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Sędzia sądu powszechne-
go nie będzie musiał wyzby-
wać się zysków z akcji lub 
udziałów w spółce. Resort 
sprawiedliwości zapowiada 
nowelizację, która usunie 
z prawa tę kontrowersyjną 
regulację. 

Wszyscy sędziowie od 
przyszłego roku mieli zo-
stać objęci obowiązkiem 

przekazywania zysków 
z akcji lub udziałów na 
wybrane przez siebie cele 
publiczne lub na specjalne 
konto wskazane przez pre-
zesa sądu. Niewywiązanie 
się z tego obowiązku mia-
ło oznaczać utratę urzędu 
sędziego. 

Resort zapewnia jednak, 
że środowisko nie ma się 
czego obawiać. Przepis ma 
zostać usunięty z prawa, 
jeszcze zanim znajdzie za-
stosowanie. ©℗ B8

 finanse publiczne 

Bartłomiej Godusławski, Marek 

Chądzyński, Grzegorz Osiecki

dgp@infor.pl

W ubiegłym roku z tytułu 
podatku od towarów i usług 
do kasy państwa wpłynę-
ło rekordowe 156,8 mld zł 
– o ponad 30 mld więcej 
niż w 2016 i jednocześnie 
o 13,3 mld zł więcej, niż za-
pisano w ustawie budże-
towej. Rząd przekonuje, że 
ten sukces należy przypisać 
urzędnikom Ministerstwa 
Finansów i skarbówki. Ale 
czy na pewno tylko im?

Z wyliczeń i szacunków 
ekonomistów banku Credit 
Agricole wynika, że uszczel-
nienie systemu w 2017 r. 
przyniosło ok. 12,5 mld zł 
wpływów ekstra. To 40 proc. 
odnotowanego w ubiegłym 
roku wzrostu. Reszta, czyli 
ok. 18 mld zł, to zasługa 
najlepszej od kilku lat ko-
niunktury gospodarczej. 
PKB rósł, sytuacja na ryn-
ku pracy poprawiała się, go-
spodarstwa domowe chęt-
niej i więcej wydawały na 
towary i usługi, z których 
podatek zasilał kasę pań-
stwa. ©℗ A5

Zysk z akcji zostaje u sędziego

Sukces w VAT 
ma dwóch ojców 

Karolina Baca-Pogorzelska

karolina.baca@infor.pl

@BacaPogorzelska

Emisja arsenu to efekt prze-
rabiania w piecach hutni-
czych koncentratu miedzi 
(jednym z jego składników 
jest właśnie As). W Głogo-
wie średnie stężenie tego 
pierwiastka chemicznego 
w powietrzu w całym minio-
nym roku aż czterokrotnie 
przekraczało normy. A we 
wrześniu było wyższe ponad 
dziesięciokrotnie. Potwier-
dził to Wojewódzki Inspek-

torat Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu. 

Sytuacja jest niepokoją-
ca, tym bardziej że w 2016 r. 
w hucie zainstalowano no-
woczesny piec zawiesinowy, 
dzięki któremu emisja miała 
być mniejsza. Wiele wskazuje 
jednak na to, że nie jest. Do-
wodzić tego mają także bada-
nia zlecone przez władze mia-
sta. – Przebadaliśmy ok. 2 tys. 
mieszkańców pod kątem 
występowania As w próbce 
moczu. Przekroczenia norm 
stwierdzono u co piątej osoby 
– przyznaje Marta Dytwiń-

ska-Gawrońska, rzeczniczka 
prezydenta Głogowa.

Objawy przewlekłego za-
trucia arsenem pojawiają się 
zazwyczaj po kilku latach. 
W ocenie dr. Piotra Burdy, 
konsultanta ds. toksykolo-
gii, zatrucie może wywołać 
zmiany skórne, w układzie 
oddechowym czy nerwowym. 
Eksperci wskazują również, 
że arsen ma działanie rako-
twórcze, podejrzewają też, 
że powoduje niedoczynność 
tarczycy.

