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Burmistrz Bogatyni: jestem zdruzgotany decyzją 
w sprawie zamknięcia kopalni Turów

Adrian Dąbek

W maju TSUE nakazał tymczasowe zamknię-
cie kompleksu w Turowie, czyli kopalni węgla 
brunatnego i elektrowni. Zdaniem burmistrza 
Bogatyni ta decyzja będzie miała katastrofal-
ne skutki gospodarcze i społeczne dla regionu. 
„Ludzie zaczną masowo uciekać z Bogatyni. 
Elektrownia to główny dostawca wody dla 
mieszkańców” – mówi Wojciech Dobrołowicz. 

Spór Czechów z Polakami o kopalnię węgla brunatnego 
w Turowie trwa od kilku lat. Kopalnia znajduje się na terenie 
gminy Bogatynia leżącej obok granicy z Czechami i Niem-
cami. Zdaniem naszych południowych sąsiadów wydoby-
cie węgla brunatnego niekorzystnie wpływa na środowisko 
i obniża poziom wód gruntowych znajdujących się na ich 
terenie. W ubiegłym roku zaskarżyli oni do Komisji Euro-
pejskiej decyzję polskich władz o kontynuacji wydobycia 
do 2044 r. W maju tego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej pozytywnie rozpatrzył wniosek Czechów i na-
kazał wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu 
rozstrzygnięcia sporu. Od tamtego czasu trwają negocjacje 
między stroną polską i czeską. Do tej pory nie przyniosły 
rozstrzygnięcia.

Decyzją TSUE są przerażeni mieszkańcy Bogatyni, nie 
może się też z nią pogodzić Burmistrz Miasta i Gminy Bo-
gatynia Wojciech Dobrołowicz.

„Kompleks w Turowie, czyli kopalnia i elektrownia, jest 
największym pracodawcą w regionie. Zamknięcie kopalni 
miałoby katastrofalne skutki. Te zakłady wraz ze spółkami 
zależnymi bezpośrednio dają zatrudnienie ok. 5 tys. osób 
i wpływają na lokalny rynek pracy. W sumie dzięki Turowowi 
środki na utrzymanie ma kilkadziesiąt tysięcy osób” – mówi 
Dobrołowicz w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”.

Burmistrz podkreśla, że nie chodzi jedynie o miejsca 
pracy. Elektrownia Turów jest głównym dostawcą wody dla 
mieszkańców gminy. „Zaledwie 28 proc. wody mamy z wła-
snych ujęć podziemnych. 72 proc. jest ujmowane w ramach 
elektrowni ze zbiornika Witka. My tę wodę od PGE odku-
pujemy i uzdatniamy. Zamknięcie elektrowni sprawi, że 
mieszkańcy zostaną pozbawieni dostępu do wody i ciepła. 
A dla elektrowni nie ma alternatywy” – podkreśla, doda-
jąc, że przejęcie przez miasto infrastruktury od elektrowni 
spowodowałoby, że cena wody wzrosłaby o ponad 50 proc.

Kompleks w Turowie z tytułu podatków zasila budżet 
gminy kwotą w wysokości 48 mln zł rocznie. To 30 proc. 
wszystkich wpływów. Sporo trafia też do lokalnej kasy z po-
datków mieszkańców oraz kontrahentów, zarabiających 
dzięki kopalni. „Jeszcze nie otrząsnęliśmy się po powodzi 
z 2010 r. Spowodowała ona ogromne spustoszenie w regio-
nie. Teraz szykuje się kolejne” – ubolewa burmistrz.

Dobrołowicz mówi w rozmowie z „DGP”, że ma świa-
domość, że Polskę czeka transformacja energetyczna. 
W gminie stawiają na rozwój fotowoltaiki i farm wia-
trowych, zaplanowano zmianę oświetlenia na bardziej 
oszczędne. Nie może się jednak pogodzić z decyzją na-
kazującą natychmiastowe zamknięcie kopalni. „Zdaje-
my sobie sprawę, że kopalnia nie będzie wieczna i trze-
ba pozyskać innych pracodawców do regionu. Dlatego 
podjęliśmy decyzję o stworzeniu specjalnej strefy ekono-
micznej. Przewidujemy też stworzenie inkubatora przed-
siębiorczości. Pozyskanie inwestorów nie następuje jed-
nak z dnia na dzień. To wymaga czasu, który był. A teraz 
się skończył” – mówi burmistrz.

W gminie planują też postawić na turystykę z bazą noc-
legową tańszą niż w Niemczech i Czechach, pomóc mają 
w tym poprawienie połączenia kolejowego z pozostałą 
częścią Polski, a także poczynione już wielomilionowe in-
westycje w ochronę środowiska. Dobrołowicz podkreśla, 
że hałas i zanieczyszczenia panujące w okolicy to sztucz-
ne kreowanie rzeczywistości przez Czechów. „Mam podej-
rzenie, że może chodzić o nowych mieszkańców terenów 
przygranicznych Czech, którzy są bardzo proekologiczni. 
To oni mogli rozkręcić całą tę batalię” – zaznacza. 

Dobrołowicz odnosi się do głównego zarzutu skierowa-
nego pod adresem kopalni Turów, czyli pogarszania się 
stanu wód gruntowych po stronie czeskiej. „To nie zostało 
w żaden sposób udowodnione. Komisja Europejska odpi-
sała na nasze pismo, wskazując, że zarzuty podniesione 
w skardze przez Czechy, w odniesieniu do ramowej dyrek-
tywy wodnej oraz dyrektywy w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, były bezzasadne” – mówi, 
zaznaczając, że do braku wody może się przyczyniać żwi-
rownia działająca po stronie czeskiej.

Odpiera też zarzuty Czechów, że po stronie gminy Bo-
gatynia nie było chęci do dialogu. „Kopalnia rozpoczęła 
rozmowy ze stroną czeską o kontynuacji wydobycia już 5 
lat przed terminem zakończenia obowiązywania koncesji 
wydanej jeszcze w 1994 r. Od tego czasu udzielono kilku 
tysięcy szczegółowych odpowiedzi na pytania kierowane 
zarówno przez władze czeskie, jak i mieszkańców terenów 
przygranicznych, a wątpliwości były szeroko omawiane”.

Burmistrz Bogatyni zaznacza, że konflikt na razie nie 
wpłynął negatywnie na lokalne relacje między Czechami 
a Polakami, choć zaczynają pojawiać się napięcia. „Widzę 
szansę na polubowne rozwiązanie sprawy, czyli na zawar-
cie porozumienia i wycofanie skargi. Zdaję sobie jednak 
sprawę, że czas temu nie sprzyja i nie będzie to łatwe. 
W Czechach niebawem odbędą się wybory parlamentarne, 
to idealna sytuacja, by się wykazać. Mam jednak nadzieję, 
że wypracowane przez lata stosunki nie zostaną nadszarp-
nięte. Szczególnie że ani Czesi, ani Polacy nie są do siebie 
nawzajem źle nastawieni” – mówi Wojciech Dobrołowicz.

Dzień Wolności 
Podatkowej znacznie 
później niż zazwyczaj

Adrian Dąbek

Dzień Wolności Po-
datkowej w tym roku 
wypadł 22 czerwca, 
znacznie później 
niż w poprzednich 
latach – ogłosiło 
Centrum im. Adama 
Smitha. 

Dzień Wolności Podatko-
wej to symboliczne święto 
podatników. To dzień, gdy 
przestajemy pracować dla 
rządu, a zaczynamy pra-
cować dla siebie i swoich 
bliskich. Termin Dnia Wol-
ności Podatkowej od 1994 r. 
ogłasza Centrum im. Adama 
Smitha. Oblicza go biorąc 
pod uwagę relację udziału 
wszystkich wydatków sek-
tora publicznego (tj. budżet 
państwa, wydatki samorzą-
dów, rządowe fundusze ce-
lowe itp.) do Produktu Kra-
jowego Brutto.

Na tej podstawie wyliczo-
no, że w 2021 r. Dzień Wolno-
ści Podatkowej przypada 22 
czerwca, w 173 dzień roku. 

– Na opłacenie wszystkich 
danin, czyli podatków i opłat, 
które są przymusowe nieza-
leżnie od tego, jak się nazy-
wają, pracujemy w tym roku 
172 z 365 dni. To znacznie 
dłużej niż w 2020 r., gdy ów 
dzień przypadał na 10 czerw-
ca, a także w 2019 r. – 8 czerw-
ca i w 2018 r. – 6 czerwca – po-
informowało Centrum. 

Jak zaznacza Centrum 
im. Adama Smitha, znacząca 
zmiana daty Dnia Wolności 
Podatkowej na niekorzyść 
obywateli jest wynikiem 
wzrostu wydatków rządo-
wych m.in. związanych z „tar-
czami” przy jednoczesnym 
dużym spadku przychodów. 
Co prawda nastąpił wzrost 
wpływu z PIT, jednak jest to 
efekt płacenia tego podatku 
przez rząd samemu sobie, 
gdyż znaczna część wypłat 
z „tarcz” obejmowała wyna-
grodzenia dla pracowników, 
czyli część pieniędzy wypła-
conych firmom od razu wra-
cała do rządu. Wpływy z PIT 
nie były skutkiem wzrostu 
aktywności gospodarczej 
obywateli tylko aktywności 
dotacyjnej rządu. Dlatego 
większe wpływy z PIT to 
efekt tarcz. Natomiast spa-
dek wpływów z CIT to bez-
pośredni skutek ograniczeń 
i zakazywania prowadzenia 
działalności gospodarczej.

Dalszy ciąg na stronie 2

Centrum Wdrożeń 
Technologii 

Przemysłowych 

Prof. Zbigniew Krysiak
Obecnie w Polsce istnieje 
kilkanaście lub kilkadzie-
siąt, a może nawet kilkaset 
tysięcy innowacyjnych mo-
deli, prototypów lub nawet 
już gotowych produktów 
a także różnych rozwiązań 
technologicznych, które nie 
doczekały się wdrożenia prze-
mysłowego i zalegają na pół-
kach jednostek badawczo-
-rozwojowych (JBR) takich 
jak: podmioty prywatne (PP), 
Instytuty Naukowo-Badaw-
cze (INB), Polska Akademia 
Nauk (PAN) i inne państwo-
we laboratoria współpracują-
ce z przemysłem i biznesem. 
Należy zinwentaryzować 
i uaktywnić ten istniejący 
potencjał przez stworzenie 
profesjonalnej bazy danych 
z dostępem dla właścicieli, 
czyli sprzedających swoje 
produkty oraz potencjalnych 
nabywców, czyli kupujących 
z sektora przemysłowego. 
Przedmiotowy problem pole-
ga na tym, że nikt nie wie, ile 
i jakie leżące na półkach nie 
wdrożone technologie i pro-
dukty, które są prawdopo-
dobnie znakomitym poten-
cjałem do rozwoju polskiego 
przemysłu i gospodarki. 

Centrum Wdrożeń 
Technologii Przemysło-
wych (CWTP) powinno stać 
się kluczowym podmiotem, 
które należy utworzyć w Pol-
sce w celu przyspieszenia 
procesów przemian tech-
nologicznych i skierowania 
polskiego przemysłu na 
produkcję o wysokiej warto-
ści dodanej. Działanie w tym 
kierunku będzie się przyczy-
niać do zmniejszenia skali 
importu różnych istotnych 
technologii oraz produktów 
będących wynikiem takich 
technologii. Polski eksport, 
głównie do Niemiec, w dużej 
mierze skupia się na wytwa-
rzaniu półproduktów i ak-
cesoriów lub podzespołów, 
które Niemcy wykorzystują 
do produkcji wyrobów go-
towych sprzedając je z wy-
soką marżą uzyskując dużą 
wartość dodaną. 

