwo, czy też do 
jego śmierci mogły się przy-
czynić osoby trzecie. Po-
wód? Sprawy, którymi zaj-
mował się Paweł Chruszcz. 
Przede wszystkim przekro-
czeniem norm arsenu, któ-
re w Głogowie od lat było 
rekordowo wysokie i któ-
rym radny zajmował się od 
dawna. Chruszcz wskazy-
wał, że za zanieczyszcze-
nia może odpowiadać huta 
KGHM w większej mierze, 
niż się do tego przyznaje. 
Ostatnio sygnalizował rów-
nież wiele nieprawidłowo-
ści dotyczących jednego 
z głogowskich przedszkoli. 

Jesteśmy ostrożni i wszystkie sygnały traktujemy poważnie
 śledztwo  Rozmowa ze Zbigniewem 
Harasimiukiem, szefem Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy, która wyjaśnia sprawę 
śmierci Pawła Chruszcza 

Sprawę radnego Pawła 
Chruszcza przejęła prokura-
tura w Legnicy. Jakie są jej 
wstępne ustalenia?
Zawsze, kiedy wszczynamy 
sprawę i istnieje podejrze-
nie przestępczego spowodo-
wania śmierci, a biorąc pod 
uwagę dotychczasowe usta-
lenia, zaszła taka okoliczność, 
analizujemy trzy możliwości: 
samobójstwo, samobójstwo 
z szeroko pojętym udziałem 
innych osób – od udzielenia 
pomocy po wywarcie przy-
musu psychicznego, albo 
zabójstwo. Na podstawie 
dotychczas zgromadzonych 
dowodów nie można sfor-
mułować rozstrzygających 
wniosków. Ponadto napły-
wają ciągle nowe informacje 
z różnych źródeł. Przy spra-
wie pracuje nie tylko prokura-
tor, ale i funkcjonariusze po-
licji z Komendy Wojewódzkiej 
we Wrocławiu, a także z ko-
mendy w Głogowie.

Sekcja zwłok odbyła się 
dopiero następnego dnia…
Przeprowadziła ją niezwłocz-
nie, czyli 1 czerwca w pią-
tek, bardzo doświadczona 
i kompetentna doktor bie-
gła z zakładu medycyny są-

dowej. Stwierdziła, że bezpo-
średnim powodem śmierci 
było uduszenie. W jej trakcie 
zabezpieczono wiele śladów 
biologicznych. Od razu za-
rządzono przeprowadzenie 
badań, w tym m.in. toksy-
kologicznych na zawartość 
różnych substancji. To, czy 
doszło do upozorowania sa-
mobójstwa, czy też pokrzyw-
dzony tego aktu dokonał sa-
modzielnie, będzie można 
stwierdzić dopiero po wnikli-
wej analizie całości materia-
łu dowodowego, m.in. zbada-
niu mechanizmu powstania 
bruzdy wisielczej. Przy tego 
rodzaju sprawach badania 
mogą trwać kilka tygodni.

Podobno miał ślady po 
próbie podcięcia żył? 
Rozumiem potrzebę infor-
mowania społeczeństwa 
o naszej pracy. W takim za-
kresie, w jakim możemy bez 
szkody dla postępowania, czy-
nimy zadość temu obowiąz-
kowi. W tym momencie nie 
jest możliwe jednak ujawnie-
nie szczegółów śledztwa. Po-
informujemy opinię publicz-
ną o istotnych, konkretnych 
i opartych na dowodach usta-
leniach w sprawie. 

Czy na śmierć pokrzywdzo-
nego mogła mieć wpływ jego 
działalność publiczna?
Sprawdzamy wszystkie in-
formacje dotyczące spraw 

podnoszonych przez po-
krzywdzonego w ramach 
jego działalności publicz-
nej, w tym kwestie dotyczące 
nieprawidłowości w jednym 
z przedszkoli oraz przekro-
czenia emisji norm arsenu.

Prowadzone jest postępo-
wanie w sprawie przemocy 
wobec dzieci niepełnospraw-
nych, do której miało dojść 
na terenie przedszkola.
W tę sprawę zaangażowali-
śmy się już wcześniej i prze-
jęliśmy nadzór nad postę-
powaniem prowadzonym 
w głogowskiej prokuraturze. 
Jestem na bieżąco informo-
wany o prowadzonych czyn-
nościach i postępach śledz-
twa. Ta sprawa bulwersuje 
społeczeństwo i czuwamy 
nad tym, aby została dokład-
nie zbadana. 

W sprawie przedszko-
la złożono również 
zawiadomienie o możliwości 
fałszowania podpisów pod 
zaświadczeniami o niepełno-
sprawności dziecka, co mogło 
służyć do wyłudzania dotacji. 
Prokuratura w Głogowie 
umorzyła tę sprawę.
Uznaliśmy, że zrobiła to co 
najmniej przedwcześnie. Na 
moje polecenie ponownie ma 
się nią zająć. 

Paweł Chruszcz miał też 
wątpliwości, czy przedszkole 

nie zostało sprzedane przez 
miasto po zaniżonej cenie.
Tą sprawą zajęliśmy się – w 
ramach jeszcze innego po-
stępowania – z urzędu, bo 
wiele rzeczy budzi wątpli-
wości. Jeżeli ustalenia czyn-
ności sprawdzających wskażą 
na uzasadnione podejrzenie 
popełnienia przestępstwa, 
zostanie wszczęte śledztwo.

Ponoć są jeszcze inne 
nieprawidłowości związane 
z przedszkolem.
W toku postępowania mogą 
pojawić się jeszcze inne wąt-
ki, które będą musiały zostać 
zbadane, ale na razie nie będę 
ujawniał szczegółów. W tej 
chwili gromadzimy dowody.

Czy będzie przesłuchiwany 
prezydent Głogowa?
Jeżeli zajdzie taka potrze-
ba. Żadne decyzje na razie 
nie zapadły.

W środę wieczorem został 
pobity dziennikarz opisujący 
sprawy przedszkola i śmierci 
radnego. Ponoć sprawcy, 
kopiąc go, mówili, że to 
„za Chruszcza”.
Badamy również ten wątek. 
Wiemy, że doszło do incyden-
tu z udziałem współpracow-
nika jednego z ogólnopol-
skich dzienników. Na razie 
pokrzywdzony nie zgłosił się 
na przesłuchanie w celu zło-
żenia zawiadomienia o popeł-

nieniu przestępstwa. Pomi-
mo tego podjęto w tej sprawie 
działania z urzędu. Czy ma to 
jakiś związek z prowadzoną 
przez nas sprawą, tego na ra-
zie nie możemy stwierdzić 
w sposób bezsporny. 

Jest kilka osób, które się boją. 
Jedna z osób zawiadomiła 
o tym policję. Będzie im przy-
znana ochrona?
Nikt w tej sprawie nie zgłosił 
się do prokuratury. O ile taki 
wniosek wpłynął i zagroże-
nie zostanie ocenione jako 
realne, nie wątpię, że poli-
cja przydzieli ochronę tej 
osobie. Sprawa śmierci rad-
nego Pawła Chruszcza ma 
taki wydźwięk i budzi wiele 
emocji, że jesteśmy ostrożni 
i wszystkie sygnały traktuje-
my poważnie. 

Nad sprawą Chruszcza 
nadzór przejęła Prokuratura 
Krajowa. Co to oznacza?
Że jest informowana na bie-
żąco o naszych ustaleniach. 
Ale także, że możemy korzy-
stać z doświadczenia i pomo-
cy prokuratorów z Prokura-
tury Krajowej.

Skąd taka decyzja?
To jest decyzja pana proku-
ratora generalnego. Objęcie 
sprawy nadzorem co do za-
sady podyktowane jest troską 
o dobro postępowania.   ©℗
 Rozmawiała Klara Klinger
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 media  Na umieszczeniu TVP Sport w telewizji naziemnej skorzystają operatorzy telewizji płatnej, bo telewizja 
publiczna właśnie ich zawiadomiła, że znosi opłaty za ten kanał. Czy cenowo zyskają też klienci – nie wiadomo
Elżbieta Rutkowska  
elzbieta.rutkowska@infor.pl

Gorąca linia między nadawcą 
a operatorami telewizji płat-
nej ruszyła, odkąd TVP kilka 
dni temu ogłosiła, że jej ka-
nał sportowy będzie dostęp-
ny na trzecim multipleksie 
cyfrowym (potwierdzając 
wcześniejsze informacje 
DGP). „Wszyscy Polacy będą 
mieli bezpłatny dostęp do 
jedynego nadawanego dro-
gą naziemną kanału spor-
towego” – oświadczyła TVP. 
I faktycznie, każdy telewidz 
uzbrojony w antenę do od-
bioru telewizji naziemnej 
może oglądać TVP Sport, nie 
ponosząc żadnych opłat. Tyle 
że dla klientów sieci kablo-
wych i platform cyfrowych 
jest to dostęp niewygodny. 
Bo żeby bezpłatnie oglądać 
kanał sportowy, muszą się 
za każdym razem przełą-
czać od swojego operatora na 
naziemne źródło sygnału (to 
z anteny). I zanosiło się, że 
będzie tak przez cały mun-
dial, bo TVP nie mogła się do-

gadać z operatorami. Oczy-
wiście, abonenci droższych 
pakietów telewizji płatnej 
mogli nadal oglądać za po-
średnictwem swoich deko-
derów TVP Sport kupowany 
przez ich operatorów od TVP 
i dystrybuowany satelitarnie.

Tylko że operatorzy nie 
chcieli dłużej płacić za ka-
nał, który każdy posiadacz 
anteny może oglądać bez-
płatnie. Zwłaszcza że do-
tychczas wszystkie polskie 
stacje free-to-air, nie tylko 
te naziemne, otrzymywali 
od nadawców, nie ponosząc 
kosztów. Nikt nie chce ujaw-
niać stawek, ale nieoficjal-
nie wiadomo, że za TVP Sport 
trzeba było płacić telewizji 
publicznej po kilkadziesiąt 
groszy od gniazdka – zależ-
nie od wielkości sieci (duzi 
gracze mieli lepsze warunki). 

Natomiast te kablówki, 
które dotychczas kanału 
sportowego telewizji publicz-
nej nie miały, po jego umiesz-
czeniu na MUX3 chciały go 
włączyć do oferty. Zaczęły się 
więc negocjacje z TVP. Ner-

wówka trwała kilka dni, bo 
z TVP napływały niepokojące 
sygnały – np. że nadawca zej-
dzie z ceny dostępu do TVP 
Sport HD dopiero po mun-
dialu.

Przełom nastąpił w piątek 
późnym popołudniem. Wte-
dy Telewizja Polska zawia-
domiła operatorów, że wpro-
wadza ofertę „TVP Sport dla 
wszystkich”, w ramach której 
ten kanał – zarówno SD, jak 
i HD – jeszcze przed pierw-
szym gwizdkiem piłkarskich 
mistrzostw świata w Rosji 
mogą zaproponować wszyst-
kim swoim abonentom. Tak-
że tym, którzy do tej pory 
stacji w swoich pakietach nie 
mieli. „Jako nadawca publicz-
ny chcemy, aby z programu 
sportowego TVP w szerokim 
zakresie mogli korzystać tak-
że abonenci operatorów ka-
blowych. Dlatego podjęliśmy 
kroki mające na celu szero-
ką nieodpłatną dystrybucję 
kanału TVP Sport. Operato-
rzy, którzy nie posiadają jesz-
cze TVP Sport, otrzymali już 
ofertę bezpłatnego reemito-

wania kanału” – poinformo-
wało nas biuro prasowe TVP.

– Z zadowoleniem przyj-
mujemy decyzję TVP o bez-
płatnej reemisji TVP Sport 
– mówi Jerzy Nowicki, wi-
ceprezes Związku Praco-
dawców Mediów Elektro-
nicznych i Telekomunikacji 
Mediakom. Czy wobec tego, 
że TVP Sport jest teraz za 
darmo także w kablówkach, 
zmienią się ceny pakietów 
sportowych dla abonentów? 
Na to pytanie operatorzy nie 
umieją jeszcze odpowiedzieć.

W beczce miodu jest też 
łyżka dziegciu. To kanał 
mundialowy TVP 4K – w naj- 
wyższej rozdzielczości, 
znacznie przewyższający 
jakością obrazu stacje HD. 
W tym kanale telewizja pu-
bliczna pokaże 52 transmi-
sje meczów z Rosji. Będzie 
to m.in. spotkanie otwarcia 
mistrzostw i wszystkie me-
cze polskiej reprezentacji. 
Technologicznie przy tym 
projekcie wspiera TVP plat-
forma nc+, na której stacja 
będzie dostępna obok Canal+ 

4K Ultra HD, któremu TVP 
udostępniła na wyłączność 
12 innych meczów 4K. Dys-
trybucją pakietu obu stacji 
dla kablówek zajmuje się 
nc+. – Nie rozumiemy po-
dejścia nadawcy publiczne-
go do reemisji kanału TVP 
4K. To oferta z ceną zaporo-
wą – uważa Jerzy Nowicki.

Operator sieci kablowej za 
dwa kanały 4K musi miano-
wicie zapłacić 75 zł netto od 
gniazdka – za abonentów, 
którzy nie wykupili pakie-
tu Canal+ – albo połowę tej 
kwoty w przypadku klien-
tów mających Canal+. Do 
tak wysokich stawek nie da 
się dodać znaczącej marży, bo 
żaden z klientów by się nie 
skusił. Ale to nie wszystko, 
bo kablówki najbardziej boli 
podyktowana przez nc+ jed-
norazowa opłata techniczna 
– wynosząca 1 zł od każdego 
klienta sieci, który ma jaki-
kolwiek kanał ITI, czyli wła-
ściciela nc+ (np. MiniMini),  
nawet jeśli nie zdecyduje 
się na zakup 4K. Taka de-
finicja obejmuje właściwie 

wszystkie gniazdka każdej 
kablówki. Dla sieci ze 100 tys. 
abonentów jest to zatem wy-
datek 100 tys. zł.

Dlaczego nadawcy zasto-
sowali ceny zaporowe na 
mundial w najwyższej jako-
ści? – Oferta dostępu do kana-
łów TVP 4K i CANAL+ 4K Ultra 
HD w sieciach kablowych na 
czas mistrzostw świata w Ro-
sji została przygotowana we 
współpracy z TVP i jest skal-
kulowana tak, aby pokryć 
wyłącznie koszty ponoszo-
ne przez TVP i platformę 
nc+ z tytułu zakupu praw do 
transmisji, dostarczenia sy-
gnału 4K do operatorów i wy-
maganej obsługi technicz-
nej – odpowiada Krzysztof 
Burmer, dyrektor sprzedaży 
bezpośredniej nc+. – Zapro-
ponowane przez nas warunki 
pozwalają operatorom kablo-
wym na przygotowanie dla 
swoich abonentów ofert na 
podobnym do platformy nc+ 
poziomie cenowym – dodaje. 
Z oferty skorzystało na razie 
tylko kilku operatorów kablo-
wych.  ©℗

TVP Sport darmowy dla kablówek
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zakres: 

zmiany 
na lepsze

zmiany na gorsze

bez zmian

PRAWO 
DO ŻYCIA 

W RODZINIE

PRAWO 
DO ŻYCIA 

I OCHRONY 
ZDROWIA 

PRAWO
DO GODZIWYCH 

WARUNKÓW 
SOCJALNYCH

PRAWO 
DO NAUKI

PRAWO DO OCHRONY PRZED 
PRZEMOCĄ, OKRUCIEŃSTWEM, 
WYZYSKIEM, DEMORALIZACJĄ, 
ZANIEDBANIEM ORAZ INNYM 

ZŁYM TRAKTOWANIEM 

– choć to poważne problemy, 
które potrzebują uwagi

 w ciągu ubiegłego roku

 w ciągu ubiegłego roku

Od października 2017 r. 
obowiązuje ustawa 
o przeciwdziałaniu zagro-
żeniom na tle seksualnym. 
Wprowadza m.in. rejestry 
sprawców przestępstw 
seksualnych oraz mapy 
miejsc szczególnego zagro-
żenia na tle seksualnym.

Do koszyka trafiło m.in. lakowanie 
zębów, rentgen (do pięciu zdjęć 
wewnątrzustnych), leczenie zęba 
z nieuformowanym korzeniem, 
badanie lekarskie po urazie zęba, 
rentgen – zdjęcie pantomograficzne. 

OCHRONA DZIECI 
I MŁODZIEŻY PRZED 
PRZESTĘPCZOŚCIĄ 
SEKSUALNĄ 

ZWIĘKSZENIE LICZBY 
ŚWIADCZEŃ
GWARANTOWANYCH 
W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ 

W związku z wprowadzeniem 
nowych taryf dla tej dziedziny, 
NFZ przeznaczy na pediatrię 
ok. 43 mln zł więcej. 

DOFINANSOWANIE 
PEDIATRII

Zakaz wprowadzono ustawą 
o ochronie zdrowia z 15 września 2017 r. 
– po 9 latach dyskusji nad przepisami.

W podstawie programowej 
wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej, umieszczone zostały 
zagadnienia dotyczące praw dziecka. 
Nauczyciele mają więc obowią-
zek poruszyć z uczniami te tematy. 

