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„Polski Ład”  
nie dla przedsiębiorców

nowyswiat24.com.pl

„Polski Ład”, czyli nowy sposób PiS-u na go-
spodarkę odbędzie się na koszt przedsiębior-
ców, jak wynika z informacji podanych przez 
wiceministra finansów Jana Sarnowskiego. 

Jednym z pomysłów jest 9-procentowa składka zdrowotna, 
którą prowadzący działalność biznesmeni byliby zmuszeni 
płacić, bez możliwości odliczenia jej od podatku dochodo-
wego, co dziś w znacznym stopniu można zrobić. Liczo-
na od przychodów składka znacząco obciążyłaby budżet, 
zwłaszcza małych firm, choć rząd mógłby zyskać nawet kil-
kanaście miliardów złotych rocznie.

Nie zgadza się na to Porozumienie, czyli partia Jarosła-
wa Gowina, a jej Zarząd uważa, że pomysł wymaga istotnej 
korekty. Choć trwają w tej kwestii negocjacje koalicjantów, 
to wiele wskazuje na to, że PiS zamierza pozostać przy pier-
wotnych ustaleniach. Wciąż też nie nadeszły ze strony rządu 
żadne konkrety, odnośnie do planowanych w „Polskim Ła-
dzie” zmian podatkowych.

Zyskają pracownicy, stracą przedsiębiorcy
Dużo do myślenia daje też wypowiedź wspomnianego wice-
ministra finansów podczas konferencji podatkowej na Uni-
wersytecie Warszawskim.

„W »Polskim Ładzie« znajdzie się mechanizm tzw. ulgi dla 
klasy średniej, która ma rekompensować zmiany w zakresie 
składki zdrowotnej. Ulga będzie skierowana do pracowni-
ków, którzy zarabiają miesięcznie między 5,7 tys. zł a 11 tys. 
zł. Dzięki niej tacy pracownicy nie odczują niekorzystnych 
zmian” — wyjaśnił Jan Sarnowski.

Sformułowanie „pracownicy” obejmuje osoby zatrudnione 
na umowach o pracę, ale niekoniecznie przedsiębiorców, któ-
rzy nie staną się beneficjentami tej ulgi. Ministerstwo Finan-
sów poinformowało też, że właściciele firm rozliczający się we-
dług 19-procentowego podatku liniowego PIT, nie skorzystają 
z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. złotych rocznie.

Wśród rozwiązań „Polskiego Ładu” wchodzącego w życie 
1 stycznia 2022 roku znalazło się także podniesienie drugiego 
progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł oraz obniżenie 
stawki podatku ryczałtowego dla części tzw. profesjonalistów.

„Najwięcej zyskają pracownicy zarabiający do 120 proc. 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ogólnie rzecz 
biorąc, na „Polskim Ładzie” skorzysta 18 milionów podatni-
ków” — przekonuje wiceminister.

Jednak „Polski Ład” wzbudził słuszne obawy Rady Przed-
siębiorczości, do której należą największe organizacje biz-
nesowe. Konkluzja jest bowiem prosta: nowy pomysł na 
gospodarkę znacznie utrudni życie setkom tysięcy polskich 
przedsiębiorców.

Zwrot w relacjach 
Izraela z Polską
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Nowy minister spraw za-
granicznych Izraela, Yair 
Lapid, ostro zaatakował Pol-
skę z powodu procedowanej 
ustawy uniemożliwiającej 
Żydom (i innym osobom) 
zgłaszanie roszczeń do mie-
nia skonfiskowanego przez 
polski reżim komunistycz-
ny po II wojnie światowej. 
„Decyzja Lapida, by ude-
rzyć w Polaków w związku 
z najnowszym aktem praw-
nym, pokazuje, że nie ma on 
zamiaru zmieniać zdania w 
tej sprawie, podtrzymując 
swoje stanowisko sprzed 
trzech lat” – odpowiedział 
szef Prawa i Sprawiedliwo-
ści Jarosław Kaczyński.

Kaczyński ma rację, twier-
dząc, że Polska tworzy własne 
prawo, a ustawa, nad któ-
rą debatuje Senat, przeszła 
przez niższą izbę parlamentu.

Rację ma też Lapid, twier-
dząc, że ustawy mają swoje 
konsekwencje – czasem także 
na arenie międzynarodowej. 
Ta konkretna ustawa, o ile 
zostanie przyjęta, a następnie 
podpisana przez prezydenta, 
może znacząco pogorszyć re-
lacje izraelsko-polskie.

Ustawę, która zabrania 
roszczeń restytucyjnych 
z tytułu Holokaustu, Lapid 
nazwał ostatnio „niemoral-
ną”, a także „hańbą, która 
nie wymaże okropności pa-
mięci o Holokauście”.

„Jest to przerażająca nie-
sprawiedliwość i hańba, któ-
ra szkodzi prawom ocalałych 
z Holokaustu, ich spadko-
bierców i członków społecz-
ności żydowskich, które ist-
niały w Polsce przez setki lat. 
To działanie niezrozumiałe. 
To niemoralne prawo poważ-
nie zaszkodzi stosunkom 
między krajami” – stwierdził.

Napięcia między Warsza-
wą a Jerozolimą sięgają roku 
2018, kiedy w Polsce przyjęto 
ustawę delegalizującą mó-
wienie, że kraj ten ponosi 
jakąkolwiek odpowiedzial-
ność za Holokaust, podczas 
którego na terenie Polski za-
bito trzy miliony Żydów.

W 2019 roku sprawa Holo-
kaustu wróciła, kiedy wizytu-
jący w Warszawie ówczesny 
premier Izraela Benjamin 
Netanjahu wspomniał o kola-
boracji Polaków z nazistami. 
Jego wypowiedź przeinaczo-
no, ponieważ Netanjahu miał 
na myśli jednostki, które tak 
czyniły, nie zaś polski rząd czy 
Polaków jako cały naród.

Dalszy ciąg na stronie 2

Dekret prezydenta 
Bidena wymierzony 

w firmy Big Tech 
– donosi „The Wall 

Street Journal” 
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Biały Dom wystosował 
dekret do amerykańskich 
agencji regulacyjnych, któ-
rego celem jest zaostrzenie 
polityk stosowanych wobec 
dużych platform technolo-
gicznych, aby ograniczyć 
wzrost ich potęgi.

Nowy pomysł amerykań-
skiego prezydenta Joe 
Bidena dotyczący konku-
rencji skierowany jest do 
dużych firm technologicz-
nych. Może on zmienić 
sposoby prowadzenia dzia-
łalności. Jednak realizacja 
tego pomysłu zależeć bę-
dzie od agencji rządowych, 
a wprowadzenie zmian 
w życie, może zająć nawet 
kilka lat. Na pierwszym 
froncie walki stanie zapew-
ne Federalna Komisja Han-
dlu, która już od jakiegoś 
czasu ma na celowniku fir-
my Big Tech.
Prezydent Biden zachęcił 
agencje regulacyjne, ta-
kie jak Federalna Komisja 
Handlu (FTC) do przyjęcia 
nowej polityki zmierzającej 
do powstrzymania rozrostu 
dużych platform technolo-
gicznych, takich jak Ama-
zon, Google czy Facebook. 
To jednak trudne zadanie 
dla FTC, będącego głów-
nym amerykańskim regula-
torem handlu w sieci.
Niektórzy komentatorzy 
wskazują, że FTC ma pro-
blemy z nadążaniem za 
nieuczciwymi praktykami 
w internecie, zwłaszcza 
gdy chodzi o takie zagad-
nienia, jak prywatność 
użytkowników, duże zbiory 
danych czy fuzje technolo-
giczne. Jednak problemy te 
wynikają przynajmniej czę-
ściowo z różnych decyzji 
Kongresu, który podcinał 
skrzydła agencji w latach 
70. i 80., stawiając na de-
regulację. Teraz Biały Dom 
oczekuje na skuteczne 
działania. 

Dalszy ciąg na stronie 3
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Dekret prezydenta Bidena wymierzony w firmy 
Big Tech – donosi „The Wall Street Journal” 

– dalsza część tekstu ze strony 1

Zwrot w relacjach Izraela z Polską 
– dalsza część tekstu ze strony 1

i Polski jest haniebne i nie szanuje pamięci ofiar. Premier 
Netanjahu powinien je natychmiast odwołać. 200.000 Ży-
dów zostało zamordowanych przez Polaków, a premier 
podpisał oświadczenie, które oczyszcza ich z odpowie-
dzialności”.

Jednak pozycja, którą zajmował wtedy Lapid w Izraelskiej 
polityce, zwalniała go z odpowiedzialności za wybraną po-
stawę. Mógł do woli krytykować postępowania rządu, nie 
biorąc pod uwagę jego relacji z Polską, potencjalnym sojusz-
nikiem w ramach Grupy Wyszehradzkiej, często wspierają-
cej Izrael w obrębie Unii Europejskiej.

Teraz Lapid ma zupełnie inną pozycję – jest ministrem 
spraw zagranicznych i doskonale zdaje sobie sprawę 
z dyplomatycznych konieczności. Mimo to nie ma zamiaru 
zmieniać swojego stanowiska w relacjach z Polską, co jasno 
widać po jego reakcji na ostatnią z przygotowywanych przez 
Polskę ustaw.

Wydaje się, że stoją za tym dwa powody. Pierwszym jest 
autentyczne przekonanie Lapida o tym, że Polacy próbują 
zmieniać historię, wybielając swoją w niej rolę. Drugim jest 
odmienne podejście do Unii Europejskiej, niż to, jakie prze-
jawiał Netanjahu.

Netanjahu uważał, że Bruksela przejawia głęboko zako-
rzenione nastawienie antyizraelskie, jest więc z zasady wro-
ga, należy więc neutralizować ją poprzez zawieranie sojuszy 
z pojedynczymi państwami członkowskimi. Lapid tak nie 
uważa. Zaraz po objęciu urzędu wygłosił przemówienie, 
w którym uznał relację Izraela z Unią za „niewystarczająco 
dobrą”.

Lepid uważa zatem, że relacje Izraela z krajami Europy 
Zachodniej niepotrzebnie stały się wrogie i jest to często 
winą zaniedbań izraelskiego rządu. Nie ma sensu wykrzy-
kiwać, że wszyscy Europejczycy są antysemitami, bo nie 
prowadzi to do budowania pozytywnych relacji. Lapid 
przyznał, że kontaktował się z szefem spraw zagranicznych 
UE Josepem Borrellem oraz francuskim prezydentem Em-
manuelem Macronem i że „wszyscy uważamy, że nadszedł 
czas na zmiany, na poprawę, na pogłębienie dialogu mię-
dzy Izraelem a Europą”.

Lapid liczy zatem na sojusze z bardziej liberalnymi de-
mokracjami Unii, odwracając się od krajów o wątpliwej de-
mokracji, takich jak Węgry czy Polska. Efekt tego jest taki, 
że konsekwentnie nie zależy mu na łagodzeniu stosunków 
z Polakami, ponieważ nie wydają mu się oni istotnymi so-
jusznikami na arenie Europejskiej.

Kiedy Lapid wizytował Zjednoczone Emiraty Arabskie, 
podziękował Netanjahu za zawarcie Porozumień Abraham-
skich. Mało jednak prawdopodobne, żeby kiedykolwiek 
w podobny sposób miał podziękować byłemu premierowi 
za budowanie relacji z Polską.