Dalszy ciąg na stronie 3
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Centrum Wdrożeń Technologii Przemysłowych 
– dalsza część tekstu ze strony 1

Dzień Wolności Podatkowej  
znacznie później niż zazwyczaj 

– dalsza część tekstu ze strony 1

– Jedynym sposobem na to jest uwolnienie polskich przed-
siębiorców z uwiązanej im do szyi kotwicy w postaci podat-
ków, prawa pracy, prawa gospodarczego tak, aby mogli roz-
wijać się w swoim naturalnym tempie – zaznaczył Jabłoński.

Prof. Robert Gwiazdowski, przewodniczący Rady Centrum 
im. Adama Smitha, przypomniał, że wcześniejszy w 2018 r. niż 
w 2021 r. Dzień Wolności Podatkowej był rezultatem mniej-
szych, a nie większych wydatków rządu. – Zależność związana 
z wcześniejszym lub późniejszym dniem wolności podatko-
wej, którą przedstawiamy od 1994 r., wynika przede wszyst-
kim z wielkości wydatków rządu, które zazwyczaj nie są do-
stosowane do przychodów oraz możliwości coraz bardziej 
przeregulowanej i ograniczanej gospodarki. Laboratoryjnym 
tego przykładem był zakaz działalności dla wielu branż w 2020 
i 2021 r. – mówił Gwiazdowski.

– Jest jednak istotna różnica czy opodatkowujemy przy-
chód, czy dochód, konsumpcję czy majątek. I w którym mo-
mencie to robimy. I w jakiej wysokości – podkreślił Gwiaz-
dowski. 

– Z fiskalnego punktu widzenia ważna jest łączna wyso-
kość wszystkich danin publicznych, którymi państwo obcią-
ża obywateli na swoją rzecz. Z ekonomicznego, psychologicz-
nego, socjologicznego i nawet politycznego punktu widzenia 
ważniejsze jest jednak to, jakimi strumieniami i rzekami po-
datki te płyną do budżetowego morza – wyjaśniał.

Gwiazdowski stwierdził, że najgorszy podatek to „akcyza 
na pracę”, czyli łączna wysokość podatku dochodowego od 
wynagrodzeń osób fizycznych oraz wszystkie składki potrą-
cane od wynagrodzenia brutto pracownika i składki płacone 
za zatrudnienie pracownika przez pracodawcę.

Kiedy przypadnie Dzień Wolności Podatkowej w 2022 r., po 
wejściu w życie Polskiego Ładu? – Na razie nie ma żadnych 
dokumentów w postaci choćby projektów ustaw. Trudno ro-
bić poważne analizy na bazie zapowiedzi czy literatury. Pod-
wyżka podatków jest jednak ostatecznością. Polska nie jest 
w stanie wojny, dlatego zamiast podwyżki podatków należy 
dostosować wydatki publiczne do wpływów – stwierdził An-
drzej Sadowski.

działające na europejskim 
obszarze gospodarczym 
nie płacą podatku od dywi-
dendy pod warunkiem po-
siadania udziałów w spółce 
zależnej minimum dwa la-
ta. Tymczasem my chce-
my skrócić ten okres do 
roku. Co się takiego stało, 
w perspektywie spodzie-
wanego napływu środków 
w ramach EPO, preferen-
cji dla inwestycji wpisa-
nych w tzw. Zielony Ład, że 
o Polskim Ładzie nic już 
nie wspominamy – aby in-
westorów płacących dotąd 
19-procentowy podatek 
(mowa o podmiotach z UE 
i Szwajcarii) – zwolnic z tej 
daniny?! Rzecz dotyczy nie 
tylko kontrybucji na rzecz 
budżetu, ale faktycznej 
kontroli nad tym, komu się 
udziały zbywa.  

W kontekście bezpie-
czeństwa obrotu gospodar-
czego, zwłaszcza w sferach 
wrażliwych, ma to znaczenie 
nie tylko ekonomiczne, a w 
tle pozostają wszak regula-
cje służące przeciwdziałaniu 
terroryzmowi i praniu brud-
nych pieniędzy. Stąd pytanie 
zadane w śródtytule wydaje 
się uzasadniać starą tezę – 
„strzeżcie się Greków, gdy 
przynoszą dary”. Nasuwa 
się więc kolejne pytanie. Kto 
i dlaczego udaje w tym przy-
padku Greka?! Jak bowiem 
informuje resort finansów: 
„Proponujemy, aby Polska 
Spółka Holdingowa korzy-
stała ze zwolnienia z CIT dla 
zysków ze zbycia udziałów 
i akcji w spółkach zależnych. 
To jest całkowita nowość 
w polskim systemie podat-
kowym”.  

Jakby tego było mało, 
proponuje się inwestorom 
Podatkową Grupę Kapitało-
wą stwarzającą możliwość 
wspólnego rozliczania do-
chodów i strat przez spółki 
w ramach jednej grupy. To 
jako żywo przypomina nie 
tak dawne czasy, kiedy ga-
zety pełne były anonsów 
o kupnie/sprzedaży spółek 
przynoszących straty. Wła-
śnie wtedy budżet notował 
deficyty przekraczające 
referencyjne wartości. To 
rozwiązania, których skutki 
dawno opisano w literatu-
rze przedmiotu. Nie przy-
padkiem przecież mówimy 
o Grecji, jako biednym kraju 
– bogatych ludzi.  

Warto dodać, że dotąd 
progiem umożliwiającym 
tworzenie grup kapitało-
wych w Polsce była minimal-
na wartość kapitału zakłado-
wego dla każdej ze spółek 
rzędu pół miliona złotych. 
W zamyśle autorów projek-
tu, który miałby wejść w ży-
cie już, w roku 2022 jest ob-
niżenie tej granicy do kwoty 
250 tysięcy złotych. Jakby 
tego było mało, zniesiony 
ma być zakaz posiadania 
udziałów w innych spółkach 
zależnych, co przecież nie 

Prawda, że brzmi dobrze? Je-
śli jednak dodać, że w przy-
słowiowym jednym okienku 
będzie można zbadać, jak to 
eufemistycznie określono 
„aspekty podatkowe inwe-
stycji”, zapala się czerwo-
na lampka! W istocie rzecz 
idzie bowiem o możliwość 
odliczania VAT od usług fi-
nansowych. Czy w tym sta-
nie rzeczy polskie podmio-
ty podlegające regulacjom 
europejskim i krajowym, 
nadzorowi, czy uszczelnio-
nym w ramach walki z tzw. 
mafią VAT-owską regułom 
podatkowym mają szansę, 
skutecznego, czy choćby tyl-
ko równoprawnego konku-
rowania?!  

Polska z racji swojego 
położenia, potencjału pro-
dukcyjnego, infrastruktury, 
czy wysoko kwalifikowanych 
kadr i relatywnie niskich 
kosztów pracy stanowi od 
lat miejsce inwestycji zagra-
nicznego kapitału. To okazja 
do tworzenia miejsc pracy, 
transferu kapitału i tech-
nologii. I bardzo dobrze. 
Tak długo, jak długo z ty-
tułu osiąganych tu zysków 
odprowadzane są podatki 
zasilające budżet, przestrze-
gane są prawa pracownicze, 
z czym w przeszłości różnie 
bywało, wreszcie budowane 
relacje mają charakter trwa-
ły i korzystny dla budowy 
kompetencji polskich firm 
świadczących szereg różne-
go rodzaju usług na rzecz 
inwestorów zagranicznych. 
Dobrym tego przykładem 
jest dynamicznie rozwijająca 
się od lat branża logistyczna, 
która wypromowała polskie 
firmy sektora transporto-
wego do pozycji czołowego 
przewoźnika w Europie.  

Zdaniem ministra Ko-
ścińskiego uzyskanie inter-
pretacji podatkowej w jed-
nym miejscu i stworzenie 
sprzyjających warunków 
dla „funkcjonowania grup 
holdingowych i podatko-
wych grup kapitałowych” 
to skuteczna zachęta dla 
zagranicznych inwestorów. 
Z pewnością. Tyle tylko, że 
skoro w kolebce gospodarki 
wolnorynkowej, jaką jest bez 
wątpienia nasz zaoceanicz-
ny sojusznik, obowiązują 
rozwiązania antytrustowe 
zmierzające do ograniczenia 
nadmiernych przywilejów 
i siły rynkowej, czemu chce-
my płynąć pod prąd i dokąd 
ma to nas zaprowadzić, że 

ułatwi ani kontroli podat-
kowej, ani transparentno-
ści i przejrzystości obrotu 
gospodarczego. Wszak nie 
od dziś wiadomo, czemu 
sprzyja mętna woda. Do-
tychczas kryterium oceny 
decydującym o dopuszczal-
ności przekształceń własno-
ściowych w ramach spółek 
była ich rentowność. Rów-
nież i ten wymóg ma zostać 
w zamyśle resortu finansów 
zniesiony?! Czy to rozwiąza-
nie racjonalne (od greckiego 
ratio – rozum)?! 

Im dalej w las… 
Owe pożal się Boże „uspraw-
nienia”, mają być rozcią-
gnięte na małe i średnie 
firmy z grupy płatników 
VAT, gdzie kryterium udzia-
łowe (jak informuje wice-
minister Sarnowski) – ma 
zostać obniżone do 50 pro-
cent z dotychczasowych 75, 
a limit wysokości kapitału 
zostanie zniesiony. Czy to 
dość by uznać Polskę za raj 
podatkowy? Odpowiedź wy-
daje się nazbyt oczywista. 
Gdzie w tej przestrzeni miej-
sce dla firm polskich, czy na-
wet tych, dla których Polska 
jest krajem tzw. rezydencji 
podatkowej?  

Furda nasze obawy. Re-
sort w swojej radosnej twór-
czości chce inwestorom 
zapewnić szybką ścieżkę 
obsługi, dostarczając infor-
macji w zakresie skutków 
podatkowych ewentualnej 
inwestycji w ramach roz-
wiązania „Interpretacje590”. 
Dobrze, powie ktoś. Podob-
nie jest we Włoszech, czy 
na Słowacji. Tyle że owa 
interpretacja będzie miała 
charakter wiążący dla in-
nych organów państwa. Co 
w przypadku odwołań od 
decyzji przetargowych na 
szkodę polskich podmio-
tów?  

Jeśli dodać, że jej moc 
wiążąca będzie dotyczyła 
okresu pięciu lat od da-
ty zawarcia umowy inwe-
storskiej, z całą pewnością 
możemy stwierdzić, iż 
w przypadku kluczowych 
inwestycji np. w energety-
ce będzie „pozamiatane”. 
Zwłaszcza że: „»Interpre-
tacja590« obejmować bę-
dzie nie tylko interpre-
tację indywidualną, ale 
także ekwiwalent wiążącej 
informacji stawkowej, wią-
żącej informacji akcyzowej, 
opinii zabezpieczającej 
i uprzedniego porozumie-
nia cenowego”. Na tym nie 
koniec, gdyż istnieje moż-
liwość przedłużenia okresu 
obowiązywania wiążącej 
opinii poza czas w niej za-
kreślony.  

Puenty nie będzie. Poza 
apelem, by ten szkodliwy, 
nieprzemyślany, godzący 
w polski budżet i polskiego 
podatnika i przedsiębiorcę 
projekt bez zwłoki wyrzucić 
do kosza.

o uszczupleniu budżetu 
i skutkach takowego trudno 
nie wspomnieć.  