W 2017 r. 28 dzieci w wieku 7-12 lat targnęło
się na swoje życie. Jeszcze 4 lata wcześniej było 
ich 9. Liczba prób samobójczych między 13.
a 18. rokiem życia wzrosła z 348 do 702. 
Wskutek samobójstwa zmarło 116 dzieci. 

WPROWADZENIE ZAKAZU 
KORZYSTANIA Z SOLARIUM 

PRAWA DZIECKA 
W SZKOLE 

WZROST LICZBY PRÓB 
SAMOBÓJCZYCH DZIECI 

W ubiegłym roku organom Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej zgłoszono 84 ogniska 
zakażeń szpitalnych wywołanych przez leko-
odporne pałeczki Klebsiella pneumoniae. Tylko 
w I kw. 2017 r., w porównaniu z I kw. 2016 r., 
stwierdzono wzrost liczby potwierdzonych 
przypadków tych bakterii o ok. 150 proc. 

WZROST LICZBY ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 
LEKOODPORNYMI BAKTERIAMI

Aż 30 proc. kobiet w ciąży przyznaje się do 
sięgania po alkohol. Co roku w Polsce rodzi się 
9 tys. dzieci z wrodzonymi wadami spowo-
dowanymi spożywaniem alkoholu przez matki. 
Kolejny tysiąc ma pełnoobjawowy FAS, czyli 
alkoholowy zespół płodowy, powodujący choćby 
nieodwracalne i głębokie uszkodzenia mózgu. 

PIJĄCE KOBIETY W CIĄŻY 

Reforma oświaty wprowadziła między innymi 
konieczność ustalania zasad oceniania uczniów 
przez szkoły i informowania o kryteriach 
wystawienia oceny. Nauczyciele mają jednak 
praktyczne problemy ze stosowaniem tych 
przepisów. Powszechną praktyką jest 
np. negatywna ocena z przedmiotu wystawiona 
za zachowanie ucznia. Najwięcej problemów 
z oceną mają nauczyciele WF, przedmiotów 
artystycznych i zajęć technicznych. 

NIEJASNE ZASADY 
OCENIANIA 

Także w wyniku reformy oświaty, uczniom 
zmieniono programy nauczania. Ponieważ 
kształcenie ogólne skrócono z 9 lat (6 lat 
podstawówki + 3 lata gimnazjum) do 8 lat (tylko 
szkoła podstawowa), a materiał założony 
w podstawach programowych nie zmienił się 
istotnie, uczniowie mają mniej czasu na jego 
przyswojenie. To powoduje u dzieci stres 
i przemęczenie. Rodzice i uczniowie masowo 
piszą do rzecznika praw dziecka skargi 
na tę sytuację.   

NADMIERNE OBCIĄŻENIE UCZNIÓW 
PRACAMI DOMOWYMI I MATERIAŁEM

Przemoc rówieśnicza coraz częściej przybiera 
formy nękania za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. Specyfika 
nowoczesnych środków komunikacji sprawia, 
że ofiarom trudno poradzić sobie z takimi 
aktami. W skrajnych przypadkach prowadzą 
do próby samobójczej dziecka. 

ZWIĘKSZENIE SKALI 
CYBERPRZEMOCY 

Odsetek uczniów z zaburzeniami masy ciała 
wynosi już 22 proc. Najszybciej przybywa 
dzieci chorobliwie otyłych, które narażone 
są na kolejne schorzenia: cukrzycę, choroby 
krążenia, nowotwory. 

Problem jest szerszy niż tylko odległe terminy 
rozpraw. Średni czas oczekiwania na badanie 
w opiniodawczym zespole sądowych specja-
listów wynosi nawet pół roku. Dzieci, które 
przebywają w pieczy zastępczej, często mają 
latami nieuregulowaną sytuację prawną, bo 
ustawowy termin na zainicjowanie postępo-
wania w sprawie władzy rodzicielskiej nad 
nimi to 18 miesięcy. Kiedy już uda się zakoń-
czyć postępowanie, sądy opóźniają przesy-
łanie do ośrodków adopcyjnych postanowień 
o odebraniu praw rodzicielskich. Choć mają 
na to tydzień, często potrzebują miesięcy 
na wydanie dokumentu.

NADWAGA I OTYŁOŚĆ U DZIECI

PRZEWLEKŁE 
POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Według danych rzecznika praw obywatelskich 
milion dzieci nie dostaje alimentów, w kance-
lariach komorniczych jest 600 tys. spraw o ich 
egzekucję, a dług alimentacyjny wynosi ponad 
11 mld zł. Skuteczność egzekucji w sprawach 
o alimenty wynosi 20 proc. Jednocześnie 
tylko 300 tys. dzieci może liczyć na fundusz 
alimentacyjny – od 2008 r. niezmienny 
pozostaje próg dochodowy, od którego 
można ubiegać się o świadczenia (725 zł 
na osobę w rodzinie). Politycy dostrzegają 
jednak kłopoty z alimentami. Od maja 2017 r. 
niepłacenie alimentów przez trzy miesiące 
jest przestępstwem. W planach resortu 
sprawiedliwości jest wprowadzenie alimentów 
podstawowych, czyli kwot, jakie sąd będzie 
mógł przyznać dziecku bez dochodzenia 
o jego potrzebach (obecnie takie dochodze-
nie wydłuża czas postępowania).

PROBLEMY Z EGZEKWOWANIEM 
ALIMENTÓW

Jedynie w co trzeciej gminie funkcjonuje 
forma opieki dla dzieci do lat 3. Liczba miejsc 
w żłobkach tam, gdzie one działają, jest 
jednak niewystarczająca – szczególnie 
w miastach dzieci czekają w kolejkach 
liczących po kilkadziesiąt czy kilkaset miejsc. 

NIEDOSTATECZNY DOSTĘP 
DO OPIEKI ŻŁOBKOWEJ 

 społeczeństwo 

Anna Wittenberg 
anna.wittenberg@infor.pl

Dzieci są skazane na takie 
warunki, jakie w przepisach 
prawa zaprojektują im do-
rośli. Jak wynika z najnow-
szego raportu z działalno-
ści rzecznika praw dziecka, 
czasem wychodzi lepiej, cza-
sem gorzej. „Uwagi o stanie 
przestrzegania praw dziec-
ka”, które RPD prezento-
wał w Sejmie, pokazują, że  
choć niektóre obszary po-
woli zmieniają się na lepsze, 
wciąż wiele jest do poprawy 
w tej dziedzinie. 

– Na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesięciu lat sytuacja 
dzieci bardzo się poprawi-
ła. Przełomem było ratyfi-
kowanie Konwencji o pra-
wach dziecka w 1991 r. Wiele 
pracy włożono w działania 
antyprzemocowe, regulacje 
prawne dotyczące dzieci czy 
szkolenia służb. W ostatnim 
czasie wielkim sukcesem 
jest zmniejszenie się akcep-
tacji dla bicia dzieci, a tak-
że nadzór nad placówkami 
i instytucjami, w których 
dzieci przebywają. Dawniej 
dochodziło w nich do wielu 
patologii, obecnie dość sku-
tecznie patrzy się im na ręce 
– wylicza Mirosława Kątna, 
psycholog i przewodniczą-
ca Komitetu Ochrony Praw 
Dziecka. Przyznaje jednak, 
że sama jest daleka od opty-
mizmu. – Nadal zdarzają się 
dzieci katowane, poddawane 
innym rodzajom przemocy, 
wikłane w konflikty rozwo-
dowe. Spotykają się z nieto-
lerancją ze względu na nie-
pełnosprawność czy biedę. 

Gdyby wszyst-
ko było w po-
rządku, nie 
mielibyśmy 
do czynienia 
ze wzrostem 
liczby samo-
bójstw wśród 
najmłodszych. 
Dzieci uciekają od 
szarej rzeczywi-
stości. Nie mia-
łyby potrzeby 
tego robić, gdyby 
świat dorosłych 
ich nie zawodził 
– dodaje. 

Samobójstwa 
dzieci to jeden 
z najpoważniej-
szych problemów, 
które wskazał rzecznik 
praw dziecka w swoim 
sprawozdaniu jako spra-
wa konieczna do rozwią-
zania. Lista pozostałych 
liczy 40 stron. Najwię-
cej kwestii dotyczy 
prawa do wychowania 
w rodzinie. Wśród nich 
znalazły się na przy-
kład: problem w re-
alizacji prawa dziecka 
do wychowania przez 
oboje rodziców, ko-
nieczność uregulo-
wania porwań ro-
dzicielskich czy 
niewystarczające 
monitorowanie 
losów dziecka 
po umieszcze-
niu go w pie-
czy zastęp-
czej.  ©℗

Prawa dzieci  
do poprawki 
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Magdalena Cedro 
magdalena.cedro@infor.pl

To kolejny krok w ramach 
procedury przewidzianej  
art. 7 unijnego traktatu. De-
cyzja o jego uruchomieniu 
zapadła według naszego roz-
mówcy z Brukseli w zeszłym 
tygodniu na kolegium komi-
sarzy. W tym tygodniu wi-
ceprzewodniczący KE Frans 
Timmermans ma przyjechać 
do Warszawy na rozmowy 
w tej sprawie. 

Postawienie przez Tim-
mermansa wniosku o wy-
słuchanie Polski było dla 
Warszawy zaskakujące, bo 
spodziewano się, że lada 
dzień KE wycofa się z art. 7. 

Rozmówca z Komisji po-
twierdza, że przez pewien 
czas wstrzymywano się 
z dalszym postępowaniem 
w ramach art. 7, by „dać 
przestrzeń stronie polskiej 
na wykonanie koniecznych 
ruchów, ale na razie ich nie 
widać”. – Komisja Europejska 
w odróżnieniu od polskiego 
rządu, który mówi, że wy-

wiązał się z zaleceń, uwa-
ża, że spełniono niewielką 
ich część. Ustępują powody, 
dla których wstrzymywano 
się z dalszym działaniem, 
w związku z tym kontynu-
ują procedowanie – mówi 
unijne źródło. KE nadal ocze-
kuje korekt ustaw dotyczą-
cych Krajowej Rady Sądow-
nictwa i Sądu Najwyższego. 
Kluczowa jest data 3 lipca, 
wtedy sędziowie SN, którzy 
nie zwrócili się do prezyden-
ta o przedłużenie kadencji, 
przejdą w stan spoczynku. 
Skutki tego będą trudne do 
odwrócenia. Bruksela zwra-
ca uwagę, że sędziowie ci są 
zgodnie z polską konstytucją 
nieodwoływalni. 

Według wiceministra 
spraw zagranicznych Konra-
da Szymańskiego polski rząd 
zrobił wiele, by znaleźć naj-
lepsze rozwiązanie. – Wie-
le państw znacznie bardziej 
docenia działania polskiego 
rządu i Sejmu niż KE. Niektó-
re są zaskoczone dogmatycz-
ną postawą Komisji – powie-
dział wiceszef MSZ. W jego 
ocenie wzmacnia to pozycję 
Polski w tym sporze.

Z pewnością wiele krajów 
wolałoby uniknąć głosowa-
nia w sprawie praworządno-
ści, które jest przewidziane 
na końcu procedury w ra-
mach art. 7. Źródło zbliżo-
ne do brytyjskiego Foreign 
Office twierdzi, że ta sprawa 
od dawna pojawia się w roz-
mowach pomiędzy brytyjski-
mi a polskimi politykami na 
różnych szczeblach. – Nasza 

dyplomacja działa bardziej na 
zasadzie poufnych rozmów. 
Nie roztrząsamy oficjalnie 
drażliwych spraw, ale arty-
kułujemy nasze stanowisko 
w bezpośrednich rozmowach 
z polskim rządem – mówi 
rozmówca. Podkreśla, że le-
piej byłoby, by rząd polski po-
rozumiał się z Brukselą, gdyż 
głosowanie w Radzie stawia-
łoby w trudnej sytuacji kraje 
członkowskie, które musia-
łyby się opowiedzieć za lub 
przeciw jednemu z nich. 

Do zakończenia sporu na-
mawiała premiera Mateusza 
Morawieckiego kanclerz Nie-
miec Angela Merkel. Szefo-
wa niemieckiego rządu przy-
znała ostatnio, że zamiast 
sankcji wolałaby kontynu-
ować rozmowy.

Nie jest tajemnicą, że 
Berlin popiera Komisję Eu-
ropejską w sporze z Polską. 
Podczas zeszłotygodniowe-
go spotkania ambasadorów 
państw członkowskich za 
wnioskiem KE o kontynu-
owanie procedury głosowa-
ły Niemcy, Francja, Holandia 
i Belgia. Przeciwko obok Pol-
ski były Węgry.

Formalnie decyzję o wysłu-
chaniu podejmą ambasado-
rowie na spotkaniu 13 czerw-
ca. Ustalą też szczegóły tej 
procedury, bo do tej pory 
nigdy jej nie uruchamiano. 

– Nikt w rządzie nie będzie 
rwał włosów z głowy z powo-
du wysłuchania, bo skoro są 
wątpliwości, to być może rze-
czywiście trzeba zmienić for-
mę rozmawiania o tym. Pol-

ska może to wykorzystać do 
przedstawienia swojego sta-
nowiska i rozwiania wątpli-
wości państw członkowskich, 
które najprawdopodobniej 
będą mogły zadawać pyta-
nia, inaczej niż do tej pory 
– mówi rozmówca zbliżony 
do MSZ.

Wysłuchanie przybliża nas 
do głosowania, w którym 
kraje członkowskie zadecy-
dują, czy w Polsce istnieje 
zagrożenie praworządności. 
To jest odległa perspektywa, 
wcześniej kraje członkowskie 
– jeśli się na to zdecydują 

– mogą skierować do Polski 
rekomendacje dotyczące są-
downictwa. Nie wiadomo, jak 
miałoby wyglądać pisanie 
takich zaleceń i jaki wpływ 
na to miałyby poszczególne 
państwa. Można założyć, że 
za ostateczny kształt odpo-
wiadałaby prezydencja. Teraz 
sprawuje ją Bułgaria, w ko-
lejnym półroczu przewod-
nictwo w Radzie UE obej-
mie Austria.

Niektórzy sugerują, że 
za przyspieszeniem postę-
powania wobec Polski sto-
ją ambicje Timmermansa, 

bo sam przewodniczący KE 
Jean-Claude Juncker jest za 
bardziej ugodowym podej-
ściem do Polski. – Nie bez 
znaczenia jest tutaj wątek 
osobisty. Jesteśmy w kontek-
ście przedwyborczym i różni 
ludzie zastanawiają się nad 
tym, jakie będą ich losy po 
wyborach i w którą stronę 
pójść – mówi nam rozmów-
ca w Brukseli. Inny jednak 
przekonuje, że nie ma mowy 
o konflikcie pomiędzy Tim-
mermansem a Junckerem: 
– Oni mogą różnić się co do 
oceny w niuansach.  ©℗

Bruksela nie 
odpuszcza Polsce 
praworządności
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Za przyspieszeniem postępowania wobec Polski stoją polityczne ambicje Timmermansa 

Janusz K. Kowalski 
janusz.kowalski4@infor.pl

W 2004, roku akcesji Polski do 
UE, orzeczonych przez nasze 
sądy rozwodów na podstawie 
przysłanych ze świata pozwów 
było 816. W zeszłym roku  we-
dług danych GUS 2829. 

– Więcej małżeństw żyje 
w rozłące, więcej z nich się 
rozpada – mówi prof. Piotr 
Szukalski, demograf z UŁ. 

W innych krajach przeby-
wa już ponad 2,5 mln Pola-
ków – o 1,5 mln więcej niż 

w 2004 r. Za granicę wyjeż-
dżają najczęściej młodzi za 
pracą. – Gdy pojawiają się 
problemy w małżeństwie, 
rozwiązaniem jest rozwód, 
gdyż nie chcą podejmować 
się trudnych, wymagających 
czasu wyzwań związanych 
z ratowaniem związku – wy-
jaśnia prof. Tomasz Grzyb 
z SWPS we Wrocławiu. 

Przybywa emigrantów 
z długim stażem – ci siedzą 
już za granicą kilka-, kilka-
naście lat. Ci, którzy zosta-
wili w kraju partnerów, na 
początku mocno tęsknili 
i odwiedzali ich tak często, 
jak się dało. Z czasem część 
przyzwyczaiła się do rozłąki, 
ograniczyła kontakty, zwłasz-
cza wtedy, gdy dzieci dorosły. 
– I zaczęła sobie układać ży-
cie. Takich małżeństw nie 
cementuje już ani wspólno-
ta stołu, ani wspólnota łoża 
– twierdzi  prof. Grzyb.

Częściej wnoszą o rozwód 
kobiety. W ubiegłym roku 

złożyły o 36 proc. więcej po-
zwów niż mężczyźni. – Z ba-
dań wynika, że one gorzej 
znoszą długą rozłąkę. Wolą 
się zaadaptować w nowym 
środowisku, podejmując 
związek z nowym partnerem 
– mówi prof. Romuald Jończy 
z Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu. – Ko-
biety są bardziej krytyczne 
i szybciej podejmują decyzje, 
gdy dochodzi w związkach do 
kryzysu. Mężczyźni częściej 
machają ręką, uznając, że ja-
koś to będzie – dodaje prof. 
Szukalski.