Czy to sprawa Unii?
Napaść ze strony UE „ma 
wyraźnie polityczny wy-
dźwięk; mianowanie sę-
dziów w danym kraju jest 
przecież obszarem, o któ-
rym można by pomyśleć, 
że powinien być rozpatry-
wany w ramach krajowego 
procesu demokratycznego 
– twierdzi Andrew Tetten-
born. 

Pozostaje pytanie, czy 
w ogóle UE powinna wtrą-
cać się w takie sprawy. 
Próbuje się wmówić, że to 
tylko kolejne zupełnie bez-
stronne działanie Brukseli 
chcącej egzekwować pra-
wo. Trudno w to uwierzyć. 
W gruncie rzeczy „praw-
dziwym celem Komisji jest 
oddanie strzału w kierunku 
wielu niezależnych państw 
Europy Wschodniej, takich 
jak Polska, Węgry i Rumu-
nia, których rządy mają 
uparcie konserwatywne 
poglądy” – uważa profesor 
prawa.

Czy Polska straci 
pieniądze?
Polska otrzymuje od UE 
około 13 mld euro net-
to rocznie. Czy Unia jest 
w stanie zastopować do-
pływ gotówki do tego kra-
ju? Na razie, Polska nie 
otrzymała jeszcze żadnych 
środków z unijnego pro-
gramu Covid.

Chociaż o polskich są-
dach można powiedzieć, 
że są partyjne, to jednak 
i europejski nie jest apoli-
tyczny. Wręcz przeciwnie 
– „politycznie wytrawny” 
i wspierający elity w Bruk-
seli oraz zjednoczoną Eu-
ropę. Trudno też nie za-
uważyć, że jego decyzja 
stanowi wyraźny zamiar 
kształtowania prawa na ko-
rzyść rozszerzenia upraw-
nień interwencyjnych UE.

Problem może 
rosnąć
Jeśli jednak Polska nie bę-
dzie chciała się ugiąć, Unia 
będzie mieć poważną „za-
gwozdkę”. Przecież „jeśli 
nic nie zrobi, zgnilizna bę-
dzie się rozprzestrzeniać”. 
Zwłaszcza że kraj nad Wisłą 
nie jest jedynym państwem 
sprawiającym problemy. 
Węgry są co najmniej tak 
samo kłopotliwe, jak Pol-
ska i mogą podążyć tą sa-
mą drogą. Na dodatek, to, 
co było podstawą władzy 
UE nad państwami człon-
kowskimi – „nadrzędność 
jej prawa w interpretacji 
Trybunału Sprawiedliwo-
ści nad prawem każdego 
państwa członkowskiego, 
uznawana za niekwestio-
nowaną od lat 60. – zacznie 
się kruszyć” – prognozuje 
Andrew Tettenborn. Kolej-
ne państwa zaczną podwa-
żać prawomocność wyro-
ków Trybunału. Zresztą to 
już się dzieje – zrobiły to 

Bruksela nienawidzi pol-
skiej konserwatywnej 
partii PiS. Jest ona nie do 
przełknięcia dla liberalnej 
i kosmopolitycznej Europy. 

W 2017 r. PiS wprowa-
dził techniczne zmiany 
w warunkach powoływa-
nia polskiego sądownictwa 
wyższego, w tym izbę dys-
cyplinarną mogącą karać 
sędziów. Oficjalnie cho-
dziło o powstrzymanie ko-
rupcji. Opozycja uznała to 
jednak za próbę nałożenia 
sądom kagańca i poskarży-
ła się Brukseli.

Polska „stanęła 
okoniem”
Bruksela z entuzjazmem 
zajęła się tą sprawą. Stwier-
dziła, że takie rozwiązania 
są niezgodne z prawem, 
gdyż pozbawiają polskie 
strony procesowe dostę-
pu do bezstronnego sądu, 
szczególnie gdyby chciały 
powołać się na prawo UE.

Bruksela w 2020 ro-
ku wniosła w tej sprawie 
skargę do Europejskiego 

Niemcy.

I tak źle, i tak 
niedobrze
Problemy na tym się nie 
kończą. Unia, gdyby uka-
rała Polskę, skłaniając Try-
bunał Sprawiedliwości do 
nałożenia na to państwo 
grzywny za niepodpo-
rządkowanie się nakazom, 
ryzykowałaby, że Polska, 
w ogóle jej nie zapłaci, tym 
samym wzmacniając prze-
kaz, że UE nie ma prawa do 
ingerencji w jej sprawy. 

Zakręcenie kurka z pie-
niędzmi też może nie wyjść 
Brukseli na zdrowie – za-
uważa profesor prawa. 
Ludność Polski jest obec-
nie jedną z najbardziej 
e u r o e n t u z j a s t yc z nyc h 
w bloku, z ponad 70 pro-
cent ludzi popierających 
UE. Poważne sankcje ze 
strony UE mogłyby szyb-
ko nadszarpnąć to popar-
cie. Tym to groźniejsze, że 
sprawujący władzę PiS jest 
eurosceptyczny. A Polexit, 
po niedawnym Brexicie to 
nie jest to, czego UE obec-
nie by oczekiwała.

Czy jest właściwe 
rozwiązanie? 
Sytuację uratować mogą 
najbliższe wybory w 2023 
roku. Prawie wszystkie pro-
blemy zostałyby rozwiąza-
ne, gdyby rządzące Polską 
ugrupowanie zostało za-
stąpione przez lewicową, 
eurofilską koalicję. Jest na 
to pewna szansa, gdyż PiS, 
chociaż wciąż popular-
ny, systematycznie spada 
w sondażach. 

Najmniej niekorzystną 
opcją dla Brukseli może się 
więc okazać ta zakładająca 
nierobienie niczego, w na-
dziei, że polscy wyborcy już 
wkrótce zmienią krajobraz 
polityczny w Polsce.

„Być może nie usłysze-
liśmy jeszcze ostatniego 
przykładu na to, że UE sa-
ma sobie sprawia trudno-
ści, ingerując w wewnętrz-
ne sprawy swoich członków 
i nieostrożnie rozpoczyna-
jąc walki bez uprzedniego 
upewnienia się, że może je 
wygrać” – zastanawia się 
profesor Tettenborn. 

Pozostaje pytanie, czy 
Unia potrafi uczyć się na 
swoich błędach. Jest ono 
zasadne, w sytuacji, gdy 
w czwartek, niedługo po 
ogłoszeniu kłopotliwego 
wyroku w polskiej spra-
wie, Komisja Europejska 
beztrosko ogłosiła, że roz-
poczyna kolejne postępo-
wanie sądowe, tym razem 
przeciwko Polsce i Wę-
grom. I znów dotyczy ono 
wewnętrznej polityki. Tym 
razem społecznej. Cho-
dzi o społeczności LGBT 
i ograniczanie ich praw 
przez niektóre polskie gmi-
ny, a także o stosunek Wę-
gier do edukacji LGBT.

Trybunału Sprawiedliwo-
ści, który w środę 14 lipca 
wydał nadzwyczajny nakaz 
natychmiastowego zawie-
szenia wprowadzonych 
zmian, a dzień później 
uznał je za nielegalne.

Jednak Warszawa nie 
stuliła po sobie uszu – pol-
ski Trybunał Konstytucyj-
ny stwierdził, że sąd UE 
nie ma prawa ingerować 
w skład polskiego sądow-
nictwa. Każdy europejski 
wyrok w tej sprawie musi 
zostać zignorowany, nie 
jest on bowiem zgodny 
z polską konstytucją. 

Co więcej, rząd polski 
wniósł sprawę do polskich 
sadów o wydanie szeroko 
zakrojonej decyzji, zgodnie 
z którą żadne prawo UE nie 
może mieć pierwszeństwa 
przed przepisami polskiej 
konstytucji. Wyrok w tej 
sprawie miał zostać wyda-
ny w czwartek 15 lipca, ale 
obecnie oczekuje się go za 
około trzy tygodnie. Z pew-
nością będzie on korzystny 
dla polskich władz.

Rebecca Kelly Slaughter, jedna z komisarzy FTC, odpo-
wiedziała na Tweeterze: „[Jestem] bardzo podekscyto-
wana »EO@POTUS« w sprawie konkurencji; to ambitny 
program, który pomoże naszym rynkom lepiej funkcjo-
nować i stworzyć bardziej sprawiedliwą gospodarkę dla 
wszystkich ludzi – zwłaszcza pracowników, społeczności 
zmarginalizowanych, przedsiębiorców, małych firm”.
Branży technologicznej broni między innymi Gary Sha-
piro, dyrektor naczelny Stowarzyszenia Technologii 
Konsumenckich, do której należą m.in. Apple, Facebook 
i Google. Nie zgadza się on z postulatami Białego Domu. 
Jego zdaniem w obecnym kształcie branża jest konku-
rencyjna i dynamiczna. „Elementy tego rozporządzenia 
zagrażają naszemu globalnemu przywództwu i ciężko 
wywalczonemu sukcesowi” – powiedział Shapiro, od-
nosząc się w szczególności do analizy przeszłych fuzji 
i przejęć. „Zakaz przejęć ograniczy kapitał wysokiego ry-
zyka, zaszkodzi przedsiębiorcom i małym firmom oraz 
zmniejszy konkurencyjność naszej gospodarki”.
Największe amerykańskie firmy technologiczne, w tym 
Microsoft, Amazon, Apple, Google i Facebook, nie sko-
mentowały do tej pory prezydenckiego rozporządzenia, 
choć w przeszłości zwykle broniły swoich praktyk, pod-
kreślając, że działają na korzyść konsumentów.
Biały Dom zachęca między innymi FTC do zmiany zasad 
dotyczących gromadzenia danych użytkowników. To da-
leko posunięty postulat, który może znacząco wpłynąć 
na duże platformy internetowe, z czego zresztą Biały 
Dom dobrze zdaje sobie sprawę, pisząc w informacji, że 
„wiele modeli biznesowych dużych platform zależy od 
akumulacji [nadzwyczajnych] ilości wrażliwych danych 
osobowych i powiązanych danych”.
FTC miałoby także sformułować zasady zakazujące 
„nieuczciwych metod konkurencji na rynkach interne-
towych”. Chociaż dyrektywa nie jest wymierzona w kon-
kretne firmy i nie wyszczególnia ich w swojej treści, 
wiadomo, że chodzi między innymi o Google, Apple czy 
Amazona, które od dłuższego czasu są na celowniku or-
ganów regulacyjnych, ponieważ ich działalność daje im 
coraz większą władzę.
Biały Dom podkreślił, że wielkie firmy tego typu „mogą 
zobaczyć, jak sprzedają się produkty małych firm, a na-
stępnie wykorzystać te dane do wprowadzenia własnych 
konkurencyjnych produktów”, a także „wyświetlać wła-
sne produkty w bardziej widoczny sposób niż produkty 
małych firm”. Administracja Bidena jest też zaniepoko-
jona tym, jak firmy Big Tech wykupują firmy, w których 
dostrzegają przyszłą konkurencję. W ciągu ostatniej de-
kady „największe platformy technologiczne nabyły setki 