Jak dopowiada zastęp-
ca ministra finansów Jan 
Sarnowski „chcemy, żeby 
podatkowe ramy działania 
holdingów w Polsce stały się 
jednymi z najbardziej konku-
rencyjnych w Unii Europej-
skiej”. Dodał, że „szczególną 
ofertę” przygotowano dla 
sektora finansowego i ban-
ków. Słowo „szczególna” ma 
w naszym języku szereg ko-
notacji, ale zawsze oznacza 
rozwiązania nadzwyczajne, 
niestandardowe, odbiegają-
ce od powszechnie obowią-
zujących. Cóż szczególnego 
zatem się wydarzyło, co uza-
sadniałoby takie podejście. 
Argument, że osiem euro-
pejskich krajów już wdrożyło 
podobne rozwiązania, w tej 
liczbie Niemcy i Francja wy-
daje się chybiony.  

Dopiero zakończyliśmy 
ważny etap, jaki stanowiła 
repolonizacja sektora ban-
kowego, który uzyskał dzięki 
temu właściwy balans. Ze-
wnętrzni inwestorzy nadal 
są obecni w sektorze, co 
zapewnia jego stabilizację 
i niezbędne know-how, tyle 
że od lat to banki w Polsce 
stanowią huby technolo-
giczne i znajdują się w awan-
gardzie nowoczesnych roz-
wiązań cyfrowych. Relacje 
budowane przez lata mają 
charakter trwały, podczas 
gdy tworzenie systemu za-
chęt z założenia zakłada wa-
runki do osiągania przewagi 
konkurencyjnej.  

Czyim kosztem? Odpo-
wiedź na to pytanie wydaje 
się, aż nazbyt oczywista! Wy-
jaśnijmy może, że usługi fi-
nansowe są zwolnione z VAT, 
co wyklucza jednak możli-
wość odliczania VAT-u od 
nabywanych towarów i usług. 
To ma się zmienić, dając moż-
liwość wyboru w odniesieniu 
do relacji B2B, z zastrzeże-
niem wyłączenia sfery ubez-
pieczeń, co wynika z regulacji 
europejskich. Skoro tak istot-
ny dla relacji gospodarczych 
obszar wyłączono z możliwo-
ści odliczania VAT-u, dodat-
kowe argumenty krytykujące 
takie rozwiązanie wydają się 
zbędne. 

Polska Spółka Hol-
dingowa, czy koń 
trojański? 
Jak deklaruje resort fi-
nansów, obecnie spółki 

CWTP może w tym kontekście przyczynić się do zwięk-
szenia produkcji wyrobów gotowych o wysokiej wartości 
dodanej, co będzie zwiększać eksport i redukować import 
prowadząc w ten sposób do wzrostu polskiego kapitału 
w naszej gospodarce. 

Realizacja innowacji, modeli, prototypów i technologii 
w Polsce ma charakter rozproszony. W tym obszarze podej-
mują działania ośrodki akademickie, różne inne ośrodki ba-
dawczo-rozwojowe, przedsiębiorstwa, spółki skarbu państwa 
oraz indywidulani konstruktorzy i innowatorzy. W procesie 
realizacji projektów ograniczone środki finansowe nie mogą 
być efektywnie wykorzystywane, gdyż mają charakter roz-
drobniony, a często wielokrotnie kierowane są fundusze na 
podobne projekty. Skutkiem takiej sytuacji jest deficyt środ-
ków na dokończenie modeli, prototypów oraz wdrożenia ich 
do produkcji. Inwentaryzacja wszystkich projektów w skali 
kraju pozwalałoby ocenić sytuację w zakresie rodzaju pro-
jektów, stanu zaawansowania, liczby podobnych projektów, 
przydatności projektów dla przemysłu oraz potrzeb finanso-
wych w celu ich dokończenia i wdrożenie do produkcji. 

Model CWTP polegałaby na swego rodzaju „supermar-
kecie”, w którym z jednej strony konstruktorzy produktów 
wstawialiby na półki swoje wyroby, zaś z drugiej strony klien-
ci (przedsiębiorstwa przemysłowe) zainteresowani nabyciem 
składaliby zamówienia. Podstawową funkcjonalnością dla ko-
jarzenia sprzedających i kupujących byłaby baza danych, któ-
ra w sposób szczegółowy umożliwiałaby zapoznanie się na-
bywców z produktami. Produkty wstawiane na półki CWTP 
byłyby poddawane „obróbce” w celu doprowadzenia ich do 
stanu bardziej zaawansowanego, co oznacza, że w CWTP na-
leży utworzyć zespół ludzi o kompetencjach inżynierskich, 
prawniczych i marketingowych. Potencjalni kupujący mogli-
by także formułować swoje oczekiwania, co czyniłoby proces 
wstawiania produktów na półki CWTP bardziej skutecznym, 
a także ułatwiałoby zespołowi CWTP takie dostosowanie 
istniejących produktów, aby spełniły oczekiwania nabywają-
cych. Produkty mogą być sprzedawane wielokrotnie dla na-
bywców, gdyż podobna technologia może być wykorzystana 
w różnych gałęziach przemysłu. Korzystanie z technologii 
przez przedsiębiorstwa przemysłowe może odbywać się mię-
dzy innymi przez nabycie na własność lub prawo do licencji 
ograniczonej w czasie lub bezterminowo. 

CWTP byłoby podmiotem zarabiającym na swojej dzia-
łalności. Portfel projektów i produktów na półkach CWTP 
byłby podstawą do wyceny w celu tworzenia funduszu inwe-
stycyjnego, który zasilałby działalność tego podmiotu. Środ-
ki pozyskane przez emisję papierów wartościowych takiego 
funduszu będą służyły rozwijaniu i udoskonalaniu produk-
tów CWTP. Akcjonariuszami takiego funduszu mogłyby być 
różne spółki przemysłowe, a w szczególności duże spółki 
skarbu państwa.  W związku z tym można przewidzieć finan-
sowanie takiej organizacji poprzez emisję obligacji lub akcji 
przez różne branżowe fundusze inwestycyjne.

W procesie rozwijania CWTP w pierwszym etapie nale-
żałoby podjąć działania w zakresie przygotowania do wdro-
żeń. Ten etap obejmowałby, pozyskanie detalicznej wiedzy 
ilościowej i jakościowej dotyczącej dwóch stron: podażowej 
(zidentyfikowane i zinwentaryzowane technologie będące 
w posiadaniu lub są tworzone w Jednostkach Badawczo-Roz-
wojowych) i popytowej (zidentyfikowane potrzeby polskich 
podmiotów komercyjnych, w tym państwowych).

Produktem pierwszego etapu byłaby baza danych o popycie 
i podaży umiejscowiona w systemie informatycznym, posia-
dającym określoną funkcjonalność umożliwiającą zarządzanie 
danymi. W ramach tego etapu zrealizowane byłyby następu-
jące działania: a) identyfikacja i selekcja podmiotów (PK, INB 

i innych JBR, PAN) do objęcia mapowaniem istniejących wyna-
lazków/rozwiązań i współpracy z CWTP; b) inwentaryzacja ist-
niejących wynalazków/rozwiązań, zakończonych badań oraz 
badań w toku; c) pogrupowanie zebranych danych w priory-
tetowe dla rozwoju polskiej gospodarki sektory i technologie 
przy jednoczesnej identyfikacji cech poziomu „zaawansowania 
cyfrowego” i „wpływu na klimat/środowisko”. Sektory gospo-
darki to energia, transport, budownictwo, surowce, zdrowie, 
środowisko, klimat. Technologie to roboty, autonomiczne sys-
temy bezzałogowe, Internet of Things, 5G, sztuczna inteligencja, 
maszyny uczące się; d) ocena i ranking dojrzałości komercja-
lizacyjnej w sektorach zebranych w/w grupach wynalazków/
rozwiązań i zakończonych badań oraz badań w toku. Ranking 
ten będzie przeprowadzony np. w relacji do podziału geogra-
ficznego świata i zastosowań na skalę przemysłową; e) zebrane 
dane służyłyby w dalszej kolejności ustaleniu ścieżki działań 
w odniesieniu do danej technologii w podziale na: wdrożenie 
przemysłowe (przygotowanie planów dla komercjalizacji ziden-
tyfikowanych wynalazków/rozwiązań i ich realizacja poprzez in-
kubację i akcelerację w ramach działalności technicznej CWTP 
lub do sprzedaży technologii albo zaangażowanie inwestora 
w celu wykorzystania danej technologii do produkcji przemy-
słowej); kontynuowanie badań z potencjalnym partnerem biz-
nesowym/przemysłowym.

W podsumowaniu omawianego problemu warto wska-
zać na doświadczenia USA, które są dla Polski dobrym 
przykładem w podejmowaniu działań w przedmiotowym 
obszarze. Przyjęcie podobnej strategii już pod koniec lat 
60-tych przez USA stało się istotnym impulsem w rozwo-
ju gospodarczym Stanów Zjednoczonych w układzie we-
wnętrznym i globalnym. Do zasadniczych kroków jakie pod-
jęły USA należą:

· USA w latach 70-ch zmieniła paradygmat relacji pomię-
dzy przemysłem/biznesem, polityką kraju i nauką/bada-
niami uwzględniając konkurencyjny rozwój krajowych 
technologii jako integralną część amerykańskiej strategii 
globalnego rozwoju gospodarczego. 

· Przestawiono politykę dotyczącą badań i edukacji w kie-
runku wspierania tej strategii z priorytetami na wzmac-
nianie konkurencyjności gospodarczej, technologicznej 
i handlowej. 

· Uniwersytety zmieniły swoje curriculum edukacyjne a po-
nad 700 państwowych laboratoriów zmieniło misję ze „sta-
rej” na nową, nastawioną wyłącznie na badania stosowane 
i wdrożenia w stałej współpracy z przemysłem/biznesem (w 
tym strategicznymi projektami narodowymi jak NASA).

· Wprowadzono 3 ustawy: The Stevenson-Wylder Technology 
Innovation Act z 1980, The technology Transfer Act z 1986, The 
National Competitiveness Technology Transfer Act z 1989

· Wprowadzone ustawy doprowadziły do powstania „Biu-
ra Wdrażania Badań i Technologii” z zadaniem przeglą-
du, nadzoru nad Konsorcjum Krajowych Laboratoriów.

· Wprowadzono mechanizm „umów o współpracy ba-
dawczo-rozwojowej”, który powstał pomiędzy krajowy-
mi laboratoriami a firmami prywatnymi, uniwersytetami, 
rządem krajowym i stanowymi, fundacjami, instytucjami 
non-profit i konsorcjami tych instytucji.

· Dla realizacji celów globalnej strategii gospodarczej 
USA, Kongres stworzył Narodowe Centrum Transferu 
Technologii.

Utworzenie CWTP byłoby zatem pewnym istotnym kro-
kiem w kierunku przyjęcia podobnej strategii jak w USA, co 
może być istotnym impulsem w rozwoju gospodarczym Pol-
ski w układzie wewnętrznym i globalnym.

– W praktyce ostatnich miesięcy większym dobrem niż 
bezpośrednie wydatki rządowe, okazała się dla społeczeństwa 
praktyka tzw. helicopter money. Milton Friedman sklasyfiko-
wał kilka rodzajów wydawania pieniędzy i zauważył, że znacz-
nie racjonalniej zachowują się ludzie, wydając cudze pienią-
dze, na własne potrzeby, niż rząd, który z zasady wydaje cudze 
pieniądze, na cudze potrzeby – powiedział Andrzej Sadowski, 
prezydent Centrum im. Adama Smitha. – Najważniejszą spra-
wą jest zatem stabilizacja finansów rodzin, ale poprzez pracę, 
a nie transfery socjalne, a także zerwanie ze stymulowaniem 
konsumpcji tychże rodzin przy ograniczonych i topniejących 
oszczędnościach – dodał Sadowski.