Przytoczone dane nie po-
kazują pełnej skali rozpadu 
związków, bo emigranci roz-
wodzą się również przed za-
granicznymi sądami. W tym 
wypadku nie ma jednak ofi-
cjalnych danych, bo GUS ich 
nie zbiera. – Statystyka nie 
obejmuje też rozwodów emi-
grantów, którzy przebywają 
za granicą stosunkowo krót-
ko i przy sprawie rozwodo-

wej nie podają, że mieszkają 
w innym państwie. Takich 
przypadków może być dużo. 
Prawdopodobnie z tego po-
wodu mieliśmy gwałtowny 
wzrost rozwodów z 45–48 
tys. w latach 2002–2003 tuż 
przed akcesją Polski do Unii 
do 68–72 tys. w latach 2005–
2006 – mówi prof. Szukalski.

W 2017 r. było w Polsce 
65,3 tys. rozwodów – w tym 
ponad 4 proc. w wyniku po-
zwów z zagranicy. Ale pod 
tym względem daleko nam 
do wielu krajów Unii Euro-
pejskiej. Prym w tych staty-
stykach wiedzie Portugalia. 
Według dostępnych danych 
w 2015 r. na każde zawarte 
tam 1000 małżeństw roz-
padło się aż 704. W czołówce 
są też Luksemburg, Hiszpa-
nia, Belgia, Dania, Finlandia, 
Czechy, Holandia i Francja. 
Polska jest na tej liście na 
21. miejscu – na 1000 zawie-
ranych małżeństw przypadło 
356 rozwodów.  ©℗

Koniec ze wspólnotą stołu i łoża. O złym  
wpływie emigracji na trwałość małżeństw 
 społeczeństwo    
Od przystąpienia 
Polski do Unii ponad 
trzykrotnie wzrosła 
liczba rozwodów 
orzeczonych w naszym 
kraju na wniosek 
przebywających  
za granicą partnerów

RMŹródło: Główny Urząd Statystyczny

Z POWÓDZTWA
MĘŻA 

Z POWÓDZTWA
ŻONY 
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ROZWODY ORZECZONE W POLSCE 
NA PODSTAWIE POZWÓW Z ZAGRANICY 

ROZWODY ORZECZONE W POLSCE 
według krajów zamieszkania osób wnoszących o rozwód w 2017 r. 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

351

352

525

783

924

891

866

852

885

994

919

1130

1238

1198

816465

955603

1314789

19861203

22001276

21731282

21401274

21191267

21401255

23691375

21861267

26451515

26901452

28291631

WIELKA BRYTANIA

926 NIEMCY

768

IRLANDIA

264

HOLANDIA

182

NORWEGIA

118

USA

78

WŁOCHY 

77

BELGIA

72

FRANCJA

65

SZWECJA

42

AUSTRIA 

37

SZWAJCARIA

36

 13 stycznia 2016 r. 
– Komisja Europejska za-
niepokojona zmianami 
w ustawie o Trybunale Kon-
stytucyjnym po raz pierwszy 
w historii wszczyna proce-
durę ochrony praworząd-
ności;

 27 lipca 2016 r. – KE wydaje 
pierwsze z serii rekomen-
dacji, zalecając polskiemu 
rządowi m.in. publikację 
i przestrzeganie wyroków 
TK; premier Beata Szydło 
uznała stanowisko Brukseli 
za bezpodstawne;

 14 października 2016 r. 
– Komisja Wenecka, organ 
doradczy Rady Europy, 
wydaje opinię krytyczną 
wobec zmian w TK;

 21 grudnia 2016 r. – drugi 
pakiet zaleceń – dotyczący 
wyboru prezesa TK;

 27 lipca 2017 r. – KE wydaje 
trzecie rekomendacje doty-
czące zawetowanych trzy 
dni wcześniej przez pre-
zydenta ustaw o KRS i SN; 
Komisja ma też zastrzeże-
nia do zróżnicowania wieku 
emerytalnego sędziów kobiet 
i sędziów mężczyzn;

 20 grudnia 2017 r. – wszczę-
cie procedury w ramach art. 7 
unijnego traktatu, KE wydaje 
czwarte zalecenia dotyczą-
ce TK, KRS i SN; kieruje też 
wniosek do Trybunału Spra-
wiedliwości UE w związku ze 
zróżnicowaniem wieku eme-
rytalnego sędziów;

 9 stycznia 2018 r. – nowy 
premier Mateusz Morawiec-
ki spotyka się w Brukseli 
z przewodniczącym KE Je-
anem-Claude’em Junckerem;

 22 marca 2018 r. – PiS za-
powiada pierwsze korekty 
w ustawach o sądownictwie;

 2 maja 2018 r. – Komisja 
proponuje uzależnienie 
wypłat unijnych funduszy od 
przestrzegania zasad prawo-
rządności;

 4 maja 2018 r. – PiS za-
powiada ograniczenie 
skargi nadzwyczajnej;

 7 czerwca 2018 r. – wniosek 
KE o postawienie kolejnego 
kroku w procedurze – wy-
słuchania Polski przez kraje 
członkowskie.  ©℗

Historia zmagań o praworządność

 wspólnota   Komisja 
Europejska chce, by 
rząd wytłumaczył 
się ze zmian 
w sądownictwie 
przed krajami 
członkowskimi. – Nie 
będziemy rwać włosów 
z głowy – komentuje 
nasz dyplomata
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Kraj

Był pan w Polsce wielokrot-
nie. Jak się tu panu podoba?
Uwielbiam Polskę. Polscy 
żołnierze walczyli ramię 
w ramię z żołnierzami ame-
rykańskimi w Iraku i w Afga-
nistanie, w USA jest duży 
szacunek dla Polski. 

Jeśli pan tak nas lubi, to 
czemu jest pan przeciwny 
stworzeniu stałych baz 
amerykańskich w Polsce?
Nie jestem przeciwny sta-
łym amerykańskim bazom 
w Polsce. Ale Sojusz Północ-
noatlantycki jest zdecydowa-
nie silniejszy, jeśli członko-
wie konsultują ze sobą ruchy, 
które mogą wpłynąć na po-
ziom bezpieczeństwa. A kon-
sekwencje powstania takich 
baz będą również odczuwal-
ne dla innych członków So-
juszu Północnoatlantyckiego 
– jego spójność jest kluczowa! 
Dlatego zanim Stany Zjedno-
czone zdecydują się na taki 
ruch, powinny go skonsulto-
wać z sojusznikami. Nie cho-
dzi o otrzymanie zielonego 
światła, ale o konsultację.

Podkreślam, że zagroże-
nie ze strony Rosji jest praw-
dziwe. Nie mam tu żadnych 
wątpliwości. Ta groźba to 
osłabienie Sojuszu. Nie są-
dzę, by obecnie Rosja miała 
intencję albo zdolność, żeby 
najechać i podbić Europę 
w sposób, którego oczeki-
waliśmy, gdy byłem młodym 
żołnierzem jeszcze w latach 
80., podczas zimnej woj-
ny. Wtedy spodziewaliśmy 
się wielkiej ofensywy aż do 
Renu i taki był plan rosyjski. 
Teraz on jest inny. Rosja chce 
zmienić świat i być przy sto-
liku, gdzie grają mocarstwa. 
Chce być postrzegana jako 
potęga. By to zrobić, musi 
podważać autorytet Soju-
szu Północnoatlantyckiego 
i Unii Europejskiej. Dlatego 
będzie robić wszystko, by 
wbić klin między państwa 
NATO. Gdy podsumuje się 
zasoby 29 członków Sojuszu, 
wspólną ekonomię, potencjał 
demograficzny czy wreszcie 
militarny, to w każdej dzie-
dzinie jest to więcej, niż ma 
Rosja. Z militarnego punktu 
widzenia podczas ataku na 
pewno by używali pocisków, 
ale również dezinformacji.

Co już widzimy…
Na pewno użyliby też Spec-
nazu i zawsze jest zagroże-
nie użycia broni jądrowej 
czy wielkich sił wojska. Ale 
znacznie bardziej prawdo-
podobne jest postawienie na 

„zielone ludziki plus”, gdzie 
Rosja chciałaby pokazać, że 
NATO nie potrafi chronić 
jednego ze swoich członków. 
Prawdziwym zagrożeniem 
jest szybkie, krótkie uderze-
nie, zanim Sojusz może od-
powiedzieć.

Najpoważniejszym wy-
zwaniem, któremu musi-
my zapobiegać, jest osłabia-
nie naszej spójności. Jeśli 
Rosjanie będą widzieli, że 
działamy wspólnie, że żad-
ne państwo nie ma wątpli-
wości, by przyjść z pomocą 
każdemu z sojuszników, to 
nie zrobią błędnej kalkulacji 
i nie zaatakują. Dlatego tak 
bardzo podkreślam spójność. 

Proszę spojrzeć na to, co 
się wydarzyło podczas szczy-
tu w Warszawie. Wówczas 
wszystkie 28 krajów zgodzi-
ło się, że Sojusz musi przejść 
z polityki wspierania do od-
straszania. Decyzja o wy-
słaniu batalionowych grup 
bojowych do Polski, Litwy, 
Łotwy i Estonii i podporząd-
kowanie ich strukturom do-
wódczym krajów gospodarzy 
została podjęta jednomyśl-
nie. Te kwestie ustalono 
w czasie administracji pre-
zydenta Obamy, ale wspólnie 
z sojusznikami. Za wszelką 
cenę będę bronił spójności 
NATO, bo na tym się opiera 
logika działania tej organi-
zacji. 

Gdy wchodziliśmy do NATO, 
nasi zachodni partnerzy 
zawarli niejako porozumienie 
z Rosją, że stałe instalacje 
wojskowe Sojuszu w Polsce 
nie powstaną. Pana słowa 
w pewnym sensie 
potwierdzają, że jesteśmy 
sojusznikiem drugiej kate-
gorii. 
Po pierwsze, od upadku że-
laznej kurtyny wciąż są tu 
obecni żołnierze amery-
kańscy, a teraz nad Wisłą 
stacjonuje najwięcej wojsk 
lądowych USA w Europie, 
poza Niemcami. Jest tu część 
Brygady Lotnictwa Bojowe-
go, Pancerna Brygadowa 
Grupa Bojowa (ABCT), ba-
talion logistyczny, jest wy-
sunięte dowództwo dywizji, 
batalionowa grupa bojowa 
w Orzyszu, powstaje baza 
systemu Aegis Ashore w Re-
dzikowie itd. Warto spojrzeć 
z dystansem i zobaczyć, jak 
wiele Amerykanów już tu 
faktycznie jest. 

Polska jako sprawdzony 
sojusznik i świetny gospo-
darz zrobiła bardzo wiele, by 
nam zapewnić dobre warun-

ki do stacjonowania i treno-
wania. Jesteście kluczowym 
sojusznikiem w NATO, ale 
głównie z powodu tego, co 
sami zrobiliście. Bierzecie 
udział w misjach zagranicz-
nych, modernizujecie wojsko, 
pomagacie nam trenować 
ukraińską armię w Jaworo-
wie na Ukrainie. Wasze woj-
sko jest m.in. w Rumunii. 
Olbrzymią pracę, wspólnie 
z Niemcami i Danią, wkła-
dacie również w funkcjono-
wanie dowództwa korpu-
su północno–wschodniego 
w Szczecinie. Jeśli chodzi 
o wzmacnianie wojsk USA 
w Polsce, to chciałbym, aby-
śmy rozbudowali strukturę 
naszego wysuniętego do-
wództwa w Poznaniu do 
pełnego dowództwa.

Ale symbolicznie wciąż 
jesteśmy gorszym członkiem. 
Jeśli USA chciałyby stworzyć 
stałą bazę w Niemczech, we 

Włoszech czy w Hiszpanii 
i tamtejsze rządy by się na to 
zgadzały, to w ogóle by nie 
było żadnej debaty. A jeśli 
my proponujemy taki ruch, 
to pan stwierdza, że nie, bo 
Rosja może mieć coś prze-
ciwko.
To nieprawda. Moja argu-
mentacja nie dotyczy Rosji. 
Jedyne, co mnie interesuje, to 
by Rosjanie byli przekonani, 
że Sojusz jest tak silny, że nie 
opłaca się z nim zadzierać. 
Zdecydowanie nie uważam, 
by cokolwiek, co robimy, było 
prowokacyjne w stosunku do 
Rosji. Powtórzę raz jeszcze, 
zanim w Polsce powstaną 
bazy stałe USA, powinniśmy 
to skonsultować z innymi so-
jusznikami. 

USA od lat pokazują swoje 
wsparcie dla Polski. Oczywi-
ście każda relacja ma swoje 
górki i dołki, ale w katego-
riach bezpieczeństwa nie 
macie lepszego, bardziej 

niezawodnego sojusznika 
niż Stany Zjednoczone.

Jak pan ocenia bezpie-
czeństwo regionu 
w ostatnich latach?
Nie ma wątpliwości, że Ro-
sja je radykalnie zmieniła. To 
się zaczęło już w 2008 r., gdy 
najechała Gruzję. Ale Zachód 
nie zareagował. Nie dostrze-
gliśmy, ja na pewno tak tego 
wówczas nie postrzegałem, 
że coś się zmieniło. Ale za-
jęcie Krymu to był moment, 
kiedy wszyscy się obudzili-
śmy: Rosja zmieniła granicę 
innego państwa, używając 
siły. Nawet państwa, które 
mają tradycyjne sympatie 
i relacje biznesowe z Rosją, 
powiedziały, że to jest nie do 
zaakceptowania. Sojusz po-
winien zostać pochwalony 
za to, jak szybko zareagował, 
najpierw na szczycie w Wa-
lii, potem w Warszawie, 
a kontynuację tego zapewne 
zobaczymy na najbliższym 
szczycie w Brukseli. Tutaj 
też zostaną potwierdzone 
decyzje o nowych dowódz-
twach.

Patrząc na te zmiany 
– inwazję rosyjską na Gruzję 
i na Ukrainę – powinniśmy 
się obawiać?
Obawiać nie. Ale powinni-
śmy być czujni. Od wieków 
Rosja respektuje tylko siłę 
i jeśli rozbroimy się, to sta-
niemy się podatni na atak. 
Nie sądzę, by Moskwa my-
ślała w kategoriach wojna 
– pokój. To państwo jest cią-
gle na wojnie, tylko walczy 
różnymi metodami. Raz 
użyje cyberataku, raz dezin-
formacji, ale ciągle wywie-
ra presję. Dziś doskonale to 
widać na Morzu Azowskim, 
gdzie zaczęli przechwyty-
wać ukraińskie statki. Most 
łączący Krym z Rosją daje 
im możliwość odcięcia por-
tu w Mariupolu, który jest 
jednym z ważniejszych por-
tów Ukrainy. Ostatnio Rosja 
ogłosiła przeprowadzanie 
ćwiczeń wojskowych na wo-
dach terytorialnych Ukra-
iny, to jest ciągłe wywiera-
nie nacisku. Oczywiste jest, 
że nie mają zamiaru opusz-
czenia Krymu. Dlatego ro-
zumiemy zaniepokojenie 
naszych sojuszników w re-
jonie Morza Czarnego, np. 
Rumunii. Sojusz musi być 
silny nie tylko na Bałtyku, 
ale również tam. 

Co pan sądzi o zaopatrze-
niu Ukrainy przez USA 
w przeciwpancerne pociski 
kierowane Javelin?
Ostatecznie na Ukrainie nie 
będzie innego rozwiązania 
niż dyplomatyczne. Chciał-
bym, żeby porozumienie 
mińskie było respektowane, 
ale tak nie jest. Rosja nie ma 
zamiaru realizować tego, na 
co się zgodziła. Bismarck 
powiedział kiedyś, że żad-
na umowa z Rosją nie jest 
warta papieru, na którym 
ją spisano. Moskwie jest 

wygodnie z Ukrainą taką, 
jaka jest. Nie muszą za dużo 
robić i jest to dla nich sto-
sunkowo tanie, by utrzymy-
wać separatystów. To cały 
czas osłabia rząd prezydenta 
Poroszenki i uniemożliwia 
wstąpienie Ukrainy do UE 
czy NATO. Trzeba by było 
zrobić coś, co zmieni kal-
kulację Rosji. 

Jak możemy zmniejszyć 
napięcie w naszym regionie?
Chodzi o to, by ataki były 
dla Rosji bolesne i nieopła-
calne. Właśnie javeliny są 
dobrym tego przykładem. 
To pokazuje zaangażowanie 
USA w tym regionie świata. 
Z kolei UE powinna utrzy-
mywać sankcje na Rosję. 

Jakie przewiduje pan zmiany 
w bezpieczeństwie w Europie 
Środkowo-Wschodniej 
w najbliższych latach?
Center for European Poli-
cy Analysis (CEPA), gdzie 
zajmuję się studiami stra-
tegicznymi, przygotowuje 
właśnie rekomendacje, jak 
wzmocnić wschodnią flankę 
NATO, szczególnie w rejo-
nie Bałtyku, ale nie tylko. Je-
stem współautorem raportu 
o sytuacji w przesmyku su-
walskim, który przekażemy 
decydentom jeszcze przed 
lipcowym szczytem NATO. 
Ten region może być po-
strzegany jako pięta achil-
lesowa Sojuszu, ale trzeba 
zrobić wszystko, by takie 
miejsca wzmocnić. 

Litwa, Łotwa, Estonia, 
Polska czy Węgry robią 
dużo, by wzmocnić swoją 
obronę. Jeśli do tego do-
łożymy Finlandię i Szwe-
cję, to widać, że za 3–5 lat 
wschodnia flanka NATO 
będzie znacznie silniejsza. 
Także Rumunia jest na do-
brej ścieżce.