KGHM Polska Miedź, do 
której należy huta w Gło-

gowie, postanowił sfi nan-
sować dodatkowe bada-
nia mieszkańców. Mają 
one określić poziom arse-
nu nieorganicznego, bo to 
on jest niebezpieczny dla 
zdrowia. – Jesteśmy na eta-
pie negocjowania kosztów 
z Instytutem Medycyny 
Pracy z Łodzi, który wyko-
na badania – deklaruje Ju-
styna Mosoń, rzeczniczka 
KGHM. Na analizy pocze-
kać jednak trzeba będzie do 
III kw. 2018 r. ©℗ A2–3

Współpraca Klara Klinger, 

Piotr Szymaniak

Głogów w oparach 
toksycznego arsenu

 bezpieczeństwo    
W mieście, gdzie 

działa należąca 
do KGHM huta 

miedzi, zawartość 
w powietrzu 

groźnego 
dla zdrowia 

pierwiastka nawet 
dziesięciokrotnie 

przekraczała normy 

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

w numerze

Chcę zachęcić 
rezydentów do 

zostawania w Polsce, 
oferując im pensje 
wyższe o 600–700 zł. 
W zamian za 
to musieliby 
pracować w kraju 
przynajmniej dwa 
lata z pierwszych 
pięciu po uzyskaniu 
specjalizacji

Będziemy 
promować 

jednodniowe 
pobyty w szpitalu. 
Bo dłuższe, jeżeli 
nie wymaga tego 
stan medyczny 
pacjenta, są dla 
niego zagrożeniem 
i kosztem dla 
płatnika A4
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minister zdrowia
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 jutro: 
Egzamin 
praktyczny
na kat. B

 dziś:  Prawo jazdy 
2800 pytań – pełna oficjalna baza 

na egzamin teoretyczny
Poradnik i DVD

dziś:dziś:
2800 

na egzamin teoretycznyna egzamin teoretyczny
Poradnik i DVD

na egzamin teoretyczny

Pamięci Polaków ratujących Żydów
 historia  W cieniu polsko-izraelskiego spo-
ru o nowelizację ustawy o IPN marszałek 
Senatu Stanisław Karczewski przypomni 
dziś jasny moment z historii relacji mię-
dzy oboma narodami. W Bernie zostanie 
odsłonięta tablica upamiętniająca konsuli 
Juliusza Kühla i Konstantego Rokickiego, 
którzy w latach 1941–1943 współpracowali 
przy fałszowaniu latynoamerykańskich 

paszportów. Dokumenty były wysyłane 
do okupowanej przez Niemców Polski, 
by ratować Żydów przed Holokaustem. 
Nad całością operacji czuwał poseł RP 
w Szwajcarii Aleksander Ładoś (na zdj.). 
Proceder szczegółowo opisaliśmy w DGP 
w sierpniu 2017 r., ujawniając nieznane 
do tej pory dokumenty z szwajcarskich 
archiwów. ©℗  A5

Poradnik z płytą dostępny w punktach sprzedaży i prenumeracie premium
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nadzór Możliwe, 
że Komisja będzie 
mogła ostrzegać 
przed podejrzanymi 
instytucjami 
fi nansowymi, jeszcze 
zanim naruszą one 
przepisy. Z kolei 
prokuratorzy mogliby 
ścigać je już za samą 
działalność piramidową 
(dziś wkraczają do akcji 
dopiero, gdy instytucja 
upada i ludzie tracą 
pieniądze) B7

finanse Z usług 
fi rm pożyczkowych 
najczęściej korzystają 
młode mieszkanki 
małych miast i wsi 
– wynika z badań fi rmy 
KRD. Nierzadko robią to 
pod wływem impulsu, 
a zdobyte w ten sposób 
pieniądze wydają 
w butikach z odzieżą. 
Średnia wartość ich 
długu to 4,6 tys. zł  A3

KNF chce szybciej 
burzyć piramidy

Chwilówka jest 
rodzaju żeńskiego
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Norma stężenia arsenu to  
6 ng na metr sześcienny po-
wietrza. W 2016 r. średnia dla 
Głogowa wyniosła 12,6 ng,  
natomiast w 2017 r. już  
30,23 ng – wynika z danych 
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska we Wro-
cławiu. Wzrost zanotowano 
mimo uruchomienia przed 
rokiem w Hucie Miedzi Gło-
gów największego pieca za-
wiesinowego na świecie. Piec 
w należącej do KGHM hucie 
uroczyście otwierał w stycz-
niu 2017 r. prezydent RP An-
drzej Duda.

Albo żużel, albo gaz

– Przy produkcji miedzi zwy-
kle wydziela się arsen, który 
występuje w rudzie miedzi. 
Może być on wyłapywany 
w postaci żużlu lub gazu. 
W starych piecach szybo-
wych temperatura była niż-
sza i więcej było arsenu w po-
staci żużlu. Gdy temperatura 
jest za wysoka, więcej arsenu 
spala się i ulatnia kominem 
– mówi DGP osoba związa-
na wcześniej z KGHM. – Je-
śli w piecu zawiesinowym 
podaje się za dużo koncen-
tratu z kopalni Lubin, a tak 
najprawdopodobniej się dzie-
je, to temperatura wzrasta, 
bo ma on w sobie dużą za-
wartość węgla. Przy obitym 
wydzielaniu arsenu iltry 
w kominie nie są w stanie 
wszystkiego wyłapać – tłu-
maczy nasz rozmówca. Po-
równuje superpiec do pen-
dolino w Polsce, a możliwy 
nieprawidłowy wsad do to-
rów niedostosowanych do 
kolei wysokich prędkości.

