
 

Doniesienia medialne z ostatnich miesięcy dotyczące agresywnych działań Rosji przeciwko Ukrainie, czy Chin 
przeciw Tajwanowi stworzyły atmosferę zagrożenia wojną. W obecnej złożonej sytuacji geopolitycznej, w razie 
większego konfliktu oprócz wspominanych mocarstw niewątpliwie kluczową rolę odegrałyby też armie USA, Niemiec, 
Francji, Wielkiej Brytanii czy Izraela. Jak prezentują się one w najnowszym rankingu portalu 
globalfirepower.com i jak na ich tle wypada Polska i Ukraina?

Z La Razón rozmawia na ten temat ekspert Joerg Forbrig, pra-
cownik naukowy German Marshall Fund of the United States 
(GMF). 

Uważa on, że głównym celem Putina, sądząc po jego własnych 
zapowiedziach, jest zniszczenie demokratycznej Ukrainy, by 
następnie zmienić ją w autokratyczne państwo wasalne podob-

ne do Białorusi. Rosyjski prezydent odmawia jej prawa do by-
cia niepodległym państwem, a demokratycznie wybrany ukra-
iński rząd kłamliwie przedstawia jako faszystowski i antyrosyj-

ski. Zamierza wyeliminować nie tylko 
obecne władze, ale także tych wszystkich, 
którzy chcą demokratycznej i europejskiej 
Ukrainy. Jego celem jest zainstalowanie 
prorosyjskiego reżimu marionetkowego. 

Jeśli chodzi o możliwą odpowiedź państw 
Europy i USA, to demokratyczny Zachód 
dał jasno do zrozumienia, że nie może in-
terweniować bezpośrednio w obronie 
Ukrainy. Doprowadziłoby to do natychmia-
stowej eskalacji konfliktu i wojny między 
Rosją a NATO, zauważa Forbrig. Putin gro-
zi, że zaatakuje nuklearnie każdy kraj, który 
pomoże Ukrainie. To uniemożliwia wiele 
działań. Zachód może w tym przypadku je-
dynie zaopatrzyć zaatakowany kraj w do-
datkowy sprzęt wojskowy i zapewnić po-
moc humanitarną i finansową, potrzebną 
Ukrainie do przetrwania. Najprawdopo-
dobniej uruchomiony zostanie także pakiet 
ostrych sankcji gospodarczych. Osłabią one 
Rosję finansowo i technologicznie.Ekspert 

wyjaśnia, że to, co jest atakowane na Ukrainie, to cały porządek 
europejski po zimnej wojnie. 

W cieniu 
Dla wszystkich, w krótkiej chwili stało się 
oczywiste, że oto znaleźliśmy się w punk-
cie zwrotnym historii świata. Z dnia na 
dzień, jak pył na wietrze rozmył się miraż 
pokoju, życia w zgodzie z regułami prze-
strzeganymi przez wszystkich, którzy 
przywykli rozstrzygać spory poprzez dia-
log i dyplomację. Mamy wojnę. Tak, my 
też ją mamy, choć na razie walczy tylko 
Ukraina. Szantaż w sowieckim stylu ko-
lejny raz znokautował wolny świat. Stra-
ch i katastroficzna wizja apokalipsy za-
przątają nasze umysły. Oburzenie, nie-
dowierzanie i wściekłość to teraz najczę-
ściej odczuwane emocje. Ale historia się 
dzieje, więc trzeba działać. Skoro strach 
krępuje ruchy, nie pozwala na adekwatną 
ripostę sięgamy po to, co w chwilach za-
grożenia daje poczucie siły – po solidar-
ność. Powoli, nie bez oporu zgadzamy się 
na odseparowanie bandyckiego reżimu 
od naszej cywilizacji – zamrażamy jego 
majątek, wycinamy jego system bankowy, 
wypraszamy z organizacji, stowarzyszeń 
i międzynarodowych instytucji. Siergiej 
Ławrow – minister spraw zagranicznych 
Federacji Rosyjskiej jest bojkotowany 
przez dyplomatów na posiedzeniu ONZ, 
nikt nie zamierza go słuchać. A jeszcze 
niecałe dwa tygodnie temu uchodził za 
jednego z najpotężniejszych polityków 
świata. Powiązani z Kremlem oligarcho-
wie dzielą swoje majątki przez 10,15, 20. 
Tak, historia się dzieje. 
Nasza solidarność z Ukrainą nie może 
być jednak retorycznym gestem miło-
sierdzia. Oni nie walczą wyłącznie za 
swoją ojczyznę, ziemię, własną historię i 
kulturę, choć robią to z bezprzykładnym 
oddaniem. Ta walka ma wymiar uniwer-
salny, to walka ze współczesnym złem, 
ciemnymi mocami i wszyscy o tym wie-
my, wewnętrznie to czujemy. Musimy być 
zatem solidarni bez wyjątku i bezwarun-
kowo, bo choć Putin - jak się wydaje – 
przegrał, jednocząc cywilizację zachod-
nią, koszty tego podziału na dobro i zło 
nadal ponoszą Ukraińcy. A są one ol-
brzymie - to bestialsko mordowani cywi-
le, cynicznie niszczone miasta, infra-
struktura oraz zabytki. Ukraina jest sys-
temowo rujnowana przez bandycki re-
żim rodem z mrocznych czasów Związku 
Sowieckiego. Jeśli zatem Zachód nie jest 
w stanie wysłać tam swoich wojsk, niech 
przynajmniej zrobi wszystko, żeby ten 
dzielny naród miał czym walczyć o swoją 
godność i nasz pokój. Obyśmy nie musieli 
kolejny raz przyznać racji niemieckiemu 
filozofowi, który mawiał, że historia uczy, 
że ludzkość niczego się z niej nie nauczyła. 

Laird pisze, że po raz pierwszy był na Ukrainie po rozpadzie 
Związku Radzieckiego. Stała się ona wtedy niepodległym pań-
stwem. Laird oraz zespół, z którym pracował, odwiedzili 
wówczas także Białoruś i Rosję. Podróż dotyczyła kwestii za-
bezpieczenia broni jądrowej, którą Związek Radziecki pozo-
stawił na terytorium Ukrainy. 

„Był to okres dzikiego zachodu w postsowieckiej historii, kiedy 
to w Kijowie, Mińsku czy Moskwie upadek Związku Radzieckie-
go pozostawił po sobie społeczeństwo w strzępach, walczące o 
tożsamość” – wspomina autor. Zauważa, że przez kolejne lata 
państwa stanowiące wcześniej część ZSRR koncentrowały się 
na swojej przyszłości, próbując jednak równocześnie pogodzić 
się z sowiecką przeszłością.Ukraina borykała się m.in. z pro-
blemami wynikającymi z różnego sposobu postrzegania Rosji, 
co prowadziło do podziałów społecznych. 

Rosyjskie 
podejrzane 
fortuny są 
już w Lon-
dynie
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Co z tym 
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Jeśli Rosji uda się podporządkować sobie 
Ukrainę, to sięgnie po inne kraje Europy 
– uważa Joerg Forbrig 
Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego we wczesnych godzinach rannych. Zbombardowane zostały niektóre 
miasta, wojska rosyjskie zajęły część terenów, w tym Czarnobyl, a tysiące Ukraińców musiało opuścić swoje 
miejsca zamieszkania. Joe Biden ogłosił zaś nowe sankcje wobec Rosji. „Putin wybrał tę wojnę, a on i jego 
kraj poniosą konsekwencje” – powiedział prezydent USA. 

Ciąg dalszy na stronie 2

Sprawa Ukrainy ma 
znaczenie dla całej 
Europy 

Ciąg dalszy na stronie 2

Ranking portalu globalfirepower za rok 2022 – 
jak prezentują się Siły Zbrojne RP w porównaniu 
do innych państw? 

Ciąg dalszy na stronie 4 i 5

O tym, że rosyjskie zagrożenie dla 
ukraińskiej suwerenności nie dotyczy 
jedynie Ukrainy, ale przede wszystkim 
stabilności porządku europejskiego, pisze 
Robbin Laird w swoim artykule dla 
cyfrowego magazynu „Breaking Defense”. 

Dr Janusz Grobicki 
Redaktor Naczelny
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Po rozpadzie Związku Radzieckiego dla Stanów Zjednoczonych ważne stało się kon-
trolowanie broni atomowej, która pozostała na dawnych terenach ZSRR. Podpisano 
porozumienia, na mocy których materiały jądrowe zostały usunięte zarówno z Ukra-
iny, jak i z Kazachstanu. To być może „uchroniło świat przed obawami o luźną broń 
jądrową, ale z perspektywy czasu dramatycznie wzmocniły pozycję Rosji w tej dzie-
dzinie” – zauważa Laird. Rezygnacja z broni jądrowej postawiła przy tym Ukrainę w 
sytuacji zależności. Podpisała ona układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej w 
1994 r. Zachód ma więc obowiązek współpracować z nią w zakresie obrony. 

NATO i Unia Europejska rozszerzyły się od tamtego czasu. Nie przyjęły jednak Ukra-
iny i Białorusi, posłużyły one natomiast jako państwa buforowe między odradzającą 
się Rosją a nowym porządkiem europejskim budowanym od 1991 r. Laird na począt-
ku lat 90. przeprowadził dla Net Assessment badanie pokazujące, jak trudna i nie-
bezpieczna może być taka strefa buforowa dla przyszłego porządku europejskiego. 
„A teraz mamy tu do czynienia z wyzwaniem dla suwerenności Ukrainy i rosyjskim 
postrzeganiem państw buforowych, które są częścią ich strefy bezpieczeństwa i 
wpływów” – pisze. 

Putin, obserwując zmiany, jakie dokonują się w Europie i w NATO, przystąpił do woj-
ny informacyjnej, wykorzystując środki wojny hybrydowej, by mieć możliwość 
kształtowania rzeczywistości zgodnie z własnymi potrzebami. Dla przywódcy Rosji 
upadek Związku Radzieckiego był wielką katastrofą. Nie kryje się z tym i od czasu, 
gdy został prezydentem, dąży do przywrócenia znaczącej roli Rosji w świecie, co 
wiąże się rozszerzaniem rosyjskich wpływów i obwodu obronnego. By zrealizować te 
plany, musi stawić czoła kilku państwom europejskim, zdającym sobie sprawę z ro-
syjskiego zagrożenia. Znajduje się więc w innej sytuacji niż przywódcy ZSRR. Kraje 
nordyckie ściśle ze sobą współpracują, a takie jak Polska, kraje bałtyckie czy Rumu-
nia skupiły się na rozbudowie swoich zdolności obronnych po zajęciu przez Rosję 
Krymu w 2014 r. Putin musi się więc liczyć z tym, że ci Europejczycy, których w naj-
większym stopniu dotknie jakiekolwiek przejęcie Ukrainy przez Rosję, są przygoto-

wani do zdecydowanej odpowiedzi. Co do Stanów Zjednoczonych, to „Waszyngton 
stoi przed wyraźnym wyzwaniem, jeśli chce kierować reakcją całego Zachodu i 
kształtować drogę naprzód w miarę pracy i rozwiązywania kryzysu” – pisze Laird. I 
zauważa, że obecnie kluczowe państwa europejskie często same przewodzą wysił-
kom odstraszania dla NATO, zamiast czekać na wskazówki z Waszyngtonu. 

Autor zauważa, że chcąc poznać cele Putina, należy przeanalizować jego spory z 
George’em W. Bushem w okresie pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. Zauważy się 

wtedy, że rosyjski przywódca chce, aby Ukraina, po-
dobnie jak jest to w przypadku Białorusi, była lojal-
nym sojusznikiem Rosji i częścią stałej wojny z Za-
chodem, co zostało opisane w oświadczeniu rosyj-
skiej doktryny wojskowej z 2 lipca 2021 r. 

„Podczas gdy Bush po prostu zignorował obiekcje 
Putina, Putin nigdy nie czuł się przekonany do in-
nego działania; zamiast tego odebrał to jako znak, 
że należy poczekać na odpowiedni moment, aby 
osiągnąć cel, jakim jest ochrona rosyjskiej strefy 
bezpieczeństwa – Białorusi i Ukrainy – i odepchnię-
cie wpływów Zachodu” – tłumaczy Laird. Nie budzi 
przy tym wątpliwości to, że Putin będzie zmierzał 
do realizacji tych planów. 

„Pomarańczowa rewolucja na Ukrainie (2004-2005) 
i perspektywa członkostwa Ukrainy w UE, a może 
nawet w NATO, była dla Putina punktem zapalnym, 
w którym do nowej narracji o narodzie rosyjskim 
miała dołączyć akcja zajęcia Krymu i zwrócenia go 
Rosji, lub w tym przypadku – nowej republice ro-
syjskiej. Innymi słowy, narracja o Rosji i o jej uza-
sadnionych prawach do kształtowania własnego et-
nicznego losu oraz roli euroazjatyckiego mocar-
stwa, została poparta czynami. A zagarnięcie Krymu 
było w Rosji, delikatnie mówiąc, bardzo popularne. 
Narracja putinowska podkreśla, że rewolucja i upa-
dek państwa jest z natury zła, a powiązanie ochrony 
Rosjan za granicą z rolą manifestacji przeznaczenia 
państwa rosyjskiego stanowi podstawowe wyzwanie 
ideologiczne dla współczesnej Europy”. 

Autor zauważa przede wszystkim, że obecną sytu-
ację związaną z Ukrainą należy postrzegać także w szerszym kontekście wydarzeń w 
Europie. Chodzi bowiem o stabilność całego obecnego porządku europejskiego, któ-
remu Rosja zagraża poprzez konkretne działania. Laird wskazuje szczególnie na 
„kryzys czarnomorski z lata ubiegłego roku, gdzie byliśmy świadkami znaczącej woj-
ny informacyjnej, oraz kryzys migracyjny wywołany przez Rosjan za pośrednictwem 
Białorusi przeciwko Polakom, Bałtom i ogólnie porządkowi europejskiemu”. 

Jak będzie wyglądać w przyszłości europejski porządek, jak zostanie on ukształtowa-
ny, zależy w dużej mierze od tego, jak sobie UE i Stany Zjednoczone poradzą z Rosja-
nami. „To nie jest po prostu kryzys ukraiński. To szerszy, trwający proces, w ramach 
którego Brexit i faktyczne wyjście Turcji z NATO są kluczowymi elementami przebu-
dowy europejskiego porządku” – tłumaczy autor. 

Działania Rosji w stosunku do Ukrainy pokażą, kto poważnie myśli o utrzymaniu 
obecnego porządku europejskiego. Wiele zależy od postawy Niemiec. Będzie ona 
miała decydujące znaczenie dla postępowania tych państw, które poważnie obawiają 
się rosyjskiego wyzwania i zagrożenia. Jeśli chodzi o wpływ Stanów Zjednoczonych, 
wiele zależy od tego, „jak ukształtują swoją odpowiedź i czy w jakikolwiek spójny 
sposób będzie ona stanowiła drogę naprzód dla państw europejskich najbardziej do-
tkniętych zagrożeniem inwazji ukraińskiej”. O tym jednak zdecydują działania, a nie 
rozmowy prowadzone online. 

„Wyzwanie rzucone przez Rosję porządkowi europejskiemu jest częścią szerszego 
wyzwania rzuconego przez autorytarne potęgi XXI wieku porządkowi globalnemu 
kształtowanemu przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską i demokratyczne potęgi 
w Azji. To, co dzieje się w kryzysie ukraińskim, nie ogranicza się do Europy” – pod-
sumowuje Laird. 

Źródło: Breaking Defense 
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Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów

Jeśli Rosji uda się podporządkować sobie Ukrainę, to sięgnie po inne kraje 
Europy – uważa Joerg Forbrig  
- ciąg dalszy ze strony 1

Jeśli Rosji uda się ujarzmić Ukrainę, będzie potem próbowała cofnąć postępy demo-
kracji i integracji euroatlantyckiej w innych państwach Środkowej i Wschodniej Eu-
ropy. W pewnym sensie mamy do czynienia już teraz z wojną europejską, która bę-
dzie trwała tak długo, jak długo Rosja będzie rządzona przez rewizjonistyczny, auto-
kratyczny i antyzachodni reżim. Putin już zażądał cofnięcia rozszerzenia NATO, gro-
żąc krajom bałtyckim, Polsce, Rumunii i innym krajom na wschodniej flance NATO i 
UE. 

Nie można jednak mówić o nienawiściUkraińców do Rosjan, tłumaczy Forbrig. Oba 
społeczeństwa łączą głębsze więzi niż większość społeczeństw Europy Wschodniej. 
Ukraińcy chcą tylko bronić się przed brutalnym reżimem Władimira Putina i jego 
kolesiów. Są zdeterminowani od czasu, gdy osiem lat temu doszło do aneksji Krymu, 

a potem wojny w Donbasie. Moskwa próbowała wtedy wykoleić ich demokratyczny i 
europejski rozwój. Ukraińcy skutecznie opierają się reżimowi Putina. Czas, by Ro-
sjanie wzięli przykład ze swoich ukraińskich sąsiadów – uważa ekspert. 