Myślę także, że Sojusz 
dostrzeże, że Morze Czar-
ne potrzebuje takiej samej 
uwagi jak Morze Bałtyckie. 
Wreszcie trzecią kwestią 
jest to, że zobaczymy po-
prawę zdolności mobilności 
wojsk, poprawę możliwości 
przerzutu. Ostatnio mówił 
o tym np. premier Holan-
dii na forum Europejskiej 
Agencji Obrony. 

Ale o tym pan mówił trzy 
lata temu i nic się nie zmie-
niło.
Biorę część winy na siebie, 
może nie tłumaczyłem tego 
wystarczająco dobrze. Te-
raz widzę, że o tym trzeba 
było rozmawiać z UE, która 
ma odpowiednie procedury 
i środki. Jestem optymistą 
w kwestii unijnego mecha-
nizmu współpracy struktu-
ralnej PESCO. Jeśli faktycz-
nie politycy zrealizują to, co 
obiecują. Mam nadzieję, że 
wybierani liderzy będą po-
trafili wyjaśnić swoim wy-
borcom, dlaczego inwesto-
wanie w obronność jest tak 
istotne.  ©℗
 Rozmawiał Maciej Miłosz

Austria zamyka meczety  
i deportuje imamów  
– To krok wciągający świat w nową 
wojnę między Krzyżowcami i Półksię-
życem – stwierdził turecki prezydent 
Recep Erdoğan

Szef MSZ mówi o potrzebie  
pilnej korekty ustawy o IPN    
Jacek Czaputowicz zgodził się z opinią wicepremiera 
Jarosława Gowina, że potrzebna jest pilna korekta 
ustawy o IPN. – W stosunkach z USA i Izraelem jest 
to problem – powiedział szef MSZ w RMF

„Małżeństwo dla wszystkich,  
bo miłość nie wyklucza” 
Ulicami Warszawy przeszła 18. Parada 
Równości. Zdaniem organizatorów uczestni-
czyło w niej ok. 45 tys. osób. Według policji, 
liczba ta jest „kilkukrotnie przeszacowana”fo
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Gen. Ben Hodges, były dowódca US Army w Europie

Nie mówię „nie”  
bazom USA w Polsce
 wywiad  Hodges: Podkreślam, że zagrożenie ze strony Rosji jest prawdziwe. 
Nie mam tu żadnych wątpliwości. Ta groźba to osłabienie Sojuszu
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Gospodarka
Kursy średnie 
walut NBP 
08.06.2018 R.

DOLAR AMERYKAŃSKI (USD) 3,6479 PLN
EURO (EUR) 4,2912 PLN
FRANK SZWAJCARSKI (CHF) 3,7136 PLN
FUNT SZTERLING (GBP) 4,8900 PLN
HRYWNA UKRAIŃSKA (UAH) 0,1396 PLN

Łukasz Wilkowicz 
lukasz.wilkowicz@infor.pl

W drugiej połowie ubiegłe-
go roku bankom udawało 
się uzyskiwać przychody 
z prowizji przekraczające 
4,5 mld zł kwartalnie – wy-
nika z danych Narodowego 
Banku Polskiego. Zbiorczych 
informacji o wynikach sek-
tora w I kwartale tego roku 
jeszcze nie ma, ale w ban-
kach giełdowych generalnie 
dominuje wzrostowa ten-
dencja, jeśli chodzi o wyniki 
prowizyjne. To efekt podwy-
żek opłat czy w grę wchodzą 
inne czynniki?

Z danych Eurostatu, unij-
nego biura statystyczne-
go, wynika, że w tym roku 
usługi finansowe w Polsce 
wyraźnie potaniały. W lu-
tym statystycy zanotowali  
10-proc. spadek cen w kate-
gorii „inne usługi finanso-
we”. Obejmują one nie tyl-
ko prowizje płacone przez 
klientów banków, ale rów-
nież usługi pocztowe, kanto-
ry, sprzedawców produktów 
inwestycyjnych czy prywat-
ne fundusze emerytalne. 
Eurostat nie odpowiedział 
w piątek na pytanie DGP, 
z czym był związany spa-
dek cen usług finansowych.

W dół i w górę
Biuro statystyczne bierze 
pod uwagę ceny płacone 
przez konsumentów. Ten 
segment monitoruje rów-
nież Narodowy Bank Polski, 
który co pół roku sprawdza 
cenniki kilkunastu najwięk-
szych banków.

„Średnia miesięczna opła-
ta za prowadzenie standar-
dowego rachunku płatnicze-
go dla klientów detalicznych 
w polskich bankach w dru-
gim półroczu 2017 r. wynio-
sła 5,03 zł i wzrosła w stosun-
ku do czerwca 2017 r. o 6,12 
proc.” – napisano w ostat-
nim takim raporcie, opu-
blikowanym w marcu. 
Według NBP w tym czasie 
spadły ceny usług powiąza-
nych z rachunkiem. W dół 
poszły też opłaty za korzy-
stanie z kart wydawanych 
do rachunków.

Bank centralny ocenia, 
że główny powód zmian to 
upraszczanie oferty. „Ponad-
to polityka cenowa banków 
nadal faworyzowała samo-
obsługową realizację usług 
płatniczych przez klientów 
przy wykorzystaniu zdal-
nych kanałów komunikacji 
przy jednoczesnym ograni-
czaniu sieci bankomatów 
krajowych umożliwiających 
bezprowizyjne wypłaty go-
tówki” – stwierdzają auto-
rzy analizy.

Tak sytuacja wygląda 
w krótkim okresie. A jak 
jest w dłuższym? Obawy, że 
ceny usług bankowych wzro-
sną, pojawiały się w związ-
ku z wprowadzeniem na 

początku 2016 r. podatku 
od instytucji finansowych. 
Dlatego w ustawie, która 
wprowadziła podatek, zna-
lazł się tez zakaz podwyżek 
uzasadnianych nowym ob-
ciążeniem.

Według ostatniego pod-
sumowania NBP przed wej-
ściem w życie podatku pod 
koniec 2015 r. średnia mie-
sięczna opłata za prowadze-
nie standardowego rachun-
ku wynosiła 4,09 zł. Oznacza 
to, że w ciągu dwóch lat 
wzrosła o prawie 23 proc. 
W przypadku opłaty za ko-
rzystanie z karty debeto-
wej wzrost wynosi prawie 
15 proc., i to już po spadku 
w porównaniu z czerwcem 
ub.r. (w grudniu 2017 r. śred-
nia opłata wynosiła 4,45 zł). 
Wzrosła też przeciętna pro-
wizja za przelew w oddziale 
banku. To jednak ma stosun-
kowo niewielkie znaczenie, 
bo klienci coraz rzadziej 
transferują gotówkę w taki 
sposób. Wizyty w oddzia-
łach zastępowane są przez 
przelewy internetowe, a te 
są darmowe albo prowizja od 
nich jest bardzo mała.

Duzi zarabiają więcej
Wpływy z prowizji rosną, 
widać też wzrosty w nie-
których pozycjach cenni-
ków banków. Nie oznacza 
to jednak, że przeciętny po-
siadacz konta płaci więcej. 
DGP przyjrzał się temu, jak 
wyglądają wyniki prowizyj-
ne w przeliczeniu na klienta 
w poszczególnych bankach, 
których akcje są notowane 
na giełdzie. Porównaliśmy 
dane za I kwartał tego roku 
z podobnym okresem sprzed 
roku i dwóch lat.

Jak się okazuje, w tym 
roku wzrosty zanotowały 
największe banki. W mniej-
szych instytucjach docho-
dy w przeliczeniu na klienta 
lekko spadły. 7-proc. zwyż-
kę zanotował PKO BP. Liczba 
klientów wzrosła tam w cią-
gu roku o 3 proc., ale wpły-
wy z prowizji – o 11 proc. 
– Wzrost wyniku prowizyj-
nego PKO Banku Polskie-
go w segmencie detalicz-
nym jest efektem zarówno 
przyrostu liczby klientów, 
ich „uproduktowienia”, jak 
i istotnego zwiększenia skali 
transakcyjności. Na wynik 
wpływa także silny rozwój 
działalności biznesowej 
w najbardziej dochodowych 
obszarach, takich jak fundu-
sze inwestycyjne, leasing czy 
pożyczki gotówkowe – wy-

jaśnia Aneta Styrnik-Chaber 
z biura prasowego banku.

U lidera krajowego sekto-
ra bankowego wzrost, choć 
w mniejszej skali, miał miej-
sce również w I kwartale po-
przedniego roku. To po części 
mógł być efekt zmian w tary-
fie opłat i prowizji zapowie-
dzianych na początku 2016 r. 

Wynik prowizyjny na 
klienta urósł także w Pe-
kao – tam rok wcześniej był 
spadek w podobnej skali, czy 
w Banku Zachodnim WBK 
(rok wcześniej był minimalny 

wzrost). Z kolei w ING Banku 
Śląskim i w Millennium miał 
miejsce spadek (po ubiegło-
rocznym wzrostach).

Ważne tempo
Banki zwracają jednak 

uwagę, że wyniki dla jed-
nego kwartału mogą nie 
być miarodajne. Tak jest 
w ING BSK, który w prze-
liczeniu na klienta zano-
tował w tym roku spadek 
dochodu. – Niższa dyna-
mika wyniku z tytułu opłat 
i prowizji to głównie skutek 

ujemnej dynamiki wyni-
ku na kartach płatniczych 
i kredytowych – tłumaczy 
Maciej Kałowski z biura re-
lacji inwestorskich Banku 
Śląskiego. – Jest to zwią-
zane z różnym ujęciem 
(dodatniego) rozliczenia 
współpracy z partnerami, 
czyli organizacjami Visa 
i MasterCard. W 2017 r. roz-
liczenie zostało zaksięgo-
wane w I kwartale, w tym 
roku spodziewamy się tego 
w II kwartale – dodaje.

Artur Kulesza, odpowie-
dzialny za relacje inwestor-
skie w Millennium, wska-
zuje z kolei, że w ubiegłym 
roku bankom pomagała ni-
ska baza z 2016 r., związana 
ze zmianami dotyczącymi 
oferowania ubezpieczeń. 
Wprowadzenie przez Ko-
misję Nadzoru Finansowe-
go tzw. rekomendacji U wy-
musiło modyfikację oferty, 
co doprowadziło do spad-
ku dochodów. Rekomenda-
cja weszła w życie wiosną 
2015 r. (pierwszym pełnym 
rokiem jej obowiązywania 
był 2016). Wcześniej wpływ 
z prowizji obniżały ustawo-
we cięcia prowizji za trans-
akcje kartowe.

W przypadku niektórych 
banków wpływ na dynami-
kę dochodów w przelicze-
niu na klienta ma tempo 
zdobywania rynku. Oso-
by, które otwierają rachu-
nek, początkowo nie dają 
dużego zarobku: opłata za 
prowadzenie rachunku 
jest często zredukowana, 
klienci korzystają z konta 
– i dodatkowych usług – w 
ograniczonym zakresie, nie-
wielkie są też zgromadzo-
ne na koncie oszczędności. 
Dopiero z czasem sytu-
acja zaczyna się zmieniać. 
Na przykład wówczas, gdy 
klient skorzysta z oferty po-
życzki gotówkowej. To jeden 
z najbardziej dochodowych 
produktów. Podnosi on jed-
nak głównie marżę odset-
kową, a nie prowizyjną. Tej 
drugiej sprzyjała natomiast 
do niedawna korzystna ko-
niunktura giełdowa. Wzro-
sty cen akcji w połączeniu 
z niskim oprocentowaniem 
depozytów zachęcały klien-
tów do kupowania funduszy 
inwestycyjnych. To zaś bez-
pośrednio przekłada się na 
wynik prowizyjny. Na taki 
efekt zwraca uwagę Artur 
Kulesza z Millennium.  ©℗

Stawki nie rosną, a zarobek tak
 finanse   Większe 
dochody banków 
z prowizji to efekt 
nie tyle zmian 
w taryfach, ile tego, że 
sprzedają nam więcej 
produktów
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Problemy finansowe, w ja-
kie popadł w ostatnim cza-
sie GetBack, doprowadziły 
do trzęsienia ziemi w zarzą-
dzie i radzie nadzorczej spół-
ki. Nowe twarze, które się 
w nich pojawiły, mają wy-
prowadzić spółkę na prostą 
i przeprowadzić jej restruk-
turyzację. 

Ryzyko konfliktu 
interesów
Wśród osób powołanych 
30 maja do rady nadzorczej 
GetBacku znalazł się Prze-
mysław Schmidt. To praw-
nik, menedżer i bankier in-
westycyjny z wieloletnim 
doświadczeniem. Patrząc 
na jego CV, zrekrutowanie 
go do pracy w radzie nad-
zorczej GetBacku nie dziwi. 
Gdyby nie fakt, że nałożyło 
się na jego pracę w komite-
cie inwestycyjnym Fundu-
szu Inwestycji Samorządo-
wych, zarządzanego przez 
Polski Fundusz Rozwoju. 
Potencjalny problem został 
już jednak rozwiązany.

– W związku z niedopeł-
nieniem przez Przemysła-
wa Schmidta obowiązku 
uprzedniego poinformowa-
nia PFR o podjęciu funkcji, 
które mogą powodować po-
tencjalne ryzyko konfliktu 
interesów, PFR po powzię-
ciu informacji o powołaniu 
Przemysława Schmidta do 
rady nadzorczej GetBacku 
na bazie publicznego komu-
nikatu tej spółki, wystoso-
wał do niego pismo wzywa-
jące go do usunięcia ryzyka 
konfliktu interesów zgod-
nie z obowiązującymi pro-
cedurami. W dniu 6 czerwca 
Przemysław Schmidt poin-
formował PFR o złożeniu 
rezygnacji z funkcji w Fun-
duszu Inwestycji Samorzą-
dowych – odpowiedziało na 
nasze pytania biuro prasowe 
państwowego wehikułu fi-
nansowego. 

Schmidt jako niezależny 
członek komitetu inwesty-
cyjnego, nie zajmował się in-

westowaniem w spółki. Był 
do niego powołany w sierp-
niu 2015 r., kiedy jeszcze 
funkcjonował protoplasta 
PFR, czyli powołana za rzą-
dów poprzedników spółka 
Polskie Inwestycje Rozwo-
jowe. Wówczas Schmidt 
dołączył także do komitetu 
inwestycyjnego Funduszu 
Inwestycji Polskich Przed-
siębiorstw (zrezygnował 
z końcem kwietnia 2017 r.). 
Zasiadał również w radzie 
nadzorczej samego PIR.

Zadaniem członków ko-
mitetów powoływanych na 
trzyletnie kadencje jest nie-
zależna ocena projektów in-
westycyjnych, aby ich wybór 
dokonywany był na podsta-
wie rachunku ekonomicz-
nego, a nie motywacji  po-
litycznych. Dodatkowo taka 
konstrukcja pozwala nie zali-
czać PFR i będących pod jego 
skrzydłami funduszy do sek-
tora finansów publicznych. 
Co za tym idzie, ich dzia-
łalność biznesowa, chociaż 
spółkę w 100 proc. kontrolu-
je państwo, nie podbija nam 
statystyk deficytu i długu pu-
blicznego.

– To dmuchanie na zimne 
ze strony PFR. Przemysław 
Schmidt to człowiek z wie-
loletnim doświadczeniem 
w pracy w wielu radach nad-
zorczych, profesjonalista, ale 
postawił państwową spółkę 
w trudnej wizerunkowo sy-

tuacji, uwzględniając to, co 
się dzieje wokół GetBacku  
– mówi nam menedżer jed-
nej ze spółek giełdowych.

W PFR nikt nie był uprze-
dzony o zamiarze dołącze-
nia Schmidta do rady nad-
zorczej windykatora. PFR 
zaś jest stroną w sprawie 
podejrzenia manipulowa-
nia informacją przez byłego 
prezesa GetBacku Konra-
da Kąkolewskiego oraz byłą 
wiceprezes Annę Paczuską. 
To oni podpisali się pod 
feralnym komunikatem, 
w którym spółka przekony-
wała, że prowadzi rozmo-
wy o finansowaniu z PFR 
i PKO BP. Państwowe pod-
mioty zdementowały te in-
formacje. Paweł Borys, któ-
ry szefuje państwowemu 
funduszowi, zgłosił sprawę 
do Komisji Nadzoru Finan-
sowego, a ta zawiadomiła 
o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa prokuraturę. 
Kąkolewski dzień po komu-
nikacie stracił stanowisko 
prezesa. Do dzisiaj jednak 
podtrzymuje, że rozmowy 
miały miejsce, a spółka była 
zobowiązana poinformo-
wać o nich akcjonariuszy. 
Nadzór w tej sprawie wziął 
jednak stronę PFR i PKO BP. 
W toku kolejnych ustaleń 
zaś skierował do prokura-
tury szereg nowych zawia-
domień. Na razie śledztwo 
toczy się w sprawie i nikt 

nie ma postawionych za-
rzutów.

Co najmniej niezręczność
Przemysław Schmidt nie miał 
nic wspólnego z poprzed- 
nimi władzami GetBacku. Do 
rady nadzorczej spółki trafił 
10 dni temu. Jest jej wice-
przewodniczącym, zasiada 
też w komitecie audytu oraz 
kieruje komitetem do spraw 
restrukturyzacji. 