firm – w tym rzekome »wrogie przejęcia«, mające na celu 
wyeliminowanie potencjalnego zagrożenia konkurencyj-
nego” – napisano w oświadczeniu Białego Domu.
Agencje regulacyjne miałyby teraz sprawdzać propono-
wane umowy, zwłaszcza te, które dotyczą wykupienia 
potencjalnej konkurencji. Chodziłoby również o zwró-
cenie większej uwagi na te fuzje, których przedmiotem 
jest także gromadzenie danych poprzez oferowanie bez-
płatnych produktów i naruszanie prywatności użytkow-
ników. 
Przewodnicząca FTC Lina Khan i szef wydziału antymo-
nopolowego Departamentu Sprawiedliwości Richard A. 
Powers we wspólnym oświadczeniu powiedzieli: „Planu-
jemy wkrótce wspólnie przeprowadzić przegląd naszych 
wytycznych dotyczących fuzji w celu ich aktualizacji, 
aby odzwierciedlić rygorystyczne podejście analityczne 
zgodne z obowiązującym prawem”.
Swoje oświadczenie wystosowała także TechNet, sieć me-
nedżerów i inwestorów technologicznych. Ich zdaniem 
planowane zmiany mogłyby szkodzić konsumentom, 
a także zniechęcać do innowacji. „Narażają na niebezpie-
czeństwo usługi, z których konsumenci korzystają, aby 
wysyłać wiadomości i dzwonić do bliskich, uzyskiwać 
wskazówki dojazdu, kontaktować się z pracownikami 
służby zdrowia, korzystać z treści online – w tym infor-
macji i treści edukacyjnych – i wiele więcej” – uznał Carl 
Holshouser, wiceprezes TechNet.
Kolejnym postulatem Białego Domu, wysuniętym wo-
bec FTC, jest stworzenie przepisów uniemożliwiających 
ograniczenie konkurencji poprzez uniemożliwianie ko-
rzystania z niezależnych warsztatów naprawczych lub 
dokonywania napraw urządzeń we własnym zakresie. 
Takie przepisy dotknęłyby producentów ograniczają-
cych możliwości naprawy urządzeń – tak robi między 
innymi Apple ze swoimi iPhonami: jeśli naprawiasz je 
poza punktami wskazanymi przez producenta, tracisz 
gwarancję.
Dekret uwzględnia też zachowania firm telekomunika-
cyjnych świadczących usługi internetowe. Zauważono, 
że aż 200 milionów mieszkańców USA mieszka na obsza-
rach, gdzie działa jeden lub dwóch dostawców szybkiego 
internetu, co skutkuje zawyżaniem cen usług znacznie 
powyżej średnich cen rynkowych z obszarów o większej 
konkurencyjności dostawców.
Należy się jednak spodziewać, że opracowanie zasad 
wdrażania poszczególnych regulacji będzie „długim 
procesem, który ostatecznie zakończy się sporem sądo-
wym”, przyznał Robert Kamiński z firmy badawczej Capi-
tal Alpha Partners. 

Teraz jednak w Jerozolimie mamy zupełnie inny rząd, 
którego nastawienie jest odmienne. Obecny rząd Izraela 
nie jest skory do ugodowych postaw Netanjahu, nie szuka 
na siłę sojuszy przeciwko Unii Europejskiej, a na pewno nie 
kosztem polityki realnej.

Dla niektórych krajów zmiana rządu Izraela stała się 
okazją do poprawy stosunków międzynarodowych. Nie-
dawno premier Naftali Bennett poparł sprzedaż 50 mi-
lionów metrów sześciennych wody dla ogarniętej suszą 
Jordanii, co stało się pierwszym krokiem do naprawy 
stosunków między tymi państwami, zepsutych za czasów 
Netanjahu.

Lapid z kolei zapowiadał odnowienie i wzmocnienie wię-
zi ze stronnictwem demokratycznym w Stanach Zjednoczo-
nych. Wydaje się, że zmiana czeka także relację z Polską, nie-
stety – w odwrotnym kierunku.

W 2018 roku Lapid znajdował się w opozycji i z tego sta-
nowiska krytykował ustawę umożliwiającą zwolnienie Pola-
ków z jakiejkolwiek odpowiedzialności za Holokaust. Zarzu-
cał wtedy Netanjahu zbyt łagodne podejście do Polski. Sam 
natomiast komentował ustawę na Twitterze:

„Całkowicie potępiam nową polską ustawę, która pró-
buje zaprzeczyć polskiemu współudziałowi w Holokauście. 
Został on wymyślony w Niemczech, ale setki tysięcy Żydów 
zostało zamordowanych, nigdy nie spotykając niemieckiego 
żołnierza. Były polskie obozy śmierci i żadne prawo nigdy 
tego nie zmieni”.

Ambasada RP odpowiedziała wtedy na swoim koncie:
„Twoje niepodparte twierdzenia pokazują, jak bardzo po-

trzebna jest edukacja o Holokauście, nawet tutaj w Izraelu. 
Intencją polskiego projektu ustawy nie jest „wybielanie” 
przeszłości, ale ochrona prawdy przed takimi oszczerstwa-
mi”.

Lapid ripostował: „Jestem synem osoby, która przeży-
ła Holokaust. Moja babcia została zamordowana w Polsce 
przez Niemców i Polaków. Nie potrzebuję od was edukacji 
o Holokauście. Żyjemy z jego konsekwencjami każdego dnia 
w naszej zbiorowej pamięci. Wasza ambasada powinna wy-
stosować natychmiastowe przeprosiny”. Należał wtedy do 
najgłośniejszych krytyków Polaków, których oskarżał o pró-
bę przeinaczania historii.

Polska w końcu uległa presji międzynarodowej i w czerw-
cu 2018 zmieniła prawo. Netanjahu pochwalił ten ruch, ale 
Lapid pozostawał nieustępliwy. Wprowadzoną popraw-
kę nazwał „złym żartem”. „To prawo musi być wymazane 
z polskiego ustawodawstwa”, powiedział wtedy. „Powinni 
anulować tę skandaliczną ustawę i prosić zmarłych o prze-
baczenie”.

Na Tweeterze Lapida znalazł się wtedy między innymi 
wpis o tym, że „wspólne oświadczenie premierów Izraela 

UE pożałuje walki prawnej 
z Polską – prognozuje 
brytyjski „Spectactor”

nowyswiat24.com.pl

 „Kiedy europejskie rządy otwarcie nie sto-
sują się do sądów, wszyscy nastawiają uszu. 
Kiedy dwa sądy jednocześnie zaprzeczają 
sobie tego samego dnia i wdają się w niesto-
sowną kłótnię, wszystko staje na głowie. Wi-
tamy w szalonym świecie stosunków praw-
nych Polski z UE” – pisze w swoim artykule 
dla „Spectactora” Andrew Tettenborn, profe-
sor prawa na Uniwersytecie Swansea. 
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Ideologie nie umierają, wręcz przeciwnie – 
wracają galopem, twierdzi „Le Point”
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 „Dziś nie liczą się już fakty, liczy się wizja świata, którego bronimy” – uważa Gilles Kepel, po-
litolog, specjalista od świata arabskiego. Ten cytat dobrze obrazuje sytuację, gdy prestiżowa 
CNRS odmawia zbadania sprawy „islamolewicowości” w szkołach wyższych. 

Raport zrobił ktoś inny
Zbadania sprawy podjęli się ostatecznie naukowcy z Ob-
serwatorium Dekolonializmu i Ideologii Tożsamości. Zna-
leźli oni i zidentyfikowali dowody, świadczące o tym, że ta-
ki problem ideologiczny faktycznie istnieje na uczelniach. 
Potwierdzały to treści płynące z ogłoszeń rekrutacyjnych, 
czasopism akademickich, programów badawczych, a także 
same programy nauczania i tezy, zbyt rzadko czytane poza 
kręgami specjalistów. Sporządzono inwentarz prac uniwer-
syteckich na podstawie ich dryfowania ideologicznego i 19 
czerwca upubliczniono 140-stronicowy raport, który daje, 
wciąż niewyczerpujący, spis pism, w których metafory są 
przekazywane jak fakty. Budzi to, co najmniej konsternację. 

Raport poruszył środowiska związane z nauką, gdyż 
11 czerwca, sześciu wykładowców wniosło do Rady Stanu 
apelację o unieważnienie wniosków płynących z zawar-
tych w nim badań. Chcieli zmusić minister do zaprzestania 
śledztw, które według skarżących „naruszają wolność akade-
micką i grożą poddaniem się kontroli politycznej, wykracza-
jącej poza nauki społeczne”.

Czy raport rzeczywiście  
zagraża wolności akademickiej?
Nie można się było spodziewać, że to opracowanie zostanie 
dobrze przyjęte przez akademików. Bronią oni tego rodza-
ju nauczania, a w głosach sprzeciwu widzą jedynie nowy 
mackartyzm. Twórcy raportu zareagowali na ostrą krytykę 
z ich strony. „Nie powinniśmy odwracać ról” – powiedział 
Xavier-Laurent Salvador, współzałożyciel Obserwatorium 
Dekolonializmu – „pozostajemy w ramach peer review, 
czyli w normalnych ramach funkcjonowania uniwersytetu. 
W przeciwieństwie do tych, którzy nas atakują, nie wnosi-
my żadnych pozwów sądowych, nie zapobiegamy żadnym 
konferencjom, nie nękamy kolegów, dopóki nie pękną, nie 
ćwiczymy kultury anulowania i nie podajemy żadnych na-
zwisk! Po prostu chcemy, aby środowisko akademickie, 
świat polityczny i ogół społeczeństwa mogły samemu zmie-
rzyć się z tym wojowniczym zjawiskiem, w ramach uczciwej 
i kontradyktoryjnej debaty”. Jednak temat wykracza poza 
zwykłą kłótnię naukowców, gdyż chodzi o uniemożliwienie 
wpływania ideologii na naukę: „To na uniwersytecie szkoła, 
kolegium i liceum jutra są fabrykowane. Kiedy widzimy, że 
w kursach dla przyszłych nauczycieli pojawiają się tytuły, 
które przywołują problem „radykalnego sekularyzmu” lub 
„zarządzania klasą przez filtr płci”, trzeba po prostu mieć 

»Bliski Wschód i Morze Śródziemne« fakty nie mają już zna-
czenia, liczy się wizja świata, którego się broni” – ujawnia 
Gilles Kepel, dyrektor Katedry Bliskiego Wschodu Śródziem-
nomorskiego w École normale supérieure.

Nic nowego
Radykalny aktywizm nie jest nowym zjawiskiem na uczel-
niach wyższych. „Marksiści – strukturaliści już ukrywali 
swoją wojowniczość pod etykietką nauki” – wspomina po-
litolog Pascal Perrineau. Nadanie pozoru naukowości jest 
korzystne, nawet jeśli nie oszuka to wielu ludzi. Perrineau 
zastanawia się, jak to jest możliwe, że w momencie, gdy 
dostęp do wiedzy jest łatwy, jak nigdy dotychczas, odnosi 
sukces ideologia próbująca podporządkować rzeczywistość 
tak uproszczonej wizji świata. Dla niego stało się tak, gdyż 
powstała próżnia po upadku wielkich ideologii. Zauważa, że 
„konstruowanie wroga nie przebiega już przez potępienie 
burżuazji i kapitału, ale przez miejsce heteroseksualnego 
białego człowieka w społeczeństwie. Oczekiwany sojusz nie 
jest już sojuszem klasy robotniczej z intelektualistami, ale 
wszystkich tak zwanych uciskanych mniejszości. Binarność 
jest niezbędna do zmobilizowania się wokół prostego pomy-
słu. O ile wartościowe były debaty z marksistami; tu musimy 
zmierzyć się z niezwykle słabą myślą bez wcielenia”. 