Podczas obecnej wojny mogą, niestety, ucierpieć cywile. Chociaż w pierwszej fazie 
Rosja niszczyła obiekty wojskowe, lotniska i systemy obrony powietrznej, to coraz 
częściej pojawiają się doniesienia o atakach na tereny cywilne. Dotyczy to także Ki-
jowa. Zachodzi obawa, że wraz ze wzrostem oporu ze strony Ukrainy, Rosja będzie 
coraz częściej uderzać w cele cywilne. W Syrii Kreml nie miał przecież oporów przed 
bombardowaniem szpitali i bloków mieszkalnych. 

Źródło: La Razon 
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Po rozpadzie Związku Radzieckiego dla USA ważne stało się kontrolowanie broni atomowej, która pozostała na dawnych terenach ZSRR.
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Françoise Thom powołuje się na słowa rosyjskiego 
wiceministra spraw zagranicznych Aleksandra 
Gruszko, według którego, jeśli USA i NATO nie 
spełnią żądań Moskwy, czeka ich „alternatywa woj-
skowo-techniczna”, za której sprawą kontynent 
(czyli Europa) stanie się „teatrem konfrontacji woj-
skowej”. Także były wiceminister obrony generał 
Andriej Kartapołow wspomniał o możliwość „ude-
rzenia prewencyjnego”. Natomiast rzecznik Kremla 
Dmitrij Peskow wyraził swoją nadzieję, że wystoso-
wana przez Moskwę 17 grudnia propozycja stanie 
się „bardziej przekonująca” po tym, jak 24 grudnia 
Rosja wystrzeliła hipersoniczne pociski Zircon. 
To wyraźna zmiana tonu w wypowiedziach rosyjskich 
urzędników. Władimir Mojegow, który w Rosji uwa-
żany jest za amerykanistę, żartuje ze wspomnianych 
rakiet Zircon, określając je „bardziej wiarygodnymi 
sojusznikami” Rosji. Jego zdaniem mogą one „strze-
lać do nieporęcznych lotniskowców jak pistolet do 
puszki”. „Swobodnaja Pressa” tymczasem uważa, że w 

przypadku rozszerzenia NATO, Rosja „w pół godziny 
pogrzebie Europę i dwie trzecie Stanów Zjednoczo-
nych”. 
Narastający rosyjski ekstremizm nie jest z nami od 
dziś. Jego zalążki było widać już w 2013 r., kiedy ów-
czesny prezydent USA Barack Obama nakazał odwrót 
amerykańskich wojsk z Syrii. Był to pierwszy znak 
wycofywania się Ameryki z międzynarodowej areny. 
Tymczasem wysocy urzędnicy europejscy wydają się 
nadal uważać Rosję za pokojowego sąsiada. Putin 
uchodzi za przywódcę, który tylko próbuje bronić 
swojego prawa do przestrzeni życiowej. 
Rosyjski ekspert wojskowy Konstantin Siwkow zasta-
nawia się, czy rosyjski „potencjał nuklearny” zdolny 
jest do „fizycznego wyeliminowania” Europy i przy-
znaje, że na końcu tak poprowadzonego konfliktu 
„nie będzie prawie żadnych ocalałych”, ale te słowa 
nie docierają do politycznych decydentów w Europie 
czy Stanach Zjednoczonych. 

Zachodni myśliciele są na tyle nierozważni, że zaak-
ceptowali aneksję Krymu dla uniknięcia inwazji na 
Ukrainę. Później zaakceptowaliby inwazję na Ukrainę 
dla uniknięcia inwazji na Bałkany. Wreszcie zaakcep-
towaliby także inwazję na Bałkany, żeby tylko nie do-
puścić do finlandyzacji krajów bałtyckich. Co dalej? 
Neutralizacja Polski? Oddanie pod moskiewską kura-
telę państw Zachodniej Europy? 
Putin wypowiedział już wojnę Europie i Zachodowi. 
To kolejna zimna wojna, której żelazna kurtyna – ale 
tylko na razie – upada wzdłuż frontu na Ukrainie. Ale 
mimo wszystko jest to wojna. 
Rosja powinna ponieść odpowiedzialność za złama-
nie wojennego tabu, które gwarantowało nam konty-
nentalne bezpieczeństwo po dwóch wojnach świato-
wych. A przez dni pozostałe do francuskich wyborów 
prezydenckich kwestia rosyjskiej wojny powinna być 
najbardziej istotna. 

Źródło: Wall Street Journal 
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Rosja nie jest tak potężna, jak się wydaje, ale działa 
na korzyść Chin – opinia z „Expansión” 

Wycofanie zachodnich sił wojskowych z Afganistanu nie było tylko kompromitacją amerykańskiej polityki. Było też komunikatem, 
którego Władimir Putin i Xi Jinping nie mogli się doczekać – Stany Zjednoczone nie są już zainteresowane dominacją na wielu 
obszarach globu, można przejść do zmieniania porządku świata. 

Czy Putin prowadzi już wojnę z Europą? Opinia z „Wall Street Journal” 
Władimir Putin wprowadził rosyjskie czołgi do Kazachstanu. Jednocześnie 150 tys. rosyjskich żołnierzy zebrało się przy granicy z 
Ukrainą. 17 grudnia Moskwa wysłała swój projekt „traktatu” do USA i NATO – Françoise Thom określiła go w artykule dla „Desk 
Russie” jako rosyjskie ultimatum. Czy Putin prowadzi wojnę z Europą? 
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Niektórzy komentatorzy polityczni porównali wyco-
fanie z Afganistanu do upadku muru berlińskiego. 
Jednak obecna zmiana paradygmatu pociąga za 
sobą także zagrożenie dla zachodnich wartości, ta-
kich jak prawa człowieka, demokracja czy wolność, 
a ostatnio także walka ze zmianami klimatycznymi. 
Przyczyną tego zagrożenia są oczywiście Rosja i 
Chiny, dla których to wycofanie było sygnałem do 
ofensywy. 
Działania Rosji i Chin dyktowane są oczywiście 
istotnymi interesami gospodarczymi. Rosja chce 
odzyskać wpływy na terenach, które kiedyś były pod 
jej „opieką”, wykorzystując posiadane złoża gazu 
ziemnego jako kartę przetargową, natomiast Chiny 
planują uzyskanie przewagi na rynkach przyszłości. 
W swoich dążeniach Rosja eskaluje konflikt z Ukra-
iną, gromadząc wojska przy granicy, natomiast Chi-
ny wysyłają myśliwce nad Tajwan. Wydaje się, że w 
obu przypadkach chodzi o to samo – o sprawdzenie, 
jak zareagują Stany Zjednoczone i Europa. 
Rosja przez praktycznie całą swoją historię miała 
imperialistyczne zapędy. Czy za cara, czy za Stalina, 
używano wiele przemocy, by podporządkować sobie 
przyległe kraje. To samo wydarzyło się po drugiej 
wojnie światowej – Stalinowi udało się wykorzystać 
ten moment, żeby wrócić do granic imperium car-
skiego, a do tego zyskać znaczące wpływy na orbitu-
jące kraje wschodnioeuropejskie. Teraz Putin marzy 
o odzyskaniu wpływów, jakie Rosja utraciła w mo-
mencie upadku muru berlińskiego i Związku Ra-
dzieckiego. Zresztą to nie tylko kwestia zapędów Pu-
tina, ale cecha idiosynkratyczna samej Rosji. Kraj ten 
w całej swojej historii wykazywał niebywały ekspan-
sjonizm – ale on też był często jego największą słabo-
ścią. 
Amerykański dyplomata z czasów zimnej wojny Geo-
rge Kennan powiedział kiedyś, że śmierć carskiego 
reżimu była wynikiem niestrawności, której nabawił 
się, pożerając zachodnie mniejszości. W zasadzie to 
samo można powiedzieć o późniejszym upadku 
Związku Radzieckiego – w tym przypadku problemy 

trawienne polegały na niewydolności systemu, który 
nie potrafił wygenerować środków potrzebnych do 
utrzymania zarówno swoich obywateli, jak i odpo-
wiednich nacisków na posiadaną strefę wpływów. 
Utrzymanie bloku wschodniego było przecież pro-
blematyczne już od początku, od zakończenia drugiej 
wojny światowej. W 1953 r., aby stłumić próbę po-
wstania, Związek Radziecki musiał wysłać czołgi do 
ówczesnego NRD. Podobnie było przy okazji później-

szych zamieszek w Poznaniu. Jeszcze silniejsze ruchy 
wyzwoleńcze pojawiły się w Czechosłowacji i na Wę-
grzech. Za tymi nastrojami stała nieudolność ZSRR w 
prowadzeniu państw leżących w jego strefie wpły-
wów tak, by osiągały one przynajmniej ten stopień 
rozwoju, jaki znały z przeszłości. Na terenach takich 
jak Czechosłowacja – gdzie ludzie żyli wcześniej w 
stosunkowo wysokim dobrobycie – nagle zapanowała 
nędza, za którą odpowiadał sowiecki totalitaryzm, 
nic zatem dziwnego, że nastroje społeczne były bun-
townicze. 
Podobny los spotykał w historii inne mocarstwa. 
Utrzymywanie szerokiej strefy wpływów jest prak-
tycznie niemożliwe w kategoriach ekonomicznych i 
wizerunkowych. Podobny los spotkał Hiszpanię w 

XVI wieku, a obecnie – Stany Zjednoczone i ich glo-
balny wpływ. 
Historia pokazuje zatem, że ekspansja Rosji może ją 
kosztować – w średniej i długiej perspektywie – wię-
cej, niż jest ona gotowa udźwignąć. Gospodarka Rosji 
jest dziś porównywalna do Włoch czy Hiszpanii, a to 
niezbyt imponujący wynik, jeśli weźmiemy pod uwa-
gę jej ambicje bycia jednym z najważniejszych graczy 
na współczesnej arenie geopolitycznej. Nawet mili-
tarnie Rosja miałaby problemy, by utrzymać prze-
sadną ekspansję. Owszem, jest mocarstwem atomo-
wym, ale budżet wojskowy Rosji to raptem jedna 
czwarta budżetu obronnego Unii Europejskiej. Putin 
może wydawać się nieprzewidywalny, ale jego zdol-
ności do działania są w rzeczywistości bardzo ogra-
niczone. W takich okolicznościach wojna na Ukrainie 
byłaby bardzo kosztowna – a co za tym idzie mało 
prawdopodobna. 
Putin zyskuje natomiast na samym utrzymywaniu 
napięcia – udało mu się przecież podnieść ceny gazu, 
którego jest głównym dostarczycielem. Poza tym 
świetnie radzi sobie z polityką wewnętrzną, likwidu-
jąc wszelkie przejawy politycznej opozycji. 
Inaczej rzecz wygląda w przypadku Chin. Korzystają 
one na chaosie powstałym wokół Unii Europejskiej. 
Wszyscy patrzą w stronę Ukrainy i Rosji, debatując 
nad możliwymi scenariuszami i reakcjami, tymcza-
sem Chiny stają się największą światową gospodarką 
starającą się (i to skutecznie) wypierać obecność USA 
w Azji. Rozwijają też technologie zbrojeniowe i łącz-
ność, dzięki którym mogą uzyskać przewagę na no-
woczesnym polu bitwy, zwłaszcza jeśli z pomocą 
przyjdzie im putinowska Rosja. 
Jedynym sposobem zatrzymania Chin jest połączenie 
sił USA, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, które 
powinny działać stanowczo. I to nie tylko wobec sa-
mych Chin, ale też sprzyjającej im Rosji. Stawką są 
bowiem losy Europy. 

Źródło: Expansion 



 

Ludność i powierzchnia 

Choć o sprawności militarnej współczesnych wojsk 
decyduje przede wszystkim nowoczesna technologia, 
to liczba żołnierzy oraz zasoby rekrutacyjne wciąż 
mają duże znaczenie. Chińskie możliwości są tu naj-
większe – populacja tego kraju to 1 397 897 720 ludzi w 
stosunku do 334 998 398 obywateli Stanów Zjedno-
czonych. Statystyki dla Rosji wskazują na 142 320 790 
osób, co plasuje ją jednak znacznie wyżej od krajów 
zachodnioeuropejskich: Niemiec (79 903 481), Francji 
(68 084 217) i Wielkiej Brytanii (67 081 000). Potencjał 
demograficzny Izraela to 8 787 045 mieszkańców, a 
większą populację posiada zarówno Ukraina (43 
745,640), jak i Polska (38 185 913). 

Główne potęgi wojskowe świata to równocześnie kra-
je o największej powierzchni. 1, 3 i 4 miejsce pod tym 
względem zajmują Rosja (17 098 242 km²), USA (9 826 
675 km²) i Chiny (9 596 961 km²). Pozostałe wspomina-
ne tu państwa to typowi średniacy – Francja (643 801 
km²), Niemcy (357 022 km²), Wielka Brytania (243 610 
km²), Ukraina (603 550 km²) czy Polska (312 685 km²). 
Izrael to kraj o małym terytorium wynoszącym zale-
dwie 20 770 km². 

Gospodarka i surowce 

Nowoczesnej wojny nie da się na dłuższą metę pro-
wadzić bez silnej gospodarki i odpowiedniej bazy su-
rowcowej. Najpopularniejszym miernikiem ekono-
micznym jest tutaj Produkt Krajowy Brutto (PKB). W 
roku 2021 z 22 939 580 mln USD Stany Zjednoczone 
pozostawały najsilniejszą globalną gospodarką. Wy-
datki na armię w wysokości 770 000 mln USD stano-
wiły 3,35 proc. amerykańskiego PKB. Chiny plasują się 
w rankingu na 2 miejscu z 16 862 979 mln USD i bu-
dżetem obronnym o wielkości 250 240 mln dolarów 
(1,48 proc. PKB). 
Gospodarka rosyjska znacząco ustępuje dwóm po-
wyższym. Przy wskaźniku wynoszącym 1 647 568 mln 
USD nakłady na armię są dość wysokie (154 000 mln 
dolarów), co odpowiada aż 9,34 proc. rosyjskiego 
PKB. Kolejne miejsce w rankingu zajmuje Wielka Bry-
tania, a jej koszty obronne wynoszą 68 000 mln dola-
rów, co stanowi 2,18 proc. PKB (jego wartość to 3 108 
416 mln USD). Dwie inne duże gospodarki europej-
skie, czyli niemiecka i francuska wygenerowały w po-

przednim roku PKB na poziomie 4 230 172 oraz 2 940 
428 mln dolarów, równocześnie przeznaczając na po-
trzeby wojsko 50 300 i 40 900 mln USD. Dla obydwu 
państw to odpowiednio 1,19 i 1,39 proc. całości. 
Izraelski wkład finansowy dla celów wojskowych to 17 
800 mln dolarów, przy PKB równym 467 532 mln, czyli 
około 3,8 proc.. Polska przeznacza mniej na obronę – 
2,12 proc. z PKB wynoszącego 655 332 mln USD (wy-
datki na wojsko 14 500 mln dolarów). Znacząco odsta-
je w tym zestawieniu Ukraina. Tamtejsza gospodarka 
wytworzyła zaledwie 181 038 mln dolarów PKB, a bu-
dżet obronny w wysokości 11 870 mln USD stanowi 
6,55 proc. całości. 
Ropa naftowa 

Nowoczesne wojsko wymaga wielu surowców, ale 
najważniejszym z nich jest ropa naftowa. Stany Zjed-
noczone będące na pierwszym miejscu jako produ-
cent (11 mln baryłek ropy na dzień) są równocześnie 
największym jej konsumentem. W armii USA zużycie 
wynosi aż 19 960 tys. baryłek. Duży deficyt notują też 
Chiny (3 775 tys. do 12 470 tys.). Dla Rosji produkcja i 
konsumpcja wojskowa to 10 760 tys. i 3 650 tys., dla 
Wielkiej Brytanii 1 mln i 1 540 tys., Niemiec 40 tys. i 2 

460 tys., a Francji 16 tys. i 1 705 tys. W przypadku 
Izraela liczby te wynoszą 400 baryłek/dzień i 242 tys., 
Ukrainy 32 tys. i 233 tys. oraz Polski 21 tys. i 650 tys. 
Trzeba jednak pamiętać, że kraje te posiadają rezer-
wy oraz importują ropę naftową z innych państw. 
Armia 

Tradycyjny podział uwzględnia trzy rodzaje sił zbroj-
nych: wojska lądowe, lotnictwo i marynarkę (dla pań-
stw posiadających dostęp do morza). W skład wojsk 
lądowych wchodzi zarówno piechota (czynni żołnie-
rze, rezerwiści i jednostki paramilitarne), jak i sprzęt 
w postaci czołgów, transporterów opancerzonych, 
bojowych wozów piechoty, artylerii holowanej oraz 
samobieżnej czy wyrzutni rakiet. 
Siły lotnicze to przede wszystkim myśliwce (wieloza-
daniowe i przechwytujące), samoloty szturmowe 
(wraz z bombowcami), transportowe, do zadań spe-
cjalnych (m.in. przeznaczone do walki radioelektro-
nicznej) oraz helikoptery i śmigłowce szturmowe. 
Ranking wyszczególnia m.in. takie jednostki mary-
narki, jak lotniskowce, okręty podwodne, fregaty, 

korwety oraz niszczyciele (w skład których wliczono 
krążowniki), jak również patrolowce i trałowce. 
Siły lądowe 