O. dr Jacek Gniadek, SVD ekspert Centrum im. Adama 
Smitha zauważył, że – Rada Społeczna Episkopatu kilka dni 
temu zwróciła uwagę na niebezpieczeństwo ograniczania 
polityki społecznej państwa do wymiaru transferów finanso-
wych. Taka polityka fiskalna państwa sprawiła, że Dzień Wol-
ności Podatkowej mamy o dwa tygodnie później niż w roku 
ubiegłym. 

– Projekt dokumentu pt. „Przestrzeń wspólnej nadziei, 
przestrzeń dobra wspólnego” zwraca uwagę, że pokusa nad-
miernego upaństwowienia sfery publicznej i budowania 
modelu tzw. państwa opiekuńczego prowadzi do osłabienia 
podmiotowego wymiaru działającego człowieka. Solidarność, 
odpowiedzialność i podmiotowość są możliwe tylko tam, 
gdzie jest szacunek dla własności prywatnej, a rząd pozwala 
ludziom działać. Własność prywatna jest gwarantem bezpie-
czeństwa dla rodziny – podkreślił o. dr Jacek Gniadek. 

Podobnego zdania był Ireneusz Jabłoński, ekspert Cen-
trum. – Powtarzamy do znudzenia, że bogactwo bierze się 
z pracy i przedsiębiorczości, a nie z wydawania pożyczonych 
pieniędzy – stwierdził Jabłoński. 

Ekspert podkreślił, że w ostatnich dwóch latach, na sku-
tek polityki rządu, odnotowaliśmy istotny spadek dynamiki 
wzrostu gospodarczego mierzonego poziomem PKB. Dlate-
go, aby nadrobić te zaległości, powinniśmy w najbliższych 
latach „biec szybciej” niż poprzednio i szybciej niż nasi za-
możni sąsiedzi. 

„Inwestor desk”, czy 
strzał w stopę?

nowyswiat24.com.pl

14 czerwca media i portale ekonomiczne obie-
gła informacja o nowym pomyśle resortu fi-
nansów, który wedle jego szefa – Tadeusza 
Kościńskiego ma zachęcić strategicznych in-
westorów do inwestowania w naszym kraju.
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Cyber zagrożeni, a jednak nie zawsze 
uświadomieni

Wiesława Drożdż

Funkcjonowanie w cyberprzestrzeni wydaje się już naszą codziennością. Czasami słyszymy 
o zagrożeniu wyłudzeń danych osobowych lub działalności hakerów, ale wydaje się, że to 
nas nie dotyczy, ponieważ zakładamy hasła dostępowe do naszych kont, a w firmach insta-
lujemy bardziej zaawansowane oprogramowania, które mają chronić nasze systemy. Czy 
istnieją jeszcze jakieś proste a skuteczne sposoby na podniesienie naszego bezpieczeństwa w 
sieci? Jak często się nad tym zastanawiamy lub szukamy odpowiedzi na te pytania? Z szefem 
bezpieczeństwa Grupy BIK, Andrzejem Karpińskim, rozmawia Wiesława Drożdż.

w bezpieczeństwie odchodzi się od rygorystycznego wymo-
gu częstej zmiany np. co miesiąc.

A co jest istotne?
Tylko hasło powyżej 12 znaków ma sens. Oszuści wykorzy-
stują zaawansowane narzędzia IT do masowego łamania 
haseł dostępów do usług internetowych i w ten sposób po-
zyskują ogromne wolumeny danych do dokonywania prze-
stępstw. Poziom skomplikowania hasła ma dla tego proce-
deru ogromne znaczenie. Złamanie hasła składającego się 
z ciągu 10-12 cyfr, liter i znaków specjalnych to zadanie na 
kilkanaście dni, podczas gdy złamanie hasła składającego 
się z imion, dat urodzenia czy ciągu kolejnych znaków z kla-
wiatury — zajmie ułamek sekundy. Dopiero hasła o długości 
powyżej 14-15 znaków możemy uznać za w zasadzie na dziś 
bezpieczne.

To bardzo praktyczna wiedza, dla każdego Polaka. Jednak 
proszę przybliżyć naszym Czytelnikom, co oznacza bez-
pieczeństwo z perspektywy Biura Informacji Kredytowej? 
To obszar, którym Pan kieruje…
Bezpieczeństwo w takiej instytucji jak Biuro Informacji 
Kredytowej to najwyższy priorytet. To nie tylko praca nad 

korzystać z dostępnych narzędzi wspierających przed wy-
łudzeniem. Z badań opinii, jakie regularnie realizuje BIK, 
nie wynika optymizm. Otóż ponad połowa osób (51%) 
przyznaje w badaniach opinii realizowanych na zlecenie 
BIK, że nie zna powszechnie żadnych usług ochronnych 
i nigdy z nich nie korzystała. Co gorsza, 28% nigdy ich nie 
miała, wręcz nie interesowała się nimi i nie planuje sko-
rzystać. 

Jakie to narzędzia tudzież ułatwienia, które pomagałyby 
zwiększyć nasze bezpieczeństwo, np. uchronić przed wy-
łudzeniem? Jak się chronić panie Andrzeju? 
BIK jako ekspert w obszarze przeciwdziałania wyłudze-
niom dysponuje narzędziami, które pomagają zwięk-
szyć nasze bezpieczeństwo, np. uchronić przed wyłu-
dzeniem. Korzysta już z nich ponad milion Polaków, 
ale to wciąż zbyt mało. Takim standardem powinno 
być posiadanie konta na www.bik.pl. Rejestracja, któ-
ra zajmuje kilkanaście minut, obejmuje potwierdzenie 
swojej tożsamości za pomocą przelewu weryfikującego 
za jedynie symboliczną złotówkę. Już w tym momencie 
zyskujemy możliwość korzystania z najszerszej ochro-
ny w zakresie ograniczenia ryzyka wyłudzenia kredytu 
na cudze dane. 

Można samodzielnie weryfikować swoje zobowiązania, 
np. kontrolując swój Raport BIK, który grupuje w jednym 
miejscu wszystkie informacje o historii kredytowej i bieżą-
cych zobowiązaniach. Raport BIK pozwala sprawdzić, kto 
pytał o nasze dane i upewnić się, że nie ciążą na nas zobowią-
zanie, o których nie wiemy. Wiedza ta będzie także przydat-
na do kontroli naszych finansów, np. gdy planujemy wydatki 
lub większe inwestycje i chcemy skorzystać z zewnętrznego 
finansowania.  

Jeżeli nie będziemy chcieli zaciągać zobowiązań, możemy 
zabezpieczyć się Zastrzeżeniem Kredytowym, dostępnym 
w naszym koncie klienta. To informacja dla instytucji finan-
sowych, że osoba ta nie chce, aby na jej dane udzielane były 
pożyczki lub kredyty. Oczywiście w każdej chwili, możemy 
to odwołać. 

I kolejna sprawa, fundamentalna, gdy chodzi o nasz do-
wód tożsamości. Bezwzględnie należy pilnować swoich do-
kumentów – chronić swoje dane osobowe: imię i nazwisko, 
adres, numer dowodu osobistego, PESEL czy datę urodzin 
– nie należy podawać ich osobom trzecim, zwłaszcza tym, 
których się nie zna, a np. kontaktują się przez Internet czy 
telefon. Mając konto w BIK, w razie utraty dowodu tożsa-
mości mamy natychmiastową możliwość zastrzeżenia tego 
dokumentu.

Oprócz samodzielnego weryfikowania zobowiązań 
warto uruchomić automatyczny monitoring – Alerty BIK. 
Usługa jest bardzo prosta. Są to powiadomienia, które 
przesyłane są za pomocą maila i SMS-a, za każdym razem, 
gdy w BIK pojawi się zapytanie o historię kredytową, bę-
dące częścią procesu kredytowego. Powiadomienia tak-
że przyjdą każdorazowo, gdy ktoś próbuje np. podpisać 
umowę leasingową czy zawrzeć umowę z dostawcą ener-
gii albo gazu. Co ważne, w wiadomości podana jest da-
ta zdarzenia, nazwa instytucji, w której złożono wniosek 
na dane klienta oraz numer infolinii BIK — na wypadek, 
gdyby potrzebne było wsparcie w wyjaśnieniu sprawy. 
W przypadku stwierdzenia próby wyłudzenia – BIK na-
tychmiast przekazuje do instytucji finansowej informację 
o zablokowaniu zapytania i zobowiązania. Nasi konsul-
tanci pomagają także w kontaktach klienta z policją czy 
prokuraturą.

Zapewniam, że to jedyna usługa w kraju, obejmująca tak 
szeroką ochroną zakres wyłudzeń. Ma największe pokrycie 
rynku ze względu na to, że BIK współpracuje ze wszystkimi 
bankami komercyjnymi, bankami spółdzielczymi, SKOK-
-ami oraz prawie wszystkimi firmami pożyczkowymi w Pol-
sce. Ponadto zakres informacji wykorzystywanych w Aler-
tach BIK zawiera również informacje pochodzące z Rejestru 
Dłużników BIG InfoMonitor (spółki zależnej od BIK), a więc 
dane z firm telekomunikacyjnych, spółek energetycznych, 
jednostek samorządu terytorialnego, firm leasingowych 
i faktoringowych. 

Mówiąc o kompetencjach BIK w zakresie bezpieczeństwa 
instytucjonalnego – czyli np. rozwiązań dla sektora banko-
wego, warto wspomnieć jeszcze o naszej działalności edu-
kacyjnej, realizowanej w różnych programach, kierowanych 
np. do młodzieży akademickiej. Należy do nich m.in. grywa-
lizacyjna platforma edukacyjna Score Hunter BIK, z której 
dotychczas skorzystało już ponad 37,7 tys. osób. To sposób 
na kształtowanie pokoleń młodych, którzy wkrótce wejdą na 
rynek pracy zawodowej. To także nasz wkład na rzecz budo-
wania świadomego swoich praw, ale i możliwości uczestnika 
rynku finansowego. 

Ekologiczne zmiany przynoszą nowe 
cyberniebezpieczeństwa 
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Czy poziom świadomości naszego społeczeństwa na te-
mat istniejących cyber zagrożeń jest wystarczający?
Polacy mają coraz większą świadomość zagrożeń i skut-
ków kradzieży tożsamości. W parze z tym zjawiskiem ro-
sną obawy o bezpieczeństwo danych, co potwierdziło 53% 
respondentów badania, realizowanego na zlecenie BIK, pt. 
„Cyberbezpieczeństwo Polaków” Ankietowani wskazali, 
że wysoka częstotliwość korzystania z Internetu w okre-
sie pandemii, może skutkować zwiększeniem liczby prób 
wyłudzeń kredytów, pożyczek i abonamentów. Większość 
osób orientuje się w sposobach zabezpieczenia swoich 
danych, ale nie wprowadza posiadanej wiedzy w życie. Nie 
widać zmiany postaw w zakresie aktywnej ochrony przed 
wyłudzeniem. Dla przykładu podam, że aż 1/5 responden-
tów badania przyznało, że w ogóle nie zabezpiecza hasłem 
swojego telefonu.

A skoro już jesteśmy przy tym temacie, to obalę pewne 
mity i dodam, że istotą zabezpieczania się za pomocą hasła 
nie jest częstotliwość jego zmieniania. W praktyce badania 
pokazały, że zbyt częste zmiany haseł także są niebezpieczne 
– przy dużej ich ilości nie jesteśmy w stanie ich zapamiętać, 
zapisujemy je, albo upraszczamy konstrukcję hasła. Dobrze 
zatem co jakiś czas (np. co kwartał) zmienić hasło, niemniej 

ochroną reputacji, uniknięciem strat finansowych czy 
utrzymaniem ciągłości działania. W BIK pojęcie bezpieczeń-
stwa ma szczególny wymiar, ponieważ pod naszą opieką są 
bazy danych zawierające informacje o kredytach i pożycz-
kach ponad 25 milionów Polaków. Gromadzimy historię 
kredytową w zasadzie każdego, dorosłego obywatela. Bez-
pieczeństwo naszego systemu oraz jego sprawne działanie 
jest zatem kluczowe dla rynku finansowego w naszym kraju. 