Bo się opłaca
Związki studenckie popadające obecnie w aktywizm inter-
sekcjonalny, zajmują ważne miejsce w zarządzaniu uniwer-
sytetami, mimo że reprezentują mniej niż 1 procent stu-
dentów. Nie wszyscy jednak nauczyciele i badacze reagują 
identycznie. „Istnieje cała gama stanowisk i stopni poparcia 
dla tego zjawiska” – wyjaśnia Pierre-Henri Tavoillot, wykła-
dowca filozofii na Uniwersytecie Paris Sorbonne-Paris-IV. 
W mniejszości wciąż są ci najbardziej radykalni, chcący 
wszystko zdekonstruować i zdekolonizować. Większość jed-
nak to ci, którzy uważają, że opłaca im się popieranie ruchu, 
jeśli chcą zaistnieć w środowisku akademickim. „Podążanie 
za modą to wciąż najlepszy sposób na istnienie i bycie za-
proszonym na konferencje” – uważa Tavoillot.

Popieranie podejścia dekolonialnego i intersekcjonal-
nego to też sposób na łatwiejsze pozyskanie pieniędzy na 
badania. Unia Europejska promuje i finansuje tematy ba-
dawcze związane z ruchem dekolonialnym. Uniwersytet 
Grenoble-Alpes nie zawahał się sfinansować wątpliwych 
operacji, takich jak „miesiąc dekolonialny”. 

Szkodzi wizerunkowi uczelni
Konferencja Rektorów Uniwersytetów (CPU) opublikowała 
w lutym komunikat prasowy wyjaśniający, że „islamolewico-
wość” nie jest pojęciem. Napisano, że jest to pseudopojęcie, 
które należałoby pozostawić, jeśli nie animatorom CNews, 
to szerzej, skrajnej prawicy, która je spopularyzowała. 

„Żyjemy w świecie, w którym uniwersytet często ma zde-
gradowany wizerunek, podczas gdy jego historia nie jest taka 
zła, nie powinniśmy winić tych, którzy chcą bronić instytucji” 
– twierdzi Bruno Sire, były rektor Uniwersytetu Toulouse 1 Ca-
pitole, Chociaż istnienie radykalnej mniejszości w naukach 
społecznych nie jest dla niego niczym nadzwyczajnym, uważa 
jednak, że nie jest dla uczelni korzystne, sprawiając, że robi wra-
żenie instytucji w dużej mierze dysfunkcyjnej. „Aby uniwersytet 
nadal odgrywał rolę windy społecznej, nie może zostać przejęty 
przez kilku aktywistów dla dobra ich programu politycznego. 
Państwo musi pozostać gwarantem służby publicznej działają-
cej zgodnie z wartościami Republiki” – zauważa Sire. 

Raport ujawnił problem. Nie da się już go zamieść pod 
dywan. Czas na debatę. „Fundamentalne i pilne jest przed-
stawienie kontrdyskursu, który jest zarówno rygorystycznie 
akademicki, jak i zrozumiały dla ogółu społeczeństwa, oraz 
uczynienie tego w ramach oficjalnego kolektywu akademic-
kiego jednoczącego i chroniącego uczestników świata uni-
wersyteckiego, którzy przeciwstawiają się tym ideologiom 
nie tylko antyrepublikańskim, ale także generującym urazę 
między grupami etnicznymi i matrycami dyslokacji narodu” 
– podsumowują autorzy raportu.

Słowniczek
CNRS – Centre National de la Recherche Scientifique – fran-
cuska państwowa instytucja naukowa, skupiająca się na 
rozwoju dziedzin nauki w tym technicznych, będąca pod 
kuratelą francuskiego ministra do spraw nauki. CNRS jest 
największą i najbardziej prestiżową organizacją tego typu 
we Francji.
Grandes écoles – kategoria francuskich uczelni, publicz-
nych i prywatnych, które funkcjonują w sposób nieco odręb-
ny od uniwersytetów. Niektóre są bardziej sprofesjonalizo-
wane od uniwersytetów, inne organizują studia w szerokim 
trybie interdyscyplinarnym.

Wariant delta i inflacja – główne zagrożenia 
dla Hiszpanii i Unii Europejskiej – twierdzi „El 

Espanol” 
nowyswiat24.com.pl

Wydawać by się mogło, że niektóre ideologie umrą śmiercią 
naturalną. Jednak nie – wracają szybciej, niż można by się 
było tego spodziewać. Nowe dogmaty zrodziły się w skraj-
nie lewicowych kręgach – i z powodzeniem zakorzeniają się 
na wszystkich zachodnich kampusach. Francuskie uniwer-
sytety wręcz pasjonują się ideą reanimacji rasy, eksploracji 
gatunku czy walki z wszelkimi opresjami, a każdą jednostkę 
są w stanie zamienić „w socjologiczną ofiarę społeczeństwa 
przesyconego niesprawiedliwością. „Wszystko to można by 
zbyć uśmiechem, gdyby całe wydziały nauk społecznych nie 
podjęły się odrodzenia dzięki pojęciom, które jak twierdzą, 
wszystko demaskują, dekolonizują i dekonstruują w imię 
niepodważalnego prawa do tożsamości” – zauważa „Le Po-
int”. 

Nowy katechizm naukowy
Ideologia zawsze stawała w szranki z rzeczywistością. Co 
jednak z nauką, która powinna panować na uniwersytetach 
i być ich nadrzędnym celem? Tymczasem, na uczelniach, 
publikuje się prace „naukowe”, w których Francja przed-
stawiana jest jako kraj „statystycznie despotyczny”. Stawia 
się w nich tezę mającą na celu „zbadanie powiązań między 
dwiema multiminoryzowanymi grupami, rdzennymi kobie-
tami mieszkającymi w Kanadzie i zwierzętami, z którymi 
żyją”, proponując „ekofeministyczne ramy myślenia, pod-
kreślające dominację, patriarchatu kapitalistycznego i kolo-
nialnego”. W takie myślenie obfituje wiele prac naukowych 
i zajmuje ono znaczące miejsce, w niektórych dyscyplinach. 
Na szczęście wciąż niedominujące. 

W imię idei, a nie prawdy
Czasem trudno znaleźć granicę między faktami a opiniami 
– także w świecie nauki. Jednak źle się dzieje, gdy do głosu 
dochodzi „aktywizm ubrany w strój dyskursu naukowego”, 
który uniemożliwia pełne zrozumienie rzeczywistości. „Za 
wyrażenie poglądu, że nadszedł czas na odróżnienie badań 
od aktywizmu, Minister Szkolnictwa Wyższego, Frédérique 
Vidal, została oskarżona przez CNRS o udział w »próbie 
delegitymizacji różnych dziedzin badań, takich jak studia 
postkolonialne«” – przypomina „Le Point”. Zamówiła ona 
wcześniej raport w tej instytucji dotyczący „islamolewico-
wości” na uniwersytetach. Doczekała się jedynie wyjaśnie-
nia, że: „islamolewicowość [nie odpowiada] żadnej rzeczywi-
stości naukowej”, w związku z czym CNRS nie będzie mogła 
przeprowadzić pożądanego badania”.

pewność, że jest to rzeczywiście ta szkoła, której chcemy 
w przyszłości” – wyjaśnia Salvador.

Zaskoczony raportem jest specjalista w głosowaniu Fron-
tu Narodowego, Pascal Perrineau: „Uderza mnie szybkość, 
z jaką wszystko się rozwija. Miałem wrażenie, że we Francji 
był to ruch marginalny, ale trzeba przyznać, że rozprzestrze-
nianie się przyspiesza. „Dla naukowców zjawisko z pewno-
ścią pozostaje w mniejszości i zasadniczo ogranicza się do 
nauk humanistycznych i społecznych, ale pojawia się w krę-
gach akademickich, w tym w Grandes Écoles, które mają 
szkolić przyszłych menedżerów w kraju”. Przykładem jest 
Instytut Nauk Politycznych w Paryżu, gdzie proporcje są 
mocno zaburzone. Można tam uczestniczyć tylko w pięciu 
kursach na temat społeczności lokalnych i w aż dwudziestu 
pięciu kursach „genderowych”. 

Kultura nietolerancji
Emerytowany profesor literatury i powieściopisarz Pierre 
Jourde porównuje ten ideologiczny trend do zamiaru znisz-
czenia biblioteki Aleksandryjskiej. Widać to już wyraźnie na 
amerykańskich uniwersytetach. Tam dochodzi do istnych ab-
surdów, gdyż specjaliści od filologii klasycznej bardzo poważ-
nie twierdzą, że dobrze by się stało, gdyby ich dyscyplina znik-
nęła, ponieważ teksty klasyczne były nie dość sprawiedliwe.

To nie tylko trend, to też w praktyce siłowe narzucanie 
zdania. Raport skrupulatnie wymienia „wtargnięcia akty-
wistów, odwoływanie konferencji i szkoleń, przymusowe 
zamieszczanie zgodnych z ideologią treści w publikacjach 
akademickich, przeniesienie konferencji, której prelegenci 
są uważani za »islamofobów« (w rzeczywistości specjalistów 
od terroryzmu itp.), naciski na strajk, naciski na zawiesze-
nie nauczania, zakłócenia konferencji, utrudnienia w wy-
kładach, wyzwania rekrutacyjne, kampanie oszczerstw czy 
skargi i groźby prawne pod adresem nauczyciela”. 

Nathalie Heinich socjolog, która popiera raport, apelu-
je: „Musimy stawić czoła obraźliwemu importowi do Fran-
cji sposobu postrzegania wolności słowa wzorowanego na 
kulturze amerykańskiej, która, z powodu braku przepisów 
regulujących tę wolność, pozostawia grupom nacisku decy-
dowanie o tym, co można mówić publicznie, a co nie”. Mówi 
o tym zjawisku jako o kulturze cenzury stosowanej nie przez 
państwo, ale bezpośrednio przez obywateli. Doprowadza do 
odwoływania konferencji i seminariów, w rezultacie unie-
możliwia też nauczanie.

Francja „potęgą kolonialną”
Artykuł opublikowany przez „L’Obs” 17 marca, podpisany 
przez dekolonialnych „intelektualistów z całego świata” 
przedstawił w ten sposób potępienie „islamolewicowości” 
na uniwersytecie. Stwierdził, że „część białej lewicy, a także 
feministek, które nie przeprowadzają żadnych antykolo-
nialnych, antyislamofobicznych i antyrasistowskich analiz 
są również wspólnikami w niewidzialności kolonialnego 
ucisku i rasizmu, poprzez dostarczanie ideologicznych ra-
cjonalizacji rasizmowi strukturalnemu, również prowadzo-
nemu przez państwo”. Autorzy ukazują więc Francję jako tę 
„pozostającą potęgą kolonialną” z powodu swoich teryto-
riów zamorskich i zbiorowości.

„Francja jest obrzydliwością dla tych ludzi”, „głosowali-
śmy nad ustawą o chustach i ustawą o burce, które w ich 
umysłach mogą pochodzić tylko z rasistowskiego kraju” – 
pisze filozof Pascal Bruckner, w swojej wydanej w 1983 roku 
książce „Le Sanglot de l’homme blanc: Tiers-monde, culpa-
bilité, haine de soi” (pol. „Szloch białego człowieka: Trzeci 
świat, wina, nienawiść do siebie”). Opisuje w niej, senty-
mentalny sposób patrzenia lewicy świata zachodniego na 
Trzeci Świat. Krytykuje to, jak wykorzystuje się obraz Trze-
ciego Świata do nienawiści do siebie i poczucia winy. „Ame-
rykańska skrajna lewica żyje w oderwaniu od rzeczywistości 
– w świecie idei i luksusie kampusów zarezerwowanych dla 
elit. W większości nie znają świata i budują swoje teorie na 
ich jedynej rzeczywistości Ameryki Północnej” – twierdzi. 