Klasyfikację sił lądowych otwiera Rosja, ze sporą 
przewagą nad Stanami Zjednoczonymi i Chinami. 
Jednak pod względem liczebności piechoty przoduje 
armia chińska posiadająca 2 miliony czynnych żoł-
nierzy i 510 tys. rezerwistów. Dla USA liczby te wyno-
szą 1 390 tys. i 442 tys. Stan liczebny armii rosyjskiej 
jest mniejszy: 850 tys. żołnierzy w służbie czynnej i 
250 tys. rezerwistów. 
Rosyjski potencjał objawia się głównie w sprzęcie. 12 
420 czołgów, 30 122 opancerzonych wozów bojowych, 
6 574 sztuk artylerii samobieżnej oraz 7 571 holowanej, 
a także 3 391 wyrzutni rakiet daje temu państwu 
pierwszą pozycję w tej części rankingu. Choć Stany 
Zjednoczone mają prawie o połowę mniej czołgów (6 
612), to amerykańska armia może poszczycić się naj-
większą na świecie liczbą wozów opancerzonych wy-
noszącą 45 193 egzemplarze. W odniesieniu do artyle-
rii US Army wypada słabiej: 1 498 samobieżnej i 1 339 
holowanej oraz 1 366 wyrzutni rakiet. 
Porównywalny zasób sprzętowy mają Chińczycy. 
Liczba czołgów, jakimi dysponuje Pekin to 5 250, do 
tego 35 000 transporterów, 4 120 sztuk artylerii sa-
mobieżnej, 1 734 holowanej oraz 3 160 wyrzutni ra-
kiet. 
Europa Zachodnia wypada gorzej. Siły francuskiej 
piechoty wynoszą 205 tys. żołnierzy w służbie czynnej 
oraz 35 tys. rezerwistów, a Wielkiej Brytanii odpo-
wiednio 194 tys. i 37 tys. Niemcy utrzymują armię na 
poziomie 184 tys. czynnych żołnierzy i 15 tys. rezerwy. 
W kwestiach sprzętowych dysproporcja w stosunku 
do mocarstw jest jeszcze wyraźniejsza. Francuzi mają 
do dyspozycji 406 czołgów, 6 558 transporterów, 109 
dział samobieżnych oraz 105 zestawów artylerii holo-
wanej i 13 wyrzutni rakiet. Brytyjczycy mogą się po-
chwalić 227 czołgami, 5 015 wozami opancerzonymi, 
artylerią samobieżną w liczbie 89 jednostek i 126 ho-
lowanej oraz 44 wyrzutniami. Siły niemieckie to 266 
czołgów, 9 217 transporterów, 121 dział samobieżnych 
i 38 wyrzutni. Bundeswehra nie posiada artylerii ho-
lowanej. 
Położenie Izraela sprawia, że zmuszony jest on 
utrzymywać stałą gotowość bojową na wysokim po-
ziomie. Znajduje to odzwierciedlenie w stanie wojsk 
lądowych. Armia liczy 173 tys. czynnych żołnierzy i 465 
tys. rezerwistów, co łącznie daje aż 7,4 proc. z ogólnej 
liczby ludności. Również pod względem wyposażenia 
bliskowschodni kraj wypada nieźle, dysponując 1 900 
czołgami, 8 044 pojazdami opancerzonymi, 650 dzia-
łami samobieżnymi, 300 sztukami artylerii holowanej 
i 48 wyrzutniami rakiet. 
A jak prezentują się siły lądowe Polski oraz Ukrainy? 
Aktualnie w Wojsku Polskim służy 120 tys. żołnierzy. 
Rzeczpospolita nie posiada jednak czynnej rezerwy. 
Armia Ukrainy liczy natomiast 200 tys. żołnierzy oraz 
250 tys. rezerwistów. Sprzętowo też wypadamy go-
rzej: 863 czołgi, w stosunku do 2 596 ukraińskich, 4 
786 pojazdy opancerzone (Ukraina 12 303), 609 jedno-
stek artylerii samobieżnej (Ukraina 1 067) oraz 197 
mobilnych wyrzutni rakietowych (Ukraina 490). Pol-
ska nie posiada artylerii holowanej w przeciwień-
stwie do sąsiada, gdzie na wyposażeniu jest 2 040 sz-
tuk.
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lfirepower za rok 2022  
w porównaniu do innych państw?

Lotnictwo 
Przynajmniej od czasów II wojny światowej amery-
kańska strategia obronna opiera się na posiadaniu 
silnego lotnictwa. Widać to w liczbach: 1 957 myśliw-
ców (również przechwytujących), 783 samolotów sz-
turmowych i bombowców, 982 transportowych, 774 
jednostek do zadań specjalnych (m.in. samolotów 
walki radioelektronicznej), a także 5 463 helikopterów 
oraz 910 śmigłowców szturmowych. 
Mniejsze wojska powietrzne posiadają Rosja i Chiny: 
772 i 1 200 samolotów myśliwskich, 739 i 371 sztur-
mowych wraz z bombowcami, 445 i 286 transporto-
wych, 132 i 114 przeznaczonych do zadań specjalnych, 
1 543 i 912 śmigłowców wielozadaniowych i transpor-
towych oraz 544 i 281 śmigłowców szturmowych. 
Siły czołowych europejskich członków NATO są już 
skromniejsze. Wielka Brytania, Francja i Niemcy 
mają odpowiednio 119, 266 i 134 myśliwce, 40, 125 i 43 
samoloty transportowe, 20, 46 i 41 jednostki specjal-
ne, 235, 435 i 287 śmigłowców wielozadaniowych i 
transportowych oraz 24, 69 i 55 śmigłowców sztur-
mowych. RAF i Luftwaffe dysponują też 23 i 75 samo-
lotami szturmowymi i bombowcami. Nie znajdują się 
one obecnie w składzie Armée de l’air. 
Na „gorącym terenie” o zabezpieczenie powietrzne 
dba też Izrael. Flota powietrzna tego państwa to 241 
myśliwców, 27 samolotów szturmowych, 15 transpor-
towców, 23 samoloty specjalne oraz 127 helikopterów 
i 48 śmigłowców szturmowych. 

Polska nie posiada samolotów szturmowych, w prze-
ciwieństwie do Ukrainy, która ma ich na stanie 29. W 
pozostałych kategoriach nasze siły powietrzne nie 
wypadają tak źle. 91 myśliwców w stosunku do 69 są-
siada, 49 transportowców do 32, a także 9 samolotów 
specjalnych (Ukraina 5) oraz 207 helikopterów i 30 
śmigłowców szturmowych (Ukraina 112 i 34). 
Flota 
Lotniskowce wciąż stanowią „ekskluzywną” część 
floty i na wyposażeniu posiada je niewiele państw. 
Tutaj dominacja USA jest bezsprzeczna, gdyż na sta-
nie US Navy znajduje się 11 takich jednostek. Chiny 
posiadają 2, a Rosja zaledwie 1 lotniskowiec. Również 
niegdysiejsza potęga morska, czyli Wielka Brytania 
może się pochwalić 2 takimi okrętami, a spośród 
omawianych tu krajów jeszcze tylko francuska ma-
rynarka dysponuje jednym egzemplarzem. 
Okręty podwodne to broń o wielkim znaczeniu stra-
tegicznym dla całej armii. Ogromny zasięg i możli-
wość przenoszenia głowic nuklearnych w pociskach 
balistycznych, a także praktyczna niewykrywalność 
sprawiają, że największe światowe floty utrzymują 
znaczną liczbę tych jednostek. Przodują tu Chiny z 79 
okrętami podwodnymi, przed Rosją (70) i USA (68). 
Marynarki Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Izra-
ela posiadają odpowiednio 10,10, 6 i 5 okrętów pod-
wodnych. Jeden stacjonuje w polskiej flocie, żadnego 
nie posiada natomiast Ukraina. 
W przypadku jednostek nawodnych najwięcej nisz-
czycieli posiadają Stany Zjednoczone (92), przed Chi-
nami (41). Flota rosyjska liczy 15 niszczycieli, francu-

ska 10, a brytyjska Royal Navy 6. Nie dysponuje nimi 
marynarka Niemiec, Izraela, Polski czy Ukrainy. W 
średniej klasie okrętów mocne miejsce zajmują ChRL 
i Rosja – 49 i 11 fregat, 70 i 86 korwet, 152 i 59 patro-
lowców oraz 36 i 49 trałowców. Ta część floty nie jest 
tak istotna dla USA, które posiada 22 korwety, 10 pa-
trolowców i 8 trałowców oraz żadnych fregat. 
W skład marynarki brytyjskiej i francuskiej wchodzi 
12 i 11 fregat, 26 i 15 patrolowców oraz 11 i 17 trałow-
ców. Obydwie floty nie posiadają korwet. 5 okrętów 
tego typu znajduje się natomiast na wyposażeniu 
Niemiec, wraz z 12 fregatami i 12 trałowcami. Flota 
izraelska to z kolei 7 korwet oraz 45 patrolowców. 
W Polskiej Marynarce Wojennej stacjonują po 2 fre-
gaty i korwety, gdy tymczasem Ukraina utrzymuje po 
jednej jednostce z każdego typu. Nasza flota to do-
datkowo 3 patrolowce (Ukraina 13) i 21 trałowców 
(Ukraina 1). 
Jak wypadamy w rankingu? 
Ranking portalu globalfirepower.com to wiarygodne 
opracowanie pozwalające oszacować i porównać siłę 
wojsk poszczególnych państw. Technologicznie 
wciąż najbardziej zaawansowaną pozostaje armia 
amerykańska, której kroku starają się dotrzymać 
Chiny czy Rosja. Choć Polska wypada w ogólnej kla-
syfikacji gorzej, niż Francja, Wielka Brytania, Niem-
cy, a także Izrael czy Ukraina – to nasze wojska wciąż 
należą do europejskiej czołówki i są ważnym ele-
mentem Sojuszu Północnoatlantyckiego. 

Źródło: globalfirepower.com 
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W realizacji celu pomogła niemieckiemu politykowi 
przyjaźń z Władimirem Putinem i kontakty nawią-
zane w czasach (1998-2005), kiedy rządził krajem. 
Nie postawił jednak na politykę. Wybrał znacznie 
lepiej płatną pracę dla rosyjskich węglowodorów. 
Obecnie przewodniczy radzie nadzorczej rosyjskiego 
koncernu naftowego Rosnieft. Koncern kierowany 
jest przez bliskiego Putinowi Igora Sieczina. Od 2005 
r. były kanclerz przewodniczy też komitetowi akcjo-
nariuszy Nord Stream, spółki zależnej Gazpromu. 
Dzięki niej powstały dwa rurociągi na dnie Morza 
Bałtyckiego mające dostarczać rosyjski gaz bezpo-
średnio do Niemiec. Drugi z rurociągów, jeszcze nie-
oddany do użytku, wciąż jest przedmiotem sporu 
między USA a Rosją. 
Schröder wydaje się ignorować wszelkie kontrower-
sje, które narosły w Niemczech wokół jego działań. 
Ma bowiem spore szanse trafić do zarządu rosyjskie-
go państwowego giganta gazowego Gazpromu i za-
stąpić zięcia byłego prezydenta Kazachstanu Nursuł-
tana Nazarbajewa. Czy tak się stanie, będzie wiadome 
prawdopodobnie już w czerwcu, gdy walne zgroma-
dzenie akcjonariuszy dokona wyboru.   
Szkodzi całej niemieckiej polityce 

Czy to stanie się ostatnią kroplą przepełniającą czarę 
goryczy w Niemczech? Zwłaszcza w sytuacji, gdy 

Władimir Putin gromadzi swoich żołnierzy wzdłuż 
granicy z Ukrainą, a Europa podejmuje dyplomatycz-
ne wysiłki, aby zapobiec wojnie? 

Już dziś liczni niemieccy politycy domagają się po-
zbawienia Gerharda Schrödera przywilejów, jakimi 
dożywotnio cieszą się byli kanclerze. Federacja Nie-
mieckich Podatników, niektórzy członkowie CDU, 
CSU i Partii Liberalnej, ale też jego własnej partii – 
SPD, chcą pozbawić go samochodu służbowego oraz 
biura w Bundestagu. W SPD niektórzy próbują wręcz 
zdystansować się od tego kompromitującego „towa-
rzysza”. Były lider bawarskiej CSU Edmund Stoiber 
uważa, że Gerhard Schröder „szkodzi Niemcom, SPD 
i całej niemieckiej polityce”. Natomiast przewodni-
cząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen za-
apelowała, by nie traktować poważnie komentarzy 
Schrödera na temat kryzysu ukraińskiego. 
Gerhard Schröder lubi bowiem dawać rady rządzą-
cym. W swoim podcaście „Agenda” informuje, że nie 
wierzy w to, że rosyjski rząd ma jakikolwiek interes w 
militarnej interwencji na Ukrainie. To, co się dzieje 
na wschodniej granicy, uważa za zrozumiałą reakcję 
Moskwy na manewry NATO na Bałtyku i w Polsce, 
gdyż Rosja ma prawo w takiej sytuacji czuć się zagro-
żona. Chce, by Ukraina przestała „robić ten hałas”. 
Broni też stanowiska Berlina, który odmawia wysyła-
nia broni do Kijowa. W odpowiedzi na to kanclerz 

Olaf Scholz stwierdził jedynie lakonicznie: „Nie pro-
siłem Gerharda Schrödera o radę, a on nigdy mi jej 
nie udzielił”. 
Byłemu kanclerzowi, będącemu zwolennikiem drogi 
dyplomatycznej, podoba się stanowisko Paryża. Po-
chwalił działania francuskiego prezydenta. „Emma-
nuel Macron postępuje bardzo odpowiedzialnie i re-
alistycznie, gdy próbuje w obliczu zagrożenia konflik-
tem stworzyć potencjał do negocjacji. Francja jest być 
może w stanie lepiej realizować takie strategie de-
eskalacji” – powiedział. 
Gwiazda mediów społecznościowych 

Wielu Niemcom nie odpowiada też publiczne obna-
żanie życia prywatnego byłego kanclerza przez jego 
piątą żonę. 51-letnia Koreanka Soyeon Schröder-Kim, 
na swoim koncie na Instagramie regularnie zamiesz-
cza zdjęcia ukochanego męża. Fotografie przedsta-
wiają go pracującego we własnym ogrodzie w Hano-
werze, przygotowującego potrawę z grzybów czy sto-
jącego na peronie i machającego do żony udającej się 
w podróż. 
Soyeon Schröder-Kim często towarzyszy swojemu 
77-letniemu mężowi na konferencjach prasowych. 
Często odpowiada na pytania dziennikarzy. Pilnuje 
też, ile mąż, będący miłośnikiem czerwonego wina, 
spożywa alkoholu i zabrania mu palenia, nawet ulu-
bionych cygar. 
Jeśli spojrzeć na Angelę Merkel, jej kontrast z Ger-
hardem Schröderem nie mógłby być bardziej uderza-
jący. Trudno wyobrazić sobie byłą kanclerz jak 
gwiazdorzy w mediach, instruując swojego następcę, 
co powinien robić. Kończąc kadencję, Merkel obieca-
ła sobie nie angażować się więcej w politykę. Chce 
dziś mieć wreszcie czas na czytanie, spanie i myśle-
nie o tym, jak przeorientować swoje życie. 