– Możliwe też, że kupili za-
graniczny koncentrat z dużą 
zawartością zarówno miedzi, 
jak i arsenu i zamiast powoli 

mieszać go z naszymi, które 
nie mają tak wysokich zawar-
tości arsenu, wrzucili go do 
pieca. KGHM zawsze kupo-
wał co roku ok. 100 tys. ton 
koncentratów z zagranicy 
– mówi nam druga osoba 
z branży, też kiedyś związa-
na z KGHM. 

KGHM tłumaczy, że w pie-
cu zawiesinowym tempera-
tura topnienia koncentratu 
jest taka sama jak w piecach 
szybowych i zależy od jego 
składu chemicznego. Twier-
dzi też, że najwięcej węgla 
ma koncentrat nie z kopalni 
Lubin, ale z Rudnej. – Wszyst-
kie instalacje w hutach są do-
stosowane do przerobu na-
szego koncentratu. Nie ma 
na terenie Huty Miedzi Gło-
gów specjalnych instalacji 
zajmujących się odarsenia-
niem, bo takie instalacje nie 
są wymagane – mówi DGP 
Justyna Mosoń, rzeczniczka 
KGHM. – W jakich ilościach 
i od kogo kupujemy koncen-
trat, jest tajemnicą handlo-
wą, ale przede wszystkim wy-
korzystujemy wsad własny. 
Sprawa mieszanek koncen-
tratów też jest chronioną ta-
jemnicą przedsiębiorstwa, to 
informacja poufna – dodaje.

W grudniu o problemach 
z piecem zawiesinowym mó-
wił DGP prezes KGHM Polska 
Miedź Radosław Domagal-
ski-Łabędzki. – W 2010 r. pod-
jęto decyzję o budowie pieca 
zawiesinowego w hucie Gło-
gów z pełną świadomością, 
że nie jest on przystosowany 
do naszej rudy. Mamy nowo-
czesny piec, niskoemisyjne 
instalacje, ale niedostosowa-
ne do naszego koncentratu 
– tłumaczył.

Arsen jest też 
w papierosach

– Mamy swój udział w sta-
nie zanieczyszczenia powie-
trza arsenem w Głogowie, 

ale nie taki duży, jak się go 
nam przypisuje. Po odnoto-
wanym w 2013 r. przekrocze-
niu jego stężenia na zlece-
nie marszałka województwa 
przeprowadzono w Głogowie 
analizę rozprzestrzeniania 
się zanieczyszczeń. Wykazała 
ona, że hucie można przypi-
sać nie więcej niż ok. 30 proc.  
w odnotowanym stężeniu 
średniorocznym – mówi 
Mosoń. Dodaje, że poważ-
nym źródłem arsenu jest 
też palenie papierosów. – Na 
podstawie badań naukowych 
szacuje się, że spalenie jed-
nego papierosa wprowadza 
do organizmu drogą odde-
chową ok. 250 ng arsenu, 
zatem paczka papierosów 
dziennie to 5000 ng na dobę 
– mówi Mosoń.

Zaniepokojeni wzrostem 
stężeń włodarze Głogowa 

postanowili w III kw. 2017 r. 
zbadać mieszkańców. Zgłosiło 
się ok. 2 tys. osób (na ponad 
60 tys.).

Przebadano 993 dorosłych 
(18–81 lat) i 1000 dzieci  
(7–14 lat). Przekroczenia 
stwierdzono u co piątego 
przebadanego. – Średni wy-
nik u dorosłych wyniósł 19,7, 
a u dzieci – 11 (w obu przy-
padkach norma to 15). Teraz 
na podstawie porozumienia 
m.in. z KGHM przeprowadzo-
ne będą dodatkowe badania, 
by określić, ile w próbce jest 
arsenu organicznego, a ile 
nieorganicznego – mówi nam 
Marta Dytwińska-Gawroń-
ska, rzeczniczka prezyden-
ta Głogowa. Koncern bada-
nia sinansuje.