Uczelnie bierne wobec ideologii
Z badań dotyczących manifestacji ideologicznych wynika, 
że francuskie uniwersytety nie stawiają oporu, wobec tego 
lewicowego ruchu, który chciałby skupić całe społeczeń-
stwo na walce z rzeczywistym lub domniemanym uciskiem. 
„Wojująca myśl obywa się bez myślenia, wystarczy polegać 
na niepodważalnych pewnikach” – mówi Pierre Jourde. 
Uważa, że świat nauki podążający za taką ideologią jest tyl-
ko pozornie otwarty na debatę. Sympozja dotyczące deko-
lonializmu czy tożsamości seksualnej przypominają zgro-
madzenia północnokoreańskie, gdyż wszyscy są jednego 
zdania. Nieuczestniczący w tym ruchu są marginalizowani, 
a studenci obawiają się, że po ukończeniu studiów mogą 
nie dostać stosownej pracy. Bo „w dzisiejszych badaniach 

„Sytuacja poza UE rów-
nież pozostaje powodem do 
niepokoju. Jeśli szczepienia 
nie będą postępowały wy-
starczająco szybko wszę-
dzie, a zwłaszcza w krajach 
o niskich dochodach, oży-
wienie może spowolnić” – 
powiedział Gentiloni. 

Tak długotrwały kryzys 
może spowodować lawinę 
upadłości, a to groziłoby 
też spadkiem poziomu za-
trudnienia i osłabiło rynki 
finansowe. „Ponadto przed-
wczesne wycofanie środków 
ostrożności, przed czym na-
dal ostrzegamy, może spo-
wolnić ekspansję wirusa” – 
mówi Gentiloni.

Należy też zauważyć ne-
gatywne zjawisko nierówne-
go ożywienia państw unij-
nych po pandemii. „Polska 
odzyskała poziom sprzed 
kryzysu, już w drugim kwar-
tale 2021 r., Niemcy i Ho-
landia zrobią to w trzecim 
kwartale 2021 r., natomiast 
Hiszpania i Włochy osią-
gną go dopiero rok później, 
w trzecim kwartale 2022 r.”, 
mówi opublikowany nie-
dawno raport z Brukseli.

„Bardziej nierówno-
mierne ożywienie między 
państwami członkowskimi 
może osłabić skuteczność 
koordynacji politycznej 
i spowodować fragmentację. 

Unia Europejska nie jest już 
tak optymistyczna w oce-
nie możliwości zażegnania 
pandemii koronawirusa. Za-
równo w Hiszpanii, jak i w 
reszcie Europy szybko roz-
przestrzenia się nowy wa-
riant wirusa – delta, zwany 
także odmianą indyjską. Jest 
do 60 proc. bardziej zaraź-
liwy niż pierwotny szczep 
wirusa, a zakażenie nim wią-
że się z wyższym ryzykiem 
hospitalizacji. Wcześniej 
Unia prognozowała, że dzię-
ki szczepionkom i otwarciu 
gospodarki szybkie ożywie-
nie nastąpi już tego lata. 
Trudno jednak trwać przy 
tych prognozach w obliczu 
ponownego wymykania się 
pandemii spod kontroli. 

Z drugiej strony statysty-
ki ekonomiczne Hiszpanii 
nie są takie złe. Według UE 
wzrost gospodarczy Hisz-
panii wynosi w tym roku 6,2 
procent, natomiast ogólny 
wzrost strefy euro osiągnął 
poziom 4,8 procent. Daje to 
Hiszpanii czwarte miejsce 
wśród najszybciej rozwija-
jących się gospodarek Unii 
Europejskiej w 2021 roku 
(przed nią znajduje się je-
dynie Rumunia, Irlandia 
i Węgry). Problem w tym, 
że „Financial Times” już 
widzi w Hiszpanii epicen-
trum kolejnej fali pandemii 

Może to zakłócić funkcjono-
wanie rynku wewnętrznego 
i osłabić ożywienie” – ko-
mentuje Gentiloni. 

Tymczasem wzrost cen 
budzi niepokój. Przewiduje 
się, że inflacja w tym roku 
wyniesie średnio 1,9 proc. 
w strefie euro i 2,2 proc. 
w całej Unii. Jej wzrost tłu-
maczy się wzrostem cen 
energii i surowców, zasto-
jami w produkcji spowo-
dowanymi ograniczeniami 
mocy produkcyjnych, nie-
doborem komponentów 
i surowców oraz silnym po-
pytem zarówno wewnętrz-
nym, jak i zewnętrznym.

W 2022 roku powinni-
śmy zażegnać ograniczeń 
produkcji, a presja popytu 
osłabnie (zrówna się z po-
dażą). Dzięki temu inflacja 
powinna spaść do poziomu 
1,4 proc. w strefie euro i 1,6 
proc. w UE. Dla Hiszpanii 
prognozy zapowiadają spa-
dek inflacji z tegorocznego 
2,1 proc. do przyszłorocz-
nych 1,4 proc. „Prognoza 
potwierdza, że dynamika in-
flacji nie jest obecnie iden-
tyczna w Europie i Stanach 
Zjednoczonych” – powie-
dział komisarz do spraw go-
spodarczych. Jednak raport 
Komisji Europejskiej stwier-
dza, że „inflacja może być 
wyższa niż oczekiwano, jeśli 
utrzymają się ograniczenia 
podaży”. „Ponadto wzrost 
kosztów produkcji może 
wpłynąć na ceny konsu-
menckie silniej niż przewi-
dywano w tych prognozach 
i wywołać kolejne podwyżki 
zarówno w Europie, jak i po-
za nią” – dodaje. Zmusiłoby 
to Europejski Bank Central-
ny do szybkiego wycofania 
aktywów i zatrzymało oży-
wienie gospodarcze.

koronawirusa. Tym razem 
rozprzestrzenia się on głów-
nie wśród młodych ludzi. 
Także Europejskie Centrum 
ds. Zapobiegania i Kontro-
li Chorób (ECDC), uważa 
Hiszpanię za kraj wysokiego 
ryzyka zarażenia, choć więk-
szość Europy w tej chwili 
osiągnęła status niskiego 
ryzyka.

„Wiemy, że wskaźniki 
infekcji rosną w niektó-
rych krajach europejskich, 
w tym w Hiszpanii. Wie-
my również, że kampania 
szczepień działa i że szcze-
pionki, szczególnie z ukoń-
czonym harmonogramem, 
są bardzo skuteczne prze-
ciwko wariantowi delta 
i pozostałym wariantom” 
– powiedział komisarz ds. 
gospodarczych Paolo Gen-
tiloni. Były premier Włoch 
przypomniał, że najsku-
teczniejszą polityką obec-
nie jest „szczepić, szczepić 
i szczepić”, co w jego opinii 
jest najlepszą alternatywą 
dla lockdownu hamujące-
mu gospodarkę. „Obecnie 
nie wygląda na to, aby w ca-
łej Europie miały być wpro-
wadzone nowe istotne ogra-
niczenia. Jednak oczywiście 
sytuacja zdrowotna musi 
być monitorowana dzień po 
dniu i tydzień po tygodniu” 
– wyjaśnił.

Unia Europejska wzywa do intensywniejszego szczepienia, by powstrzymać kolejną 
falę wybuchu pandemii.
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Ruch „Obudzeni” chce rozprawić się  
z językami klasycznymi na uniwersytetach  

– donosi „Le Figaro” 
nowyswiat24.com.pl

Chęć wyrzucenia języków klasycznych z nauczania na uni-
wersytetach wydaje się żartem. Ale tak nie jest. Rzecz dzieje 
się w Ameryce, ale ten niebezpieczny i chory pomysł może 
dotrzeć do Francji, alarmuje „Le Figaro”. A jeśli do Francji to 
i do innych krajów Europy. Faktem jest jednak, że amerykań-
ski Uniwersytet Princeton już zdecydował, że greka i łacina 
nie będą obowiązkowe w nauczaniu klasyki. Powodem jest 
nacisk osób z kręgu „woke culture”. A ci chcą, by kultura an-
tyczna była widziana jako niewolnicza i rasistowska. 

Woke culture [pol. „kultura obudzona”, czy „kultura 
obudzonych”] narzuca tożsamościową wizję świata i kary-
katuruje kwestie rasowe. Specjalista od literatury klasycz-
nej Raphaël Doan jasno ocenia tę sytuację i analizuje, dla-
czego klasyczne języki płacą cenę za nową chorobę, która 
nęka amerykański świat. Wyjaśnia, dlaczego „obudzeni”, 
widzący historię tylko w kategoriach dominacji i przywi-
lejów. Studiujący życie w Rzymie i Atenach, krzyczą o ra-
sizmie. „Nienawidzą idei, że Zachód może stanowić cywi-
lizację, której fundamenty są grecko-rzymskie. Jest tylko 
biel” – mówi Doan

O krok do absurdu
W grudniu 2020 r. Andrea Marcolongo, autorka książki 
„Niesamowity język”, została zaproszona przez Uniwersytet 
Columbia do omówienia znaczenia łaciny i greki. Mimo że 
jej pragnieniem było wykładanie na żywo w Nowym Jorku, 
rozmowa z powodu pandemii odbyła się online. Została ona 
po pewnym czasie przerwana pytaniem jednego z uczniów: 
„Jak można czytać Homera, kiedy był rasistą i mizoginem?”. 
Włoskiej hellenistce wydawało się, że źle zrozumiała. Gdy 
zostało jej to jeszcze raz wyjaśnione, odpowiedziała z ubo-
lewaniem: „Mam wrażenie, że czytaliśmy dwóch różnych 
autorów”. 

Niestety, to co się wydarzyło podczas rozmowy z wło-
ską eseistką, to nie jest odosobniony przypadek w ame-
rykańskim życiu uniwersyteckim. Nawet w Stanford, „co-
raz liczniejsza kohorta wymachuje tubylczymi, rasowymi 
i dekolonialnymi teoriami, wrzeszcząc coraz głośniej”.

Absurdalne wydaje się, że profesor literatury klasycz-
nej w Princeton – Dan-el Padilla Peralta, chce wykorzenić 
własną dziedzinę nauczania, którą oskarża o utrwalanie 
„białej kultury”. Stanowisko to przyniosło mu zaszczyt, 
opublikował je New York Times: „Dan-el Padilla Peral-

ta uważa, że klasycy powinni zrzucić starożytną Grecję 
i Rzym z piedestału — nawet jeśli oznacza to zniszczenie 
ich dyscypliny”.

Na stronie internetowej „Różnorodność i kapitał” moż-
na przeczytać, że kultura grecko-rzymska jest „zinstru-
mentalizowana i współwinna różnych form wykluczenia, 
w tym niewolnictwa, segregacji, białej supremacji i ludo-
bójstwa kulturowego”. Takie oto stanowisko i postawy za-
decydowały, że na uniwersytecie w Princeton studiujący 
klasykę nie będą już musieli uczyć się łaciny i greki.  Naj-
wyraźniej panuje tam przekonanie, że pochylenie się nad 
Arystotelesem lub Ezopem grozi przekształceniem stu-
dentów w faszystów.