PFR nie chce być w żaden 
sposób kojarzony z bory-
kającym się z problemami 
windykatorem. Pod koniec 
maja państwowa spółka 
przedstawiła kalendarium 
jej kontaktów z przedsta-
wicielami GetBacku, które 
ma być dowodem na to, że 
nie była zainteresowana 
współpracą i nie deklaro-
wała wsparcia finansowe-
go ani nie prowadziła żad-
nych negocjacji.

Stąd taka reakcja na po-
wołanie członka komite-
tu inwestycyjnego jednego 
z funduszy zarządzanych 
przez PFR. Co ciekawe, Prze-
mysław Schmidt zasiada 
w innych radach nadzor-
czych i łączył to przez ostat-
nie lata z pracą na rzecz 
państwowego funduszu. Jest 
od października 2017 r. sze-
fem rady nadzorczej spółki 
Yawal, w 2013 r. został człon-
kiem rady Rafako, a dwa lata 
później dołączył do organu 
nadzoru w Pagedzie. 

Dlaczego więc w tym 
przypadku postąpiono ina-
czej, chociaż PFR utrzymu-
je, że konfliktu interesów 
nie było? – Z uwagi na pu-
blikację przez GetBack nie-
prawdziwego raportu bieżą-
cego na temat rzekomych 
negocjacji PFR z GetBac-
kiem i powstałym w tym 
zakresie ryzykiem sporów 
prawnych, w ocenie PFR 
taka sytuacja może rodzić 
potencjalne ryzyko konflik-
tu interesów w przyszłości 
– tłumaczy biuro praso-
we funduszu.

Z taką argumentacją zga-
dzają się również eksperci. 
– Z mojego punktu widze-
nia to jest sytuacja, która 
mogła być niezręczna. Po-
tencjalny konflikt interesów 
mógł występować w związ-
ku z komunikatem, jaki wy-
dał GetBack, a który został 
stanowczo zdementowany 
przez PFR i PKO BP – pod-
kreśla Mariusz Kanicki, 
makler i konsultant oraz 
autor blogu „Mój Giełdowy 
Punkt Widzenia”.

 Z Przemysławem 
Schmidtem nie udało nam 
się skontaktować i uzyskać 
jego komentarza.  ©℗

PFR nie chce być 
kojarzony z GetBackiem
 kadry   Przemysław 
Schmidt nie 
będzie łączył pracy 
w radzie nadzorczej 
windykatora 
z zasiadaniem 
w komitecie 
inwestycyjnym 
funduszu 
zarządzanego przez 
państwową spółkę

 patronat 

W ciągu najbliższych kil-
kunastu lat zniknąć ma 30 
proc. zawodów. Ich zadania 
przejmą roboty. Naukowcy 
jednak uspokajają: nie gro-
zi nam masowe bezrobocie, 
bo rozwój technologiczny 
spowoduje konieczność 
powołania do życia no-
wych specjalności.

O tym, jak zmieni się 
rynek pracy w Polsce i na 
świecie, oraz na inne te-
maty związane z budo-
waniem gospodarki przy-
szłości w kraju i na świecie 
dyskutować będą w dniach 
18–20 czerwca w Sopocie 
w trakcie obrad VIII Euro-
pejskiego Kongresu Finan-
sowego przedstawiciele 
władz, instytucji finan-
sowych, przedsiębiorstw 
prywatnych i publicznych 
oraz ekonomiści i eksper-
ci z Polski i zagranicy. De-
baty dotyczyć będą m.in. 
innowacji i ich 
wpływu na mo-
dele bizneso-
we instytucji 
finansowych, 
ryzyka syste-
mowego, biz-
nesu i ryzyka na 
rynku bankowym oraz roz-
woju rynku kapitałowego. 
Sporo też uwagi eksperci 
poświęcą atrakcyjności in-
westowania w Polsce oraz 
ryzyka z tym związanego, 
a także restrukturyzacji 
przedsiębiorstw i banków 
w kryzysie.

Nie zabraknie też próby 
znalezienia rozwiązania 
palącego problemu, któ-
ry niosą za sobą zmiany 
demograficzne. W pierw-
szym dniu podczas sesji 
plenarnej „Walka o ta-
lent. Starzejące się społe-
czeństwa, millennialsi, era 
start-upów i niskie bezro-
bocie” specjaliści spróbują 
zastanowić się, jak się do 
nich przygotować. Część 
zadań z pewnością przej-
mą roboty – według Mię-
dzynarodowej Federacji 
Robotyki istotnie wzro-
sły zamówienia na roboty 
przemysłowe: dotychczas 
instalowano ich ok 100–
120 tys. rocznie, w 2017 r. 

już prawie trzy razy wię-
cej (350 tys.). Prognozy 
wskazują, że liczba zamó-
wień wzrośnie do 500 tys. 
w 2020 r. Z kolei eksperci 
firmy doradczej McKinsey 
& Co. wyliczyli, że w tej 
chwili 49 proc. czasu pra-
cy – co odpowiada 7,3 mln 
miejsc pracy – poświęcamy 
na czynności, które mogą 
zostać zautomatyzowane. 

Czy oznacza to, że milen-
nialsi zostaną bez pracy? 
Niekoniecznie. Z badania 
Randstad Employer Brand 
Research wynika, że nie-
mal połowa respondentów 
uważa, iż automatyzacja 
to szansa na zwiększe-
nie jakości własnej pracy. 
Zaledwie 9 proc. ankieto-
wanych obawia się utraty 
pracy związanej z takimi 
przemianami. 

Spójrzmy na to nieco 
szerzej: sztuczna inteli-
gencja, roboty mają nas 
wyręczać w części zadań, 

ale w rzeczy-
wistości po-
winno się to 
przełożyć na 
jakość naszej 
pracy i zakres 
obowiązków 
w ramach 

naszych ról. 
Ktoś przecież musi pro-

gramować te rozwiąza-
nia, gromadzić i dostar-
czać dane wejściowe, aby 
sztuczna inteligencja mo-
gła się rozwijać. Sprawia 
to, że powstaje wiele cał-
kowicie nowych specja-
lizacji związanych z in-
nowacjami, tworzeniem 
technologii, opracowywa-
niem rozwiązań i ich pro-
jektowaniem. Dlatego już 
dziś kraje, które chcą być 
liderami w tej dziedzinie, 
stawiają na zaawansowaną 
edukację w zakresie tech-
nologii informatycznych, 
programowania, robotyki 
czy inżynierii na jak naj-
wcześniejszych etapach 
edukacji. Oczywiście w na-
szym osobistym interesie 
jest także rozwój w tym 
kierunku. W przyszłości 
efektem takiego podej-
ścia będzie zwiększenie 
naszych szans na global-
nym rynku pracy. ©℗ ELG

Robotyzacja nie 
pozbawi nas zajęcia

Wreszcie czas na wirtualną 
rzeczywistość? 
W Stanach Zjednoczonych do 2022 r.  
ma być ponad 55 mln aktywnych zestawów 
VR – tyle, ile osób opłacających abonament 
serwisu Netflix

Dlaczego chińskie aplikacje płatnicze 
są koszmarem bankierów z USA?   
Wszystko przez fascynację młodego pokolenia 
smartfonami. Nastolatki z urządzeń mobilnych 
przesyłają wiadomości, robią zakupy i wysyłają 
pieniądze za pomocą aplikacji Alipay i WeChat
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6 czerwca Przemysław Schmidt poinformował PFR o złożeniu 
rezygnacji z funkcji w Funduszu Inwestycji Samorządowych
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Tegoroczne zmiany ratingów państw w trzech głównych agencjach
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SKALE RATINGOWE
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Chorwacja

Białoruś
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agencjadata nowy stary
rating

zmiana

*- oznacza przegląd ratingu z możliwością obniżenia

Przed przeczytaniem tego artyku-
łu, spróbuj wpisać w swoją ulubio-
ną wyszukiwarkę zwrot „nowości 
o robotach” i zobacz, co wyskoczy. 
Masa tekstów o tym, jak technolo-
gia zmienia rynek pracy. Oraz o tym, 
że pracują efektywniej, pozwalając 
zwiększyć produktywność firm. Nie 
wydaje się to miłą lekturą. Robot 
w sieci handlowej Ocado na podsta-
wie zamówień online samodzielnie 
sortuje produkty i realizuje złożo-
ne zamówienia, a jego poszczególne 
części działają w znacznym stop-
niu niezależnie. Wraz ze wzrostem 
obecności robotów w codziennych 
wiadomościach naturalne staje się 
pytanie: kiedy robot zastąpi mnie 
w pracy? 

By na nie odpowiedzieć, musimy 
prześledzić rozwój zatrudnienia na 
przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. 
David Autor wraz ze współautora-
mi z MIT podjęli wyzwanie opisania 
ewolucji popytu na pracę w USA od 
lat 80. Punktem wyjścia było spo-
strzeżenie, że maleje popyt na pracę 
w zawodach płacących stawki bli-
skie średniej: głównie wykwalifiko-
wana produkcja i prace biurowe. Na 
pierwszy rzut oka zawody te różnią 
się od siebie, mają jednak coś wspól-
nego. Porównując księgowego i ope-
ratora koparki, możemy spostrzec, 
że duża część ich codziennych zadań 

jest rutynowa. Oznacza to, że pod-
daje się kodyfikacji, łatwo ją opisać 
listą instrukcji, które są wystarcza-
jąco precyzyjne, by zaprogramować 
ich wykonanie. Polecenie: dojedź ze 
Szczecina do Krakowa – nie jest pre-
cyzyjne, bo po drodze trzeba wielu 
złożonych decyzji. Ale polecenie: 
przenieś część A z miejsca oznaczo-
nego X w hali produkcyjnej i nakręć 
ją o 21 obrotów na część B w miej-
scu oznaczonym Z w hali produkcyj-
nej – jest już wyczerpującym opisem 
zadania.

Komputery i roboty nie mogą na-
tomiast wykonywać zadań wyma-
gających umiejętności manualnych, 
które są naturalne dla większości 
ludzi, takich jak: ścielenie łóżka, ko-
szenie trawy czy obcinanie włosów. 
Poza tym istnieje wiele zadań, które 
nie poddają się przetłumaczeniu na 
precyzyjne instrukcje, na przykład 
w zawodach wymagających interakcji 

z innymi ludźmi nie da się przewi-
dzieć niezbędnych kroków do realiza-
cji zadania. Dlatego spokojni o swoją 
przyszłość mogą być psychologowie, 
przewodnicy turystyczni czy barma-
ni. Zatem pierwsza część odpowiedzi 
na nasze pytanie jest taka, że maszy-
ny zastąpią zawody, kiedy będzie to 
technologicznie możliwe do wyko-
nania. 

Druga część odpowiedzi dotyczy 
cen. Ekonomiści zostali zmotywo-
wani do badania popytu na pracę 
tym, że od połowy lat 80. nastą-
piła ogromna obniżka stawek za 
przetwarzanie i przechowywanie 
danych. Bez tych obniżek zastą-
pienie ludzkiej pracy przez maszy-
nę może nigdy nie nastąpić. Brak 
uwarunkowań ekonomicznych 
pomaga wyjaśnić różnicę w ewo-
lucji zatrudnienia między poszcze-
gólnymi krajami. Według Wojciecha 
Hardego, Romy Keister i Piotra Le-
wandowskiego (IBS-Polska), w Eu-
ropie Wschodniej, w krajach takich 
jak Polska, można zauważyć wzrost 
zatrudnienia w zawodach, w któ-
rych zaobserwowano spadki w USA 
i innych państwach wysoko roz-
winiętych. Zaadaptowanie naj-
nowszych technologii zależy od 
relatywnego kosztu zatrudnienia 
i utrzymania zarówno maszyn, jak 
i pracowników. 

Nawet jeśli warunki sprzyjają auto-
matyzacji, nic nie jest jeszcze przesą-
dzone. Według Acemoglu i Restrepo 
(MIT) zbiór zadań do wykonania nie 
jest zamknięty: ludzie zawsze wymy-
ślą jakieś nowe, w mniejszym stopniu 
podatne na automatyzację. Ta intu-
icja jest potwierdzona przez Arntz, 
Gregory’ego i Zierahn (ZEW Mann-
heim), którzy badali zjawisko roz-
proszenia zadań w ramach jednego 
zawodu. Wynik ich analizy jest taki, 
że mniej więcej trzy na cztery za-
dania są mało podatne na automa-
tyzację, bo ich realizacja jest zbyt 
zróżnicowana, a pracownicy już dziś 
specjalizują się w zadaniach, których 
wystandaryzowanie jest trudne lub 
niemożliwe. Według Ronalda Bach-
mana, pomimo istnej rewolucji tech-
nologicznej od 1975 r. w zachodnich 
Niemczech, wpływ automatyzacji na 
kariery pracowników był raczej mały, 
a w każdym razie niewspółmierny do 
szumu, z jakimi mamy do czynienia 
wokół automatyzacji.

Garry Kasparov po porażce z kom-
puterem Deep Blue, niemal 20 lat 
temu, powiedział coś, co nadal pozo-
staje prawdziwe: przyszłość przed-
stawiona jako walka pomiędzy 
człowiekiem i technologią może nas 
nigdzie nie doprowadzić, ciekawszy 
wariant to wspólna walka człowieka 
i maszyny o tę przyszłość.  ©℗

Kiedy maszyny zastąpią mnie w pracy?
grape | tłoczone z danych

LUCAS VAN 
DER VELDE
ekonomista

Łukasz Wilkowicz  
lukasz.wilkowicz@infor.pl

Zaskoczenia nie było: agen-
cja ratingowa zgodnie 
z oczekiwaniami anality-
ków podtrzymała swoją 
ocenę wiarygodności kre-
dytowej dla Polski na pozio-
mie A minus. Nota od Fitcha 
mieści się pomiędzy ratin-
gami, jakie przyznają nam 
dwie inne główne agencje: 
Moody’s i Standard & Poor’s.  
Nie oznacza to jednak, że 
piątkowy komunikat Fitcha 
jest bez znaczenia. Agencja 
przedstawiła ocenę moc-
nych i słabych stron naszej 
gospodarki. Powiedziała też, 
co może spowodować pod-
wyżkę lub obniżkę ratingu.

„Ratingi Polski odzwier-
ciedlają mocne fundamenty 
gospodarki, jest wspierany 
przez przejrzystą politykę 
pieniężną i solidny sektor 
bankowy. Oceny są ograni-
czone przez słaby wynik PKB 
na mieszkańca w porówna-
niu ze średnią dla tego po-
ziomu oceny oraz wysokie, 
chociaż zmniejszające się, 
zadłużenie zewnętrzne” 
– wskazała agencja.

Według agencji PKB per 
capita w przypadku Polski 
wynosi 13,7 tys. dol. rocznie. 
Inne kraje, które mają podob-
ny rating, notują średni wy-
nik przekraczający 20 tys. dol. 
Fitch zwraca przy tym uwagę, 

że w przypadku Polski tempo 
doganiania tej średniej spa-
dło (choć przyznaje też, że 
po uwzględnieniu różnicy 
w poziomie cen między Pol-
ską a innymi krajami nasz 
wynik jest nieco lepszy).

Zagraniczny dług jako 
hamulec dla podwyżki ra-
tingu pozwala zrozumieć, 
dlaczego tak często o zadłu-
żeniu mówi premier Mate-
usz Morawiecki. Wskazuje 
on, że wysokie zobowiąza-
nia Polski (zarówno z tytu-
łu kredytów i pożyczek, jak 
i inwestycji zagranicznych 
firm w naszym kraju) ozna-
czają dla gospodarki wysokie 
koszty. Fitch zwraca z kolei 
uwagę, że sięgający 31 proc. 
PKB dług wobec zagrani-
cy jest niemal 2,5-krotnie 
wyższy, niż wynosi średnia 
dla krajów o ratingu A. We-
dług agencji do końca przy-
szłego roku nasz dług powi-
nien spaść do 25 proc. PKB. 
Pozwoli na to m.in. napływ 
funduszy unijnych.

Ostatnia zmiana ratingu 
dla Polski miała miejsce na 
początku 2016 r. Standard & 
Poor’s nieoczekiwanie obni-
żył wtedy ocenę, argumen-
tując to konfliktem wokół 
Trybunału Konstytucyjnego. 
W piątkowym komunikacie 
Fitch wskazuje, że kwestia 
rządów prawa może do-
prowadzić do zmniejszenia 
strumienia środków unij-

nych. Zaznacza jednak, że 
to ryzyko może się zmate-
rializować po 2021 r., czyli 
poza obecnym horyzontem 
ratingu dla Polski.

Trzy główne światowe 
agencje dokonały w tym roku 
ponad 30 podwyżek lub ob-
niżek ratingów dla poszcze-
gólnych krajów (bądź ogłosiły 
przegląd oceny z możliwo-
ścią jej obniżki, co dla inwe-
storów oznacza właściwie 
cięcie ratingu). Liczba pod-
wyżek i obniżek była dokład-
nie taka sama.