Arsen występuje bowiem 
w dwu formach: organicznej 
i nieorganicznej. Z tą pierw-

szą – jak mówią eksperci 
Instytutu Medycyny Pracy 
w Łodzi, prowadzący anali-
zy nad arsenem – organizm 
radzi sobie bardzo dobrze, 
wydalając niemal w cało-
ści. Problem jest z arsenem 
nieorganicznym, który jest 
łatwo przyswajalny, ale tak-
że i toksyczny dla ludzkie-
go organizmu. Szczególnie 
dla małych dzieci. Występu-
je zarówno w wodzie, glebie, 
jak i powietrzu.

Spiek i działania 
naprawcze

WIOŚ we Wrocławiu przy-
gotował „Ocenę poziomów 
substancji w powietrzu 
oraz wyników klasyikacji 
stref województwa dolno-
śląskiego za rok 2013”. – Na 
podstawie tego dokumentu 
opracowano program ochro-

ny powietrza ze względu na 
stwierdzone przekroczenie 
poziomu arsenu w streie 
dolnośląskiej – mówi nam 
Michał Nowakowski, rzecz-
nik dolnośląskiego urzędu 
marszałkowskiego. – Wska-
zano działania naprawcze, 
m.in. dla KGHM Polska 
Miedź, które mają spowo-
dować redukcję emisji ar-
senu. Po wykonaniu zaleceń 
zostanie dokonana ponow-
na analiza i wypracowane 
dalsze działania naprawcze 
– dodaje.

Według naszych rozmów-
ców podawanie mieszanki 
nieodpowiedniej do pieca za-
wiesinowego przełożyło się 
również na powstanie duże-
go spieku. Kilkudziesięcioto-
nowy nawis w październiku 
2017 r. spadł na kocioł i za-
trzymał pracę huty na niemal 

Zagadkowe przekroczenie norm arsenu

Tematy dnia

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 
dolnośląski urząd marszałkowski
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 ekologia  Rekordowe stężenia trującego 
pierwiastka mogą być efektem pracy 
pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi 
Głogów – wynika z informacji DGP

Klara Klinger 

klara.klinger@infor.pl

Z raportu „Air quality in 
Europe – 2016” Europej-
skiej Agencji Środowiska 
wynikało, że zwiększone 
stężenie arsenu było wy-
kryte jedynie w kilku miej-
scach w Europie: w trzech 
miejscowościach w Belgii, 
jednej w Finlandii oraz 
w trzech w Polsce. Agencja 
analizowała jakość powie-
trza w Europie od 2000 do 
2014 r. w ponad 400 mia-

stach w 40 krajach. Wyko-
rzystano dane przesyłane 
ze stacji monitoringu po-
wietrza w Europie, w tym 
z polskich działających 
w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska. 

Dlatego głogowskie ba-
dania należą do pierw-
szych, na pewno w Polsce, 
które pomogą sprawdzić 
wpływ arsenu na człowie-
ka. – Przystępujemy do 
przygotowania mapy za-
grożeń – mówią eksper-
ci z Instytutu Medycyny 
Pracy w Łodzi, którzy brali 
udział w badaniach miesz-
kańców Głogowa. W ich 
efekcie u 20 proc. miesz-
kańców wykryto w moczu 
arsen. Jak przyznają, z sa-
mej obecności tego pier-
wiastka jeszcze nic nie 
wynika – chcą określić, ile 

w próbce jest arsenu or-
ganicznego, a ile nieorga-
nicznego. Szkodliwy jest 
ten nieorganiczny. 

Autorzy programu ochro-
ny powietrza dla wojewódz-
twa dolnośląskiego piszą 
„o działaniu arsenu wiado-
mo, że jest związkiem o sil-
nych właściwościach rako-
gennych i toksycznych”. 
Do organizmu człowieka 
może się on dostać z po-
karmem, np. poprzez picie 
zanieczyszczonej wody lub 
wraz z wdychanym powie-
trzem. W powietrzu arsen 
występuje głównie w for-
mie nieorganicznej (w po-
staci pyłu), która jest bar-
dziej szkodliwa od formy 
organicznej. Objawy zatru-
cia przewlekłego występu-
ją zwykle po kilku latach: 
mogą nimi być nowotwory 

skóry, płuc, nerek, wątroby. 
Sam długotrwały kontakt 
skóry z pyłem arsenowym 
może wywołać kilkanaście 
odmian nowotworu skóry. 
Bardzo często jednak prze-
wlekłe zatrucia doprowa-
dzają jedynie do zwykłych 
zmian skórnych. 