Karykaturalna ocena historii
Urodzony w Paryżu Jean-Robert Pitte, wieczny sekretarz 
Akademii Nauk Moralnych i Politycznych, autor niezwykłej 
powieści o późnej starożytności pt. „Dardanus” ostrzega, 
że sytuacja we Francji całkowicie zmierza „w kierunku mód 
intelektualnych po drugiej stronie Atlantyku: dekonstrukcji, 
postkolonializmu, antyimperializmu, islamolewicowości, 
ultrafeminizmu”.

Karykaturalna wizja starożytności narzucana przez 
woke culture to choroba, która nęka amerykański świat – 
twierdzi Raphaël Doan. 

Faktem jest, co prawda, że starożytne, antychrześci-
jańskie społeczeństwa były nieegalitarne i zniewolone, 
ale przecież nikt nie zamierza temu zaprzeczać. Jednak 
prawda historyczna nie interesuje „obudzonych”. Wydaje 
się, że najważniejsze obecnie nie jest to, co jest prawdą, 
a jedynie to, co się czuje, że jest prawdziwe. Jednak w rze-
czywistości nie ma znaczenia, że jak uważają „obudzeni”, 
białe dziś posągi, w starożytności były malowane. Jakie to 
ma znaczenie – pyta Doan – jeżeli „ani Grecy, ani Rzymia-
nie nie różnicowali jednostek według koloru ich skóry”? 

„Obudzeni” czuje się jednak zranieni i chcieliby wyma-
zać przeszłość. To bzdura, bo prawdą „jest to, że nie ma 
sensu stawiać aktualne opinie i osądy wartości dotyczą-
ce sytuacji sprzed dwóch tysiącleci” – mówi Jean-Robert 
Pitte. Doprowadza to do powstania historycznego relaty-
wizmu. Okazać się może, że każde pokolenie jest winne 
w oczach tego, które po nim następuje. Czy to bowiem wi-
na Homera, Platona czy Aleksandra, że antyrasiści widzą 

w ich pracach wystarczająco dużo, by zaspokoić swoje 
lęki i obsesje?

Brak debaty
„Obudzeni” nie tylko chcą napisać historię na nowo, histo-
rię odpowiadającą ich uczuciom i wrażliwości, ale nie są też 
demokratami. „Nie proponują debaty, ale narzucają wizję” 
– mówi Patrice Brun, autor książki „Wynalazek Grecji”. Jesz-
cze ostrzej ocenia nowy nurt hellenista Pascal Charvet. „Wo-
kizm to nowy purytanizm, wiąże się z formą totalitaryzmu 
myślowego” – twierdzi. To echo słów Barthes’a: „Faszyzm 
bynajmniej nie zabrania mówić, on zmusza do mówienia”.

Przekonania na eksport
Wyznawcy nowego prądu, niestety, eksportują swoje fatalne 
teorie. We Włoszech zapytano przecież Andreę Marcolongo 
o rzekomą mizoginię Platona. Ruch „Obudzonych” zyskuje 
zwolenników już w całej Francji. 

Pascal Charvet jest oburzony: „Tutaj jesteśmy świad-
kami uległości, która może prowadzić tylko do upad-
ku myślenia. Przypomnijmy incydent z marca 2019 r. na 
Sorbonie”. Frakcja działaczy antyrasistowskich zmusiła 
wtedy uczelnię do odwołania spektaklu greckiej tragedii 
„Błagający Ajschylosa” z udziałem aktorów w czarnych 
maskach, twierdząc, że jest to „afrofobiczne, kolonialne 
i rasistowskie”. Isabelle Barberis, autorka „Sztuki popraw-
ności politycznej”, potępiła to na stronach „LeFigaro” ja-
ko „absurdalną cenzurę”.

Problemy z edukacją
Na razie jednak to nie ta walka ideologiczna, marginalna na 
razie, we Francji, jest największym problemem. Znacznie 
większym są lata edukacji, osłabionej przez reformy peda-
gogiczne, jakie były przeprowadzane przez ostatnie pół wie-
ku. To powoduje, że podobne teorie mogą znaleźć rzeszę 
zwolenników i zadać ostateczny cios nauce, nie znajdując 
odpowiedniego odporu ze strony słabo wykształconych lu-
dzi. 

Dziś we Francji łacina i greka są uważane za opcje, 
a nie za dyscypliny. Są uznane za mniej istotne od nauk 
ścisłych. W latach 60. o byciu najlepszymi uczniami decy-
dowała łacina i greka, dziś jest to matematyka. Jak obliczył 
Robert Delord, prezes Stowarzyszenia „Arrête ton char!”: 
„w 1967 r. student wyższej uczelni miał dziewiętnaście go-
dzin łaciny, w 2017 r. ma co najwyżej pięć godzin” 

Coraz mnie jest też chętnych na studiowanie klasyki. 
W szkołach średnich łaciny dziś uczy się we Francji 4 
proc. uczniów. Tylko Stany Zjednoczone wypadają gorzej 
ze swoim 1 procentem. W Hiszpanii ten język poznaje 16 
proc. uczniów, we Włoszech 14 proc., we Flandrii 17 proc., 
w Walonii 12 proc., w Szwajcarii 8 procent. Według Ro-
berta Delorda nie ma w zasadzie szansy, by sytuacja się 
poprawiła. „Za dziesięć lat, w tym tempie, to znaczy 500 
odchodzących na emeryturę profesorów rocznie, będzie 
tylko połowa nauczycieli literatury klasycznej, czyli 5000 
we Francji” – twierdzi.

Rozleniwieni intelektualnie
Nie można jednak zaprzeczyć, że kultura starożytna jest 
nieodłączną częścią europejskiego, w tym francuskiego, 
dziedzictwa. „Od renesansu, nawet średniowiecza świat 
jest skąpany w starożytnych odniesieniach. Ponadto dzi-
siaj, paradoksalnie, łacina i greka żywią reklamę, literatu-
rę, sztukę” – przypomina Raphaël Doan. Dotyczy to nawet 
seriali telewizyjnych. Bez względu na posunięcie Uniwer-
sytetu Princeton, nie da się przemilczeć, że „70 proc. an-
gielskich słów pochodzi z greki i łaciny (często poprzez 
francuski). A języki starożytne pozwalają nam tworzyć 
i myśleć, debatować i szkolić nas w sztuce retoryki. Ale to 
wymaga pracy”.

Świat „idzie na łatwiznę”. W Muzeum Carnavalet 
w niektórych kartelach cyfry rzymskie zostały zastąpio-
ne cyframi arabskimi. Andrea Marcolongo wskazuje na 
problem: to „lenistwo intelektualne. Zamiast zmierzyć 
się z trudnościami, eliminujemy je” – i przypomina, że 
„w starożytnej Grecji Perykles płacił ludziom, których nie 
było stać na pójście do teatru, ponieważ zawsze mówił, 
że najbardziej niebezpiecznymi obywatelami są ci, którzy 
nie mają kultury”. Miał rację – mówi Marcolongo. I dodaje: 
„To było zobowiązanie wobec społeczeństwa. To przecież 
Greko-Rzymianie wymyślili podstawy uniwersalizmu. To 
od nich pochodzi wolność słowa, demokracja, gościn-
ność, kosmopolityzm itp., na których zbudowano nasze 
społeczeństwo”. 

„Ten uniwersalizm nie podoba się zwolennikom kultu-
ry czystego łupka, »kultury anulowania«. Jest więc dzisiaj 
w niebezpieczeństwie” – ostrzega autorka „Niesamowite-
go języka”

Precz z greką i łaciną – nawołują amerykańscy „obudzeni”. Uważają bowiem, że starożytne, antychrześcijańskie 
społeczeństwa były nieegalitarne i zniewolone. Wszelkie protesty uważają za pochwalanie kolonializmu i rasizmu.

Dyskryminacja polskich przedsiębiorstw
Karol Mórawski

Czy wygoda funkcjonariuszy publicznych opłacanych z naszych podatków jest warta olbrzymich 
pieniędzy, które za pośrednictwo – każdorazowo liczą sobie zagraniczni wykonawcy generalni?

żych podmiotów z kapitałem zagranicznym. Instytucja taka 
następnie zleca poszczególne zadania podwykonawcom. 

Rzecz w tym, że ograniczenia, wprowadzane dotychczas 
w Prawie zamówień publicznych nie odnoszą się do kwestii 
adekwatności wynagrodzenia otrzymywanego przez general-
nego wykonawcę wobec kosztów, ponoszonych przez tegoż 
w związku z realizacją poszczególnych etapów, w szczególno-
ści zaś wynagrodzeń płaconych podwykonawcom. W efekcie, 
jak wskazują przedstawiciele tych ostatnich, dochodzi do ku-
riozalnych sytuacji, kiedy występujący jedynie w roli pośredni-
ka wykonawca generalny pobiera za dany etap realizowanych 
prac honorarium wynoszące nawet dwie trzecie i więcej kwoty, 
desygnowanej na ten cel przez zleceniodawcę. 

Na tych właśnie zasadach miały układać się relacje pomię-
dzy wykonawcą generalnym prac modernizacyjnych toru wod-
nego Szczecin – Świnoujście a specjalistycznymi przedsiębior-
stwami, zajmującym się usuwaniem niewybuchów z terenu. 
O tym, jak odpowiedzialne i skomplikowane było to zadanie, 
świadczy fakt, że podczas prac zlokalizowano i usunięto około 
30 ton niebezpiecznych pozostałości po działaniach wojen-
nych – informował swego czasu szczeciński Urząd Morski.

Tymczasem według pozyskanych przez naszą redakcję 
informacji, wynagrodzenie uzyskane od wykonawcy general-
nego stanowiło niewiele ponad jedną trzecią kwoty, którą ci 
ostatni uzyskali na ten cel w ramach umowy z inwestorem, 
czyli Urzędem Morskim. Także i w inne przetargi konstruowa-
ne są tak, by wyłonić jeden podmiot, odpowiedzialny za cało-
kształt prac, w tym również działania wysokospecjalistyczne, 
które i tak muszą być wykonywane przez fachowe firmy wynaj-
mowane przez wykonawcę generalnego. W ten sposób zostały 
skonstruowane m.in. kryteria dla obecnych przetargów na tor 
podejścia do gdańskiego Portu Północnego oraz wykonanie 
obrotnicy w Porcie Gdynia. 

Dodatkowym problemem jest iluzoryczność działań kon-
trolnych, gdzie zleceniodawcy niekiedy nawet nie rozpisują 
przetargu na wyłonienie podmiotu, odpowiedzialnego za prze-
prowadzenie inspekcji. 

Wskazywane powyżej nieprawidłowości to nie jedyny pro-
blem, jaki zwraca uwagę w tej kwestii. 

Problemem są również przypadki niepełnego rozliczenia 
się generalnego wykonawcy z podwykonawcami, przy czym 
w wielu przypadkach unikanie płatności dokonywane jest nie 
tyle w sposób jawny, ile poprzez wyszukiwanie rozmaitych 
prawnych kruczków, formalnie stwarzających pozory dla nie-
dokonania odbioru prac czy ujęcia dodatkowych, nieuwzględ-
nionych w dotychczasowej umowie warunków. Według otrzy-
manych informacji, do takiej właśnie sytuacji doszło podczas 
usuwania niewybuchów na modernizowanym torze wodnym 
Szczecin – Świnoujście. 