Działamy wielotorowo, współpracujemy z komórkami 
bezpieczeństwa oraz z ekspertami i zarządami firm-insty-
tucji finansowych, z bankami komercyjnymi, bankami spół-
dzielczymi, firmami telekomunikacyjnymi czy niezależnymi 
specjalistami cyberbepieczeństwa. Oczywiście czuwa nad 
tym dedykowany zespół bezpieczeństwa BIK, który pełni 
funkcję operacyjną, ale także konsultacyjną. Np. włącza się 
przy projektowaniu nowej usługi czy oferty. Jako zarządza-
jący obszarem bezpieczeństwa kieruję się zasadą, że jeśli ja 
lub mój Zespół uznamy, że jakiś projekt niesie za sobą okre-
ślone ryzyka, nie pozostajemy obojętni – zgłaszamy uwagi, 
modyfikujemy założenia tak, by doprowadzić do rozwiąza-
nia według przyjętych najlepszych zasad bezpieczeństwa 
i praktyk.

Czy z Pana perspektywy, kiedy mowa jest o bezpieczeń-
stwie w sieci osoby prywatnej, przedsiębiorstwa czy nawet 
państwa to można mówić o cechach wspólnych takich ob-
szarów?
Mamy dwie perspektywy bezpieczeństwa: firmową i osoby 
prywatnej. Bezpieczeństwo firmowe to zaawansowane sys-
temy wyposażone w najnowsze technologie, pilnie strzeżo-
ne przez automaty czy roboty, wychwytujące ryzyka, reagu-
jące na zidentyfikowane nieprawidłowości, błędy, wirusy, 
malware itp. Podobnie jest z bezpieczeństwem w tradycyj-
nym tego słowa znaczeniu, np. zabezpieczeniem lokalizacji 
– budynku. Tu pod nadzorem instaluje się np. sejfy, opisuje 
się sposoby monitoringu, a nawet tworzy się zasady projek-
towania pomieszczeń, procedur dostępu, ochrony przeciw-
pożarowej itp. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, wyzwaniem jest perspek-
tywa osoby prywatnej. Ludzie, pracownicy firmy, którzy jako 
uczestnicy rynku finansowego w sieci narażeni są na ataki 
socjotechniczne cyberoszustów, cybergangów. Dotyczy to 
także właścicieli, menedżerów zarządzających i zarządów 
w każdej instytucji. 

Zapewne obecnie popularna praca zdalna nasila te zagro-
żenia… 
Wraz z pracą zdalną, wymuszoną z powodu pandemii, takie 
ataki się nasiliły. Odkąd działamy w przestrzeni domowej, 
a nie w budynku naszego biura, nie możemy mieć poczu-
cia takiego samego poziomu bezpieczeństwa. Praktycznie 
od marca ub.r. przeszliśmy w BIK, podobnie jak banki czy 
inne instytucje, do trybu online. W tym obszarze konieczne 
było wdrożenie technologii wspierającej bezpieczeństwo. 
Na przykład, rozbudowaliśmy infrastrukturę związaną z do-
stępnością do sieci tak, by pracownicy mogli pracować bez 
utraty jakości i komfortu. Zabezpieczamy sprzęt — szyfru-
jemy dyski, karty pamięci. Tu przyznam, że poza wysiłkiem, 
to paradoksalnie pozytywna strona pandemii – czyli przy-
spieszenie innowacyjności w wielu sektorach biznesu, go-
spodarki.

Jak zadbać zatem o swoje bezpieczeństwo?
Szczególnie istotna jest świadomość, że każdy z nas powi-
nien samodzielnie dbać o swoją tożsamość cyfrową i bez-
pieczeństwo. Warto się tym interesować, nie ignorować 
informacji o wyciekach, czytać dokładnie informacje tzw. 
drobnym drukiem, zwłaszcza komunikaty, na które często 
reagujemy odruchowo, pochopnie w nie klikając. Zawsze 
powtarzam, że niewiedza nie zwalnia nas z odpowiedzial-
ności. Proszę sobie wyobrazić, że przecież poza pracą, ja-
ko osoby prywatne, jesteśmy niemal bezbronni wobec 
zaawansowanych metod i perfidnych ataków socjotech-
nicznych stosowanych przez hakerów. I przykład: z pozoru 
niegroźne, nieświadome udzielenie przestępcy zgody na 
udostępnienie swoich danych oraz pozwolenie wykonania 
określonych operacji, które są oszustwem, z perspektywy 
bezpieczeństwa nie noszą one niestety znamion włamania 
informatycznego.  Łatwo więc wpaść w pułapkę, działając 
pochopnie, za szybko, zbyt ufnie. Dlatego należy pracować 
nad zmianą nawyków, zwłaszcza tych użytkowników, którzy 
nie byli przyzwyczajeni lub oswojeni do niemal stałego prze-
bywania w przestrzeni internetowej. 

Pytanie, czy da się przetrwać w tej dżungli pułapek? 
Świadome podejście do kwestii bezpieczeństwa jest bar-
dzo ważne. Trzeba wziąć inicjatywę w swoje ręce i np. 

zarówno uczynić sieć bar-
dziej odporną na cyberataki, 
jak i podatną na uszkodze-
nia. Energia zmagazynowa-
na w akumulatorze takiego 
auta podłączonego do stacji 
ładowania poza godzinami 
szczytu może być oddawana 
z powrotem do sieci. Jednak 
autonomiczne pojazdy elek-
tryczne, kontrolowane przez 
oprogramowanie, mogą sta-
nowić dodatkowy obiekt dla 
ataku hakerów.

„Sugerowanie, że po-
jazdy elektryczne są pana-
ceum na cyberobawy zwią-
zane z rurociągami, jest po 
prostu błędne. Obie sprawy 
są różne” – powiedział Dan 
Brouillette, były sekretarz 
ds. energii w administracji 
Donalda Trumpa.

Amerykański plan 
ma zwiększyć bezpie-
czeństwo 
W ramach planu energe-
tycznej transformacji prezy-
denta Bidena przewidywane 
są także zmiany infrastruk-
turalne mające uodpornić 
sieć energetyczną na cybera-
taki. „Mój Amerykański Plan 
Pracy obejmuje inwestycje 
w modernizację, transfor-
mację i zabezpieczenie na-
szej infrastruktury krytycz-
nej” – powiedział Joe Biden 
o planowanych inwesty-
cjach infrastrukturalnych 
o wartości 2,3 bln dolarów 
oraz o zamiarze wprowadza-
nia zmian na rzecz „czystej 
energii”.

Małe, wolnostojące mikrosie-
ci mogą być wykorzystywa-
ne do zasilania domów czy 
obiektów publicznych takich 
jak szpitale lub szkoły. Im cy-
berataki raczej nie zagrażają. 
Groźne są dla większych, po-
łączonych w sieć, obiektów.

„Cyberatak to element 
wojny przyszłości i niestety 
może dotyczyć także ener-
getyki” – mówi Cynthia Qu-
arterman z Global Energy 
Center w Atlantic Council, 
była administratorka Działu 
Bezpieczeństwa Rurocią-
gów i Materiałów Niebez-
piecznych w Departamen-
cie Transportu USA. „Im 
bardziej jesteśmy ze sobą 
połączeni, tym większa jest 
nasza podatność na cybe-
rzagrożenia” – ostrzega.

Również Manny Cancel 
z North American Electric 
Reliability Council uważa, 
że decydenci, regulatorzy 
i przemysł muszą zwracać 
więcej uwagi na potencjal-
ne zagrożenia związane 
z przejściem na „czystszą” 
energię. Towarzyszy temu 
wysyp połączonych ze sobą 
urządzeń i masowe zasto-
sowanie w nich technolo-
gii cyfrowych – takich jak 
inteligentne termostaty 
i dachowe panele słonecz-
ne. A to wszystko może być 
podatne na cyberataki.

Szanse versus 
zagrożenia
„Przejście do bardziej eko-
logicznej i rozproszonej 

Urzędnicy administra-
cji amerykańskiego prezy-
denta twierdzą, że dążą do 
stworzenia określonych wy-
mogów wobec beneficjen-
tów rządowych programów 
grantowych. Otrzymanie 
pieniędzy warunkowane 
będzie wdrożeniem infra-
struktury cyberbezpieczeń-
stwa. Wymóg ma dotyczyć 
zezwoleń wydawanych na 
budowę farm wiatrowych 
i słonecznych, linii przesyło-
wych oraz stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych.

Budowanie zabezpie-
czeń cyberbezpieczeństwa 
w infrastrukturze jest 
oczywiście drogie. Na to 
także mają zostać przewi-
dziane rządowe fundusze. 
To powinno przyspieszyć 
wdrażanie nowych techno-
logii.

Plan Bidena obejmuje 
także dotacje na budowę 
nowych linii przesyłowych 
dla energii odnawialnej. 
Te dodatkowe linie mo-
gą, podczas ewentualnych 
problemów, umożliwić re-
gionom pobieranie energii 
z miejsc nieobjętych awa-
rią.

Siła w różnorodności 
Rozproszone źródła zasi-
lania i różnorodne sieci 
mają wykorzystywać czyst-
sze paliwa i nowe tech-
nologie. Różnorodność 
podaży energii pomoże 
w utrzymaniu odporności 
i bezpieczeństwa syste-
mu energetycznego. Leo 
Simonovich, szef dzia-
łu cyberbezpieczeństwa 
przemysłowego w Siemens 
Energy twierdzi, że poten-
cjalny cyberatak można 
by było łatwiej przerwać, 
gdyby stworzyć więcej po-
łączeń w systemie energe-
tycznym. Atak hakerski na 
rurociąg kolonialny wy-
musił jego wyłączenie, bo 
uderzył w systemy kompu-
terowe firmy, a nie w sam 
rurociąg.

energii to ogromna szansa, 
przynosząca bez wątpienia 
wiele korzyści. Nie powinno 
to jednak odbywać się kosz-
tem bezpieczeństwa. Trzeba 
brać pod uwagę, że rośnie 
w ten sposób liczba kierun-
ków oraz miejsc ataku, które 
mogą wykorzystać przeciw-
nicy” - mówi Cancel.

Niedawny atak haker-
ski na rurociąg kolonialny, 
który odpowiada za do-
starczanie 45 proc. paliw 
na Wschodnie Wybrze-
że USA, miał druzgocący 
skutek. Przyznał to nawet 
prezydent Joe Biden. Prze-
stawienie pojazdów, budyn-
ków publicznych i domów 
prywatnych na zasilanie 
prądem zwiększy zużycie 
energii elektrycznej przez 
gospodarkę. Trzeba też się 
liczyć z tym, że każdorazo-
we włamanie do sieci może 
spowodować daleko idące 
szkody.

„ N i e b ez p i e c z e ń s two 
elektryfikowania wszystkie-
go polega na niewiarygod-
nym wręcz rozprzestrzenia-
niu energii elektrycznej na 
każdy aspekt codziennego 
życia. To oznacza, że konse-
kwencje utraty prądu stają 
się przytłaczające” – mówi 
Amy Myers Jaffe, dyrektor 
laboratorium polityki kli-
matycznej w Tufts Univer-
sity Fletcher School oraz 
autorka książki „Cyfrowa 
przyszłość”.