Problem jest znany od 
dawna i już za poprzed-
niego rządu w 2014 r. m.in. 
poseł Adam Lipiński za-
niepokojony przekrocze-

niami norm szkodliwych 
substancji w Legnicko-
-Głogowskim Okręgu Mie-
dziowym pisał do resortu 
środowiska. Były wicemi-
nister środowiska Janusz 
Ostapiuk, odpowiadając na 
interpelację, przyznawał, 
że istnieje podejrzenie, że 
może wpływać na choro-
by tarczycy: „z danych dol-
nośląskiego urzędu woje-
wódzkiego wynikało, że 
w porównaniu z rokiem 
2009 w 2013 r. wskaźnik 
dzieci chorych na choro-
by tarczycy w powiecie 
głogowskim zwiększył się 
o prawie 50 proc., a w ca-
łym województwie dol-
nośląskim o jedną trze-
cią”. Również dane NFZ 
wskazywały na większą 
częstotliwość chorób tar-
czycy u dzieci i młodzieży 

z tego regionu, jednak róż-
nica nie była aż tak duża, 
jakby wynikało z danych 
urzędu wojewódzkiego.

– Dlatego postanowili-
śmy umożliwić mieszkań-
com Głogowa dostęp do 
badań tarczycy w ramach 
specjalnego programu 
– mówi Paweł Chruszcz, 
radny z Głogowa. Wyniki 
opublikowano kilka dni 
temu. Wyszło z nich, że 
z 500 przebadanych osób 
u 92 stwierdzono zmia-
ny chorobowe, a u 20 no-
wotworowe. – Czy to jest 
dużo, czy mało, czy inaczej 
niż norma w innych miej-
scach kraju, tego na razie 
nie wiemy. Dlatego będę 
wnioskował o przeprowa-
dzenie analiz, które pozwo-
lą ocenić, czy może to być 
związane ze środowiskiem, 

Badania w Głogowie pomogą wypracować odpowiednią proilaktyk

To jedno z niewielu 
miast z takim 
przekroczeniami 
norm arsenu 
w powietrzu 

 zdrowie   
Eksperci dopiero 
opracują program, 
jak radzić sobie 
z przekroczeniem 
norm arsenu 

Wygenerowano dnia 2018-02-12 dla loginu: library@imp.lodz.plyvoenel@vzc.ybqm.cy



1

A3Dziennik Gazeta Prawna,  12 lutego 2018  nr 30 (4680)    dziennik.pl  forsal.pl

Marek Chądzyński

marek.chadzynski@infor.pl

Profi l kogoś, kto ma proble-
my ze spłatą długu w fi rmie 
pożyczkowej, Krajowy Re-
jestr Długów kreśli na pod-
stawie danych ze swojej bazy.

KRD porównał przetermi-
nowane należności wobec 
pozabankowych pożyczko-
dawców i banków. I wyszło 
mu, że klienci tych instytucji 
fi nansowych wyraźnie się 
od siebie różnią. Mieszkań-
cy dużych miast preferują 
bank: ok. 44 proc. wszystkich 
dłużników bankowych to 
właśnie oni. Za to po chwi-
lówki najczęściej sięgają 
mieszkający we wsiach i ma-
łych miasteczkach (41 proc. 
wszystkich dłużników). 

Ciekawiej wypada podział 
ze względu na płeć. Dłużnicy 
banków to w przeważającej 
liczbie mężczyźni (61 proc. 
kredytobiorców). Jest ich 
nie tylko więcej niż kobiet, 
ale i średnia kwota zale-
głości jest w ich przypadku 
wyższa: wynosi 62,1 tys. zł 
w porównaniu z 57,7 tys. zł 
średniego długu kobiety.

Odwrotnie jest natomiast 
w fi rmach pożyczkowych, 
w których problemy ze 
spłatą mają przede wszyst-
kim kobiety. Dane KRD idą 
w poprzek wyników innych 
badań, np. psycholog Domi-
niki Maison, profesor Uni-
wersytetu Warszawskiego. 
Według niej kobiety są bar-
dziej roztropne na rynku fi -
nansowym niż mężczyźni, 
mają większą skłonność do 
oszczędzania i lepiej planują 
wydatki. 

Tymczasem w danych 
KRD widać, że kobiety w su-
mie zaciągnęły więcej poży-
czek, których nie są w stanie 
spłacać (51,6 proc. wszyst-
kich pożyczek) i wyraźnie 
większa jest średnia war-
tość ich długu. Wynosi ona 
bowiem ponad 4,6 tys. zł, 
podczas gdy u mężczyzn 
kwota ta wynosi ok. 4,1 tys. zł. 
Według Adama Łąckiego, 
prezesa KRD, panie najczę-
ściej pożyczają na kupno 
elementów wyposażenia 
mieszkania, chwilówki służą 
im też do fi nansowania bie-
żących potrzeb.