Źródło: Le Point 
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Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów

Do Wielkiej Brytanii wraz z rosyjskimi emigrantami 
napłynęły miliardowe fortuny o podejrzanym po-
chodzeniu. Przemilczano ten temat, nie padły żadne 
pytania. Na Wyspy zjechali tak przyjaciele, jak i 
wrogowie Władimira Putina, „którzy rozliczyli się 
na brytyjskiej ziemi, ku skandalowi jednych i wzbo-
gaceniu innych”. „Boris Johnson ma wroga u siebie. 
I nie jest on ani Margaret Thatcher, ani Ukrainą na 
Falklandach” – zauważa Idigoras. 
Zmuszeni do ucieczki 
Wszystko zaczęło się lata temu, wraz z upadkiem 
ZSRR i rozpadem całej jego gigantycznej struktury. 
Posiadający wcześniej władzę zmienili się w pozba-
wionych skrupułów milionerów. Ci jednak z nich, 
którzy nie podporządkowali się dyktatowi Władimira 
Putina, zmuszeni zostali do ucieczki z Rosji, znajdu-
jąc schronienie dla siebie i swoich podejrzanych for-
tun w różnych częściach świata. Londyn okazał się 
być bardzo odpowiednim dla nich miejscem, stając 
się w efekcie Londongradem. Lista uciekinierów z 
postsowieckiej ojczyzny jest bardzo długa, ale niektó-
re nazwiska wyróżniły się, zyskując ponurą sławę. 
Tragicznie zapisała się w pamięci Europejczyków 
sprawa Aleksandra Litwinienki. Ten podpułkownik 
KGB, emigrant rosyjski, występował przeciw polityce 
prowadzonej przez Putina. Został otruty polonem w 
hotelu Millennium w Londynie w 2006 r. Zmarł po 23 
dniach agonii. Z kolei Borysa Berezowskiego, miliar-
dera, który, zanim został wrogiem prezydenta, posia-
dał spore wpływy na Kremlu, znaleziono w 2013 r. 
powieszonego pod prysznicem w jego własnym domu 
w Chelsea. 
Na tym nie skończyły się jednak akty zemsty na nie-
wygodnych i niechętnych rosyjskiej władzy emigran-
tach. Niecałe cztery lata temu otruto w Londynie by-

łego pułkownika GRU Siergieja Skripala i 
jego córkę Julię. Użyto do tego 
„nowiczoka”, trującej substancji produko-
wanej w Rosji. Oboje poszkodowani trafili 
do szpitala, gdzie szczęśliwie udało się ich 
uratować. Można by wymieniać dalej. 
Mowa o 14 przypadkach śmierci na brytyj-
skiej ziemi osób mających rosyjskie powiązania, któ-
re wówczas wydawały się „wypadkami”, ale które 
służby wywiadowcze i Scotland Yard przypisują siatce 
bezpośrednio powiązanej z Kremlem. 
Rozdarta UE 
W dotkniętej kryzysem Europie, z wizją wojny w tle, 
każdy kraj zajmuje swoje własne stanowisko. Są one 
bardzo różne. Niemcy i Francja będące najsilniejszy-
mi członkami Unii nie przymierzają się do angażo-
wania w jakiekolwiek konflikty zbrojne. Są jednak w 
NATO, co może je zmusić do przysłania wojsk na 
granice Ukrainy. Putin świetnie zdaje sobie sprawę z 
tego europejskiego braku jedności i braku wspólnych 
działań wojskowych, co pozwala mu podejmować od 
pewnego czasu stosowne działania. 
USA i Wielka Brytania, wnoszące największy wkład w 
utrzymanie NATO, zawsze obawiały się siły UE, i to 
nie tylko w dziedzinie obrony. W obecnej sytuacji ci 
Brytyjczycy, którzy głosowali za Brexitem, zyskali 
wiele argumentów dowodzących, że decyzja, którą 
podjęli w referendum w 2016 r., była właściwa. Sto-
sunki między Wielką Brytanią a Rosją są bardziej niż 
napięte, jednak w tym przypadku Londyn nie chciał 
nigdy jakiegokolwiek udziału Brukseli i partnerów z 
UE. Brytyjczycy tę bitwę chcą stoczyć samodzielnie. 
Rząd Theresy May wystosował protest przeciw reżi-
mowi Władimira Putina. Potępiono załatwianie pry-
watnych porachunków poprzez pozostawianie zwłok 

na brze-
gach Tamizy. Nic jednak nie wskórano. „Rosyjskie 
macki, zarówno wrogów, jak i przyjaciół Moskwy, są 
tak rozległe w Wielkiej Brytanii, że wiele sektorów 
gospodarczych i politycznych podejrzewa się o opie-
ranie się w dużej mierze na wypranym kapitale z by-
łego ZSRR” – pisze Idigoras. 
Ostatnio Pałac Westminsterski oraz Transparency 
International w swoich raportach potępiły nadmier-
ną tolerancję rządu brytyjskiego wobec wartych mi-
liardy funtów rosyjskich fortun. Okazało się przy tym, 
że nieprzejrzyste darowizny finansowały luksusowe 
londyńskie nieruchomości, elitarne szkoły i presti-
żowe instytucje historyczne. Pieniądze z tych samych 
źródeł trafiały też do wpływowych polityków i kance-
larii prawnych. 
Posłużyło to Putinowi do wywarcia wpływu na wiele 
sfer życia na Wyspie. Brytyjscy specjaliści od polityki 
rosyjskiej twierdzą, że Kreml ma obsesję na punkcie 
osłabienia Wielkiej Brytanii. I chociaż nie ma kon-
kretnych dowodów, że Rosja ingerowała w kampanię 
na rzecz referendum w sprawie niepodległości Szko-
cji i Brexitu, wiele wskazuje na to, że tak istotnie było. 
Podział Europy jest korzystny dla Rosji. To jest jasne. 
I właśnie dlatego Londyn powraca do swojej histo-
rycznej pozycji solidnego partnera atlantyckiego. 
Tyle że teraz wrogów demokracji ma u siebie. 

Źródło: Economia Digital 

Rosyjskie podejrzane fortuny 
są już w Londynie 

Minęło już kilka lat od czasu, gdy Rosjanie wylądowali w Londynie i zamienili go 
w Londongrad – pisze Miguel Angel Idigoras w artykule dla „Economia Digital”.
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Wielu bogatych Rosjan czuje się w Londynie jak u siebie.

Schröder to lobbysta Władimira Putina i rosyj-
skich gigantów gazowych – donosi „Le Point” 
Były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, żegnając się w 2005 r. ze swoim urzędem, 
powiedział zagranicznym mediom pytającym, co zamierza dalej robić: „Będę zarabiał 
pieniądze!” I zrealizował ten projekt, stając się aktywnym i wysoko opłacanym lobbystą.



 

Z udziałem polskiej grupy WB odbyła się międzynarodowa wystawa przemysłu 
obronnego UMEX 2022. Na stoisku polskiego wystawcy prezentowane były rozwią-
zania, cieszące się sporym zainteresowaniem i stanowiące efekt naszej myśli tech-
nicznej. Zostały one wykonane w oparciu na komponentach krajowego pochodze-
nia i służą bezpieczeństwu publicznemu. Obok amunicji krążącej FlyEye i Warma-
te, wystawiono zaawansowane technologicznie: U-GATE, AMSTA i PIK. 
Piątej już edycji wydarzenia pod patronatem księcia Mu-
hammada bin Zajida Al Nahaijana towarzyszyły seminaria i 
konferencje poświęcone systemom bezzałogowym, robo-
tom, sztucznej inteligencji, symulatorom i trenażerom. 
Obecność polskiego wystawcy stanowi trwały element jego 
strategii marketingowej. Potwierdza to udział Grupy WB w 
tej prestiżowej, bliskowschodniej imprezie już od jej pierw-
szej edycji. Aktywność wystawiennicza nie ogranicza się 
przy tym jedynie do własnego stoiska. Polska oferta dostęp-
na jest także na ekspozycjach tutejszych partnerów bizne-
sowych i przedstawicieli handlowych.  
Oryginalne, innowacyjne rozwiązania w zakresie machine-
learning, sztucznej inteligencji i zaawansowanych techno-
logicznie konstrukcji bezzałogowych, pozwalają optymali-
zować działania operatorów, gwarantując skupienie się na 
elementach decyzyjnych, bez konieczności prowadzenia analizy sygnałów dostar-
czanych przez sensory. Na UMEX 2022 polski wystawca zaprezentował wielozada-
niowy system bezzałogowy FlyEye, zapowiadając jego nową odmianę. Szczególne za-
interesowanie wzbudził system amunicji krążącej, odnoszący duże sukcesy na mię-
dzynarodowych rynkach. Warmate, który pełnię swoich możliwości uzyskuje w po-
łączeniu z osobistym systemem dowodzenia i obserwacji U-GATE oraz radiostacja-
mi definiowanymi programowo (SDR) rodziny PERAD.  

Na wystawie przedstawiono kompleksowe rozwiązania przydatne formacjom odpo-
wiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne. Pozwalają one na lepszą komunikację 
oraz umożliwiają efektywną ochronę granic lub obiektów infrastruktury krytycznej. 
Chodzi tu o system ochrony perymetrycznej AMSTA i platformę integracji komuni-
kacji PIK.  
U-GATE to innowacyjny system dowodzenia i obserwacji, oparty na rozszerzonej 

rzeczywistości. Dzięki temu w ogromnym stopniu zwiększa się 
świadomość sytuacyjna użytkownika. U-GATE integruje w 
jednym urządzeniu zdolności obserwacyjne, analityczne i 
uderzeniowe.  
PERAD to rodzina osobistych radiostacji taktycznych charak-
teryzujących się niską gęstością widmową promieniowanego 
sygnału, hoppingiem i wbudowanymi algorytmami szyfrują-
cymi. Każde urządzenie stanowi węzeł sieci, zminiaturyzowa-
ną stację bazową, pozwalającą na niezawodny dostęp do da-
nych we wszystkich, nawet najbardziej odległych węzłach.  
System ochrony perymetrycznej AMSTA jest nowoczesnym 
rozwiązaniem, które dzięki połączonej sieci sensorów zapew-
nia bezpieczeństwo obiektów infrastruktury krytycznej (elek-
trowni, portów, rafinerii, magazynów, gazociągów czy wałów 
przeciwpowodziowych) i granic państwowych przed nie-

uprawnionym wtargnięciem. 
PIK to niezawodna i bezpieczna wielowariantowa platforma komunikacji. Dzięki wy-
korzystaniu sieci komórkowych jako medium transmisyjnego, pozwala na szybkie i 
tanie wdrożenie profesjonalnych systemów łączności o dowolnym zasięgu – od sys-
temów lokalnych, aż do międzynarodowych. Użytkownik zyskuje natychmiastową 
zdolność do wymiany głosu i danych między członkami różnych zespołów, korzysta-
jących z własnych systemów łączności.  

Maciej Małek 

„Breaking Defense” dotarło do informacji, że w grud-
niu, kiedy rozpoczęło się masowe gromadzenie rosyj-
skich sił przy ukraińskiej granicy, izraelskie Mini-
sterstwo Obrony powiadomiło Litwę, Łotwę i Estonię, 
że ich ewentualne prośby o umożliwienie przekazania 
broni Ukrainie zostaną odrzucone. To zazwyczaj nie-
spotykana odmowa uprzedzająca, a stoi za nią chęć 
poprawy stosunków między Izraelem a Rosją. 
Izrael jako producent broni działa podobnie do Sta-
nów Zjednoczonych, obwarowując zawierane umowy 
surowymi zasadami określającymi „użytkownika koń-
cowego” ich systemów militarnych sprzedawanych 
innym państwom. W ten sposób prawnie ogranicza 
wysyłanie wyprodukowanego przez siebie sprzętu do 
trzecich krajów i pełnienie przez pierwotnego na-
bywcę funkcji pośrednika, o ile producent (czyli Izra-
el) nie wyrazi na to zgody. Choć kraje bałtyckie nie 
wystosowały prośby o taką zgodę przed otrzymaniem 
wspomnianej informacji, Izrael mógł się jej niedługo 
spodziewać, ponieważ kraje te dysponują bronią 
przeciwpancerną Spike, która powstała we współpra-
cy Izraela z Niemcami. 
Taka postawa Izraela względem Ukrainy bierze się z 
chęci utrzymania dobrych relacji z Kremlem – czego 
Izrael potrzebuje przede wszystkim do prowadzenia 
działań w Syrii, które mają zatrzymywać irańskie 
transporty broni zmierzające do Hezbollahu w Liba-
nie. Kiedy w grudniu ubiegłego roku ukraiński mini-
ster obrony Ołeksij Reznikow przebywał z wizytą w 
Izraelu, widać było, że Jerozolima nie jest chętna do 
nawiązywania współpracy, a sama wizyta była me-
dialnie wyciszana. 

Tymczasem rzecznik łotewskiego Ministerstwa 
Obrony zapowiedział, że „Łotwa nie planuje wysłać na 
Ukrainę żadnej broni wyprodukowanej przez Izrael, 
dlatego nie możemy komentować tej informacji”. Za-
znaczył jednak, że wysyłka sprzętu produkcji amery-
kańskiej została poprzedzona stosownymi porozu-
mieniami z krajem producenckim. Rzecznik MO Ło-
twy zaznaczył też, że resort pozostaje w regularnych 
relacjach ze swoim izraelskim odpowiednikiem, a 31 
stycznia doszło do spotkania pomiędzy ambasadorem 
Izraela a litewskim wiceministrem obrony. „W trakcie 
rozmów dwustronnych nie poruszono jednak kwestii 
transferu broni wyprodukowanej przez Izrael na 
Ukrainę” – powiedział. Rzecznik estońskiego Mini-
sterstwa Obrony nie wypowiedział się w kwestii prze-
kazania Ukrainie broni Spike, wydaje się jednak, że 
Estończycy nie noszą się z takim zamiarem. 
Także izraelskie Ministerstwo Obrony nie chciało 
skomentować wysłanej notatki. Wydaje się jednak ja-
sne, że w kwestii Ukrainy i Rosji rząd w Jerozolimie 
musi zachować daleko posuniętą delikatność. 
„Każdy rodzaj pośredniej interwencji w tym kryzysie 
może zaszkodzić specjalnym stosunkom między Jero-
zolimą a Moskwą” – wyjaśnił izraelski ekspert ds. 
obrony, który zgodził się na rozmowę z „Breaking De-
fense” jedynie przy zachowaniu anonimowości. 
„Wszystko, co ma nawet najmniejszy związek z sytu-
acją w tej części świata, powinno być rozsądnie roz-
ważane, bo implikacje mogą być poważne”. 
Eldad Shavit, badacz z izraelskiego Instytutu Studiów 
Bezpieczeństwa Narodowego (INSS), pisał niedawno o 
tym, że Izrael musi starać się równoważyć swoje rela-

cje polityczne równocześnie z Waszyngtonem i Mo-
skwą. 
„Ważne jest, aby ponownie podkreślić, że te wydarze-
nia wymagają również od Izraela natychmiastowego 
sformułowania polityki i przygotowania się na możli-
wość, że kryzys przerodzi się w konfrontację militar-
ną” – napisał Shavit. „Nawet jeśli w Izraelu istnieje 
pragnienie i potrzeba dalszego utrzymywania dobry-
ch stosunków z Rosją, może to być w konflikcie z po-
lityką administracji USA, zwłaszcza jeśli zostanie 
podjęta decyzja o znacznym zwiększeniu sankcji dy-
plomatycznych i gospodarczych wobec Rosji”. 
Izrael wprawdzie nadal utrzymuje stosunki dyploma-
tyczne z Ukrainą, ale z danych Stockholm Internatio-
nal Peace Research Institute (SIPRI) wynika, że w 
ostatniej dekadzie nie sprzedał temu krajowi broni, 
podczas gdy Litwa, Łotwa i Estonia zamawiały wspo-
mnianą broń przeciwpancerną Spike przez spółkę 
EuroSpike GmbH, joint venture, do której należała 
izraelska firma Rafael oraz niemieckie Diehl Defense 
i Rheinmetall. 
Aktualnie Estonia i Litwa mają na swoim wyposaże-
niu wariant LR Spike, natomiast Łotwa warianty LR, 
LR2, ER i SR tej broni. Pod koniec stycznia EuroSpike 
ogłosiło przyjęcie zamówienia od estońskiej armii na 
pociski SR Spike, w tym pociski szkoleniowe i futera-
ły. 
Tymczasem Rosja daje Izraelowi do zrozumienia, że 
zamierza utworzyć z Syrią wspólne patrole powietrz-
ne, z których część może przelatywać niedaleko izra-
elskiej granicy. Loty rozpoznawcze zaawansowanych 
rosyjskich myśliwców miały miejsce już w połowie 
stycznia. Rosyjskie Ministerstwo Obrony zapowie-
działo, że loty te – sięgające aż do Wzgórz Golan – 
„będą kontynuowane regularnie”. 
Rosyjski resort obrony przyznał, że wśród samolotów 
znalazł się także wielozadaniowy odrzutowiec my-
śliwski Suchoj 35 oraz samolot A-50 AEW i samolot 
dowodzenia i kontroli, a także syryjskie myśliwce 
MiG-23 i MiG-29. 

Źródło: Breaking Defense 
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Estonia, Łotwa i Litwa ogłosiły oficjalnie, że mogą przekazać Ukrainie broń, jaką 
wcześniej zakupiły od Stanów Zjednoczonych. Chodzi oczywiście o wsparcie dla Kijowa 
w perspektywie możliwej inwazji wojsk rosyjskich. Powstało zatem pytanie, jakie 
systemy zbrojeniowe może jeszcze przyjąć ukraiński rząd. Okazuje się, że z pewnością 
nie te, które wyprodukował Izrael. 

Grupa WB z sukcesami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich  



 

Obowiązek integracji te 
może naruszać trzy prze

Jak już wielokrotnie informowaliśmy na portalu Nowy 
Świat 24 Ustawa o Polskim Ładzie wprowadziła do 
Prawa przedsiębiorców nowy przepis, który wymaga 
od przedsiębiorców przyjmujących płatności z wyko-
rzystaniem terminali płatniczych i używających kas 
fiskalnych integracji obu tych urządzeń z wykorzy-
staniem protokołu FROB. Obowiązek ten ma wejść w 
życie 1 lipca. Przepis wywołał wiele wątpliwości i 
obaw wśród polskich przedsiębiorców. Dotyczą one 
m.in. mało realnego terminu na dostosowanie, a nie-
rzadko także wymianę urządzeń. 

Krytyczne stanowisko w tej kwestii wyraził również 
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wska-
zując na „konieczność wprowadzenia rocznego va-
catio legis w zakresie obowiązków nakładanych na 
przedsiębiorców w ramach Polskiego Ładu”. 