Eksperci twierdzą, że sa-
mochody elektryczne mogą 

Wykorzystywanie energii elektrycznej prawie wszędzie – począwszy od paliwa do po-
jazdów, przez ogrzewanie domów, aż po napędzanie przemysłu i gospodarki, stwarza 
nowe ryzyka w postaci narażenia na cyberataki i paraliżu całych sektorów gospodar-
ki i obszarów życia. Tylko rozproszone, lokalne źródła czystej energii, odłączone od 
scentralizowanej sieci, za to podłączone do jej magazynów, mogą zapewnić bezpiecz-
ne rezerwy podczas ewentualnej awarii.
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SARS-COV-2 miał być nową bronią biologiczną. 
Sensacja australijskiej gazety! 

nowyswiat24.com.pl

Instalacje solarne tanieją i będą tanieć 
nowyswiat24.com.pl

Pod dokumentem w spra-
wie SARS-CoV-2 miało pod-
pisać się 18 osób, w tym 
naukowcy pracujący dla Ar-
mii Ludowo-Wyzwoleńczej 
Chin, chińscy urzędnicy ds. 
zdrowia publicznego oraz 
eksperci ds. uzbrojenia. Jest 
on datowany na grudzień 
2015 r., czyli na pięć lat przed 
wybuchem pandemii CO-
VID-19.

„Dokument omawia 
możliwości koronawirusów 
SARS” – pisze „Weekend 
Australian”. Zatytułowano 
go „Nienaturalne pocho-
dzenie SARS i nowe gatunki 
wirusów stworzonych przez 
człowieka jako genetyczna 
broń biologiczna”. Prace 
nad rodziną koronawirusów 
SARS opisuje się w nim jako 
początek „nowej ery broni 
genetycznej” przy pomocy, 
której można „sztucznie 
wmontować w człowieka 
wirusa choroby, który na-
stępnie zostanie uzbrojony 
i uwolniony w sposób nigdy 
dotychczas niewidziany”.

W 1977 r. energia wyprodukowana na całym świecie dzię-
ki panelom słonecznym osiągnęła 500 kW. Dziś to już 713 
970 MW. Takie przynajmniej dane podaje Międzynarodo-
wa Agencja Energii Odnawialnej (International Renewable 
Energy Agency, IRENA). A liczba wyprodukowanej energii 

Chińscy naukowcy 
myśleli o broni? 
Peter Jennings, dyrektor 
wykonawczy Australijskie-
go Instytutu Polityki Stra-
tegicznej (ASPI), powiedział 
news.com.au, że odkrycie to 
jest „punktem zwrotnym”.

„Chińscy naukowcy naj-
wyraźniej już wówczas my-
śleli o militarnym zastoso-
waniu różnych szczepów 
koronawirusa i zastanawiali 
się, jak można go rozmie-
ścić” – mówi Peter Jennings. 
Jennings utwierdził się 
w przekonaniu, że bardzo 
możliwym scenariuszem 
zdarzeń było uwolnienie pa-
togenu z laboratorium, któ-
ry był przechowywany tam 
do użytku wojskowego.

To może tłumaczyć, dla-
czego Chiny są tak niechęt-
ne prowadzeniu zewnętrz-
nych dochodzeń w sprawie 
pochodzenia COVID-19. 
„Gdyby faktycznie chodziło 
o targ w Wuhan, jak to się 
przedstawiało, w interesie 
Chin byłaby współpraca, 

a mieliśmy do czynienia 
z czymś przeciwnym” – uwa-
ża Jennings. 

Robert Potter, niezależny 
specjalista ds. cyberbezpie-
czeństwa, na prośbę „The 
Australian” poddał analizie 
materiał będący rzekomo 
autorstwa chińskiego rządu. 
Twierdzi on z całym prze-
konaniem, że dokument na 
pewno nie jest podrobiony. 
„Nie jest on fałszywy, ale 
ktoś inny może inaczej zin-
terpretować znaczenie tego 
materiału” – powiedział Pot-
ter w rozmowie z serwisem 
news.com.au. Potter sądzi 
przy tym, że nie jest niczym 
niezwykłym, że chińskie do-
kumenty naukowe omawia-
ją obszary, w których Chiny 
są jeszcze zacofane i muszą 
poczynić postępy, ale to nie-
koniecznie jest równoznacz-
ne z podjęciem działań wo-
kół broni biologicznej.

 „To jest naprawdę intere-
sujący dokument, bo poka-
zuje, co myślą ich naukow-
cy” – dodaje ekspert. W jego 

nadal będzie rosnąć. W Hiszpanii rozwój energetyki solarnej 
postępuje. Przyczynia się do tego nie tylko wyraźna politycz-
na wola przeprowadzenia transformacji energetycznej, ale 
też rozwój technologii. Ten ostatni pozwala znacząco obni-
żyć koszty produkcji i instalacji paneli słonecznych. Energia 
solarna staje się więc coraz bardziej dostępna dla każdego 
– zarówno dla hiszpańskich firm, jak i osób prywatnych. 
W 2020 r. w Hiszpanii sfinansowano instalację pozwalającą 
dostarczyć 2,9 GW mocy do sieci energetycznej tego kraju. 

Czemu fotowoltaika tanieje 
Naukowcy z Instytutu Technologii w Massachusetts, jednej 
z najbardziej renomowanych uczelni technicznych na świe-
cie, postanowili wyjaśnić fenomen tak dużego obniżenia się 
ceny paneli słonecznych – aż o 97 proc. Badanie objęło lata 
1980-2012.

Okazało się, że przyczyniło się do tego przede wszystkim 
wsparcie rządowe, polityka publiczna sprzyjająca tym tech-
nologiom oraz wzrost wydajności paneli. Mogą one obec-
nie wyprodukować znacznie więcej energii elektrycznej 
z tej samej ilości światła słonecznego niż te produkowane 
dawniej. To czynniki – jak to określają naukowcy – „niskie-
go poziomu”. Według badaczy wspomniane mechanizmy 
„odpowiadają za ponad 40 proc. spadku cen paneli sło-
necznych w ciągu ostatnich 40 lat”.

Istnieją też mechanizmy „wysokiego poziomu”, które 
są równie istotne. Sprawiły one m.in., że obecnie zmniej-
szyła się liczba wadliwych ogniw fotowoltaicznych. Zostały 
usprawnione też procesy produkcyjne, dzięki czemu do 
wytworzenia paneli wykorzystuje się mniejszą ilość mate-
riału niż kiedyś. Nie bez znaczenia jest też wzrost podaży. 
Te wszystkie czynniki znacząco przyczyniły się do zmniej-

opinii opieranie się jednak 
na hipotezie, że wirus uciekł 
z laboratorium, jest nieza-
sadne, taki bieg zdarzeń wy-
daje się zupełnie nieprawdo-
podobny.

Była kontrola  
w Wuhan
Niektórzy uważają, że Chi-
ny spróbują teraz usunąć 
kłopotliwy dokument. Przy-
toczony jest on ponoć tak-
że w książce australijskiej 
dziennikarki śledczej Shar-
ri Markson „Co naprawdę 
wydarzyło się w Wuhan”. 
Książka ta ma ukazać się we 
wrześniu tego roku. Opo-
wiada ona o tym, że pande-
mia COVID-19 została wy-
wołana przez koronawirusa 
o nazwie SARS-CoV-2, który 
pojawił się w grudniu 2019 
roku. 

Koronawirusy to duża ro-
dzina wirusów, ale tylko kil-
ka z nich wywołuje groźne 
choroby układu oddecho-
wego u ludzi – od zwykłe-
go przeziębienia po ciężką 
ostrą niewydolność odde-
chową (SARS). 

Patolog Dominic Dwy-
er reprezentował Australię 
podczas wizytacji w Wu-
han w ramach śledztwa 
Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) dotyczą-
cych pochodzenia CO-
VID-19. Twierdzi on, że 
rynek w Wuhan, który po-
czątkowo był uważany za 

źródło wirusa, może nie 
być pierwotnym źródłem 
jego pochodzenia. 

„Musimy szukać gdzie in-
dziej pochodzenia wirusa” 
– uważa Dwyer. W mediach 
relacjonuje swoją wizytę 
w Wuhan Institute of Virolo-
gy, który ocenia jako „impo-
nujący ośrodek badawczy, 
dobrze prowadzony, z nale-
żytym uwzględnieniem bez-
pieczeństwa zdrowotnego 
personelu”. 

Podczas wizyty dowie-
dział się od chińskich na-
ukowców, że próbki ich 
krwi są rutynowo pobierane 
i przechowywane. Były te-
stowane pod kątem oznak 
zakażenia i nie znaleziono 
dowodów na obecność prze-
ciwciał przeciwko korona-
wirusowi. Wszelkie audyty 
bezpieczeństwa biologicz-

szenia kosztów produkcji, a co za tym idzie – do stopnio-
wego obniżania cen produktów. Jak wyjaśnia jedna z auto-
rek badania, Jessika Trancik, „możliwość dostrojenia wielu 
różnych zmiennych pozwala nam obserwować ciągły spa-
dek kosztów i cen”.

Obserwując ostatnie 40 lat, widać, że znaczenie każde-
go z tych czynników zmieniało się w czasie. Początkowo 
to badania i rozwój odpowiadały najmocniej za obniżenie 
się cen. Wprowadziły bowiem wiele ulepszeń w panelach 
słonecznych i metodach produkcji. Obecnie jednak dużą 
rolę odgrywa efekt skali – fabryki są w stanie wypuszczać 
na rynek coraz więcej paneli. Naukowcy zastanawiają się 
obecnie, jakie czynniki będą w przyszłości odpowiadać za 
obniżanie cen. I jakie są realne ograniczenia dla rozwoju 
zakładów produkujących panele.

Pomogły pieniądze publiczne
To nie tylko praca inżynierów i badaczy czy dostępność 
i wydajność paneli powoduje, że coraz więcej osób może 
sobie pozwolić na instalację. Także polityka publiczna, któ-
ra pobudziła wzrost rynku, jest odpowiedzialna za 60-proc. 
spadek cen. „Odegrała ważną rolę w obniżaniu kosztów” – 
twierdzi Jessika Trancik.

Sektorowi pomogła nie tylko standaryzacja przepisów, 
ale przede wszystkim wielość i różnorodność dotacji. Ba-
dania i rozwój były niemal w całości finansowane z pie-
niędzy publicznych. Do rozwoju technologii związanych 
z panelami solarnymi przyczynił się wyścig kosmiczny. 
W tym przypadku można mówić nawet o latach 50. XX wie-
ku. Pierwsze (efektywne) krzemowe ogniwo fotowoltaiczne 
stworzono już 25 kwietnia 1954 r. Wyprodukowała je ame-
rykańska firma Bell Labs. Pracowano wtedy nad nim, po-
nieważ planowano wykorzystać energię solarną do działań 
kosmicznych.

Wspólne działanie
Bardzo istotne znaczenie dla rozwoju technologii solar-
nych miała i ma współpraca sektora publicznego z pry-
watnym. Dotyczy to też inwestycji. Doświadczenie zwią-
zane z rozwojem fotowoltaiki można i warto wykorzystać 
w przypadku innych technologii dotyczących energii od-
nawialnej. 

nego w laboratorium zosta-
ły prawidłowo przeprowa-
dzone.

Badania przeprowadzo-
ne przez WHO wykazały, że 
wirus jest najprawdopodob-
niej pochodzenia zwierzęce-
go i został przeniesiony na 
ludzi z nietoperzy. 30 marca 
tego roku WHO poinfor-
mowało o tym oficjalnie, 
miesiąc po swojej wizycie 
w Wuhan. 