– Zdarzają się też spon-
taniczne zakupy: pożyczka 
5 tys. zł na spodnie i toreb-
kę sygnowaną logo znanego 
projektanta – dodaje prezes 
Łącki. KRD nie podaje tego 
wprost, ale fi nansowanie od 
fi rm pożyczkowych sprzy-
ja zakupom pod wpływem 
impulsu. Pożyczkę dostać 

łatwiej niż kredyt banko-
wy. KRD ma w swojej ba-
zie osobę, która zaciągnęła 
pożyczkę, choć ma proble-
my z dwudziestoma inny-
mi wierzycielami. Jej dług 
wobec fi rmy pożyczkowej to 
„tylko” 1300 zł, ale łącznie to 
140 tys. zł.

Druga przyczyna to do-
stępność: większość sprzeda-

ży pożyczek przeniosła się do 
internetu, co wyraźnie skra-
ca proces ich przyznawania. 
To tłumaczy, dlaczego wśród 
osób, które wzięły chwi-
lówkę, a teraz nie mogą jej 
spłacić, przeważają młodzi. 
Około 37 proc. zadłużonych 
to osoby w wieku 18–35 lat. 

Mateusz Ostrowski, psy-
choterapeuta zajmujący się 
m.in. psychologią pieniądza, 
mówi, że sposób sprzedaży 
pożyczek może mieć duże 
znaczenie i być podłożem 
do robienia kompulsyw-
nych zakupów. Bo reklama 
takiego fi nansowania często 
odwołuje się do emocji. 

– Z jednej strony oferu-
je się konsumpcyjne za-
spokojenie, „weź pożyczkę 
i spełnij swoje marzenia”. 
Z drugiej minimalizuje ry-
zyko, przekonując o ratach 
zero procent czy „minirat-
kach”. Reklama rysuje ob-
raz, w którym możesz do-
stać pieniądze na co tylko 
chcesz, i nie masz powodów, 
by bać się kłopotów ze spłatą 
– mówi Ostrowski. Według 
niego to wyjątkowo niebez-
pieczne dla osób, które mają 
skłonność do kompulsyw-
nych zakupów. Jak zawsze, 
gdy ktoś próbuje przełamać 
wewnętrzny dyskomfort 
czynnościami, które spra-
wiają mu przyjemność. 

– Społeczne postrzeganie 
tego rodzaju zachowań nie 
jest tak jednoznacznie nega-
tywne jak np. alkoholizmu, 
choć też może doprowadzić 
do nieszczęścia. Może dlate-
go, że w tym przypadku nie 
mamy do czynienia z ne-
gatywnym skutkiem zdro-
wotnym, tylko fi nansowym 
– dodaje psychoterapeuta.

Jego zdaniem sytuacje, 
o których mówi raport 
KRD, to już końcowe sta-
dium problemu, w którym 
jest dość późno na szuka-
nie rozwiązania. – Sygna-
łem alarmowym powinna 
być sytuacja, w której ko-
muś nie spina się miesięcz-
ny budżet – ocenia. ©℗ 

Gdy chwilówka 
jest pod ręką

oczenie norm arsenu 
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Badania urzędu miasta 
Głogowa wykazały 
u mieszkańców liczne 
przypadki zwiększonej 
dopuszczalnej zawartości 
arsenu w moczu. Według 
rozmówców DGP może 
to być efekt używa-
nia w hucie mieszanki 
koncentratu miedzi 
nieprzystosowanej do jej 
instalacji. Jakie możliwo-
ści prawne mają okoliczni 
mieszkańcy, by dochodzić 
roszczeń wobec trującego 
okolicę zakładu?
Podstawowym zagad-
nieniem jest to, czy 
przekroczenie norm 
emisji ma rzeczywiście 
związek z niewłaściwym 
użytkowaniem pieca, 
czy też innych urzą-
dzeń wykorzystywanych 
podczas prowadzenia 
działalności przez hutę. 
Jeśli mimo stwierdzonej 
zwiększonej zawarto-
ści arsenu w powietrzu 
czy w moczu okaże się, 
że działalności huty nie 
można niczego zarzucić, 
to nie będzie spełniona 
podstawowa przesłan-
ka odpowiedzialno-
ści, jaką jest wina. Jeśli 
mieszkańcy chcieliby 
dochodzić roszczeń na 
podstawie art. 415 ko-
deksu cywilnego, 
to muszą tę winę udo-
wodnić. 