Teraz opinię przedstawiła kancelaria prawna War-
dyński i Wspólnicy w memorandum. Zdaniem praw-
ników nowy przepis „tworzy standard prawny w za-
kresie integrowania kas rejestrujących online z ter-
minalami płatniczymi z wykorzystaniem rozwiązania, 
do którego prawa nie są powszechnie dostępne oraz 
na które może wpływać wyłącznie określony podmiot 
prywatny (FROB)”. 

W ich ocenie „ów standard prawny jest całkowicie za-
leżny od jednego podmiotu prywatnego, do którego 
decyzji będzie należało m.in. to, jak ów standard bę-
dzie się kształtował, czy będzie dopasowany do no-
wych urządzeń do obsługi płatności bezgotówkowych 
oraz czy będzie odpowiadał potrzebom różnych 
uczestników rynku”, dodatkowo „rozporządzenie nie 
przewiduje żadnych mechanizmów konsultacyjnych, 
mechanizmów zgłaszania uwag do obowiązującego 
protokołu czy możliwości zgłaszania do Ministra in-
nych protokołów komunikacyjnych”. 

W efekcie – jak czytamy w memorandum – rozwiąza-
nie wprowadzone w ramach Polskiego Ładu skutkuje 
utworzeniem faktycznego monopolu jednego pod-
miotu (FROB) w zakresie dostarczania protokołu ko-
munikacyjnego, o którym mowa w Rozporządzeniu. 

Kancelaria uważa, że rozwiązanie może budzić po-
ważne wątpliwości w zakresie zgodności z prawem 
konkurencji, unijną swobodą świadczenia usług 
oraz konstytucyjną wolnością działalności gospo-
darczej. 

Niezgodność z prawem konkurencji 

Zdaniem Kancelarii rozwiązanie przyjęte na gruncie 
art. 19a ust. 3 Prawa przedsiębiorców w związku z 
Rozporządzeniem rodzi wątpliwości co do zgodności 
z art. 106 ust. 1 TFUE. „Przepis ten wymaga, by podej-
mowane przez państwa członkowskie środki, w tym 
też same przyznawane przedsiębiorstwom prawa wy-
łączne, były zgodne ze wszystkimi przepisami trakta-
tu, w tym w szczególności z regułami dotyczącymi 

konkurencji, swobód rynku wewnętrznego, jak rów-
nież z zasadą lojalnej współpracy, z której wynika za-
kaz podejmowania przez państwo takich środków, 
które mogłyby przeszkodzić w realizacji celów trakta-
tu, do których należy społeczna gospodarka rynkowa 
o wysokiej konkurencyjności” – podkreślają autorzy 
memorandum. 

Obecny stan prawny petryfikuje zatem pozycję 
FROB jako jedynego dostawcy protokołu komunika-
cyjnego, o którym mowa w Rozporządzeniu, a zatem 
przyznaje mu faktyczny monopol w tymże zakresie. 

„Utworzenie faktycznego monopolu na rzecz FROB 
przez państwo już samo w sobie można uznać za śro-
dek państwa sprzeczny z art. 106 ust. 1 TFUE. Zgodnie 
z art. 106 ust. 1 TFUE państwa członkowskie nie mogą 
bowiem za pomocą norm prawnych lub środków ad-
ministracyjnych stawiać przedsiębiorstw publicznych 
lub przedsiębiorstw, którym przyznano specjalne albo 
wyłączne prawa (tutaj: FROB), w pozycji, której one 
nie mogą osiągnąć, nie naruszając innych przepisów 
traktatów”. 

W omawianej sytuacji Polska – przyznając FROB pra-
wa wyłączne – stawia ów podmiot w pozycji, która 
może prowadzić do naruszenia art. 56 TFUE (tj. swo-
body świadczenia usług), jak również art. 102 TFUE. 

Prawa wyłączne eliminują bowiem na danym rynku 
wszelką (także potencjalną) konkurencję i ułatwiają 
(umożliwiają) monopolistycznemu przedsiębiorstwu 
podejmowanie działań antykonkurencyjnych, polega-
jących na nadużywaniu posiadanej pozycji rynkowej. 
Ponadto przedsiębiorcy (w szczególności agenci rozli-
czeniowi) nie mogą wprowadzać żadnych zmian w 
Protokole, by dopasować go do swoich potrzeb lub 
naprawić zidentyfikowane błędy. Pozostają oni bo-
wiem całkowicie zależni od FROB, od którego dobrej 
woli zależy, w jakim zakresie uwzględni uwagi zgła-
szane przez przedsiębiorców do Protokołu. 

„Podsumowując, przyznanie praw wyłącznych FROB 
na dostarczanie protokołu komunikacyjnego pozwala-
jącego na integrację kas rejestrujących z terminalami 
płatniczymi budzi uzasadnione wątpliwości co do 
zgodności z art. 106 ust. 1 TFUE. Przyznanie praw wy-
łącznych FROB może bowiem prowadzić do narusze-
nia szeregu przepisów traktatowych, tj. art. 56 TFUE, 
art. 102 TFUE oraz art. 4 ust. 3 TFUE” – czytamy. 

Niezgodność z unijną swobodą świadczenia usług 

„Obowiązek integracji kas rejestrujących online z 
terminalami płatniczymi za pomocą konkretnego pro-
tokołu komunikacyjnego i ustanowienie w tym zakre-
sie faktycznego monopolu jednego podmiotu (tj. 
FROB) przez państwo może również naruszyć swobo-
dę świadczenia usług 

www.nowyswiat24.com.pl Numer 3(15)/2022

www.nowyswiat24.com.pl Strona 08

Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów

Ciąg dalszy na stronie 9

Wymóg integracji kas fiskalnych z terminalami płatniczym wywołał sprzeciw polskich przedsiębiorców. 
Przepis nakładający taki obowiązek budzi także wątpliwości natury prawnej. Swoje uwagi, niezależnie od 
siebie, zgłosili prawnicy dwóch różnych kancelarii. Krytyczny wobec tempa wprowadzenia przepisów w 
życie jest również Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
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– jedną z podstawowych swobód rynku wewnętrzne-
go – przewidzianą w art. 56 TFUE”, piszą prawnicy. 
Ów artykuł gwarantuje swobodę świadczenia usług 
na rynku wewnętrznym i wymaga, by wszelkie ogra-
niczenia tej swobody były uzasadniane ważnym inte-
resem publicznym oraz były proporcjonalne w sto-
sunku do celu, który chcą osiągnąć (art. 62 w związku 
z art. 52 TFUE). 

„Wielu przedsiębiorców, w szczególności agentów 
rozliczeniowych, na których będzie spoczywał ciężar 
wdrożenia przyjętego rozwiązania, jest kapitałowo 
lub strukturalnie powiązanych ze spółkami z innych 
państw członkowskich, świadczą usługi również w 
innych państwach członkowskich lub mają swoje 
główne przedsiębiorstwo w innym państwie. Choć 
rozwiązanie przyjęte w tzw. Polskim Ładzie nie dys-
kryminuje takich przedsiębiorców świadczących 
swoje usługi w Polsce, to jednak utrudnia takim 
podmiotom korzystanie ze swobody świadczenia 
usług. Muszą oni bowiem dopasowywać swoje urzą-
dzenia płatnicze do szczególnych wymogów krajowy-
ch przyjętych w Polsce, podczas gdy podobne wymogi 
nie są stosowane w innych państwach członkowskich, 
a sama proporcjonalność takiego wymogu budzi uza-
sadnione wątpliwości” – czytamy w opinii. 

To może sprawić, że przedsiębiorcy z innych państw 
członkowskich świadczący usługi również na teryto-
rium Polski mogą być zniechęceni do dalszego 
świadczenia swoich usług w Polsce. A takie 
działanie – jak podkreśla Kancelaria – wyczerpuje 
natomiast znamiona ograniczenia swobody świad-
czenia usług w rozumieniu art. 56 TFUE. 

„Swoboda świadczenia usług gwarantowana w art. 56 
TFUE nie jest absolutna i może być ograniczana ze 
względu na porządek publiczny, bezpieczeństwo pu-
bliczne lub zdrowie publiczne albo inne istotne 
względy interesu publicznego, pod warunkiem, że 
środki ograniczające są zgodne z zasadą proporcjo-
nalności. Zgodnie z testem proporcjonalności, środki 
ograniczające muszą być: uzasadnione nadrzędnym 
interesem publicznym; odpowiednie dla zapewnienia 
osiągnięcia zamierzonego celu, któremu służy; oraz 
nie mogą wykraczać poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia jego celu” – wyjaśniają prawnicy. 

Nawet jeżeli przyjmiemy, że cel rozwiązania praw-
nego przyjętego w art. 19a ust. 3 Prawa przedsię-
biorców stanowi nadrzędny interes publiczny, ist-
nieją uzasadnione wątpliwości co do spełnienia 
dwóch pozostałych warunków. Po pierwsze, przyjęte 
rozwiązanie może nie spełniać zamierzonego celu – 
nadal bowiem nie istnieje obowiązek posiadania ter-
minali do przyjmowania płatności bezgotówkowych, 
a brak takiego obowiązku, w powiązaniu z konieczno-
ścią integracji terminali z kasą rejestrującą online, 
może prowadzić do masowej rezygnacji akceptantów 
z posiadania terminali. 

Po drugie, obowiązek integracji kas rejestrujących 
online z terminalami płatniczymi za pomocą kon-
kretnego protokołu komunikacyjnego i ustanowienie 
faktycznego monopolu jednego podmiotu (FROB) w 
zakresie dostarczania protokołu komunikacyjnego 
nie wydaje się współmierny do osiągnięcia celu regu-
lacji. 

„W konsekwencji można uznać, że rozwiązanie przy-
jęte w art. 19a ust. 3 Prawa Przedsiębiorców z dużym 
prawdopodobieństwem narusza swobodę świadcze-
nia usług przewidzianą w art. 56 TFUE i ze względu 
na swoją nieproporcjonalność nie może być w żaden 
sposób uzasadnione w świetle prawa UE” – podkre-
ślają autorzy memorandum. 

Niezgodność z konstytucyjną wolnością działalności 
gospodarczej 

„Nałożenie na przedsiębiorców obowiązku integracji 
kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi z 
wykorzystaniem konkretnego protokołu komunika-
cyjnego (protokołu FROB) ingeruje w wolność dzia-
łalności gospodarczej gwarantowaną w art. 20 Kon-
stytucji RP” – zaznaczają prawnicy. 

Obowiązek integracji narusza możliwość samodziel-
nego podejmowania decyzji gospodarczych przez 
przedsiębiorców i swobodę ich wyboru w zakresie 
sposobu integracji kas rejestrujących online z termi-
nalami płatniczymi. 

Wolność działalności gospodarczej nie ma charakteru 
absolutnego i może być ograniczana zgodnie z art. 22 
i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Przepisy te wymagają, 
by ograniczenia wolności działalności gospodarczej 
były ustanawiane w drodze ustawy i tylko ze względu 
na ważny interes publiczny. Tymczasem ograniczenie 
wolności działalności gospodarczej w przyjętym roz-
wiązaniu nie nastąpiło w drodze ustawy, tak jak wy-
maga tego Konstytucja RP, czy nawet rozporządzenia, 
lecz w drodze czynności materialno-technicznej Mi-
nistra. 

„W konsekwencji należy uznać, że przyjęte roz-
wiązanie, które ogranicza konstytucyjną 
wolność działalności gospodarczej po-
przez czynność materialno-tech-
niczną Ministra, narusza art. 20 
w zw. z art. 22 i art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP” – czytamy. 

A co z prawami autor-
skimi? 

Niezależnie od tego, 
wątpliwości co do 
praw autorskich 
zgłosili również 
prawnicy innej 
kancelarii, która 
analizowała zakres 
praw autorskich 
protokołu komu-
nikacyjnego FROB 
oraz skuteczność 
rozporządzania 
tymi prawami. W 
memorandum Kan-
celarii Traple Konar-
ski Podrecki i Wspólni-
cy czytamy: „FROB na 
mocy Porozumienia po-
między FROB a COMP sku-
tecznie nabyła pełnię autorski-
ch praw majątkowych do Proto-
kołu na warunkach określonych w 
tymże porozumieniu. Nabywając autor-

skie prawa majątkowe do Protokołu FROB, upraw-
niona została także do licencjonowania tych praw”. 

W ich ocenie „FROB na mocy Porozumienia pomię-
dzy FROB a COMP została uprawniona do licencjo-
nowania autorskich praw majątkowych do Protoko-
łu na rzecz takiego podmiotu jak Skarb Państwa 
(Minister Przedsiębiorczości i Technologii). Równo-
cześnie prawo FROB do przekazania (przeniesienia) 
tych praw na rzecz podmiotów trzecich, w tym Skar-
bu Państwa, ograniczone zostało jedynie do ich 
ewentualnej sprzedaży na warunkach określonych w 
porozumieniu”. 

FROB na mocy Porozumienia pomiędzy FROB a 
Skarbem Państwa udzieliła Skarbowi Państwa na czas 
nieokreślony, nieopłatnej, niewyłącznej i nieodwołal-
nej licencji na korzystanie z Protokołu na polach eks-
ploatacji wskazanych w porozumieniu. Niezależnie 
FROB udzieliła dodatkowo Skarbowi Państwa na czas 
nieokreślony bezpłatnej, niewyłącznej oraz nieodwo-
łalnej licencji na udostępnienie Protokołu (a ściślej 
„opisu Protokołu oraz dokumentacji z nim 
związanej”) na stronie podmiotowej urzędu obsługu-
jącego ministra właściwego ds. gospodarki. 

„FROB nie przekazała (przeniosła) autorskich praw 
majątkowych do Protokołu na rzecz Skarbu Państwa 
(Ministra Przedsiębiorczości i Technologii), a jedynie 
udzieliła Skarbowi Państwa stosownej licencji w za-
kresie określonym w Porozumieniu pomiędzy FROB a 
Skarbem Państwa” – wyjaśniają prawnicy. 

Adrian Dąbek 

rminali i kas fiskalnych  
pisy – ocena prawników 
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Z pańskich ostatnich wypowiedzi można odnieść 
wrażenie, że jest pan przeciwnikiem Polskiego Ładu 
w podatkach. Czy zgadza się pan z tym stwierdze-
niem? 

Nie do końca. Jestem zwolennikiem nowych rozwią-
zań w polskim prawie podatkowym, na które społe-
czeństwo oczekuje od bardzo wielu lat. Każda próba 
podjęcia reform w zakresie finansów państwa jest 
odważna i na pewno będzie przedmiotem krytyki 
społecznej na większą lub mniejszą skalę. Nie unik-
nęliśmy jednak tego, co było problemem chociażby 
Niemiec w latach 90. ubiegłego stulecia, a mianowicie 
rozbudowania aparatu opieki socjalnej państwa i 
włączenia podatków jako narzędzia do realizacji tej 
polityki. Takie rozwiązania się nie sprawdziły, spo-
wodowały takie skomplikowanie przepisów podatko-
wych, że kłopoty z ich stosowaniem mieli nawet księ-
gowi i eksperci podatkowi. Mam wrażenie, że obecnie 
przechodzimy to samo co Niemcy i wiele państw eu-
ropejskich 30 lat wcześniej. Ale szukajmy pozytywów. 
Jestem za ładem podatkowym i uważam, że jest to 
doskonały czas, aby rozpocząć poważną dyskusję na 
temat reformy systemu podatkowego. To fakt, Polski 
Ład przez szereg błędów legislacyjnych i skompliko-
wany sposób rozliczeń wprowadził trochę zamiesza-
nia. Dodatkowo wszedł w życie w trudnym okresie, 
kiedy widzimy wysoki poziom inflacji, która to – 
używając słów Miltona Friedmana – jest „pełzającym 
opodatkowaniem”. Kiedy czytam i słucham wypowie-
dzi ekspertów, mam wrażenie, że to oni pogubili się 
w tym wszystkim. Próbują szybko odnaleźć jakieś le-
karstwo, które ich zdaniem byłoby skutecznym pana-
ceum na bieżące rozterki. Nie ma szybkich i skutecz-
nych rozwiązań, życie społeczno-gospodarcze jest i 
będzie dynamicznie się zmieniać, oczekując od sys-
temu podatkowego przede wszystkim prostych i 
sprawiedliwych rozwiązań. 
Ale Polski Ład podatkowy nie był szybkim rozwią-
zaniem, prace nad projektem trwały co najmniej 
rok, a jednak… 

Tak – i podobna ilość czasu powinna być przewidzia-
na na jego wdrożenie. Doświadczenie mówi, że pro-
jekt wdrażamy przez taki okres, jaki przeznaczyliśmy 
na jego przygotowanie. Dlatego słuszna była propozy-
cja ekspertów gospodarczych, aby ustanowić roczne 
vacatio legis dla nowej reformy, tym bardziej że zgła-
szanych było wiele wcześniejszych uwag co do samej 
jakości przygotowywanego aktu prawnego. Niewąt-
pliwie słuszna idea pomocniczości, wsparcia naj-
uboższych zderzyła się z rzeczywistością nie do koń-
ca przemyślanej konstrukcji prawnej ustawy. 
Wracając do wcześniejszej pana wypowiedzi, czy 
powinniśmy mówić w dalszym ciągu o reformie po-
datkowej, skoro tak duża reforma została już wpro-
wadzona od 1 stycznia 2022 roku? 