Wykonawca generalny próbował wykorzystać różnice w swo-
jej umowie z inwestorem, a pomiędzy podwykonawcami w taki 
sposób, aby otrzymać wynagrodzenie za pracę od inwestora – 
jednak, aby nie wypłacić całości wynagrodzenia podwykonaw-
com i to pomimo około 200 proc. marży. To mogłoby wskazywać 
na próbę przerzucenia ryzyka spoczywającego na wykonawcy 
generalnym na zatrudniane przezeń podmioty, dodatkowo 
stanowiąc pretekst do wypłaty istotnie niższego honorarium 
za wykonane prace. Do tego nierzadko dochodzi jeszcze zobo-
wiązywanie podwykonawcy do przeprowadzenia dodatkowych, 
nieuwzględnionych uprzednio prac dokumentacyjnych. 

Pytany przez nas jeden z polskich podwykonawców odmó-
wił komentarza, twierdząc, iż podpisał porozumienie, które 
zabrania mu wypowiadać się w tej sprawie. Odrębną kwestią 
jest, czy w takich przypadkach nie pojawia się możliwość wy-
wierania presji wypłaty części wynagrodzenia w zamian za 
milczenie. O tym, że problem dotyczy także rozpoczynają-
cych się inwestycji wiatrowych na morzu, świadczy niedawno 
rozpisany przetarg, w sprawie lokalizacji na dnie morza linii 
przyłączeniowej dla farmy wiatrowej o mocy 1200 MW. Rów-
nież i tu inwestor zdecydował się na powierzenie całości prac 
zagranicznemu wykonawcy generalnemu, który rzecz jasna 
nie uwzględnił potrzeby zaangażowania polskich firm specjali-
stycznych w ramach rozeznania ferromagnetycznego. 

W niektórych przypadkach można odnieść wrażenie, jako-
by instytucjom publicznym lub podmiotom będącym własno-
ścią Skarbu Państwa, zlecającym roboty nie zależało na rzetel-
ności lub wręcz jakoby preferowali niską jakość prowadzonych 
działań. 

W przypadku jednej z inwestycji w województwie zachod-
niopomorskim prace saperskie były realizowane równolegle 
przez dwa przedsiębiorstwa, z których jedno wykonało zadanie 
zaledwie w cztery tygodnie, co biorąc pod uwagę zakres prac 
i stopień ich skomplikowania, a także potrzebne zasoby sprzę-
towe, może budzić uzasadnione wątpliwości. Drugi z wykonaw-
ców generalnych potraktował zadanie poważnie i realizuje je 
zgodnie z wymaganiami, co oczywiście przekłada się na znacz-
nie dłuższy czas trwania całego przedsięwzięcia i wyższe koszty. 
Jednak inwestor zdaje się preferować kupno tzw. papieru niż 
rzetelnie wykonaną prace. Podobne wrażenie można odnieść, 
obserwując dotychczasowe działania portu Gdynia i Gdańsk.

Nie brak opinii, iż silne podmioty występujące w roli wyko-
nawców generalnych celowo podejmują tego rodzaju działa-
nia, by osłabić wzrost wyspecjalizowanych, polskich podmio-
tów, które przy rosnącej liczbie zleceń mogłyby szybko zyskać 
stosowną przewagę kapitałową, co w połączeniu z doświad-
czeniem, będącym udziałem tych właśnie firm mogłoby sta-
nowić zaczątek ich dominacji na rynku, również w kontekście 
zbliżających się szybkimi krokami, lukratywnych kontraktów 
na inwestycje offshore w dziedzinie energetyki wiatrowej oraz 
wydobycia ropy czy gazu. 

Wszystko to miałoby się odbywać przy bierności stosow-
nych instytucji organizujących przetargi, które nie nadążają 
za rozwojem rynku. Widomym tego przejawem wydaje się 
zlecanie tak licznych zadań w formie pakietu, na warunkach, 
gdzie znacznie trudniej jest kontrolować jeden duży podmiot, 
niż miałoby to miejsce w przypadku odrębnych zamówień pu-
blicznych obejmujących poszczególne zadania. 

Takie podejście jest oczywiście dla urzędników znacznie 
bardziej komfortowe, retorycznym pozostaje pytanie, czy 
wygoda funkcjonariuszy publicznych opłacanych z naszych 
podatków jest warta olbrzymich pieniędzy, które za pośred-
nictwo – każdorazowo liczą sobie wykonawcy generalni. I nie 
chodzi tu tylko o dodatkowe obciążenia dla budżetu. Jeśli 
uświadomić sobie, jak wiele niebezpiecznych obiektów, po-
cząwszy od niewybuchów, a kończąc na zatopionej podczas 
II wojny światowej broni chemicznej, spoczywa na bałtyckim 
dnie, staje się jasne, iż jakiekolwiek uchybienie w tym obsza-
rze skutkować może sprowadzeniem niebezpieczeństwa kata-
strofy morskiej, i to w niewyobrażalnych rozmiarach. 

W samych dokumentach przetargowych dla kontraktów 
obejmujących jako część składową prace saperskie z reguły 
znajduje się zapis, iż jednym z celów realizacji przedsięwzię-
cia jest bezpieczne użytkowanie toru wodnego w przyszłości. 
Tymczasem w wielu przypadkach można odnieść wrażenie, iż 
zleceniodawcom w postaci urzędów morskich czy zarządów 
portów chodzi bardziej o przeniesienie odpowiedzialności 
w tym zakresie na wykonawcę niż o rzetelne wykonanie tak 
odpowiedzialnego zadania. Jednym słowem, najważniejsze by 
zgadzało się w papierach, a faktyczne zapewnienie bezpieczeń-
stwa ma znaczenie ewidentnie drugorzędne.

Rozwijający się dynamicznie rynek morskich farm wiatro-
wych może stanowić szansę rozwoju dla wielu polskich 
firm, zwłaszcza tych dysponujących wiedzą i doświadcze-
niem w obszarze wysokospecjalistycznych prac, składa-
jących się na realizację inwestycji offshore. Tymczasem, 
pomimo deklaracji wsparcia dla polskiej przedsiębiorczo-
ści i myśli technicznej ze strony administracji publicznej, 
głównym beneficjentem mogą okazać się globalne giganty, 
występujące nierzadko w roli pośredników pomiędzy zlece-
niodawcą a polskimi podwykonawcami i pobierające z tego 
tytułu mocno wygórowane honoraria.

Jednym z założeń, przyświecających kolejnym noweliza-
cjom Prawa zamówień publicznych było ograniczenie wyko-
rzystywania dominującej pozycji wyłonionych w przetargach 
wykonawców generalnych wobec podwykonawców. Cel ten 
został osiągnięty tylko częściowo, w dalszym ciągu bowiem 
dochodzi do sporów pomiędzy zwycięzcami przetargów a za-
trudnianymi przez nich podmiotami, realizującymi kolejne, 
nierzadko wysokospecjalistyczne etapy przedsięwzięcia.

 Konfliktowym sytuacjom, a w niektórych przypadkach 
wręcz nadużywaniu pozycji przez wykonawców generalnych 
sprzyja niewłaściwa praktyka stosowana przez inwestorów, 
którzy zlecając wykonanie zadania, nie przeprowadzają anali-
zy kosztów wykonania poszczególnych etapów, stanowiących 
nierzadko możliwe do wyodrębnienia czynności. Prowadzi to 
do sytuacji, w których wygrywające przetargi, silne grupy ka-
pitałowe pobierają znaczną część wynagrodzenia, podejmując 
się jedynie pośrednictwa pomiędzy publicznym inwestorem 
a specjalistycznymi podwykonawcami. Tracą na tym nie tylko 
ci ostatni, ale przede wszystkim skarb państwa. 

Przypomnijmy. Zapisy umacniające pozycję podwykonaw-
cy wobec wykonawcy generalnego wprowadzane były w Pra-
wie zamówień publicznych sukcesywnie od roku 2013. W obo-
wiązującej od początku tego roku całkiem nowej ustawie do 
gwarancji tych dołączył art. 463 pzp, o następującej treści: 
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 
kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie 
kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny 
niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowie-
niami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 
Inwestor będący instytucją publiczną zyskał też prawo do kon-
troli umowy wiążącej zwycięzcę przetargu z jego partnerami 
pod kątem zapisów niezgodnych z gwarancjami, określonymi 
w cytowanym przepisie. 

Wydawało się, że nowe prawo, w połączeniu z dotychczas 
obowiązującymi i utrzymanymi w nowej ustawie regulacjami, 
uzależniającymi możliwość ostatecznego rozliczenia z wyko-
nawcą generalnym od stanu rozrachunków tegoż, z podwy-
konawcami czy też obowiązkiem ujawnienia podwykonaw-
ców i zakresu prac przez nich realizowanych, stanowić będzie 
skuteczną barierę dla dominacji silnych grup kapitałowych, 
realizujących zamówienia publiczne z pokrzywdzeniem dla 
mniejszych podmiotów, będących nierzadko faktycznymi 
wykonawcami poszczególnych etapów prac. Tymczasem 
asymetria pomiędzy wykonawcami generalnymi a zatrudnia-
nymi przez nich firmami dalej jest faktem, podobnie zresztą 
jak nieprawidłowości towarzyszące rozliczeniom za wykonane 
roboty. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji o profilu dotychczas 
w Polsce nierealizowanych lub realizowanych sporadycznie, 
gdzie poziom wiedzy specjalistycznej niezbędnej do właściwej 
oceny przedsięwzięcia jest odwrotnie proporcjonalny do świa-
domości urzędników. 

Na czym polega problem? Można się tu posłużyć przykładem 
praktyki, stosowanej przez urzędy morskie i porty podczas re-
alizacji inwestycji z obszaru prac hydrotechnicznych, mających 
na celu udrożnienie lub modernizację basenów portowych czy 
torów wodnych. W ramach tego rodzaju przedsięwzięć realizo-
wane są rozmaite działania wysokospecjalistyczne jak wynajem 
jednostek pływających, usuwanie niewybuchów czy niebez-
piecznych odpadów spoczywających na dnie morza. 

Specyfika tego rodzaju zadań sprawia, iż większość z nich 
można by sklasyfikować jako odrębne zamówienia publiczne, 
i wyłonić wykonawcę w odrębnym postępowaniu, jednak pu-
bliczni inwestorzy coraz częściej decydują się na przekazanie 
całości działań jednemu podmiotowi, będącemu z reguły sil-
ną, międzynarodową grupą kapitałową lub konsorcjum du-
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Sytuacja na Kubie: co wywołuje protesty?  
– opinia „La Gaceta” 
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Mafie zarabiają krocie na przemycaniu 
nielegalnych imigrantów 
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Powody powstania
Wydaje się, że powodem 
protestów jest zmęczenie 
Kubańczyków kryzysem go-
spodarczym i społecznym, 
który obejmował Kubę już 
wcześniej, ale pogłębił się 
w czasie pandemii. Prote-
stujący występują, także 
przeciwko brakom praw 
i swobód obywatelskich.