To znaczy, że przedsię-
biorca nie odpowiada na 
zasadzie ryzyka?
Oczywiście mamy prze-
pis art. 435 k.c., który 
mówi, że prowadzący na 
własny rachunek przed-
siębiorstwo lub zakład 
wprawiany w ruch za 
pomocą sił przyrody 
ponosi odpowiedzial-
ność za szkodę na osobie 
lub mieniu na zasa-
dzie ryzyka. Przepis ten 
mógłby też mieć zastoso-
wanie, tyle tylko, że 
i w jednym, i drugim 
przypadku musimy 
wykazać związek 
przyczynowy między po-
gorszeniem stanu zdro-
wia, czyli wywołaniem 
rozstroju zdrowia po-
szkodowanego, a działal-
nością zakładu.

Czy trudno jest 
to wykazać?
To może być problem. 
Już same nieprawidło-
we wyniki badań, np. 
moczu, są według mnie 
szkodą na zdrowiu, lecz 
pytanie, czy z prawdopo-
dobieństwem graniczą-
cym z pewnością zostały 
spowodowane działalno-
ścią huty, czy też innymi 
czynnikami. To jest 
pierwsza trudność, jaką 

napotkają poszkodowani. 
Przy czym jest to na tyle 
niecodzienna sytuacja, 
że ten związek przyczy-
nowo-skutkowy byłby 
w tym przypadku co naj-
mniej domniemywany. 
Wówczas to po stronie 
huty leżałaby koniecz-
ność udowodnienia, że 
przyczyna jest inna.

A co z chorobami, które 
może powodować arsen?
Jeśli takie choroby się 
pojawią, również nie 
jest wykluczona odpo-
wiedzialność przed-
siębiorstwa za ich 
wystąpienie. Nadal 
jednak trzeba będzie 
wykazać związek przy-
czynowo-skutkowy, 
co, jak powiedziałam, 
może być trudne. Pro-
wadzę obecnie sprawę 
klienta, który pracował 
w budynku, w którym 
był azbest. Osoba ta za-
chorowała na między-
błoniaka opłucnej, czyli 
chorobę, której podsta-
wową przyczyną jest 
kontakt z azbestem. 
A mimo to wykazanie 
związku przyczynowego 
podczas procesu nie jest 
proste. Dlatego można 
jeszcze myśleć o skorzy-
staniu przez poszkodo-
wanych z możliwości 
dochodzenia zadość-
uczynienia na podsta-
wie art. 448 k.c., czyli 
z tytułu naruszenia 
dóbr osobistych w po-
staci prawa do bezpie-
czeństwa pobytu 
(zamieszkania) czy po 
prostu dobra osobistego 
w postaci zdrowia. Na-
tomiast jeśli ktoś doznał 
poważnych szkód na 
zdrowiu i jest w stanie 
przynajmniej to upraw-
dopodobnić, wówczas 
powinien dochodzić 
roszczeń na podstawie 
art. 444 k.c. i 445 k.c. za 
uszkodzenia ciała lub 
rozstrój zdrowia. 

Czy poszkodowani mogą 
wytaczać powódz-
twa zbiorowe?
Na gruncie polskie-
go prawa nie można 
w ramach pozwu zbio-
rowego dochodzić 
roszczeń związanych 
z naruszeniem dóbr 
osobistych. Wszyst-
kie takie sprawy, 
jak masowe zakaże-
nia w szpitalach czy 
uszczerbki na zdrowiu, 
są niestety wyłączo-
ne z ustawy o pozwach 
zbiorowych. Jednak 
w podobnej sytuacji, 
gdy w jednym ze szpi-
tali ponad 20 pacjen-
tek zostało zakażonych 
żółtaczką typu C, udało 
mi się doprowadzić do 
połączenia przez sąd 
sprawy do wspólnego 
rozpoznania. To wzmac-
nia pozycję poszkodo-
wanych, bo pokazuje 
skalę zjawiska.  ©℗

Rozmawiał Piotr Szymaniak

JOLANTA 
BUDZOWSKA

radca prawny 
z kancelarii BFP, 
specjalizuje się 
w dochodzeniu 
roszczeń związa-
nych ze szkodami 
na zdrowiu

rozmowa

Winę hucie trzeba udowodnić

miesiąc (opisaliśmy to w DGP 
15 stycznia). W październiku 
stężenie arsenu było jednym 
z niższych w całym ubiegłym 
roku. – Duży spiek, który po-
wstał, to przede wszystkim 
efekt kumulacji pyłów w pie-
cu zawiesinowym z powodu 
wady przegrody radiacyjnej 
– przekonuje rzeczniczka 
Polskiej Miedzi.