Tak. To, co zostało wprowadzone, przy niezbędnych 
poprawkach powinno funkcjonować, by nie zmieniać 
zasad opodatkowania w trakcie roku, ale zdecydowa-
nie jak najszybciej powinniśmy wrócić do szerokiej 
dyskusji społecznej na temat fundamentów przyszłe-
go systemu podatkowego i kierunku prac nad jego 
wprowadzeniem. Pamiętajmy, że zmiany dotyczą tyl-
ko niewielkiej części prawa podatkowego. Potrzeba 
nam stworzyć jeden spójny system podatkowy, zmie-
niający i upraszczający szereg ustaw poczynając od 
Ordynacji podatkowej poprzez ustawy szczegółowe, 
kończąc na ustawie o egzekucji administracyjnej z 
roku 1966. Debata ta powinna odbyć się przy współ-
udziale praktyków, ekspertów i tych, którzy decydują 
o ostatecznym kształcie ustawy podatkowej, a więc z 
udziałem przedstawicieli rządu i parlamentu. Powin-
no być również zainicjowane powstanie zespołu ds. 
przedstawienia projektu nowego systemu podatko-
wego. 

Jak wspomniałem, przede wszystkim musimy odpo-
wiedzieć sobie na pytanie, co będzie fundamentem 
systemu podatkowego, jakie wartości obierzemy jako 
te, które będą podlegały szczególnej ochronie. I tu 
powinniśmy wrócić do korzeni naszej cywilizacji ła-
cińskiej i tam odnaleźć to, co pozwoliło jej wspiąć się 
na wyżyny rozwoju europejskiego. Podstawą w naszej 
cywilizacji była i jest rodzina, troska o własność za-
pewniającą podstawowy byt oraz troska o dobro 
wspólne. To na rodzinie i tych pozostałych uniwer-
salnych wartościach powinniśmy budować przyszły 
system. 
Ale przecież mamy już sporo prorodzinnych rozwią-
zań, zarówno tych funkcjonujących przed styczniem 
2022, jak i wprowadzonych nową ustawą, chociażby 
ulgi dla rodzin wielodzietnych.  
Zgadzam się, mamy dużo zapisów w prawie podat-
kowym preferujących rodzinę. To jest godne uznania, 
ale w praktyce nie wystarczy zaproponować obniże-
nia podatków – w interesie najuboższych lub dobra 
rodziny. Redukcja podatków powinna być odpowie-
dzialna, połączona z analizą budżetu i możliwościami 
jego zmian – z zachowaniem najwyższej ostrożności 
przy finansowaniu deficytu budżetowego za pomocą 
emisji pustego pieniądza. Obniżanie podatków przy 
ciągłej tendencji wzrostu wydatków budżetowych od-
bywa się z pewnością kosztem innych grup społecz-
nych. Należy pamiętać o podstawowej zasadzie w po-
datkach mówiącej o ochronie źródeł opodatkowania, 
czyli po prostu o kurze, która znosi złote jajka. Bez 
ochrony tych źródeł trudno nam będzie zastosować 
jakąkolwiek politykę podatkową, chociażby proro-
dzinną, nie mówiąc o zasileniu budżetu państwa w 
dostateczną ilość środków pieniężnych.  
Mówiąc o prorodzinnym systemie, mam na myśli po-
stawienie rodziny na wyższym poziomie wartości. 
Musimy nadać rodzinie odpowiedni statut w systemie 
prawa podatkowego, dający jej możliwość realizacji 
podstawowych celów i wartości. Prawo podatkowe 
nie definiuje pojęcia rodziny, a można byłoby pokusić 
się o taką definicję, podkreślając nadrzędną wartość 

tej instytucji. Z badań społecznych wiemy, że w Pol-
sce w 49% mamy podstawowy model rodziny, tzn. ro-
dzice-dzieci, ale nie zapominajmy, że 22% rodzin to 
rodziny wielopokoleniowe, o różnym statusie spo-
łecznym, różnych problemach związanych z warun-
kami bytowymi, wiekowymi czy zdrowotnymi. Będąc 
wiele lat praktykiem jako urzędnik skarbowy, słysza-
łem często o bardzo trudnych i złożonych historiach 
rodzinnych od osób ubiegających się o ulgę w spłacie 
zobowiązań podatkowych. Niestety moje możliwości 
decyzyjne były bardzo ograniczone ze względu na 
przepisy prawa. Nie było możliwości pomocy, pomi-
mo realnych sytuacji, na podstawie których pomoc 
taka powinna być udzielona. 
Tak ważny element jak solidaryzm w rodzinie – w 
prawie podatkowym występuje niestety tylko w od-
niesieniu do odpowiedzialności za zobowiązania po-
datkowe. To za mało, żeby mówić o prorodzinnym 
systemie podatkowym. 
Ale dobry system podatkowy to nie tylko ustawo-
dawstwo, to również jego egzekwowanie. 
Słusznie pani zauważyła. Strona wykonawcza ma bar-
dzo istotne znaczenie, dwojakiego rodzaju. Po pierw-
sze, widzimy jakość prawa, możemy ocenić jego 
funkcjonalność w zderzeniu z konkretnymi stanami 
prawnymi. Ocena ta powinna być komunikowana do 
ośrodków odpowiedzialnych za tworzenie prawa, 
prawo powinno być korygowane na podstawie prak-
tyki. To jest sposób na jakość prawa. Powtórzę tu 
myśl prof. Konecznego, że prawo w naszej cywilizacji 
ma charakter aposterioryczny, na podstawie do-
świadczeń, praktyki. W takim ujęciu każda dobra re-
forma systemu podatkowego będzie charakteryzowa-
ła się dłuższym okresem na jej wprowadzenie. 
I tu w kontekście tego, co powiedziałem, da się zaob-
serwować słabość implementacji prawa, jak choćby w 
przypadku Nowego Ładu podatkowego, gdzie widać 
niedostateczną współpracę administracji skarbowej z 
częścią Ministerstwa Finansów odpowiedzialną za 
legislację prawa podatkowego.
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Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów

5 stycznia opublikowano jednak stworzone wspól-
nymi siłami cztery scenariusze. Książka je zawierają-
ca nosi tytuł „Ces guerres qui nous attendent, 
2030-2060” (Wojny, które nas czekają, 2030-2060). 
Czy przedstawiany w nich rozwój wypadków jest 
wiarygodny? Sprawdzamy poniżej na jednym przy-
kładzie. 
Wszystkie opracowane przez pisarzy scenariusze tak 
naprawdę znajdują oparcie w prognozach ekspertów z 
różnych uczelni i instytucji, autorzy tylko oprawili je w 
ramy powieściowe, dodając spójną narrację. Zrealizo-
wano różne pomysły – zmasowany atak na Kourou, 
zhakowanie neuronowych interfejsów, konfrontację 
konkurencyjnych rzeczywistości wirtualnych czy bu-
dowę hiperfortec. Pisarze pracowali dla francuskiego 
rządu dwa lata. „Aby móc prezentować siebie bez 
uprzedzeń i barier mentalnych, potrzebny jest pewien 
stan umysłu. To jest sposób myślenia pisarzy science 
fiction i rysowników” – wyjaśnia Emmanuel Chiva, 
dyrektor AID, oddziału Generalnej Dyrekcji Uzbroje-
nia, który prowadził ten projekt. 
Do Red Team należą: Jeanne Bregeon, DOA (pseudo-
nim Hervé’a Albertazziego), Xavier Dorison, Hermès 
(pseudonim), Laurent Genefort, Romain Lucazeau, 
Xavier Mauméjean, Capitaine Numericus (pseudonim), 
François Schuiten i Virginie Tournay. 
Scenariusz pierwszy: atak na Kourou 

Pierwszy opracowany przez Red Team scenariusz za-
biera nas w niedaleką przyszłość, do 2026 r., kiedy 
Francja wraz z 22 partnerami rozpoczęła realizację 
projektu budowy windy kosmicznej – gigantycznego 
kabla, który miał połączyć powierzchnię naszej plane-
ty z orbitą geostacjonarną. Stację naziemną postawio-
no w Kourou (Gujana Francuska), gdzie podjęto prace 
montażowe 36 tys. kilometrów kabla. Projekt miał za-
jąć kilka dziesięcioleci, ale w jego rezultacie możliwe 
byłoby umieszczanie na orbicie statków wydobywczy-
ch bez konieczności wystrzeliwania ich kosztownymi 
rakietami. Jednocześnie na środku Atlantyku powstał 
kraj piratów – zwany P-Nation – który składał się z gi-
gantycznych pływających slumsów. Kraj ten zamiesz-
kiwało 150 mln migrantów ekonomicznych i klima-
tycznych, którzy wcześniej nie znaleźli schronienia w 
żadnym z bogatych krajów segregujących swoich 

obywateli za sprawą wszczepianych chipów. P-Nation 
zaczyna się zbroić. Przenosimy się kolejne dekady do 
przodu, do lata 2042 r. 
Fragment 
„4 sierpnia 2042 r. P-Nation wysyła siły desantowe ze 
swojej tylnej bazy w Colmena na pokładzie barek ste-
alth i mini łodzi podwodnych. Na płycie startowej roz-
poczyna się odliczanie. Trzy… dwa… jeden… Ogromny 
Ariane-Heavy startuje. Wznosi się, podczas gdy armia 
piratów, po zabezpieczeniu plaży, gromadzi się. Alarm 
zostaje w końcu ogłoszony, ale piracki komandos ma 
przewagę. Pędzą w kierunku Gujańskiego Centrum 
Kosmicznego. Kilka minut przed zestrzeleniem, kilka 
kilometrów od Kourou pojawił się niezidentyfikowany 
okręt podwodny. Jego górny właz otwiera się i wysuwa 
się lufa railguna, elektromagnetycznie przyspieszanej 
broni zdolnej do wysyłania pocisków o hiperprędkości. 
Kiedy pocisk zostanie wystrzelony, bardzo trudno jest 
go odeprzeć. Wszystko, co musi zrobić, to po prostu 
strzelać… I to właśnie robi. W błękicie Kourou rozkwi-
ta czarny kwiat eksplozji Ariane. O godz. 11.30 P-Na-
tion informuje władze francuskie, że dziesięć wyrzutni 
rakietowych zostało wycelowanych w zakład produku-
jący kable do wind kosmicznych”. 
Analiza 

Scenariusz ten zakłada rychłe pojawienie się przewro-
tów społecznych. Miałyby one być spowodowane ru-
chami migracyjnymi, które już teraz nabierają zna-
czenia w Europie i Afryce. Także pomysł identyfika-
cyjnych chipów jest wiarygodny, jeśli połączymy bio-
metryczne dokumenty tożsamości ze smartfonami. Na 
razie nie podejmowano projektów kosmicznych wind, 
technologia tego typu nie jest opracowywana, ale ist-
nieją plany eksploatacji zasobów mineralnych księżyca 
sięgające już roku 2030. Zachodzą natomiast duże po-
stępy w dziedzinie okrętów podwodnych, a działo 
elektromagnetyczne używane przez piratów (railgun) 
będzie niedługo na wyposażeniu armii amerykański-
ch, rosyjskich i chińskich, później zapewne – europej-
skich. 
Scenariusze Red Team oraz materiały ilustracyjne do-
stępne są pod adresem www.redteamdefense.org. 

Źródło: Le Point

Francuskie służby latem 2019 r. rozpoczęły dość zaskakującą i oryginalną inicjatywę. Defence 
Innovation Agency (DIA) zaangażowało dziesięciu pisarzy science fiction, których zadaniem 

było snucie fantazji na temat wojen, konfliktów i zagrożeń przyszłości. Minister francuskich sił 
zbrojnych Florence Parly zachęcała autorów: „Zaskoczcie nas, wstrząśnijcie nami, wyrwijcie nas 
z naszych przyzwyczajeń i wygody” i wyraziła nadzieję, że pisarze staną się „zwiadowcami dróg, 

których nie widzieliśmy lub których nie chcemy widzieć”. Grupa przyjęła nazwę Red Team, a 
niektóre opisywane przez nią scenariusze są klasyfikowane jako tajne, ponieważ mogłyby 

dostarczać agresorom potencjalnych pomysłów! 

adem?
Nawet same służby podatkowe miały problem z rozli-
czeniem zaliczek w podatku wśród własnych pracow-
ników. Widać brak dostatecznej współpracy i komuni-
kacji. 
Po drugie, samo stosowanie prawa podatkowego, gdzie 
czasami nadużywane są przepisy w stosunku do po-
datnika. Przytoczę tu kilka przykładów: bardzo szero-
kie kompetencje organów finansowych, które mogą 
zablokować rachunek podatnika, ograniczyć korzysta-
nie z prawa własności na nieruchomości czy zabezpie-
czyć zobowiązanie podatkowe na majątku podatnika 
jeszcze przed faktycznym powstaniem zobowiązania. 
Zdarzają się również przypadki wstrzymywania należ-
nego zwrotu podatku VAT czy wszczynania postępo-
wań karnych skarbowych po to, aby nie dopuścić do 
przedawnienia zobowiązania podatkowego. 
To są rzeczy naganne, które podważają zaufanie do 
działania organów podatkowych, dlatego zgodnie z za-
sadami naszej cywilizacji podstawowym wyznaczni-
kiem naszych działań powinna być etyka i prawo, które 
czerpie swoje zasady z etyki. W przeciwnym wypadku 
istnieje zagrożenie, że w imię prawa można uczynić 
wszystko, nawet dopuścić się niesprawiedliwych czy 
nieakceptowalnych społecznie rozwiązań. 
Czy w takim razie widzi pan minister niesprawiedli-
wość rozwiązań w nowych regulacjach podatkowych? 

Powiem ogólnie – Święty Tomasz w jednym ze swoich 
dzieł napisał: „Tak jak część i całość są tym samym w 
pewnym stopniu, tak to, co należy do całości, w pew-
nym stopniu należy i do części”.  Nie jest to łatwe dla 
rządzących, którzy mają za zadanie wykonywać ciężkie 
i odpowiedzialne obowiązki na rzecz dobra wspólnego. 
Podstawowym obowiązkiem każdego – w myśl wspo-
mnianej zasady – jest otaczanie na równi wszystkich 
klas społecznych, żeby przestrzegając ściśle przepisów 
sprawiedliwości, nie dopuścić do rozwiązań wątpliwy-
ch moralnie w odczuciu społecznym. I tu właśnie do-
strzegamy istotę myśli cywilizacji łacińskiej, jak już 
wspomniałem wcześniej, pierwszeństwa etyki nad 
prawem. Myślę, że odpowiedź na pani pytanie każdy 
odnajdzie indywidualnie. 
Jako katolik uznaję społeczną naukę kościoła za cenny i 
bardzo istotny wkład w rozwiązywanie problemów 
społecznych. Warto sięgnąć do tego dzieła opartego o 
myśl dojrzewającą przez wiele pokoleń. W nauce tej 
pojęcie dobra wspólnego odgrywa kluczową rolę. Po-
datki są niczym innym jak indywidualną daniną na 
rzecz dobra wspólnego, dobra, które opiera się na 
trzech przesłankach: godności człowieka, zapewnieniu 
przez władzę dobrobytu i rozwoju społecznego oraz 
społecznego ładu i sprawiedliwego porządku, który 
jest warunkiem funkcjonowania każdej organizacji. 
Nauka ta jest skierowana do wszystkich i dotyczy 
wszystkich bez wyjątku. 
Dziękuję za wywiad. 

Paweł Cybulski – Były wiceminister finansów i zastępca 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w latach 
2016-2017 brał czynny udział w budowie struktur Krajo-
wej Administracji Skarbowej, obecnie doradca podatko-
wy, szkoleniowiec i wykładowca akademicki, ekspert Pol-
skiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Polskiego To-
warzystwa Gospodarczego, skarbowiec z wieloletnim do-
świadczeniem pracy od najniższych struktur, poprzez 
kierowanie urzędami skarbowymi, Izbą Skarbową w 
Warszawie aż do nadzoru i kierowania pracą całego apa-
ratu skarbowego w latach 2017-2019 w ramach sprawo-
wanej funkcji ministra. Posiada również 8 letni staż w 
spółce Skarbu Państwa gdzie zajmował się problematyką 
kontroli dochodzeniowo-śledczej. Czynnie uczestniczył 
m.in. w budowie programu współdziałania w Minister-
stwie Finansów oraz uszczelnieniu podatków VAT i CIT. 