W odniesieniu do dużych 
gospodarek wyróżniły się 
podwyżki dla Hiszpanii i Gre-
cji oraz dla Rosji. Hiszpania 
poradziła sobie ze skutka-
mi kryzysu finansowego na 
tyle, że ma obecnie w agen-
cji Fitch taką samą notę, jak 
Polska (S&P ocenia ją nawet 
minimalnie wyżej niż Polskę). 
Rating Grecji jest wciąż śmie-
ciowy, ale kraj wydobył się 
z poziomu „default”, wska-
zującego, że zobowiązania nie 
są obsługiwane. Z kolei ocena 
dla Rosji została podniesio-
na – niedługo przed ostatni-
mi wyborami prezydenckimi 
– z poziomu spekulacyjnego 
na inwestycyjny.

W dół szły za to oceny 
krajów, które są ostatnio 
w poważnych kłopotach. 
S&P i Moody’s obniżyły rating 
Turcji, gdzie wysokiej infla-
cji towarzyszy mocny spadek 

kursu waluty. Ta druga agen-
cja niedawno ogłosiła, że do-
konuje kolejnego przeglądu 
ratingu dla Ankary. W dół po-
szły też oceny dla wielu kra-
jów latynoamerykańskich 

– na czele z Brazylią (rating 
dla Argentyny nie był zmie-
niany). Niedawno do grona 
krajów, które muszą liczyć się 
z obniżką oceny wiarygodno-
ści, dołączyły Włochy. Wcią-

gając ten kraj na listę „prze-
gląd z możliwością obniżki”, 
agencja Moody’s dała wyraz 
obawom o konsekwencje po-
wołania eurosceptycznego 
rządu.  ©℗

Europa w górę, a Turcja w dół
 makroekonomia  Fitch nie zmienił oceny Polski. 
Fundamenty mamy mocne, ale są rzeczy,  
które stoją na przeszkodzie podwyżce. Od początku 
roku agencje ratingowe tyle samo razy podnosiły,  
co obniżały ratingi dla krajów

Trzy na cztery zadania 
są mało podatne na 
automatyzację, bo ich 
realizacja jest zbyt 
zróżnicowana
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  REKLAMA

 U nas stopy stoją, w Turcji rosną. Rada Polityki Pieniężnej 
pozostawiła na czerwcowym posiedzeniu główną stopę na 
poziomie 1,5 proc. Adam Glapiński, prezes NBP, podtrzy-
mał, że w perspektywie 2020 r. najbardziej prawdopodob-
ny jest brak zmian stóp. Zapowiedział, że ścieżka inflacji 
w lipcowej projekcji może być podobna albo niższa niż 
w poprzedniej. Swoją główną 
stopę procentową podniósł za 
to bank centralny Turcji, któ-
rego problemem jest inflacja 
przekraczająca 10 proc. i spa-
dek kursu waluty. Tygodnio-
wa  stopa repo wzrosła o 1,25 
pkt proc., do 17,75 proc.  Wol-
niejszy wzrost. Produkt kra-
jowy brutto Unii Europejskiej 
był w I kw. o 2,4 proc. większy 
niż rok wcześniej. W końców-
ce ub.r. tempo wzrostu wyno-
siło 2,7 proc. ©℗ ŁW

 Vollgeld nie przekonał  Szwajcarów. Tylko ok. 25 proc. 
wyborców w Szwajcarii poparło pomysł ograniczenia 
bankom komercyjnym możliwości kreacji pieniądza. 
Oznacza to, że inicjatywa ruchu Vollgeld upadła. Prze-
ciwko były m.in. rząd i bank centralny.  MFW na pomoc. 
Giełda w Buenos Aires zyskała w minionym tygodniu 
prawie 11 proc., z czego pra-
wie połowę w piątek. Rów-
nocześnie argentyńska wa-
luta spadła do najniższego 
poziomu w historii. Dolar 
kosztował 25,6 peso. Mię-
dzynarodowy Fundusz Wa-
lutowy udzieli Argentynie 
50 mld dol. pożyczki. W za-
mian kraj ma przyspieszyć 
równoważenie finansów 
publicznych. Informacja 
o umowie wywołała prote-
sty uliczne. ©℗ ŁW

 Fuzje w finansach. Włoski UniCredit rozważa fuzję 
z francuskim Societe Generale. Według Financial Time-
sa, który o tym poinformował, ta transakcja rozpoczęła-
by nową falę konsolidacji sektora w Europie. Jean-Pierre 
Mustier, szef UniCredit, pracował wcześniej w SocGen. 
Z kolei w Niemczech rozważane jest połączenie dwóch 
instytucji – Deutsche Banku i Commerzbanku. Pytany 
o zdanie w tej sprawie miał 
być rząd w Berlinie i głów-
ni udziałowcy DB. UniCredit 
w ub.r. wycofał się z Polski, 
Deutsche Bank sprzedaje 
główną część swojej dzia-
łalności nad Wisłą. SocGen 
jest u nas właścicielem Euro 
Banku, a Commerz – mBan-
ku. W ubezpieczeniach z Pol-
ski wychodzi grupa Gothaer. 
Jej biznes trafi do austriackiej 
grupy VIG. ©℗ ŁW

makro rynki spółki

Kraje UE o najszybszym
wzroście PKB w I kw.*
(proc. w skali roku)

Źródło: Eurostat
*dane wyrównane sezonowo
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ŁOTWA

5,1

POLSKA

5

SŁOWENIA

5

WĘGRY

4,7

CZECHY

4,4

Największe spadki kursu
waluty wobec dolara
od początku roku (proc.)

Źródło: Bloomberg ©℗ NS

PESO ARGENTYŃSKIE

LIRA TURECKA

REAL BRAZYLIJSKI

RUBEL

KORONA SZWEDZKA

RUPIA INDYJSKA

RAND RPA

FORINT

ZŁOTY

-26,5
-15,1

-10,8
-7,5
-6,1
-5,4
-5,2
-4,8
-4,2

Aktywa banków
(w Europie, bln euro)

HSBC HOLDINGS

BNP PARIBAS

CREDIT AGRICOLE

DEUTSCHE BANK

BANCO SANTANDER

BARCLAYS

SOCIETE GENERALE

ING GROEP

RBS

UNICREDIT

2,16
2,15
1,57
1,48
1,44
1,30
1,27

0,89
0,84
0,82
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co nas czeka

 W poniedziałek Główny 
Urząd Statystyczny poda 
wyniki handlu zagranicz-
nego Polski w I kwartale. 
Dwa dni później Narodo-
wy Bank Polski opubliku-
je wstępny bilans płat-
niczy w okresie styczeń 
– marzec.

 Na wtorkowym posie-
dzeniu rząd ma się zająć 
założeniami makroeko-
nomicznymi do ustawy 
budżetowej na 2019 r., 
a także przyszłoroczną 
płacą minimalną i walo-
ryzacją rent i emerytur.

 Środa wieczorem na-
szego czasu przyniesie 
decyzję amerykańskie-
go banku centralnego 
w sprawie stóp procen-
towych. Ekonomiści po-
wszechnie spodziewają 
się, że przedział, w któ-
rym jest utrzymywana 
główna stopa Fedu, zosta-
nie podniesiony o 0,25 pkt 
proc., do 1,75–2 proc. Do-
datkowo nowe prognozy 
makro Fedu i komentarz 
do nich powinny wska-
zywać skalę i tempo dal-
szych podwyżek.

 Dzień później pozna-
my wynik czerwcowego 
posiedzenia Rady Preze-
sów Europejskiego Banku 
Centralnego. Peter Praet, 
główny ekonomista EBC, 
zapowiedział w ubiegłym 
tygodniu, że odbędzie się 
na nim dyskusja nad za-
kończeniem prowadzone-
go od trzech lat programu 
ilościowego luzowania po-
lityki pieniężnej. Ta de-
klaracja doprowadziła do 
umocnienia euro.

 Czwartek i piątek przy-
niosą dane o inflacji. Naj-
pierw GUS upubliczni 
finalne dane na temat 
wzrostu cen konsump-
cyjnych w maju (szacunki 
mówiły, że liczony w uję-
ciu rocznym wzrósł do 1,7 
proc., z 1,6 proc. w kwiet-
niu – mniej, niż się spo-
dziewano). Następnie NBP 
przedstawi wskaźniki in-
flacji bazowej. Jej główna 
miara – nieuwzględnia-
jąca cen żywności i ener-
gii – spadła minimalnie 
do 0,6 proc. (ale w sa-
mym kwietniu wyniosła 
0,5 proc. – to najwięcej od 
lipca 2013 r.). ©℗ ŁW
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co lepsze aktywa

Akcje spółki AAT Holding za-
debiutowały na giełdzie na 
początku stycznia 2016 r. 
W przeprowadzonej we wrze-
śniu 2015 r. ofercie publicz-
nej spółka nie emitowała 
nowych akcji, nie pozyskała 
więc środków na rozwój. Nie 
pozyskała, bo ich nie potrze-
bowała. Oferta polegała na 
sprzedaży 2,4 mln akcji przez 
inwestora portfelowego AAT 
Sweden Holding II AB, który 
kończył swoją inwestycję. Pa-
łeczkę przejęli inwestorzy indy-
widualni i instytucjonalni. Po 
przeprowadzonej ofercie AAT 
Sweden nie miał żadnych akcji, 
a inwestorzy giełdowi – prawie 
30 proc. kapitału. Pozostałe 
akcje miała spółka Lock Syndi-
cation SCA z Luksemburga.

Grupa AAT Holding jest dys-
trybutorem urządzeń wykorzy-
stywanych w elektronicznych 
systemach zabezpieczeń – sy-
gnalizacji pożarowej, telewi-
zji przemysłowej, alarmów 
i zabezpieczeń oraz systemów 
kontroli dostępu. Część urzą-
dzeń (sygnalizacja pożarowa) 
jest produkowana przez spółkę 
zależną Polon-Alfa z Bydgosz-
czy. Produkty są sprzedawane 
w całej Europie: w kilku krajach 
przez własne spółki dystry-
bucyjne, a w pozostałych we 
współpracy z lokalnymi dystry-
butorami.

W czerwcu 2016 r. spółka po-
informowała, że wraz ze swoim 
dominującym akcjonariuszem 
rozpoczęła „przegląd opcji 
strategicznych związanych 

z dalszym rozwojem działalno-
ści”. Rozważano albo akwizycje 
komplementarnych biznesów, 
albo zawarcie aliansu z inwe-
storem strategicznym, albo 
niepodejmowanie jakichkol-
wiek działań. Kilka miesię-
cy później, w marcu 2017 r., 
poinformowano, iż w wyniku 
przeprowadzonych analiz 
stwierdzono, że największy po-
tencjał w budowaniu warto-
ści dla akcjonariuszy związany 
jest z rozwojem produkcji oraz 
międzynarodową ekspansją 
w sprzedaży produktów zwią-
zanych z sygnalizacją poża-
rową. Dlatego podjęto decyzję 
o rozbudowie fabryki w Byd-
goszczy oraz o kontynuowaniu 
prac badawczo-rozwojowych 
w tym zakresie. We wrześniu 
2017 r. spółka ponownie poin-
formowała o rozpoczęciu prze-
glądu opcji strategicznych. 
Tym razem analiz związanych 
ze swoją własną inwestycją do-
konywał główny udziałowiec. 
Przegląd opcji trwał niecałe 
trzy miesiące.

W połowie grudnia ubiegłe-
go roku spółka jednego dnia 
opublikowała dwa komunikaty. 
Pierwszy dotyczył podpisania 
przez spółkę zależną Polon-Al-
fa umowy na zaprojektowanie 
i rozbudowę hali produkcyjnej 
oraz przebudowę istniejących 
budynków. Takie działanie było 
logiczną kontynuacją ustaleń 

poczynionych na początku roku 
– skoro grupa AAT Holding za-
mierza skupić się na produkcji 
własnych systemów sygna-
lizacji pożarowych, to musi 
rozbudować i zmodernizo-
wać fabrykę.

A komunikat drugi? 
W przeszłości informacjom 
o budowie lub znaczniej roz-
budowie zakładu produkcyj-
nego towarzyszyłoby zwołanie 
nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy, 
z punktem dotyczącym nowej 
emisji akcji. Gotowy biznesplan 
przedstawiono by inwestorom 
finansowym, informując o ROI, 
NPV, IRR, PVA oraz innych ma-
gicznych wskaźnikach, a ak-
cjonariusze złożyliby zapisy 
na nowe akcje. Tego naucza-
ją w szkołach, sam napisałem 
kiedyś o tym książkę, ale też 
miałem okazję posłuchać, jak 
pani prezes giełdy naucza tego 
prezesów biur maklerskich.

Tymczasem komunikat drugi 
dotyczył podpisania porozu-
mienia, w którym spółka oraz 
główny akcjonariusz postano-
wili współdziałać w zakresie 
docelowego… Nie, nie kapita-
łu docelowego, tylko docelo-
wego wycofania akcji z obrotu 
na rynku podstawowym oraz 
zniesienia dematerializacji 
akcji. Jako główne uzasadnie-
nie wskazano koszty notowa-
nia akcji na rynku giełdowym 
oraz inne koszty ponoszone 
przez spółki publiczne, w tym 
związane z wypełnianiem 
przez nie różnego rodzaju obo-
wiązków. Z związku z powyż-
szym zwołano nadzwyczajne 
walne zgromadzenie. Zamiast 
emisji uchwalono na nim… 
skup akcji własnych. Przy-
gotowania do skupu trwały 
dwa miesiące i w lutym tego 
roku taki program ogłoszono. 
Akcje skupowały sama spółka 
oraz zależny od niej Polon-
-Alfa. Ten sam, który realizu-
je teraz inwestycję budowlaną. 
W lutym kupiono 5,3 proc. akcji 
(z 30 proc. znajdujących się 
w wolnym obrocie), w marcu 
kupiono kolejne 23,8 proc., zaś 
w kwietniu ogłoszono przy-
musowy wykup na pozostałe 
4,5 proc. akcji. Nie ma już akcji 
w wolnym obrocie i za chwilę 
bardzo interesująca spółka, jaką 
jest AAT Holding, opuści giełdę.

Tytułowe prawo Kopernika-
-Greshama w wersji skróconej 
głosi, że zły pieniądz wypiera 
dobry pieniądz. W przypadku 
rynku kapitałowego oznacza 
to, że dobre spółki, o silnych 
fundamentach oraz interesu-
jących stabilnych modelach 
biznesowych w tradycyjnych 
sektorach przemysłu, takich jak 
na przykład opisana produk-
cja sprzętu przeciwpożarowe-
go, podlegają tezauryzacji. Czyli 
są wycofywane przez akcjona-
riuszy z rynku. Są nudne, płacą 
dywidendę, mają jednocyfro-
we wzrosty i coś tam produ-
kują. Warto przypomnieć inne 
spółki, które opuściły rynek: 
Polna, Synthos, Colian, Polco-
lorit, FAM, WDX czy Gekoplast. 
Na ich miejsce wchodzą produ-
cenci gier, firmy biotechnolo-
giczne czy firmy zajmujące się 
sztuczną inteligencją. Znaczna 
część z nich posiłkuje się 
paliwem, jakim są subwencje 
i dotacje. Świecą jak meteory 
i gasną.  ©℗

Giełdowe prawo Kopernika

ARTUR 
SIERANT  

Adamed rozwija się w regio-
nie Azji i Pacyfiku. Największa 
polska inwestycja w Wietna-
mie to jego zasługa  

Firma zarządzana przez Małgorzatę Adam-
kiewicz oraz Macieja Adamkiewicza ma 
w swoim portfolio 579 produktów, które są 
dostępne na rynkach 65 krajów. Historia 
firmy zaczęła się w 1986 r., kiedy ojciec Ma-
cieja – Witold Adamkiewicz – założył Ada-
med. Pięć lat później do sprzedaży trafił lek 
na zakażenie układu moczowego, stworzo-
ny dzięki autorskiej technologii uzyskiwa-
nia bardzo czystej furaginy. W 1994 r. ruszył 
pierwszy zakład produkcyjny w Pieńkowie 
koło Warszawy, a w 1998 r. zarejestrowana 
została pierwsza polska amlodypina – sto-
sowana przy leczeniu nadciśnienia. Dzięki 
ulepszonej metodzie produkcji dzisiaj z te-
rapii korzysta 1,5 mln pacjentów. W nowe 
tysiąclecie Adamed wchodził już z własnym 
centrum badawczo-rozwojowym. 
W 2000 r. stery Adamedu przejął syn zało-
życiela – Maciej Adamkiewicz. Prezes ma 
specjalizację z chirurgii oraz jest członkiem 
Międzynarodowego Towarzystwa Urogine-
kologicznego oraz Polskiego Towarzystwa 
Menopauzy i Andropauzy. Na swoim koncie 
ma wystąpienia na międzynarodowych kon-
ferencjach medycznych (m.in. w Melbourne), 
a także publikacje w krajowej i światowej 
prasie medycznej – m.in. w „International 
Uroginecology Journal”. Maciej Adamkiewicz 
został również odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi przez Prezydenta RP.
Dyrektor Generalny Małgorzata Adam-
kiewicz, prywatnie żona Macieja Adam-
kiewicza, jest doktorem nauk medycz-
nych, absolwentką Akademii Medycznej 
w Warszawie oraz The Stockholm School 
of Economics Executive Educations. Ma 
specjalizację pierwszego i drugiego stopnia 
z chorób wewnętrznych oraz endokrynolo-

gii. Karierę zawodową rozpoczęła w Klini-
ce Endokrynologii Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. 
Z Adamedem jest związana od początku 
istnienia firmy i jako dyrektor medyczny 
była odpowiedzialna m.in. za utworzenie 
działu badawczo-rozwojowego oraz za-
inicjowanie badań nad nowymi lekami. 
– Innowacyjność stanowi fundament na-
szej organizacji. Każdego dnia ponad 150 
naukowców współpracuje z nami nad in-
nowacyjnymi projektami badawczymi, 
wspólnie doskonalimy istniejące terapie 
i prowadzimy działalność promującą pro-
filaktykę i zdrowy tryb życia – komentuje 
Małgorzata Adamkiewicz, która jest tak-
że Członkiem Światowego Towarzystwa 
Endokrynologicznego. Swoje osiągnięcia 
prezentowała na konferencjach w Polsce 
oraz na międzynarodowych zjazdach endo-
krynologicznych. Z jej inicjatywy powsta-
ło jedno z najnowocześniejszych w Pol-
sce centrów konferencyjno-szkoleniowych 
– Narvil pod Warszawą, również odznaczo-
na Złotym Krzyżem Zasługi. 
Adamed jest jedną z największych polskich 
firm farmaceutycznych. Nakłady grupy 
na inwestycje oraz badania i rozwój prze-
kroczyły miliard złotych. Zatrudnia w Pol-
sce 2 tys. osób. Jednym z najważniejszych 
wydarzeń w historii firmy jest niedawne 
przejęcie pakietu kontrolnego akcji wiet-
namskiej firmy farmaceutycznej Dat Vi 
Phu. Suma 50 mln dol. oznacza, że będzie 
to największa polska inwestycja w Wiet-
namie. – Traktujemy ją jako platformę do 
dynamicznej dalszej ekspansji Grupy Ada-
med w rejonie Azji i Pacyfiku. Jednocześnie 
jestem przekonana, że ze względu na ska-
lę transakcji i dalszych inwestycji w roz-
wój spółki nasze przedsięwzięcie stanowić 
będzie kamień milowy dla wzmocnienia 
stosunków gospodarczych między Polską 
a Wietnamem – mówi DGP Małgorzata 
Adamkiewicz.   ADP