We wnioskach końco-
wych WHO wezwało do dal-
szych dochodzeń w sprawie 
pochodzenia COVID-19.

„Jeśli chodzi o WHO, 
wszystkie hipotezy pozosta-
ją na stole. Nie znaleźliśmy 
jeszcze źródła wirusa i musi-
my nadal podążać za nauką” 
– mówi dyrektor generalny 
WHO, dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

Chiński dokument rządowy z 2015 r. ma dowodzić, że najnowszego koronawirusa 
wyhodowano w laboratorium w Wuhan. Australijska prasa przytacza rzekomy tekst 
czołowych chińskich naukowców, którzy mieli zastanawiać się nad bojowym poten-
cjałem tego patogenu. Autor artykułu uważa, że w trzeciej wojnie światowej główną 
bronią będzie broń biologiczna.

Panele słoneczne są z roku na rok coraz tańsze. I wygląda na to, że będą kosztować jeszcze mniej. Ich cena w ciągu 
niecałych 40 lat spadła aż o 97 proc. Główną przyczyną jest rozwój technologiczny i wyraźne wsparcie hiszpań-
skiego rządu. 

Jaka polityka gospodarcza po COVID-19? Nic nie będzie już 
tak samo, jak dawniej – twierdzi „Le Figaro”
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Kryzys związany z koronawirusem należy traktować jako jeszcze jedno przesilenie w obrę-
bie samoregulującego się kapitalizmu. Nie wiadomo jeszcze, jak gospodarka świata będzie 
wyglądać po pandemii. Widać jednak pewne tendencje, przede wszystkim polaryzowanie się 
państw i gospodarek wokół dwóch bloków – USA i Chin oraz zwiększenie roli państwa przy 
pobudzaniu wzrostu gospodarczego.

nych łańcuchów dostaw oraz uderzenia w płynność i zdol-
ność do inwestowania, szczególnie w przypadku mniej-
szych firm. Należy jednak mieć nadzieję, że po „nauczce”, 
jaką otrzymał w efekcie pandemii, będzie ewoluował w do-
brych kierunkach.

Inny kryzys, inne lekarstwo
Nie powinniśmy jednak cieszyć się przedwcześnie. Powrót 
do normalności, czy jak niektórzy to wolą określać – „no-
wej normalności,” nie będzie najprawdopodobniej przebie-
gał zgodnie z typowymi na ten temat wyobrażeniami, czyli 
„wracamy do tego, co było” i będzie już dobrze. Z pewnością 
jeszcze nie powrócił i nie wiadomo jak szybko powróci han-
del oparty na całkowicie wolnej konkurencji. Z pewnością 
też przy wychodzeniu z koronakryzysu nie będą najważniej-
sze interesy właścicieli i akcjonariuszy spółek. Ważniejsze 
będą systemowe rozwiązania mające rozruszać gospodar-
kę, inicjowane przede wszystkim przez rządy. Nie ma też co 
spodziewać się, że wyjście z kryzysu będzie rekomendowane 
przez obniżenie podatków.

Czego zatem należy się spodziewać i po części jesteśmy 
już tego świadkami? Wzrastać będą wydatki publiczne oraz 
rola niezależności banków centralnych, przy utrzymywa-
niu stabilności podaży pieniądza, aby działania rządów nie 
zakończyły się wielką inflacją. Jest i będzie dużo protek-
cjonizmu w gospodarce, interwencje państwa na różnych 
rynkach staną się częste i nie będą już tak dziwić, jak kie-
dyś, gdy gospodarki były formowane przez liberalne prądy. 
Można też spodziewać się gwałtownego wzrostu deficytów 
budżetowych państw oraz zaciągania długów finansowa-
nych z emisji pieniądza kreowanego przez banki centralne. 
Banki centralne obecnie przestają być już całkowicie nieza-
leżnymi instytucjami, co oczywiście nadal mają wpisane do 
ustaw, swoich statutów oraz misji. Po pandemii banki cen-
tralne pełnią już rolę bardziej pomocniczą dla rządu, będąc 
w pewnym sensie służebne wobec polityki budżetowej. Ta 
zaś realizowana jest przede wszystkim przez wzrost podat-
ków, parapodatków i innych opłat na rzecz państwa. Zakres 
i trafność tych zmian będzie można oczywiście ocenić po 
dłuższym czasie.

Globalizacja „dwubiegunowa”
Zwraca też uwagę inny aspekt najnowszego kryzysu kapita-
lizmu. Globalizacja nie zniknęła, ale zmieniła się w geopo-
lityczną „regionalizację”. Zwłaszcza, z coraz większą mocą, 
zarysowuje się podział działań wokół bloków państw, które 
starają się skupić wokół siebie Stany Zjednoczone i Chiny, 
nadal prowadzące gospodarczą „zimną wojnę”. Ta wojna 
zmusza coraz więcej państw i firm do opowiedzenia się za 
jednym lub drugim obozem. Oba obozy czynią starania wo-
kół restrukturyzacji i odtworzenia własnych łańcuchów do-
staw, tworząc na naszych oczach nowy podział świata. Obóz 
państw zachodnich skupiony wokół USA stara się przy tym 
zmniejszyć swoją zależność od Chin, a zarazem dostoso-
wać się do ekologicznej transformacji wyznaczonej przez 
ścieżkę dekarbonizacji, na której zapanowało znaczne przy-
spieszenie. W każdym przypadku praca i organizacja firm 
jest zdominowana przez ogromne przyspieszenie rewolucji 
cyfrowej. Równolegle rozwijane są plany gigantycznych sty-
mulacji gospodarki przez wpuszczenie do niej znaczących 
strumieni pieniądza. 

Zmianom tym towarzyszy nowy paradygmat polityki 
gospodarczej. Priorytetem dla świata zachodniego ma być 
jednak nie tylko wzrost gospodarczy mierzony wskaźni-
kiem PKB. Mówi się o konieczności stworzenia warunków 
do pełnego zatrudnienia, poprawie jakości pracy oraz o two-
rzeniu nowych miejsc pracy godnie wynagradzanych i po-
wstawaniu nowych zawodów. To wszystko ma przełamać 
pokryzysową stagnację działalności, zahamować spadek 
przyrostów produktywności i wreszcie powstrzymać wzrost 
nierówności, które charakteryzują kraje rozwinięte już od 
bardzo dawna.

Wzrost roli państwa w gospodarce wynika też z odpo-
wiedzialności za utrzymanie więzi społecznych. Już pod-
czas pandemii państwa amortyzowały skutki kryzysu 
przez wsparcie przedsiębiorstw i dochody gospodarstw 
domowych. To jednak doprowadziło do bezprecedensowej 
w czasie pokoju, a zarazem kryzysu, eksplozji wydatków 
publicznych, wzrostu deficytów finansów publicznych oraz 
zadłużenia – przez praktycznie nieograniczone i nielimito-
wane finansowanie państwa przez banki centralne. Obecnie 
trwają zaś dyskusje i podejmowane są ustalenia, nie tylko 
co do zakresu opodatkowania osób fizycznych, ale także 
najbogatszych koncernów, które już przed koronakryzysem 
skutecznie uciekały przed płaceniem podatków.

Zaciąganie długów ma swój kres
Podobnie jak Keynes dał podwaliny dla Nowego Ładu ogło-
szonego i wdrażanego przez Franklina Roosevelta, nowa 
teoria monetarna, której patronem jest Stephanie Kelton, 
zamierza dać naukowe podstawy dlatego, by deficyt i dług 
publiczny można było zwiększyć dowolnie i na czas nie-
określony. Jednak należy mieć świadomość, że taka polityka 
gospodarcza niesie także duże zagrożenia, którym można 
przeciwdziałać tylko poprzez aktywne wzmacnianie pro-
dukcji i rozwijanie innowacji. Warunkiem rozszerzenia i po-
wodzenia nowej polityki fiskalnej i monetarnej jest jednak 
brak inflacji. Tymczasem ta rośnie i w USA osiągnęła w ma-
ju już 4,2 proc. a w strefie euro 2 proc. Tu widać zaś dwa 
podstawowe niebezpieczeństwa. Pierwsze może zmateriali-
zować się wraz ze wzrostem stóp procentowych, które dla 
10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych sięgają już 
2,5 proc. Drugie, potencjalne, ale groźne, polega na utracie 
wiarygodności banków centralnych wraz z pomieszaniem 
ich misji i celów. Teraz zaczyna mówić się o ich ważnej roli 
przy zwiększaniu zatrudnienia, przy walce z nierównościa-
mi, a nawet przy działaniach na rzecz ochrony środowiska. 
Cały czas należy pamiętać, że wielkim złudzeniem jest twier-
dzenie, że długi mogą rosnąć w nieskończoność bez szkody 
dla światowej gospodarki.

Czekają nas wyzwania
Polityka gospodarcza musi zostać dostosowana do zmian, 
które są konsekwencją nie tylko pandemii, ale i kryzysu 
z lat 2006- 2008. Wzrost roli państwa w stosunku do rynku 
i sektora prywatnego jest zrozumiały. Żeby jednak przyniósł 
trwałe efekty, muszą być spełnione trzy warunki. Potrzeb-
ny jest delikatny wzrost stóp procentowych, by utrzymać 
inflację pod kontrolą i rozbroić powstającą „bańkę infla-
cyjną”. Konieczne jest też odtworzenie podaży w celu zrów-
noważenia popytu, poprzez zmniejszenie wąskich gardeł 
związanych z krótkoterminowym niedoborem pracy oraz 
z koniecznością podjęcia wysiłków w zakresie szkoleń, in-
westycji i innowacji w perspektywie średnioterminowej. 
Wreszcie niezbędne jest wznowienie współpracy międzyna-
rodowej między państwami a bankami centralnymi w celu 
zarządzania całościowym ryzykiem – zdrowotnym, finanso-
wym, technologicznym oraz klimatycznym.

Kapitalizm jest jak kameleon, tak jak wojna zmieniała swoje 
oblicza według teorii słynnego stratega Clausewitza. Naj-
dynamiczniejsze zmiany zachodzą pod wpływem licznych 
i cyklicznych kryzysów, którymi wstrząsany jest kapitalizm 
na przestrzeni dziejów. Lecz także działań wojennych i na-
stępujących po sobie kolejnych rewolucji technologicznych 
czy – jak to mamy obecnie – epidemii. Tradycyjną i stałą 
odpowiedzią na rozregulowanie kryzysem rynków jest ich 
doregulowywanie i wzrost roli państwa po kryzysie oraz 
państwowych inwestycji, czasem kosztem także sektora 
prywatnego, który albo bywa obwiniany o udział w kryzysie, 
albo staje się jego mimowolną ofiarą. Rozwój nieokiełznanej 
praktycznie niczym globalizacji, który zapoczątkowany zo-
stał w 1979 r., w największym stopniu dotknął krach z 2008 r. 
(po drodze było jednak jeszcze kilka innych, drobniejszych 
kryzysów).

To, co właśnie mogliśmy obserwować po kryzysie 2006-
2008, to był powrót do protekcjonizmu państwowego. To 
kraje i ich rządy wzięły na swoje barki zadanie przywrócenia 
równowagi siły państwa wobec sił rynkowych. Ten kryzys 
udało się wówczas „rozminować” przede wszystkim przez 
„wpompowanie” ogromnych pieniędzy głównie na rynki 
finansowe, a także ratowanie tych instytucji finansowych, 
których porażka mogłaby w katastrofalny sposób wpłynąć 
na realną gospodarkę i życie miliardów ludzi. 