Rozmawiała: Wiesława Dróżdż 
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Francuskie służby zatrudniły pisarzy science fiction 
do układania scenariuszy możliwych w przyszłości 

konfliktów. „LePoint” analizuje jeden z nich 



 

Do strefy euro należy obecnie 19** z 28 państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Francja ostatecz-
nie zrezygnowała z franka i przeszła na euro 1 stycz-
nia 2002 roku. Zdecydowana większość francuskiej 
klasy politycznej – od skrajnej lewicy po prawicę – 
kiedy głosowała w 1992 roku za przyjęciem traktatu 
z Maastricht ratyfikującego przejście na euro, obie-
cywała korzyści związane z jednolitą walutą. Warto 
przypomnieć, że Francuzi przyjęli traktat bardzo 
niewielką większością – 51 proc. głosów. 
Powszechnie uważano, że euro będzie czynnikiem 
wzrostu PKB, konwergencji i nadrabiania zaległości 
przez państwa członkowskie. Nowa waluta, zarządza-
na przez niezależny Europejski Bank Centralny 
(EBC), miała gwarantować stabilność cen, liczono też, 
że jako waluta międzynarodowa będzie skutecznie 
konkurować z dolarem. Przedstawiana była także 
jako sposób na zakończenie kryzysów kursowych i 
dewaluacji, które wpływały na handel pomiędzy kra-
jami EWG. 
Maxime de Blasi, oceniając 20 lat funkcjonowania 
wspólnej europejskiej waluty we Francji, korzysta z 
danych pochodzących z Banku Światowego i OECD. 
Wyciąga druzgocące wnioski:żaden z zapowiadanych 
celów nie został osiągnięty – ani wzrost gospodarczy, 
ani konwergencja, obniżenie inflacji czy status mię-
dzynarodowy. 
Euro czynnikiem wzrostu gospodarczego i dobroby-
tu? 
Nic bardziej mylnego. Nie dość, że euro nie przyczy-
niło się do wzrostu gospodarczego we Francji, to sta-
ło się wręcz przeciwnie – od czasu wprowadzenia 
nowej waluty zmniejszył się on o połowę. Podczas gdy 
średni wzrost francuskiego PKB w ujęciu ilościowym 
(bez inflacji) wynosił 2,2 proc. rocznie w latach 
1980-2000, to w ciągu ostatnich 20 lat było to jedynie 
1,1 proc. rocznie (z wyłączeniem skutków 
kryzysu subprime w 2008 r. i COVID-19 w 2020 r.). Na 
dodatek ta słabość wzrostu dotyczy całej strefy euro – 
od 2002 r. wynosi on zaledwie 1,5 proc. rocznie. To 2-
4 razy mniej niż w przypadku największych potęg go-
spodarczych, takich jak Chiny czy USA. Z kolei Wielka 
Brytania, z którą Francja była zrównana w latach 90., 
odnotowała w tym okresie podwójny wzrost, pozosta-
jąc poza strefą euro. 
Euro jako czynnik konwergencji i nadrabiania zale-
głości między państwami? 
Również w tym przypadku nadzieje okazały się płon-
ne. Dla przykładu – Niemcy od czasu wprowadzenia 
euro odnotowują wzrost o 2 proc. rocznie. Tymcza-
sem dla Włoch rok 2002 oznaczał bezprecedensowy 
spadek wzrostu w porównaniu z sąsiadami, z 1,7 proc. 
w latach 90. do 0 proc. od 2002 roku. W rezultacie, 
gdy w ciągu 20 lat PKB Niemiec wzrosło o 40 proc., to 
PKB Francji wzrosło o połowę mniej, PKB Włoch ule-
gło stagnacji, a PKB Grecji spadło o 10 proc. Oznacza 
to, że wbrew oczekiwaniom nie wyrównano różnic 
między państwami, a wręcz przeciwnie – te gospo-
darki jeszcze bardziej się rozeszły. Co gorsza, roz-
bieżność ta zachodzi również wewnątrz poszczegól-
nych krajów: podczas gdy przemysłowa północ Włoch 
odnotowuje wzrost o 1 proc. rocznie, południe znaj-
duje się w ciągłej recesji wynoszącej -1 proc. rocznie. 
We Francji można zaobserwować taką samą rozbież-
ność między stałym wzrostem Ile-de-France a wzro-
stem regionów, w których następuje deindustrializa-
cja. 
Wspólna waluta wcale więc nie wyrównała szans – 
najbogatsze kraje i regiony stają się jeszcze bogatsze, 
a najbiedniejsze jeszcze biedniejsze. Są one poddane 
bezpośredniej konkurencji na dużym rynku we-
wnętrznym, bez możliwości przywrócenia równowa-

gi i nadrobienia zaległości, jaką dają działania w za-
kresie kursu waluty krajowej, z których z kolei w peł-
ni korzystają obszary już konkurencyjne. Wcześniej 
konkurencyjne dewaluacje walut narodowych po-
zwalały francuskim czy włoskim firmom wyrówny-
wać różnice w produktywności w stosunku do nie-
mieckich landów poprzez konkurencyjność cenową. 
Od czasu wprowadzenia euro jest to niemożliwe. Po-
zostały wymuszone cięcia płac lub emigracja do ob-
szarów wzrostu. 
To wszystko przewidział ekonomista Robert Mundell, 
laureat Nagrody Nobla. Ostrzegał on, że strefa euro 
nie jest optymalnym obszarem walutowym z powodu 
ogromnych różnic w strukturze gospodarczej i kon-
kurencyjności między państwami, a w obrębie samy-
ch państw – między regionami. Przy wspólnej walu-
cie różnice te muszą się więc pogłębiać. To z kolei 
powoduje migrację pracowników z obszarów kurczą-
cych się do rozwijających się, co jest bardzo widoczne 
np. we Włoszech. Taka sytuacja nie jest niczym no-
wym: zjednoczenie monetarne Włoch w 1860 roku i 
Deutscher Zollverein (Niemiecki Związek Celny) w 
1834 roku nie zniwelowały istniejących wcześniej róż-
nic między regionami, a wręcz przeciwnie. Wspólna 
waluta dodatkowo wystawia na próbę solidarność 

między państwami europejskimi, które z niej korzy-
stają, a pozostałymi, spoza strefy euro. 
Koniec kryzysów walutowych dzięki euro? 
W przypadku wspólnej waluty kryzysy walutowe z 
definicji nie istnieją, ponieważ parytety zostały usta-
lone raz na zawsze. „Czy jednak stanowiło to pro-
blem, skoro przedsiębiorstwa mogły łatwo zabezpie-
czyć się przed wahaniami stóp procentowych na ryn-
kach finansowych? Co gorsza, te kryzysy kursowe zo-
stały w ciągu 20 lat zastąpione znacznie poważniej-
szymi kryzysami budżetowymi, ponieważ postawiły 
państwa w sytuacji bankructwa i buntu” – zauważa 
Maxime de Blasi. Wystarczy wziąć za przykład kryzys 
grecki. Powszechnie krytykuje się tu zaniedbania 
Greków. Jednak kryzys w 2010 roku pojawił się wła-
śnie dlatego, że walutą Grecji jest euro – a to kraj, 

który wytwarza 1 proc. PKB strefy euro i nie spłacił 
jeszcze swojego długu. Prawda jest taka, że gdyby 
Grecja zachowała dawną walutę, to ten kryzys nigdy 
by się nie wydarzył. Mając drachmę, Grecy mogliby ją 
zdewaluować, przywracając równowagę budżetową i 
handlową w kraju. Podobnie kryzys hiszpański w 2010 
r. nie mógłby wystąpić bez nadmiernego napływu 
płynności związanej ze strefą euro. 
Euro walutą międzynarodową? 
Wbrew oczekiwaniom, euro ma udział w rynku ściśle 
równy udziałowi walut, które zastąpiło. Nie zyskało 
nawet odrobiny siły dolara, będącego niekwestiono-
waną walutą międzynarodową przez ostatnie 50 lat. 
Dolar pozwala Stanom Zjednoczonym zmuszać resztę 
świata do finansowania przepaści, jaką jest ich po-
dwójny deficyt budżetowy i handlowy, ponieważ 
wszystkie światowe banki centralne posiadają rezer-
wy i aktywa w dolarach. Są zatem zobowiązane 
wspierać tę walutę, aby zapobiec załamaniu jej war-
tości. Również z tego punktu widzenia euro jest po-
rażką: jego udział w światowych rezerwach waluto-
wych wynosi 20 proc., podczas gdy dolar nadal sta-
nowi 62 proc. Co więcej, 50 proc. światowego handlu 
nadal odbywa się w dolarach, zwłaszcza jeżeli chodzi 
o handel surowcami i ropą. 

Euro gwarancją stabilności cen? 
Misją EBC, zgodnie z postanowieniami traktatów eu-
ropejskich, jest kontrolowanie inflacji poprzez dzia-
łania w zakresie stóp procentowych. W tej kwestii 
zmiana jest minimalna: w latach 1986-2001 inflacja 
we Francji wynosiła 2,1 proc. rocznie, a od czasu 
wprowadzenia euro – 1,5 proc. rocznie. Chociaż ofi-
cjalnie inflacja jest pod kontrolą, to odczucia Francu-
zów, a także wielu mieszkańców innych państw strefy 
euro, są zupełnie inne. Większość z nich ma poczucie 
utraty siły nabywczej w stosunku do swojej dawnej 
waluty narodowej, zwłaszcza w odniesieniu do pod-
stawowej, codziennej konsumpcji i cen energii. We-
dług sondażu przeprowadzonego dla portalu Money 
Vox, 80 proc. mieszkańców Francji uważa, że zmniej-
szyło to ich siłę nabywczą. 
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Euro – waluta, która nie spełniła 

Ciąg dalszy na stronie 13

Okres 20 lat od wprowadzenia euro we Francji ocenia dla „Le Figaro” Maxime de Blasi. Autor jest absolwentem 
ENA*, byłym profesorem inżynierii elektrycznej, eseistą i autorem tekstów piosenek. 
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Należy zauważyć, że zmniejszenie wzrostu o połowę 
od 2002 r. z pewnością przyczyniło się do takiego 
efektu w równym stopniu co inflacja. 
Strefa euro dzisiaj 
Oczekiwania i cele związane z wprowadzeniem 
wspólnej waluty nie zostały osiągnięte. Korzyści na-
tomiast są niewielkie: brak konieczności wymiany 
waluty przy przemieszczaniu się w strefie euro, brak 
opłat za wymianę, brak wahań kursów. Mimo wyraź-
nej porażki większość Francuzów nie chce powrotu 
franka. Euro wydaje się tematem tabu również w 
kampanii prezydenckiej. Żaden z kandydatów na 
prezydenta nie opowiada się za wyjściem ze strefy, 
co pozwoliłoby Francji odzyskać suwerenność walu-
tową i dało możliwość dewaluacji waluty w celu po-
prawy konkurencyjności cenowej. 
„Ale jak możemy powoływać się na «wspólne życie» 
w kontekście ukrytego kryzysu spowodowanego sła-
bym wzrostem, którego doświadczamy od 20 lat, 
oraz w kontekście wzrostu nierówności społecznych 
i przestrzennych, które euro uwydatnia? Poza co-
dziennym zarządzaniem, gdzie leży odwaga poli-
tyczna i wizja interesu narodowego w perspektywie 
średnio- i długoterminowej? Ocena 20 lat tej polityki 
w odniesieniu do osiągniętych wyników jest wszyst-
kim, czego się od nich oczekuje” – pisze autor. 
Euro jest postrzegane domyślnie jako wymuszone 
dostosowanie do konkurencyjności jakościowej pro-
duktów, a nie konkurencyjności cenowej. EBC nie 
lubi przy tym słów „dewaluacja” i „inflacja”, które są 
jednak instrumentami polityki gospodarczej po-
wszechnie stosowanymi przez Stany Zjednoczone, 
Chiny, Japonię i Rosję. 
Strefa euro składająca się z 19 krajów o skrajnie róż-
nych strukturach gospodarczych i społecznych 
jest catch-all, imperium bez środka. Jednak polityki 
monetarnej nie da się oddzielić od solidarności poli-
tycznej, a ta ostatnia wymaga funkcjonowania jedno-
rodnych systemów. Tymczasem te kraje nie są do 
siebie podobne. Francja różni się od większości z 
nich, szczególnie że dominuje w nich tradycyjny cel 
stabilności cen i kontroli deficytu. Jest on na porząd-
ku dziennym w Niemczech, Austrii i Holandii, tym-
czasem nigdy nie był stosowany we Francji w per-
spektywie długoterminowej. 
Co więc należałoby zrobić? Maxime de Blasi uważa, 
że coś przeciwnego: „stworzyć wspólną walutę tylko 
z ograniczoną liczbą krajów o niekonkurujących ze 
sobą strukturach gospodarczych, zgadzających się 
na transfery budżetowe i cel pełnego zatrudnienia, 
przypisując walucie jej rolę polityczną i gospodarczą, 
na wzór celu pełnego zatrudnienia, który pojawia się 
w statutach amerykańskiego banku centralnego FED 
i tak, jak robią to wszystkie największe gospodarki 
świata”. 
W praktyce rozbieżność w trajektoriach wzrostu 
państw strefy euro nie jest możliwa do utrzymania w 
perspektywie średnioterminowej. Szczególnie doty-
czy to Włoch, które wytwarzają 10 proc. PKB strefy, a 
które od 20 lat cierpią z powodu stagnacji i rosnącej 
rozbieżności między Północą a Południem. „Obecny 
artefakt euro wcześniej czy później zostanie potę-
piony przez historię, która nie bierze pod uwagę 
średnich. I nie będzie to katastrofa zapowiadana 
przez niektórych, chcących zakazać jakiejkolwiek 
debaty: kapitał ludzki, przemysł i know-how będą 
zawsze obecne, niezależnie od waluty” – podsumo-
wuje autor. 

* École nationale d’administration – francuska 
uczelnia, w której kształcą się elity polityczne kraju. 
** Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, 
Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Ło-
twa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Słowacja, 
Słowenia i Włochy. 

Źródło: Le Figaro

oczekiwań Google zbiera informacje o geo-
lokalizacji mimo zablokowanych 

ustawień

Google okłamał swoich klientów, twierdząc, że rezy-
gnacja z przechowywania „historii lokalizacji” albo 
zmiana innych ustawień przeglądarki wystarczy, by 
firma nie przechowywała danych na temat miejsc, w 
których pojawiali się klienci – twierdzi pozew wnie-
siony w Sądzie Najwyższym Dystryktu Kolumbii przez 
prokuratora Karla Racine’a. Zamiast tego Google wy-
korzystuje wyszukiwarkę, aplikację Mapy, a także 
usługi Wi-Fi i Bluetooth do gromadzenia 
danych na temat lokalizacji użytkow-
ników. 
„W rzeczywistości, niezależnie od 
wybranych ustawień, konsumen-
ci korzystający z produktów 
Google nie mają innej możliwo-
ści, jak tylko pozwolić spółce na 
zbieranie, przechowywanie i 
wykorzystywanie ich lokalizacji” 
– czytamy w pozwie. „Mówiąc 
prościej, nawet gdy urządzenie 
mobilne użytkownika jest ustawione 
tak, aby odmówić Google dostępu do 
danych o lokalizacji, firma znaj-
duje sposób, aby nadal ustalać 
lokalizację użytkownika”. 
Podobne pozwy trafiły do sądów w innych amerykań-
skich stanach, Indianie i Teksasie. Google nie zgadza się 
z tymi zarzutami.Rzecznik Google José Castañeda sko-
mentował: „Prokuratorzy generalni wnoszą sprawę 
opartą na niedokładnych twierdzeniach i nieaktualnych 
danych dotyczących naszych ustawień. Zawsze wbudo-
wywaliśmy funkcje prywatności w nasze produkty i za-
pewnialiśmy solidne kontrole danych o lokalizacji. Bę-
dziemy się energicznie bronić i tłumaczyć nasze działa-
nia 

Castañeda podkreślił, że Google dokonało w ostatnich 
latach wielu zmian mających na celu zwiększenia pry-
watności. Wśród nich znalazł się na przykład łatwiejszy 
dostęp do ustawień lokalizacji, a także wykorzystywanie 
w algorytmach wyszukiwania przybliżonej lokalizacji 
osoby, a nie jej dokładnej lokalizacji. 
Stan Waszyngton domaga się ukarania Google grzywną, 
a także zwróceniu danych, które firma uzyskała z jakie-
gokolwiek niezgodnego z prawem postępowania oraz 
„wszelkich algorytmów opracowanych z użyciem takich 
danych”. 
Według pozwu Google śledzi lokalizację za pośrednic-
twem smartfonów różnych producentów, także na 
iPhone’ach marki Apple mających system operacyjny 
iOS oraz smartfonach Samsunga z systemem operacyj-
nym Google Android. 
Dane o lokalizacji zbierają różne aplikacje należące do 
Google, w tym wyszukiwarka (Google Search), nawigacja 
(Google Maps) czy YouTube. Według wniesionej skargi 
dane o lokalizacji pobierane są także wtedy, kiedy nie 
jest to w żaden sposób potrzebne do wspierania funk-
cjonalności danej aplikacji czy usługi. 
Jako dowody w pozwie pojawiają się wewnętrzne do-
kumenty firmy. W jednym z nich pracownik miał 
stwierdzić, że w ustawieniach użytkownika konta 
Google interfejs „sprawia wrażenie zaprojektowanego 
tak, aby zmiana ustawień była możliwa, ale na tyle 
trudna, by ludzie nie byli w stanie tego rozgryźć”. 
Amerykańskie pozwy pojawiają się w chwili, kiedy tam-
tejsi ustawodawcy rozważają możliwość prawnego za-
gwarantowania szerokich zabezpieczeń prywatności, 
ponieważ aktualne zabezpieczenia prawne chroniące 

prywatność konsumentów wydają się niewystarczające, 
o czym od lat alarmują różne skargi i pozwy. 
Skargi na technologicznych gigantów wpływały także od 
konkurencyjnych firm, które twierdziły, że niemożliwa 
jest uczciwa konkurencja, kiedy Google swobodnie 
gromadzi dane geolokalizacyjne użytkowników. 
Jeff Chester, dyrektor wykonawczy Centrum Cyfrowej 