LATA BADAŃ  
I SETKI WDROŻEŃ 

Partner cyklu

Gdyby założyciele firmy Adamed 
zaczęli wypisywać recepty na 
biznesowy sukces, pewnie musieliby 
robić zapisy na konsultacje z wielolet-

nim wyprzedzeniem. Firma uosabia bowiem 
wszystko to, co składa się na przedsięwzięcie 
budowane na pasji i wizji. Państwo Adamkie-
wiczowie od początku rozwijali firmę, 
równając do najlepszych światowych 
wzorców. I budowali tak, jakby mieli pewność, 
że 30 lat później będą globalną marką 
sprzedającą swoje wyroby z powodzeniem 
w 65 krajach świata. 

Jestem pod wrażeniem dalekowzroczności 
biznesowej założycieli firmy. Adamed dostosował 
swoje procesy produkcyjne do wymogów 
unijnych oraz standardów GMP na wiele lat 
przed tym, zanim Polska dołączyła do grona 
krajów UE. Wkrótce miną dwie dekady od 
momentu, gdy firma postawiła na innowacyj-
ność, budując prężny dział R&D i inicjując prace 
nad innowacyjnymi molekułami. 

Dziś firma zbiera owoce tamtej dalekowzrocz-
ności, a jednocześnie ciągle szuka nowych dróg 
ucieczki do przodu, nowych źródeł wartości. 
Gdybyśmy zrobili sondę uliczną, która z branż 
przeprowadzi największą polską inwestycję 
w Wietnamie, pewnie niewiele osób stawiałoby 
na farmację. Tym większy ukłon w stronę 
Adamedu, że tak odważnie, a jednocześnie 
rozważnie, zapisuje kolejne karty swojej 
imponującej historii.

MACIEJ SUS
dyrektor departamentu klienta  
biznesowego Deutsche Bank Polska
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Maciej Adamkiewicz Małgorzata Adamkiewicz

Dobre spółki, o silnych 
fundamentach są 
wycofywane przez 
akcjonariuszy z rynku 
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Z propagandowej ustawki, 
za jaką wielu komentato-
rów uznaje doroczną „Bez-
pośrednią linię”, kilkugo-
dzinną rozmowę starannie 
wyselekcjonowanych Rosjan 
z prezydentem Władimirem 
Putinem, można wysnuć kil-
ka wniosków na jego drugą 
z rzędu, a czwartą ogółem 
kadencję. „Priamaja linija”, 
transmitowana na żywo 
przez cztery telewizje i trzy 
stacje radiowe, trwała 4,5 go-
dziny.

Dominowała tematy-
ka krajowa, ale pojawiło się 

też kilka kwestii międzyna-
rodowych. Moderator An-
driej Kondraszow nawiązał 
do problemów w relacjach 
amerykańsko-unijnych i za-
sugerował, że to dobra okazja 
do doprowadzenia do rozła-
mu w zachodniej polityce 
sankcyjnej. – Oni już mówią 
o tym publicznie. Jeden z mi-
nistrów francuskiego rzą-
du niedawno stwierdził, że 
nie wolno dopuścić, by USA 
przekształciły się w gospo-
darczego żandarma – prze-
konywał Putin.

– Wprowadzenie ceł na 
stal nie tylko dla Europy, 
ale i Kanady, i Meksyku, to 
w sumie forma sankcji. Sta-
ny Zjednoczone rozprze-
strzeniają jurysdykcję swo-
jego prawa poza ich granice, 
a to niedopuszczalne. I to się 
właśnie dzieje w stosunku do 
naszych europejskich part-
nerów – dodawał. Prezydent 
z jednej strony przy każdej 
okazji przekonuje, że Rosja 
sankcji nie odczuwa. Z dru-
giej jednak nie traci okazji, 

sił i środków, by lobbować za 
ich jak najszybszym zniesie-
niem.

Kondraszow zapytał o los 
oligarchy Romana Abra-
mowicza, m.in. właścicie-
la klubu Chelsea Londyn, 
którego władze brytyjskie 
niedawno nie wpuściły do 
kraju. – Uprzedzałem, że 
taki rozwój wydarzeń jest 
możliwy. Rekomendowałem 
swego czasu naszemu biz-
nesowi, by trzymał kapitał 
w ojczyźnie, w Rosji, gdzie 
został wypracowany. Wy-
korzystywał go do rozwoju 
rosyjskiej gospodarki, żeby 
zagwarantować jego bezpie-
czeństwo. Zwłaszcza że już 
dwukrotnie przeprowadzi-
liśmy amnestię kapitałów 
– odparł Putin.

Ze słów gospodarza 
Kremla wynika, że trud-
no się spodziewać złago-
dzenia linii polityki zagra-
nicznej. W ubiegłym roku 
Moskwa ogłaszała pełen 
sukces i zakończenie misji 
wojskowej w Syrii. Tym ra-

zem Putin nie ukrywał, że 
nie zamierza się wycofywać 
z Bliskiego Wschodu. Trud-
no, aby było inaczej, skoro 
wraz z powrotem do bazy 
morskiej w Tartusie rosyj-
ska flota odzyskała wolny 
dostęp do Morza Śródziem-
nego. – Nasi wojskowi będą 
się tam znajdować dopóty, 
dopóki będzie to korzystne 
dla Rosji. Na razie nie pla-
nujemy wycofania oddzia-

łów – mówił prezydent, 
odpowiadając na pytanie 
„pracującego emeryta z Ka-
raczajo-Czerkiesji”.

Trudno się też spodzie-
wać zmiany polityki wobec 
Ukrainy. Putin wykluczył 
możliwość wymiany od-

siadującego 20-letni wy-
rok ukraińskiego reżysera 
Ołeha Sencowa na Kiriłła 
Wyszynskiego, zatrzyma-
nego niedawno na Ukra-
inie kierownika kijowskiego 
biura agencji RIA Nowosti. 
Ostrzegł, że jeśli mniejszy 
sąsiad wykorzysta piłkar-
skie mistrzostwa świata do 
wyprowadzenia ofensywy 
w Zagłębiu Donieckim, „bę-
dzie to miało bardzo ciężkie 
konsekwencje dla ukraiń-
skiej państwowości jako ta-
kiej”. A na uwagę, dlaczego 
uznaje prezydenta Petra 
Poroszenkę, skoro „Zachód 
nie uznaje Asada”, odparł: 
„Ciekawe pytanie”.

Jednak funkcja „Bezpo-
średniej linii” nie polega 
zazwyczaj na wydawaniu 
komunikatów dla świata. 
– Chodzi w niej o to, by infor-
mować widzów, że prezydent 
ma wszystko pod kontrolą, 
linia polityczna będzie kon-
tynuowana, a jej konkretne 
słabe punkty – eliminowane. 
Przesłanie jest proste: wła-
dza jest zadowolona, także 
z samej siebie – mówi poli-
tolog Jekatierina Szulman 
z Moskiewskiego Centrum 
Carnegie, która siedem lat 
przepracowała w departa-
mencie analiz rosyjskie-
go parlamentu.

I tak też było tym razem. 
Gdy „przypadkowi mieszkań-
cy” z konkretnych regionów 
zadawali pytania Putinowi, 
ekran dzielił się na trzy czę-
ści – po lewej stronie siedział 
prezydent, w środku – pyta-
jący, za to po prawej stronie 
– notujący uważnie guber-
nator danego obwodu czy 
republiki. Najbardziej do-
bitnie wyglądało połącze-
nie z miejscowością Staraja 
Surtajka w Kraju Ałtajskim. 
Mieszkańcy skarżyli się Puti-
nowi, że władze lokalne chcą 
zamknąć jedyną szkołę. – Po-
móżcie, Władimirze Władi-
mirowiczu! – apelowali.

– Kiedy szkoła jest zamy-
kana, wieś umiera. A my mu-
simy zagwarantować, by lu-
dzie nie opuszczali zwłaszcza 
takich regionów, jak Syberia 
czy Daleki Wschód, żeby wieś 
była żywa, miała perspekty-
wy rozwoju. Chciałbym, żeby 
gubernator pomógł zacho-
wać tę szkołę. Dajmy mu 

głos, posłuchajmy go – za-
proponował szef państwa. 
– Szanowny Władimirze 
Władimirowiczu, szanow-
ni mieszkańcy wsi Staraja 
Surtajka. Zamknięcia szko-
ły nie ma w planach. Przed 
szkołą jest przyszłość i przed 
wsią też – zapewnił rządzący 
Krajem Ałtajskim Wiktor To-
mienko.

– W programie chodzi 
o demonstrację ręcznego ste-
rowania procesem. Wychodzi 
z tego ładny obrazek dla te-
lewizji. Putin natychmiast 
udziela wskazówek mini-
strom i gubernatorom – ko-
mentuje w rozmowie z DGP 
ekspert Centrum Technolo-
gii Politycznych Roman Ła-
rionow. – Choć przy okazji 
dewaluuje to ich instytucjo-
nalną rolę w państwie. A to 
im nie pomaga ze względu 
na poziom odpowiedzialno-
ści politycznej, zwłaszcza ze 
względu na rosnące napięcia 
społeczne – dodaje.

Te ostatnie Putin próbował 
łagodzić, zapewniając, że kraj 
rozwija się zgodnie z planem, 
wzrosną środki przeznacza-
ne na remonty dróg, eduka-
cję i zdrowie. W charakterze 
historii sukcesu wystąpił od-
dany niedawno do użytku 
most na Krym. – Chciałbym 
podziękować panu za to, że 
spełnił pan nasze dawne ma-
rzenia i zbudował nam przed 
czasem, akurat na start sezo-
nu letniego, ten wspaniały 
most – mówił przedsiębiorca 
z krymskiego Kerczu.

A jednak uważni słucha-
cze mogli zwrócić uwagę, 
że nie wszystko jest w po-
rządku. Aleksiej Gonczarow 
z Kurska zapytał z niepoko-
jem, czy rząd nie zamierza 
podwyższyć wieku emery-
talnego, skoro „już po 50. 
w naszym kraju nie biorą 
do pracy”. Prezydent od-
parł, że najważniejsze za-
danie dla rządu to „znacz-
ne podwyższenie dobrobytu 
i dochodów emerytów”. Po-
średnio więc dał do zrozu-
mienia, że w przeżywającej 
problemy gospodarce bez 
podwyższenia wieku eme-
rytalnego się nie obejdzie. 
Plany mówią o podwyż-
szeniu wieku z 55/60 lat 
do 65 lat dla obu płci.  ©℗
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zmieni linii politycznej
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podatki 1,5 mln mikroprzedsiębiorców i sa-
mozatrudnionych od 2018 r. musi przesyłać
fiskusowi swoje rozliczenia w formie jednolite-
go pliku kontrolnego. Czy to oznacza początek 
końca deklaracji VAT?

Ubezpieczenia Od 2018 r. wszystkie składki prowaa -
dzącego firmę będą trafiać na jedno konto. Za tym 
uproszczeniem kryje się pułapka. Bieżące wpłaty 
będą w pierwszej kolejności księgowane jako po-
krycie najstarszych zaległości

Regulacje Do końca marca 2018 r. naj-
wybitniejsi prawnicy mają przygotować 
całkiem nowy kodeks pracy. Niewyklu-
czone, że zmienią się zasady korzystania
z urlopu wypoczynkowego

Małe firmy z JPK Prostsze rozliczenia z ZUS Zmieniony kodeks pracy

w numerze

  AUTOPROMOCJA

 dyplomacja    
Moskwa nie zamierza 
wycofywać się z Syrii 
ani nie wyda Ukrainie 
Ołeha Sencowa, za 
to liczy na zniesienie 
zachodnich sankcji

Brytyjskie gazety „The Sunday Times” oraz „The Obse-
rver” podały w weekend, że Arron Banks – najhojniejszy 
sponsor kampanii na rzecz wyjścia Wielkiej Brytanii z UE 
oraz przyjaciel Nigela Farage’a – miał znacznie głębsze 
kontakty z Rosjanami, niż wcześniej sam przyznawał. 
W książce „The Bad Boys of Brexit” Banks napisał, że 
w życiu spotkał się jeden raz z ambasadorem Rosji w UK 
Aleksandrem Jakowenką. Tymczasem z materiałów, do 
jakich dotarły gazety, wynika, że takie spotkania były 
trzy. Mało tego, biznesmena ambasadorowi przedsta-
wił niejaki Aleksandr Udod – prawdopodobnie oficer 
wywiadu, wydalony z Anglii przy okazji skandalu z próbą 
otrucia Siergieja i Julii Skripalów. Co więcej, Udod i Jako-
wenko mamili Banksa wizją uczestnictwa w lukratyw-
nej transakcji, która miała doprowadzić do konsolidacji 
sześciu kopalń złota w Rosji (Banks ma udziały w kopal-
niach diamentów w RPA; jego żona jest Rosjanką). 
Kontakty zaczęły się w drugiej połowie 2015 r. i trwały 
przez cały okres przygotowawczy do referendum bre-
xitowego (czerwiec 2016 r.), a także po nim. Banks 
wspomógł kampanię Farage’a „Leave.EU” (oficjal-
ną kampanią anty-UE była „Vote Leave”) usługami 
wartymi 12 mln funtów, co uczyniło z niego najhoj-
niejszego sponsora politycznego w historii UK. Banks 
z Farage’em odwiedzili też w listopadzie 2016 r. pre-
zydenta elekta Donalda Trumpa, po czym biznesmen 
przekazał ambasadorowi numery telefonów do bliskich 
współpracowników instalujących nową administrację 
po wyborze prezydenta USA. 

Brexit z Kremlem w tle

Przesłanie jest 
proste: władza jest 
zadowolona, także 
z samej siebie 
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 rozmowa  20 lat temu brytyjski inżynier Kevin Warwick eksperymentował z implantami, dzięki którym mógł 
m.in. sterować robotycznym ramieniem. Dziś mówi DGP, dlaczego postęp w dziedzinie jest tak niewielki
Dwie dekady temu 
rozpoczął pan „Projekt 
Cyborg”. Wydawało się 
wówczas, że technologie 
pozwalające sterować 
maszynami za pomocą 
umysłu są w zasięgu ręki. 
Tymczasem lata mijają, 
a postęp w dziedzinie 
jest niewielki. Wszak nie 
widzimy ludzi na wózkach 
sterujących komputerami 
za pomocą umysłu.
Co – dodajmy – technicznie 
jest wykonalne. Nie upo-
wszechniły się nawet naj-
prostsze implanty, jak czip 
RFID, który sobie wszcze-
piłem [wykorzystuje się je 
dzisiaj do płatności zbliże-
niowych; Warwick mógł za 
jego pomocą zapalać świa-
tło i otwierać drzwi – przyp. 
J.K.]. Prawdą jest, że już 
nikt nie mdleje na moich 
wykładach o implantach, 
co jeszcze jakiś czas temu 
zdarzało się regularnie. Ale 
nikt ich sobie nie wszczepia. 
Nie mamy z nimi proble-
mu, jeśli ich potrzebujemy 
– rozrusznik serca, implant 
ślimakowy – ale rozszerza-
nie ludzkich umiejętności 
wciąż jest domeną ekspery-
mentu, na który zdobywają 
się tylko artyści i może kilku 
innych szaleńców. Jestem 
zdumiony, że idea cyborga 
nie przyjęła się nawet w naj-
prostszej postaci. 