Na łamach „Diario de Ibiza” 
José María Alonso opubli-
kował relacje 44 Algierczy-
ków, którzy 13 października 
rano dotarli na Formente-
rę. W ich oświadczeniach 
można znaleźć informację, 
że łącznie uzbierali kwotę 
około 80 tys. euro, którą na-
stępnie zapłacili mafii, by ta 
przetransportowała ich na 
wyspę. Daje to około 1 800 
euro za osobę i może nie wy-
dawać się szczególnie wyso-
ką kwotą, dopóki sobie nie 
uświadomimy, że średnia 
miesięczna pensja w Algierii 
wynosi 238 euro. Zatem za 
przyjazd do Hiszpanii trzeba 
oddać równowartość ponad 
półrocznego zarobku.

Wszystko to działo się 
na bardzo wysokiej fali nie-
legalnej imigracji. W 2018 
r. podobnych wtargnięć na 
teren tego kraju było prze-
szło 64 tys., z czego zdecy-
dowana większość (ponad 
80 proc.) miała miejsce już 
po dojściu Sáncheza do 
władzy. Ten stan utrzymuje 
się do dziś. Do dziś też moż-
na opłacać przemytników 
z Afryki, którzy z różnych 
miejsc gotowi są przewieźć 
chętnych do Hiszpanii. Po-
dróż zacząć można w No-
uadhibou (Mauretania), El 
Aaiún (Sahara Zachodnia), 
na przylądku Espartel czy 
zatoce Al Hoceima (Maro-
ko), a także we wspomnia-
nej Algierii.

W lutym 2021 r. Gwardia 
Cywilna i Policja Krajowa 
aresztowały osiem osób 
tworzących grupę prze-

Agresywna 
odpowiedź rządu
Prezydent-dyktator Kuby Mi-
guel Díaz-Canel w oficjalnym 
przemówieniu transmitowa-
nym przez stacje telewizyjne 
wezwał swoich zwolenników 
do tego, by również wyszli 
na ulice. Zapowiedział „go-
towość na wszystko” i „walkę 
na ulicach”.

Rozpoczęła się też fa-
la represji wobec prote-
stujących. W mediach 
pojawiły się liczne donie-
sienia o aresztowaniach, 
zaginięciach, a nawet 
zabójstwach. Kubańskie 
Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych przyznało się 
na razie do jednej śmier-
ci, która miała miejsce 

noczonych ds. Narkotyków 
i Przestępczości wydało 
raport, z którego wynika, 
że w samym 2016 r. mafia 
zorganizowała przerzut „co 
najmniej 2,5 mln imigran-
tów”, zarabiając na tym od 
5,5 do 7 mln dolarów. Dla 
porównania w tym samym 
czasie Stany Zjednoczone 
wydały 7 mld, a cała Unia 
Europejska 6 mld dolarów 
na pomoc humanitarną 
i programy pomagające 
kontrolować nielegalną 
imigrację.

Całość zysków, jakie 
uwzględnił przytoczony 
raport, bierze się z opłat 
uiszczanych przez imigran-
tów. Różnica wysokości 
opłat bierze się z dystansu, 
jaki trzeba przebyć, ilości 
przejść granicznych po 

drodze, wykorzystanych 
środków transportu, a cza-
sem wyrobionych fałszy-
wych dokumentów. Ceny 
dostosowywane są także do 
statusu imigrantów.

Z raportu wynika także, 
że nielegalny transport ma 
też miejsce poza granica-
mi Europy, choć skala jest 
mniejsza. Z Afryki Zachod-
niej do Północnej rocznie 
przemyca się 380 tys. mi-
grantów, co daje zyski do 
1 mld dolarów. W latach 
2013-2015 przeanalizowano 
też przemyt ludzi z Półwy-
spu Somalijskiego do Libii 
i na Morze Egejskie, było to 
średnio 100 tys. imigrantów 
rocznie i od 300 do 500 mld 
dolarów dochodu.

Raport wyraźnie poka-
zuje, że przemyt do Euro-
py opłaca się najbardziej, 
a trasy śródziemnomorskie 
są najchętniej wybierane 
– pokonuje je szacunkowo 
około 372 tys. osób rocznie, 
a do budżetu mafii trafia 
od 320 do 550 mln dolarów. 
Trasę z Jemenu pokonuje 
około 110 tys. migrantów 
rocznie, zostawiając w kie-
szeni mafii od 9 do 22 mln 
dolarów. Duże znaczenie 

w trakcie demonstracji 
w Arroyo Naranjo na Ha-
wanie. 

Ograniczenia 
komunikacyjne
Oprócz represji i licznych 
działań policji, na Kubie 
ograniczono usługi komu-
nikacyjne – w tym dostęp 
do internetu. Powodem 
jest utrudnienie przepły-
wu informacji i publiko-
wania nagrań, na których 
są dowody, że totalitarny 
reżim łamie prawa czło-
wieka.

Posunięcie to spotkało 
się z potępieniem ze stro-
ny Międzyamerykańskie-
go Stowarzyszenia Prasy 
(IAPA) i zostało określo-
ne wyraźnym zamiarem 
„ograniczenia wolności 
zrzeszania się, prasy i wy-
powiedzi”.

Czy chodzi  
o blokadę handlową?
Komunistyczny reżim oraz 
wspierająca go Grupa Pu-
ebla i Forum Sao Paulo 
uważa, że protesty są skut-
kiem blokady handlowej 
nałożonej na Kubę przez 
Stany Zjednoczone. Cho-
dzi o embargo, które USA 
nałożyło w odpowiedzi na 
wywłaszczenie amerykań-
skich firm i aktywów na 
Kubie. 

„Zawieszono wysyłanie 
przekazów pieniężnych ze 
Stanów Zjednoczonych do 
kubańskich rodzin, prowa-
dzono międzynarodowe 
kampanie dyskredytujące 
kubańskie misje medycz-
ne – dwa źródła pieniędzy 
napływających do kraju [...], 
wszystkie te fakty powodo-
wały braki w zaopatrzeniu, 
w środkach na normalny 

ma też ruch z Azji – ponad 
160 tys. ludzi rocznie daje 
aż 300 mln dolarów zysku.

W raporcie czytamy 
także o tym, że 34 tys. ma-
łoletnich cudzoziemców 
znalazło się bez opieki 
w Grecji, Włoszech, Hisz-
panii i Bułgarii – w samym 
tylko 2016 r. Dyrektor 
do spraw Analizy Polity-
ki i Spraw Publicznych 
ONZ Jean-Luc Lemahieu 
uważa, że wszystko to 
„jest globalnym przestęp-
stwem, które wymaga glo-
balnego działania, w tym 
zacieśnienia współpracy 
regionalnej i międzynaro-
dowej oraz reakcji krajo-
wego wymiaru sprawiedli-
wości”.

Aktualne dane 
szacunkowe
Przywołane powyżej da-
ne pochodzą z 2016 r. Czy 
od tamtego czasu coś się 
zmieniło? FRONTEX, poli-
cja i Gwardia Cywilna na-
dal prowadzą różne opera-
cje przeciwko nielegalnym 
przewozom imigrantów. 
Według przytaczanego ra-
portu za nielegalne poko-
nanie Morza Śródziemnego 

trzeba było zapłacić od 850 
do 1450 dolarów. Policyjne 
dochodzenia pokazują jed-
nak, że od tamtego czasu ce-
na regularnie rosła i obecnie 
wynosi około 2 tys. euro za 
osobę. Jeśli chodzi o Hisz-
panię, Włochy, Grecję, Cypr 
i Maltę, to jednak napływ 
nielegalnych imigrantów się 
zmniejszył.

Z danych ONZ wynika, 
że od 2017 r. Morze Śród-
ziemne przepłynęło prze-
szło 580 tys. nielegalnych 
imigrantów. Jeśli płacili 
średnio po tys. euro, mafia 
zyskała na tym procederze 
1,16 mld euro.

Oznacza to, że mafie 
zarabiają na nielegalnych 
imigrantach daleko więcej, 
niż różne administracje eu-
ropejskie wydają na łago-
dzenie skutków nielegalnej 
imigracji. To one wychodzą 
z tej gry zwycięsko, wraz ze 
swoimi współpracownika-
mi kryjącymi się w poza-
rządowych organizacjach. 
Przegrywają zaś tysiące 
imigrantów ginących po 
drodze, a także obywatele, 
którzy muszą mierzyć się 
ze skutkami niekontrolo-
wanej imigracji.

rozwój kubańskiej gospo-
darki, [...] co spowodowało 
powstanie grupy niezado-
wolonych” – powiedział 
w niedzielę Diaz-Canel.

Oczywiście to nie ame-
rykanie odpowiadają za 
kryzys społeczny i huma-
nitarny na Kubie, ale lata 
jednopartyjnego systemu 
komunistycznego ograni-
czającego wolności. Rzą-
dowa kontrola wszelkich 
działalności gospodarczych 
i stawianie na pierwszym 
miejscu interesów komuni-
stycznych elit doprowadziło 
do upadku gospodarczego. 
Choć Kubańczycy mają 
swobodę handlu z wieloma 
krajami świata, 80 procent 
społeczeństwa ma proble-
my z zaspokojeniem pod-
stawowych potrzeb, a w kra-
ju brakuje wielu produktów 
– między innymi leków.

W minioną niedzielę tysiące Kubańczyków wyszły na ulice. Protesty ogarnęły prak-
tycznie cały kraj. Wśród skandowanych haseł pojawiły się „przecz z dyktaturą”, „oj-
czyzna i życie”, „nie boimy się” oraz „wolność”. Wymierzone były w komunistyczny 
reżim rządzący wyspą od 62 lat. To historyczne wydarzenie, a zainicjowane w weekend 
protesty trwają przez cały tydzień. Przez sześć dekad Kuba nie spotkała się z takim 
wystąpieniem przeciwko reżimowi Castroizmu.

W 2018 r., gdy Pedro Sánchez doszedł do władzy, nielegalna imigracja w Hiszpanii 
sięgnęła zenitu. W samym październiku kraj ten przyjął ponad 10 tys. nielegalnych 
imigrantów, liczbę dotychczas niespotykaną.

stępczą handlującą narko-
tykami i przemycającą imi-
grantów z Melilli. Ich cena 
za nielegalny transport do 
Hiszpanii wynosiła 2 tys. 
euro od osoby, statek do-
cierał do Andaluzji. Była to 
pierwsza z trzech podob-
nych akcji składających się 
na tzw. operację „Limesto-
ne” wymierzoną przeciwko 
siatkom przemycającym 
imigrantów z Algierii do 
Hiszpanii.

W czerwcu dokonano 
kolejnych aresztowań, tym 
razem w ramach operacji 
„Sparrow”. Gwardia Cy-
wilna aresztowała dwóch 
członków organizacji zaj-
mującej się przemytem 
imigrantów z Maroka na 
Wyspy Kanaryjskie. Tu ce-
na była podobna: 2 tys. eu-
ro od osoby.

W tym samym miesiącu 
almerska policja areszto-
wała trzech Algierczyków, 
których oskarżono o prze-
wóz 28 nielegalnych imi-
grantów. Według FRON-
TEX każdy z nich zapłacił 
za podróż około 4,9 tys. 
euro. W tym samym cza-
sie przechwycono jeszcze 
jedną łódź nieopodal mia-
sta San José, znaleziono na 
niej 16 Algierczyków, którzy 
opuścili swój kraj zaledwie 
4 godziny wcześniej, zapła-
ciwszy po 2,9 tys. euro swo-
im przewoźnikom.

Już po tych kilku przy-
padkach widać, że przemyt 
do Hiszpanii jest intrat-
nym zajęciem. W czerwcu 
2018 r. Biuro Narodów Zjed-