Demokracji, która działa na rzecz ochrony pry-
watności i konsumentów w sieci, uważa, że 

nowe pozwy „pomogą jeszcze bardziej 
zmotywować organy regulacyjne w 

Federalnej Komisji Handlu do ogra-
niczenia tego rodzaju praktyk, które 
stają się coraz silniejsze”. 
Chester uważa, że członkowie Fe-
deralnej Komisji Handlu, łącznie z 
przewodniczącą Liną Khan, mają 
świadomość tego, że pozwolili 

„temu problemowi, temu koszmaro-
wi rosnąć, ponieważ nie zrobili nic w 

sprawie modelu biznesowego”. 
Federalna Komisja Handlu rozważa 
obecnie nowe zasady ochrony 
prywatności w Internecie, które 
mogłyby ograniczyć aktualne prak-

tyki zbierania informacji o użytkownikach, jakie stosują 
Google i inne firmy. 
Członkowie amerykańskiego Kongresu również zasta-
nawiają się nad możliwością wprowadzenia ustawowej 
ochrony użytkowników, zwłaszcza dzieci. Pomysł ten 
ma już dwupartyjne poparcie. 
Mimo to istnieją spore przeszkody dla wprowadzenia 
tego typu ustawy. Jedną z nich jest złożoność potrzeb-
nych regulacji. Inną – poziom (dynamicznie zmieniają-
cych się) praw dotyczących prywatności w obrębie po-
szczególnych stanów, który może być sprzeczny z pla-
nowanym standardem federalnym. 
Jednak Racine uważa, że znaczenie wniesionego pozwu 
jest na tle bezczynności Kongresu jeszcze większe. 
„Wiemy niestety, że Kongres nie będzie prawdopodob-
nie w stanie regulować, stanowić prawa wokół tych 
trudnych pytań. Są sparaliżowani” – przyznał. 
Niektórzy prawnicy uważają jednak, że sądy mogą nie 
ułatwiać sprawy. Jules Polonetsky, dyrektor generalny 
Future of Privacy Forum, powiedział, że „bez komplek-
sowego krajowego prawa o ochronie danych sądy 
utrudniły wysuwanie takich roszczeń, gdy firmy mogą 
wskazać na ujawnienia polityki prywatności”. 
W tej chwili Google walczy z trzema pozwami antymo-
nopolowymi – dwa z nich pochodzą od grup stanów, 
trzeci z Departamentu Sprawiedliwości. Firmie zarzuca 
się antykonkurencyjne zachowanie w obrębie reklam i 
algorytmów wyszukiwania. Google zaprzeczyła stawia-
nym zarzutom. 
W maju 2020 r. prokurator generalny Arizony także po-
stawił Google zarzuty związane ze śledzeniem lokaliza-
cji. Sprawa – będąca nadal w toku – jest bardzo podob-
na do niedawno wniesionych pozwów. 
Amerykańskie pozwy powołują się zwykle na artykuł 
Associated Press z roku 2018, gdzie znalazła się infor-
macja o niezgodności praktyk stosowanych przez 
Google z oświadczeniami składanymi użytkownikom. 
Według amerykańskiego prawa ochrony konsumentów 
wszelkie nieuczciwe albo wprowadzające w błąd działa-
nia wymierzone w konsumentów są nielegalne. 

Źródło: Wall Street Journal

4 marca 2022   -   Warszawa – Polska

ADOBE.STOCK

Jak wynika z pozwów złożonych w Waszyngtonie oraz innych stanach USA, Google 
oszukuje konsumentów, śledząc ich lokalizację nawet wtedy, gdy wyłączą oni tę 

funkcję na swoich smartfonach lub w przeglądarkach internetowych. 



 

W tej chwili przedsiębiorstwo jest na etapie poszu-
kiwania dyrektora ds. badań klinicznych do swojej 
siedziby we Fremont w Kalifornii. Będzie on miał 
okazję na ścisłą współpracę z najlepszymi lekarzami 
i inżynierami o innowacyjnym podejściu, jak rów-
nież pierwszymi uczestnikami badań. Nie podano 
jednak żadnych wskazówek, kiedy rozpoczną się te-
sty na ludziach. Wiadomo tylko, że w USA taka praca 
wymaga minimum 3 lat doświadczenia w zakresie 
regulacji urządzeń medycznych. 
Neuralink zajmuje się stworzeniem w pełni implan-
towanego, bezprzewodowego i wysokokanałowego 
interfejsu mózg-maszyna (BMI), który ma umożliwić 
sparaliżowanym osobom bezpośrednie wykorzystanie 
aktywności neuronowej do szybkiej i prostej obsługi 
komputerów i urządzeń mobilnych, a także zroboty-
zowanych kończyn. Wynalazki Neuralink mają w 
przyszłości pomóc również chorym na autyzm czy 
schizofrenię. 
Próby na zwierzętach przyniosły obiecujące rezultaty. 
Makak o imieniu Pager nauczył się poruszać kurso-
rem na ekranie komputera tylko za pomocą aktywno-
ści neuronowej. Użyto w tym celu 1 024 elektrody za-
implementowane w urządzeniu służącym do rejestra-

cji i trans-
misji dany-
ch. 
Na innym 
filmie de-
monstracyj-
nym zapre-
zentowano 
świnię o imie-
niu Gertruda z 
chirurgicznie wsz-
czepionym urządze-
niem monitorującym 
mózg. Chip zbierał dane w 
trakcie, gdy zwierzę się poruszało. 
Pozyskane informacje pozwolą na stwo-
rzenie lepszych i poręczniejszych bezprzewodowych 
implantów w mózgu, których umieszczenie nie bę-
dzie wymagało poważnej operacji. Obecne urządzenie 
wielkości dużej monety wszczepia się w czaszkę pa-
cjenta, a ultracienkie przewody zostają podłączone 
bezpośrednio do mózgu. 
Na szczycie Rady Wall Street Journal Musk poinfor-
mował: „Mamy nadzieję zastosować to u osób z po-

ważnymi urazami rdzenia kręgowego już w przyszłym 
roku, gdy tylko otrzymamy zatwierdzenie ze strony 
FDA. Neuralink da nam szansę przywrócić takim lu-
dziom pełną funkcjonalność ciała. Wiemy już, że dzia-
ła dobrze u małp, jednak przeprowadzamy dalsze te-
sty, które potwierdzają, że jest to bezpieczne i nieza-
wodne oraz łatwe do usunięcia urządzenie”. 

Źródło: The Times 

Położone na terenie byłych wieców NSDAP w No-
rymberdze muzeum nazizmu weszło w posiadanie 
ogromnej kolekcji pozostałości po dawnym reżimie. 
I to w zupełnie nieplanowany sposób. Niedługo po 
jego otwarciu mieszkańcy zaczęli przynosić najróż-
niejsze pamiątki po III Rzeszy od pokoleń przecho-
wywane w ich rodzinach. 

Kolekcja rozrosła się do tysięcy książek, z licznymi 
egzemplarzami „Mein Kampf”, setek rzecz, od figurek 
Adolfa Hitlera i sztyletów SS, po ogromnego, żeliw-
nego orła ze skrzydłami o rozpiętości 10 stóp. 
Centrum Dokumentacji, mieszczące się w północnym 
skrzydle ogromnej, niedokończonej hali kongresowej 
nazistów, obecnie jest rozbudowywane, co pozwoli 
na potrojenie liczby zwiedzających mogących odwie-

dzać muzeum każdego roku. W nowych salach znaj-
dzie się wiele eksponatów przekazanych przez oby-
wateli. 
Jednak sporym wyzwaniem dla kuratorów jest doko-
nanie właściwej selekcji. Zwiedzający zaczęli sponta-
nicznie zgłaszać się do pracowników z posiadanymi 
pamiątkami, których nie chcieli trzymać, wyrzucać 
ani sprzedawać na lukratywnym rynku bibelotów z 
III Rzeszy. Muzeum wydało się im odpowiednim 
miejscem, żeby właściwie i z wyczuciem zająć się 
eksponatami. 
„To nie jest łatwy temat” – powiedział 53-letni dyrek-
tor muzeum Florian Dierl  „Byłoby przekłamaniem, 
gdybyśmy zamknęli je w piwnicy, ale będziemy mu-
sieli dokonać mądrej selekcji, żeby uniknąć niebez-
pieczeństwa niezamierzonej gloryfikacji III Rzeszy. 
Zwłaszcza że jest wiele osób wśród miłośników pa-
miątek militarnych przeżywających do dziś pewien 
rodzaj fascynacji tego rodzaju pamiątkami” – dodał. 
Pośród pozyskanych przedmiotów znajduje się wielka 
flaga ze swastyką, która najprawdopodobniej wisiała 
na jednym z budynków podczas nazistowskich wie-
ców odbywających się w mieście. 
„Często są to przedmioty, które można nazwać »zna-
leziskami ze strychu«, mające charakter pamiątkowy” 
– stwierdził Dierl. „Pozostały one w wielu rodzinach 
w zadziwiających ilościach i upamiętniają wiece no-
rymberskie z lat 1933-1938. Innym rodzajem pamią-
tek, które często otrzymujemy, są części umunduro-
wania, a także medale, czy zdobyczna broń, jak szty-
lety z SA lub SS”. 
Właściciele zaznaczają, że nie chcą już tych przed-
miotów, ale też nie zamierzają wystawiać ich na 
sprzedaż. W ich mniemaniu muzeum najlepiej wie, co 
zrobić z tak niewygodnymi artefaktami. 

Źródło: The Times 
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Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów

Elon Musk – miliarder-wizjoner jest blisko dotarcia do wnętrza 
umysłu. Neuralink, najnowsze z jego ambitnych przedsięwzięć, 
przygotowuje się do rozpoczęcia badań klinicznych 
mających na celu wszczepianie mikrochipów sztucznej 
inteligencji do ludzkiego mózgu. 
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Prywatne znaleziska z okresu wojny zalegają w muzeum 
nazizmu w Norymberdze 

Firma Neuralink Elona Muska przygotowuje się do 
testowania mikrochipów w ludzkich mózgach 
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Grający w Monopoly usiłują pomnożyć kapitał poprzez handlowanie nieruchomo-
ściami i pobieranie czynszu od pozostałych graczy. Kupuje się ulice, domy, hotele, 
przedsiębiorstwa wodociągowe i elektryczne, dworce kolejowe. Najważniejsze jest 
zwiększanie stanu posiadania, kosztem pozostałych grających, bo wygrywa najbo-
gatszy, któremu udało się zrujnować wszystkich innych. Należy przy tym unikać 
podatków, a gdy trafi się do więzienia, można z niego wyjść, jeśli się ma wystarcza-
jąco dużo pieniędzy. Monopoly jest więc „prawdziwą odą do kapitalizmu” – zauwa-
ża „El Economista”. 
Od robotnika do milionera 
Gra ta została stworzona przez bezrobotnego z powodu Wielkiego Kryzysu Charlesa 
Darrowa, byłego sprzedawcę grzejników domowych. Pierwsze egzemplarze zostały 
wykonane przez niego w domu z kawałków gumy i tektury. Pomagali mu żona i syn. 
Te wczesne wersje były tak udane, że twórca musiał zlecić ich produkcję drukarni w 
Pensylwanii, teraz z klasyczną tekturową tablicą. W krótkim czasie od wydania gra 
stała się absolutnym hitem, a ludzie w sklepach masowo wykupywali wszystkie eg-
zemplarze. Darrow opatentował swój pomysł w 1935 r. i szybko sprzedał prawa do 
niego firmie zabawkarskiej Parker Brothers, obecnie należącej do Hasbro. Ten bez-
robotny robotnik stał się milionerem. „To doskonała historia samodoskonalenia jako 
epilog do rozmowy o kapitalizmie”. Tylko że autorstwo Darrowa stoi pod znakiem 
zapytania. 
Monopoly plagiatem? 
Prawda jest taka, że słynna dziś na całym świecie gra nie była oryginalnym pomy-
słem Darrowa. Inspirował się, a może nawet skopiował ją z „The Landlord’s Game”, 
stworzonej i opatentowanej przez Elisabeth Maggie ponad 30 lat wcześniej. A duch 
jej gry był wręcz przeciwny. 
Twórczyni była poetką i bardzo lewicową feministką. Kiedy w 1903 r. wprowadziła na 
rynek swoją grę, chciała pokazać niebezpieczeństwa związane z bogaceniem się 
kosztem innych oraz problemy wynikające z nierówności dochodów. 
Aby to się udało, „The Landlord’s Game” musiała składać się z planszy z obwodem, 
pełnej ulic na sprzedaż. To było coś bardzo nowatorskiego. Maggie opracowała dwie 
zasady, jedną antymonopolową, drugą monopolistyczną. W pierwszym przypadku za 
każdym razem, gdy gracz kupował jedną z tych ulic, musiał zapłacić podatek, a pie-
niądze te były rozdzielane pomiędzy pozostałych graczy. Gra kończyła się, gdy gracz, 
który zaczynał z najmniejszą sumą pieniędzy, zdołał je podwoić. W rezultacie wygry-
wali wszyscy. 

Przy drugiej zasadzie, monopolisty, gracze musieli kupować nieruchomości i pobie-
rać opłatę od każdego, kto na nie wpadł, a wygrywał ten, kto zdołał zrujnować resztę 
graczy. Współczesna Monopoly jest zbieżna z tą właśnie wersją. 
Maggie chciała, by gracze na własnej skórze doświadczyli jak w praktyce działa sys-
tem zawłaszczania ziemi i zrozumieli konsekwencje różnych podejść do własności. 

Wszystko to działo się w epoce monopoli kolejowych, stalowych czy naftowych. W 
jednym z wywiadów Maggie sama wyraziła życzenie, by „w krótkim czasie mężczyźni 
i kobiety odkryli, że są biedni, ponieważ Carnegie i Rockefeller, mają być może wię-
cej niż wiedzą, co z tym zrobić”. 
Maggie, poprzez stworzoną przez siebie grę, starała się odzwierciedlić i rozpo-
wszechnić idee Henry’ego George’a, bardzo lewicowego ekonomisty tamtych czasów. 
Podstawą teorii George’a była obrona znaczenia opodatkowania i reinwestowania 
wpływów dla dobra wspólnego. „The Landlord’s Game” docenili zwłaszcza intelektu-
aliści na Wschodnim Wybrzeżu i na głównych uniwersytetach w kraju. Z czasem po-
wstały różne jej wersje. W jedną z nich Darrow zagrał podczas spotkania z przyja-
ciółmi w latach 30. Gra wywarła na nim ogromne wrażenie. Postanowił więc opraco-
wać własną wersję. I tak powstała Monopoly, którą sprzedał firmie Parker Brothers. 
„The Landlord’s Game” dotarła również do innych krajów. Jej wersje były dostoso-
wywane do specyfiki danego państwa. W Hiszpanii gra odniosła ogromny sukces, a w 
tamtejszej wersji, na planszy umieszczone zostały ulice Madrytu. Wydawnictwo za-
kończyło się procesem sądowym z właścicielami praw, który został rozwiązany wraz 
z pojawieniem się w Hiszpanii oryginalnego Monopoly, autorstwa Borrása. Następne 
wersje oparte były na ulicach innych hiszpańskich miast, kolejna zaś na wszystkich 
miastach Unii Europejskiej. W zasadzie każdy kraj ma swoją własną edycję. Wraz z 
rozwojem technologii pojawiły się też wersje cyfrowe, internetowe… 
Ciekawą wersję posiadała Kuba. Grę nazwano tam Wiecznym Długiem, a gracze nie 
wcielali się w biznesmenów pragnących się wzbogacić, ale w rządy krajów Trzeciego 
Świata, których celem było pokonanie MFW. 
Z czasem powstały wersje związane z rozmaitymi firmami – nawet McDonald’s ma 
swoje własne Monopoly. 
Podczas pandemii zakup gry gwałtownie wzrósł. Nie pozostał w niej jednak już nawet 
ślad oryginalnego pomysłu Maggie, zawierającego krytykę kapitalizmu. Dziś wygry-
wa ten gracz, któremu uda się zrujnować innych. 

Źródło: El Economista 
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Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów

Monopoly to wyjątkowo popularna gra planszowa, być może nawet najlepiej sprzedająca się gra w historii. Księga rekordów 
Guinnessa mówi, że grało w nią ponad 500 mln ludzi na całym świecie.
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 gra, która miała być krytyką kapitalizmu

ADOBE.STOCK


	Jeśli Rosji uda się podporządkować sobie Ukrainę, to sięgnie po inne kraje Europy – uważa Joerg Forbrig
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