W takim razie pytanie 
brzmi: czy technika jest już 
gotowa, żeby zaoferować 
tego typu rozwiązania, 
ale ludzie po prostu ich 
nie chcą, czy też tech-
nika wciąż jest zbyt 
prymitywna, żeby ludzie 
na poważnie rozważali 
takie implanty?
I jedno, i drugie. Stanow-
czo za mało w tej dziedzi-
nie prowadzi się badań. 
Być może część winy leży 
po mojej stronie: być może 
moje eksperymenty odbyły 
się za wcześnie i zrobiliśmy 
wówczas zbyt dużo rzeczy 
na raz, żeby ludzie zrozu-
mieli potencjał tej tech-
nologii. Gdybyśmy wtedy 
skupili się tylko na jednym 

rozwiązaniu – na przykład 
sterowaniu wózkiem za po-
mocą umysłu – ludzie po-
wiedzieliby: tak, to ma sens 
– i dzisiaj to rozwiązanie 
byłoby powszechne. Mogła 
więc zawieść komunikacja. 
Poza tym ludzie wciąż oba-
wiają się, że podczas opera-
cji wedrze się jakaś infekcja 
albo że implant nie będzie 
działał. Ostatecznie jednak 
nie znam odpowiedzi na to 
pytanie. 

To co właściwie poszło 
nie tak? Zabrakło środków 
na badania? Zaintereso-
wania ze strony biznesu, 
żeby stworzyć takie 
produkty? Odpowiedniej 
polityki badawczej ze 
strony rządów?
A także szalonych naukow-
ców, którzy by się tym zaję-
li. Przecież nic nie stało na 
przeszkodzie, żeby w moje 
ślady poszli inni badacze 
– na razie jednak tacy się 
nie znaleźli. 
Dorobiłem się statusu ce-
lebryty, ale nie jestem po-
wszechnie poważany. Nie 
jestem członkiem Royal So-
ciety [brytyjska akademia 
nauk – przyp. J.K.] – praw-
dopodobnie z powodu sta-
tusu celebryty. Z naukowe-
go punktu widzenia za tego 
typu badania nie będzie No-
bla. A szkoda; nie dlatego, 
że ja chciałbym go dostać 
za swoją pracę, ale dlatego, 
że to oznacza, iż badania 
w tej dziedzinie nie stano-
wią głównego nurtu nauki. 

Czyli mówi pan do kolegów 
naukowców: patrzcie, 
przed wami dziewicze pole 
badawcze, możecie zrobić 
tam, co chcecie, zbudujecie 
na tym całe kariery. A oni 
na to: eee, wolę pracować 
w branży lotniczej?
Część na pewno wybiera 
prostszą ścieżkę kariery. 
Chcą zarobić na emeryturę 
i zostać członkami Royal So-
ciety, majstrując przy kilku 
równaniach. To jest przykre. 
Nawet nie chodzi o to, żeby 
na cybernetykę rzuciły się 
setki ludzi – wystarczyłby 

jeden albo dwóch. I niech 
dojdą do zupełnie innych 
wniosków niż ja. Niech 
powiedzą: ty idioto, coś ty 
wtedy zrobił, my zrobiliśmy 
to tak i jest znacznie lepiej. 
Nie zrażę się tym, bo na tym 
polega nauka: ty zrobiłeś to 
w jeden sposób, ja w inny, 
a teraz porównajmy wyniki. 
Powiem więcej: być może 
moje prace byłyby inaczej 
postrzegane w świecie na-
ukowym, gdyby inni rów-
nież podjęli temat.

Szkoda tym bardziej, że 
pańską odpowiedzią na 
wyzwania związane z auto-
matyzacją i robotyzacją 
od dawna było właśnie: 
musimy się udoskonalić 
jako ludzie. 
Oczywiście, ten problem 
jest wciąż aktualny. Mark 
Zuckerberg powiedział jakiś 
czas temu, że nie musimy 
się obawiać sztucznej in-
teligencji. Takie stawianie 
sprawy jest kompletnie nie-
odpowiedzialne, powinien 
siedzieć cicho w tej kwe-
stii. Inni, jak Bill Gates, Elon 
Musk czy Stephen Hawking, 
wskazywali, że technologia 
ta niesie ze sobą pewne nie-
bezpieczeństwa. Zgadzam 
się z nimi. W końcu mówi-
my o inteligencji, a nie o ja-
kichś programach! Dlatego 
musimy uważać, a przede 
wszystkim w otwarty spo-
sób mówić zarówno o pozy-
tywnych, jak i negatywnych 
stronach. Jedną z dróg do 
zażegnania tego niebez-
pieczeństwa jest właśnie 
usprawnienie nas samych. 
Przynajmniej teraz teza 
o tym, że sztuczna inte-
ligencja może stanowić 
zagrożenie, leży na stole 
i ludzie nad nią dysku-
tują, ale zajęło nam to 
mnóstwo czasu. Kie-
dy w ubiegłym roku 
mówił o tym Musk, 
to praktycznie cyto-
wał „Marsz maszyn”, 
moją książkę sprzed 
20 lat. A wychodzi 
Mark Zuckerberg 
i mówi, że nie 

mamy się czego obawiać... 
Być może z biznesowego 
punktu widzenia ma sens, 
żeby wypowiadał się w ten 
sposób, ale trzeba zacho-
wać chociaż pozory odpo-
wiedzialności. 

A co z innymi konsekwen-
cjami rozwoju technologii? 
Dużo ostatnio mówiło się 
o wpływie np. na systemy 
emerytalne. Bill Gates 
zaproponował opodatko-
wanie pracy robotów. Pan 
jest bardziej optymistą czy 
pesymistą w tej kwestii?
Bardziej realistą, czyli tro-
chę optymistą, a trochę 
pesymistą. Porównajmy to 
z komputerami: dzięki nim 
istnieje dzisiaj wiele zawo-
dów, o których wcześniej 
nam się nie śniło. I chociaż 
wiele typów prac zniknę-
ło – bo maszyny wykonu-
ją je lepiej – to wskaźniki 
zatrudnienia w całej Eu-
ropie są przecież bardzo 
wysokie. Wydaje mi 
się, że ze sztucz-
ną inteligencją 
i robotyzacją 
będzie podob-
nie. Techno-
logie te mają 
p o t e n c j a ł , 
aby stać się 
twórcami bo-
gactwa – tak 
samo jak było 
w przypadku 
komputerów. 

Spójrzmy na konsekwen-
cje autonomicznych po-
jazdów: dzisiaj na drogach 
jest pełno sygnalizatorów 
i znaków. Autonomiczne sa-
mochody tego nie potrze-
bują. Nie trzeba będzie na-
wet zwiększać pojemności 
istniejącej infrastruktury, 
bo na istniejących drogach 
zmieści się więcej autono-
micznych pojazdów. W cią-
gu 10–20 lat przestaniemy 
więc w ogóle budować dro-
gi. Znikną też pasy, bo au-
tonomiczne pojazdy ich nie 
potrzebują. Potrzebują ich 
ludzie. 

A nie obawia się pan 
bezrobocia? Tylko w Polsce 
autonomiczne pojazdy 
mogą pozbawić pracy 
ćwierć miliona ludzi. 
Być może przejdą do in-
nych, bardziej kreatywnych 
branż. To może mieć dalsze 
konsekwencje: powinniśmy 
robić więcej rzeczy, które 

cenimy w życiu. Prze-
szliśmy przez okres, 

w którym nasza 
wartość została 
zredukowana 
do pracy, którą 
wykonujemy. 
Popisujemy się 
tym, że pracu-
jemy 70 godzin 
tygodniowo, bo 
to rzekomo po-
kazuje, jacy je-

steśmy ważni i wartościowi. 
Może powinniśmy zastąpić 
tego typu wartości rzecza-
mi, które naprawdę cenimy. 
Może sztuką. Może literatu-
rą. Może filmem. Tak żeby 
ktoś, kto obejrzy film, za-
miast pracować nie czuł, że 
oszukuje. 

Pytanie jednak brzmi: 
czy wszystkich będzie 
na to stać. Czy wszyscy 
będą w stanie skorzy-
stać z dobrodziejstw 
postępu technologicznego 
w podobny sposób?
Odpowiedź brzmi nie, ale 
to nie jest ciemna strona 
robotyki czy sztucznej in-
teligencji. To bardziej kwe-
stia tego, jak różni jesteśmy 
jako ludzie i w jak skomer-
cjalizowanym świecie żyje-
my. To się raczej nie zmie-
ni. Ludzie są różni: jednym 
się chce pracować, a innym 
nie. Jedni mają umiejętno-
ści, a inni nie. Postęp tech-
nologiczny prawdopodobnie 
jeszcze bardziej zróżnicuje 
społeczeństwo, a nierówno-
ści nie znikną. Nie staniemy 
się bardziej równi – tego je-
stem pewien. 

Skoro jesteśmy przy 
nierównościach, to wróćmy 
na chwilę do cybernety-
ki. Dzisiaj, jeśli jestem 
bogaty, mogę zapewnić 
swoim dzieciom doskonałą 
edukację, zapewniając im 
w ten sposób dobry start 

w życiu. Ale jeśli będę 
mógł je cybernetycz-
nie udoskonalić, to 
potencjalnie kupuję 
im przewagę tak 
wielką w stosun-
ku do tego, w co 
wyposażony jest 

każdy człowiek, że 
trudno to sobie 
wyobrazić. 
To prawda. Im-
plant mózgowy, 
dzięki któremu 
można było-
by w każdej 
chwili prze-
czytać coś 
na Wikipe-
dii lub prze-
chowywać 
wspomnie-

nia w chmu-
rze, zapewniał-

by właścicielowi 
umiejętności intelek-

tualne wykraczające da-
leko poza to, co znamy 
dziś. Myślę, że to także 
jest coś, nad czym po-
winniśmy się zastano-
wić.  ©℗
 Rozmawiał Jakub Kapiszewski

Dlaczego nie jesteśmy cyborgami
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Kevin Warwick – brytyjski inżynier, futurolog, specjalista od 
cybernetyki, wykładowca na Uniwersytecie Coventry. Jego 
najsłynniejszym eksperymentem jest „Projekt Cyborg”, który miał za 
zadanie sprawdzić, czy możliwe jest połączenie człowieka i maszyny. 
W tym celu Warwick wszczepił sobie parę implantów, m.in. taki, za 
pomocą którego był w stanie sterować robotycznym ramieniem. Swoje idee 
i doświadczenia opisał w serii książek, m.in. „Marsz maszyn”, „Ja, cyborg”, 
„W poszukiwaniu inteligencji”.
W Warszawie gościł na konferencji marketingowej Forum IAB 2018 organizowanej  
przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
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 media  Platforma społecznościowa, starając się o obecność na zablokowanym wciąż dla niej chińskim rynku, 
weszła w niebezpieczny romans. Teraz stoi między młotem a kowadłem. Każda decyzja oznacza duże kłopoty

Adam Pawluć  
adam.pawluc@infor.pl

Firma Marka Zuckerberga 
przekazywała producentom 
telefonów komórkowych 
dane użytkowników – bez ich 
zgody. Na liście jest 60 pod-
miotów, m.in. Apple, Ama-
zon, BlackBerry, Microsoft 
i Samsung, ale są też pod-
mioty chińskie: Huawei, Le-
novo, Oppo i TCL. To właśnie 
ze względu na fakt współ-
pracy z podmiotami z Pań-
stwa Środka Facebook może 
mieć wielki problem. Według 
„New York Timesa” proceder 
trwał od 2010 r. i nie wiado-
mo, jaka liczba danych została 
udostępniona. W tym okresie 
z chińskiej sceny wycofał się 
Google. Jest więc przypusz-
czenie, że chiński rynek stał 
się dla Facebooka jeszcze bar-
dziej atrakcyjny, co mogło 
wpłynąć na decyzję o współ-
pracy z lokalnymi firmami.

– Producenci telefonów 
dostali dostęp do informacji, 
na przekazywanie których 
użytkownicy się nie zgodzili.  

Facebook nas okłamywał, 
dawał złudzenie, że możemy 
rozporządzać danymi, a na-
prawdę sam decydował, komu 
te dane udostępni – komentu-
je Adam Haertle z portalu Za-
ufana Trzecia Strona. – Zdaje 
się, że Facebook poszedł ko-
muś za bardzo na rękę i liczył, 
że nikt się nie dowie – dodaje.

Najpoważniejsze konse-
kwencje kooperacji rysują się 
na linii Facebook – admini-
stracja USA. O ile z amery-
kańskimi czy koreańskimi 
producentami Waszyng-
ton nie ma problemu, o tyle 
chińskie podmioty techno-
logiczne są solą w oku Białe-
go Domu. Z dwóch powodów. 
Po pierwsze chińscy produ-
cenci produkują i sprzeda-
ją taniej towary o podobnej 
jakości. Cierpi na tym Apple, 
który w 2017 r. został wyprze-
dzony globalnie pod wzglę-
dem sprzedanych telefonów 
przez Huawei. Jeśli spojrzeć 
szerzej, cierpi na tym tak-
że bilans handlowy Stanów 
Zjednoczonych z Chinami. 
W 2017 r. eksport USA do Chin 

był wart 375 mld dol. mniej 
niż eksport Chin do USA. Ze 
względu na tak dużą różnicę 
w bilansie handlowym ame-
rykański protekcjonizm eska-
luje, rozlewając się na różne 
pola działalności gospodar-
czej. W tym roku amery-
kańska administracja zablo-
kowała ogromne przejęcie 
– wyceniane na 142 mld dol. 
– firmy Qualcomm, jednego 
z największych producentów 
komunikacji bezprzewodo-
wej i procesorów do urządzeń 
mobilnych przez powiązaną 
z Singapurem spółkę Broad-
com. W tle decyzji rysuje się 
wyścig o rozwój technologii 
5G pomiędzy Chinami a USA. 
Mowa zatem o próbie ochro-
ny przedsiębiorstw i tech-
nologii oraz wyrównania bi-
lansu handlowego. Swoista 
pomoc platformy społecz-
nościowej dla chińskich pro-
ducentów telefonów nie jest 
więc dobrze widziana, nawet 
jeśli miała na celu udoskona-
lenie produktu Facebooka.

Po drugie administracja 
USA obawia się chińskie-

go wywiadu gospodarczego. 
Biały Dom, ingerując w umo-
wy podmiotów prywatnych, 
wielokrotnie podawał troskę 
o bezpieczeństwo narodowe. 
Sytuacja zaogniła się przy 
okazji publikacji w 2012 r. 
raportu Izby Reprezentan-
tów, który sugerował, że ku-
powanie chińskiego sprzętu 
przez firmy z USA, ze wzglę-
du na bliskie powiązanie pro-
ducentów z władzami Pań-
stwa Środka, niesie ryzyko 
przekazywania informacji. 
Nie chodziło tylko o telefo-
ny, ale także o infrastruktu-
rę sieciową. Ten dokument 
był jedną z przyczyn tego-
rocznego nacisku na ame-
rykańskie telekomy m.in. 
AT&T, by nie sprzedawały 
chińskiego sprzętu amery-

kańskim klientom. Wtedy 
Reuters zacytował kongres-
mena, który zastrzegając ano-
nimowość, oświadczył: – Jeśli 
któraś z amerykańskich firm 
będzie powiązana bizneso-
wo z Huaweiem lub chińskim 
operatorem China Mobile, bę-
dzie jej o wiele trudniej zdo-
być kontrakt na realizowanie 
zamówień publicznych.

Biorąc pod uwagę poważ-
ne zastrzeżenia administra-
cji Donalda Trumpa wzglę-
dem chińskiej aktywności 
na kontynencie północno-
amerykańskim, Facebook 
wszedł w poważny konflikt 
z protektorem, który do tej 
pory działał na jego korzyść, 
choćby lobbując silnie prze-
ciw opodatkowaniu sieci 
społecznościowej w Europie. 
– Jeśli Facebook zapewnił  
Huaweiowi specjalny dostęp 
do danych o amerykańskich 
użytkownikach swojej plat-
formy, mógł równie dobrze 
przekazać je bezpośrednio 
chińskiemu rządowi – za-
tweetował po wycieku afery 
republikański senator Marco 

Rubio. Głos w sprawie zabrał 
też Tim Cook, prezes Apple’a,  
który zapowiedział utrudnie-
nia dla Facebooka. – Damy 
użytkownikom naszych usług 
możliwość zablokowania 
zbierania danych przez Face- 
booka, Google’a i inne platfor-
my śledzące użytkowników 
za pomocą przycisków „like” 
i „share” umieszczonych na 
różnych stronach – powie-
dział.

Mark Zuckerberg od dawna 
próbuje udobruchać Xi Jin-
pinga, by ten otworzył mu 
drogę do chińskiego rynku, 
bo Facebook jest zablokowa-
ny na terenie Chin od 2009 r. 
1,4 mld ludzi jest dla tej plat-
formy na tyle cenną zdoby-
czą, by jej prezes – podczas 
oficjalnej kolacji w 2015 r. 
w Białym Domu – podszedł 
do prezydenta Chin i poprosił 
go o nadanie imienia córce, 
której spodziewał się wraz ze 
swoją partnerką chińskiego 
pochodzenia Priscillą Chan. 
Xi Jinping odmówił wtedy, 
mówiąc, że jest to zbyt duża 
odpowiedzialność.  ©℗

Facebook podpadł Białemu Domowi
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