Kryzys COVID-19 jest inny
W wyniku interwencjonizmu, głównie zastosowanego 
w tamtym czasie przez banki centralne na czele z amery-
kańskim FED, kryzys z lat 2006-2008 nie tylko został zaże-
gnany, ale przywrócono rynkową homeostazę. Rzecz w tym, 
że działania globalnych koncernów trwały znowu w sposób 
prawie niepowstrzymywany – obserwacja ta będzie miała 
znaczenie w dalszych rozważaniach.

To pasmo ponownego rozwoju zostało gwałtownie 
przerwane przez epidemię COVID-19, która wybuchła na 
początku 2020 r. Zaowocowała ona cyklem mrożeń go-
spodarki realnej, który nie został faktycznie i ostatecznie 
zakończony do dziś. Obecnie kapitalizm także przechodzi 
zmiany wynikające przede wszystkim z zerwania global-
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Jak ucywilizować fotowoltaikę? 
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Nie ma kompromisu w sprawie franczyzy 
Adrian Dąbek

W roku 2021 należy się spo-
dziewać zwiększenia ilości 
montowanych instalacji, 
w związku z zapowiedzianą 
przez Ministerstwo Klimatu 

Zespołu Roboczy Rady 
Przedsiębiorców ds. Fran-
czyzy od roku pracuje nad 
Kodeksem Dobrych Prak-
tyk w sprawie franczyzy. 1 
czerwca w biurze Rzecznika 
Małych i Średnich Przedsię-
biorstw odbyło się kolejne, 
dziesiąte spotkanie. 

„Dzisiejsze posiedzenie 
jest związane z informacją 
uzyskaną od ministra spra-
wiedliwości o rozpoczęciu 
prac analitycznych nad pro-
jektem uregulowania umo-
wy franczyzy” – powiedział 
koordynator Zespołu Miko-
łaj Kruczyński.

Spół o długość  
wypowiedzenia 
„Po tak długim procedo-
waniu kodeksu wszystkie 
spawy zostały wyjaśnione 
oprócz jednej. Dziękuję przy 
tym wszystkim za zaanga-
żowanie, wykonany został 
ogrom pracy. Spór dotyczy 
tego, czy wypowiedzenie 
ma mieć maksymalny ter-
min trzy miesiące, czy sześć 
miesięcy. Padł postulat, że-
by sprawę rozwiązać tzw. 
krakowskim targiem, czyli 

zmianą rozliczania się pro-
sumentów z produkowanej 
przez nich energii. System 
będzie mniej korzystny niż 
ten obowiązujący do koń-

ca 2021 roku, choć pozwoli 
uwolnić handel produko-
wanym na dachach domów 
prądem. 

Obok szybko rosnących 
wydatków prywatnych pro-
gram rozwoju prosumenc-
kiej zielonej energii wspiera 
także budżet państwa. W ra-
mach program „Mój Prąd” 
przygotowano 1,1 mld zł na 
dofinansowanie 220 tys. in-
stalacji przy maksymalnej 
kwocie dofinansowania 5 
tys. Dodatkowo, każdy po-

czenia współpracy. Nie moż-
na porównywać firm małych 
z podmiotami skompliko-
wanymi. Zero-jedynkowe 
rozwiązanie nie wydaje się 
rozwiązaniem optymalnym 
– powiedział Maciej Ptaszyń-
ki z Polskiej Izby Handlu.

„Popierany konsensus 
polegający na trzech lub 
czterech miesiącach w jed-
ną stronę, sześciu miesią-
cach w drugą stronę” – 
stwierdził Marcin Piskorski 
ze Związku Pracodawców 
Aptecznych PharmaNET. 
Propozycję kompromisu 
mówiącego o czterech mie-
siącach poparli też przed-
stawiciele Polskiej Izby 
Paliw Płynnych, Związku 
Aptek Franczyzowych i Izby 
Gospodarczej „Farmacja 
Polska”.

Przeciwko był Paweł 
Tracz z Polskiego Stowa-
rzyszenia Mikroprzedsię-
biorców i Franczyzobior-
ców. „Jesteśmy na nie” 
– powiedział. Podobne sta-
nowisko zaprezentowała 
Polska Organizacja Franczy-
zodawców. „Nie możemy się 
przychylić do takiego roz-

wiązania” – powiedziała pre-
zes POF Monika Dąbrowska. 
W imieniu Stowarzyszenia 
Ajentów i Franczyzobior-
ców wypowiadał się poseł 
Maciej Konieczny. „Maksy-
malny okres dla nas to trzy 
miesiące, kompromis w po-
staci czterech miesięcy jest 
trudny do zaakceptowania” 
– zaznaczył.

„To, o czym rozma-
wiamy, jest przełomem 
w pracach nad kodeksem, 
bo wyszyliśmy od dyskusji 
o sztywnych okresach wy-
powiedzenia, czyli o trzech 
miesiącach i sześciu miesią-
cach. Opcja, w której okres 
wynoszący maksymalnie 
cztery miesiące dla franczy-
zobiorcy, byłaby lepsza” – 
powiedziała Anna Hlebicka-
-Józefowicz z Konfederacji 
Lewiatan, podkreślając przy 
tym, że kwestia długości 
okresu wypowiedzenia to 

datnik może odpisać od 
podatku PIT swoje wydatki 
na fotowoltaikę do kwoty 
52.000. To kolejne miliardy. 
Olbrzymie zainteresowanie 
instalacjami fotowoltaiczny-
mi przekłada się na swoisty 
boom na tym rynku. W por-
talu Ceneo, używanym przez 
wielu konsumentów do we-
ryfikowania oferowanych 
cen można znaleźć ponad 
18.000 ofert różnych firm 
świadczących usługi dosta-
wy i montażu paneli.   Eks-

perci rynku podają jeszcze 
wyższa liczbę takich firm 
sięgającą 21.000. 

Rosnącym problemem 
jest nieprzestrzeganie przez 
większość z firm obowią-
zujących zasad. Dotyczy to 
zwłaszcza kwestii bezpiecz-
nego montażu, przepisów 
ppoż., czy uregulowania 
opłat odpadowych, jakie po-
winny być wnoszone przez 
każdy podmiot oferujący 
panele. Okres ich działania 
sięga 25 lat, ale coraz częściej 
słychać, że szybko rosnący 
popyt zaspakajany jest tak-
że używanymi panelami im-
portowanymi np. z Niemiec. 
A te będą ulegać uszkodze-
niu zdecydowanie szybciej. 
Brak wystarczającej wiedzy 
w zakresie montażu, czy 
pośpiech przekładają się na 
rosnącą liczbę przypadków 
pożarów czy innych proble-
mów z zainstalowanymi pa-
nelami. 

Niestety, mimo ist-
niejących formalnych 
obowiązków, po stronie 
administracji rządowej 
odpowiedzialność za ten 
sektor jest rozproszona. 
Kwestie finansowe nadzo-
ruje Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska (pro-
gram Mój prąd i ulga ter-
momodernizacyjna) oraz 
Ministerstwo Finansów (w 

zaledwie niewielki wycinek 
tego, co wnosi do prac ze-
społu jej organizacja.

Prace nad franczyzą 
trwają od roku. Teraz 
sprawę przejmuje 
Ministerstwo 
Sprawiedliwości
Zespół Roboczy ds. Fran-
czyzy w Radzie Przedsię-
biorców, działającej przy 
Rzeczniku MŚP, powstał 
w lipcu ubiegłego roku. Je-
go celem jest opracowanie 
Kodeksu Dobrych Praktyk, 
mającego wyznaczać zasady 
współpracy pomiędzy fran-
czyzodawcami i franczyzo-
biorcami. W Zespole działa 
kilkanaście organizacji zrze-
szających przedsiębiorców 
i pracodawców, m.in. Polska 
Izba Handlu, Polska Orga-
nizacja Franczyzodawców, 
Polskie Stowarzyszenie Mi-
kroprzedsiębiorców i Fran-

czyzobiorców, KZRSS Spo-
łem, Związek Pracodawców 
HoReCa czy Business Cen-
tre Club.

Od lipca 2020 r. odbyło 
się dziesięć spotkań. Po 
ostatnim spotkaniu pra-
ce Zespołu zostały zawie-
szone. 10 czerwca Adam 
Abramowicz przedstawi 
w Ministerstwie Sprawie-
dliwości wspólnie wypra-
cowane zasady dotyczące 
współpracy franczyzobior-
ców i franczyzodawców. 
„Ja rekomenduję trzy mie-
siące. Co zrobi z tym mini-
sterstwo — nie wiem” — 
powiedział na zakończenie 
spotkania.

Rzecznik MŚP zachęcił 
jednocześnie członków Ze-
społu do dalszych prac nad 
osiągnięciem kompromisu 
we własnym gronie, pod-
kreślając swoją gotowość 
do współpracy.

ramach odliczeń od podat-
ku wydatkowanych na in-
stalację pieniędzy). UOKiK 
powinien nadzorować kwe-
stię nieuczciwych zapisów 
stosowanych przez niektóre 
firmy, takich jak brak moż-
liwości rozwiązania umowy 
przed upływem 14 dni bez 
kosztów, czy przymusowe 
obciążanie kosztami au-
dytu, niezależnie od tego 
czy taki audyt rzeczywiście 
został wykonany. Urząd Re-
gulacji Energetyki czuwa 
nad kwestiami związanymi 
z rynkiem handlu energią 
i kształtem umów z firma-
mi energetycznymi. Straż 
pożarna i nadzór budowla-
ny mają także powierzone 
określone obowiązki kon-
trolne. 

Ale niestety, żaden organ 
nie ma widoku na całość 
kwestii związanych z tym 
szybko rosnącym rynkiem. 
A to oznacza eldorado dla 
różnej maści oszustów czy 
zwykłych wyłudzaczy. Jedne-
go można być pewnym, wie-
lu z prosumentów zostanie 
z problemem wynikającym 
z niewypełnienia zobowią-
zań gwarancyjnych przez fir-
my, które znikną z rynku lub 
gdy nastąpi poważna awaria. 
Wówczas okaże się, że nie 
ma winnych, a za wszystko 
zapłaci Kowalski. 

Portal WysokieNapiecie.pl szacuje wartość inwestycji 
w fotowoltaikę w całym roku 2020 na ok. 10 mld zł. Z tej 
kwoty 6,5 mld zł na zakup i montaż wydały gospodar-
stwa domowe, a ok. 3 mld zł firmy i samorządy.

1 czerwca odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego Rady Przedsiębiorców ds. Fran-
czyzy, działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. Nie udało się osią-
gnąć kompromisu w sprawie długości okresu wypowiedzenia umowy franczyzy. Te-
raz nad tematem pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

cztery miesiące. Jeśli będzie-
my mieli konsensus, to koń-
czymy pracę sukcesem i idę 
10 czerwca do ministerstwa 
z wiadomością, że kodeks 
jest gotowy” – powiedział 
Adam Abramowicz, Rzecz-
nik Małych i Średnich Przed-
siębiorców.

„Wcześniej stanęliśmy 
na propozycji, że fran-
czyzobiorca jako słabsza 
strona umowy, mógłby wy-
powiedzieć umowę z mak-
symalnie trzymiesięcznym 
okresem wypowiedzenia, 
a franczyzobiorca z sze-
ściomiesięcznym’ – przypo-
mniał Mikołaj Kruczyński. 
Następnie zapytał obec-
nych na spotkaniu przed-
stawicieli organizacji, czy 
propozycja kompromisu 
jest dla nich do przyjęcia.

Nie ma kompromisu
„Kodeks musi mieć cha-
rakter uniwersalny. Jednak 
skala zróżnicowania syste-
mów franczyzowych unie-
możliwia, rozciągniecie na 
te wszystkie podmioty jed-
nego mianownika, jakim 
byłby jednolity model koń-