– Z tą inwestycją są kłopoty 
od samego początku– mówi 
DGP Ryszard Zbrzyzny, szef 
Związku Zawodowego Pra-
cowników Przemysłu Mie-
dziowego. – Jeżeli inwestuje 
się w instalację nieodpowia-
dającą parametrom naszych 
koncentratów, to taki jest 
efekt. Jestem zwolennikiem 
nowych technologii, ale z gło-
wą. Na razie jednak nie prze-
sądzałbym o niczyjej winie 
– dodaje.  ©℗

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

 finanse  Jest młodą 
kobietą, mieszka na 
wsi lub w małym 
mieście, pożycza pod 
wpływem impulsu 
i zalega ze spłatą 
4,6 tys. zł. Oto portret 
dłużnika

laktykę
w którym żyjemy – mówi 
Chruszcz. 

Rzeczniczka prezydenta 
Głogowa Marta Dytwińska-
-Gawrońska przyznaje, że 
nie wiadomo, jakie działa-
nia profi laktyczne powinny 
być podejmowane. – Arsen 
wytrąca się w moczu. Czy 
w związku z tym trzeba 
więcej pić, co dokładnie, 
jaką stosować dietę, jaki ro-
dzaj aktywności fi zycznej, 
takich wskazówek na razie 
nie ma – mówi rzeczniczka. 
Dlatego mieszkańcy i urząd 
miasta liczą, że wytyczne 
pojawią się po zakończe-
niu analiz i badań u osób, 
u których wykryto arsen 
w organizmie. Do badań 
oprócz Łódzkiego Instytu-
tu Medycyny Pracy włączy 
się m.in. wrocławski Uni-
wersytet Medyczny.  ©℗
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Porozumienie, które podpisał 
pan pod koniec minionego 
tygodnia z lekarzami rezy-
dentami, zakłada podwyżki. 
6,7 tys. zł dla lekarza specjali-
sty  brutto, ale...
…tylko dla takiego, który bę-
dzie pracował u jednego pra-
codawcy. 

To znaczy? 
Chodzi przede wszystkim 
o to, żeby lekarz nie wykony-
wał tych samych świadczeń 
w innym ośrodku inanso-
wanym z pieniędzy publicz-
nych, np. nie jeździł dyżuro-
wać w innych szpitalach. 

Jak to można sprawdzić? 
Po pierwsze, już teraz część 
szpitali praktykuje takie roz-
wiązania: wprowadza umo-
wy o niekonkurencyjności. To 
też powszechna praktyka na 
uczelniach, wykładowcy nie 
mogą pracować w innej pla-
cówce bez zgody rektora, ale 
jest to też praktyka w biz-
nesie. Dlaczego nie miałoby 
to dotyczyć lekarzy? Ale nie 
będziemy nikogo zmuszać. 
Chcemy zachęcić stabilną do-
brą pensją do przyjęcia takie-
go modelu pracy.

Teraz zdarza się, że lekarz 
nawet nie musi jeździć od 
szpitala do szpitala, tylko 
pracuje w jednym ponad 
24 godziny, nie schodząc 
z dyżuru – częściowo 
pracuje na etat, częściowo 
na firmę.
Praca bez żadnej przerwy 
po dyżurze jest niebezpiecz-
na, choć w wyjątkowych sy-
tuacjach konieczna. Ale nie 
może być standardem. Aby 
tego uniknąć, chcemy dać le-
karzom przyzwoite wynagro-
dzenie, które będzie zniechę-
cało do takich działań. 

Przyzwoite, czyli jakie? 
6,7 tys. zł brutto, plus dyżury, 
plus pochodne to wychodzi 
w sumie ok. 10 tys. zł brutto. 
8 tys. zł na rękę.

Wielu lekarzy po pracy 
w szpitalu idzie do prywatnej 
poradni. Czy to jest łamanie 
zakazu konkurencji? 
Nie. W ogóle nie dotykamy 
prywatnej służby zdrowia. 

Czyli lekarz będzie mógł 
dorobić prywatnie? 
Tak. Nie chcemy wprowadzać 
represyjnych zakazów. Cho-
dzi o to, żeby osoby, które nie 
chcą czy też nie mogą dora-
biać – nie pozwala im na to 
zdrowie, samotnie wychowu-
ją dzieci – miały pensję, która 
daje im taki wybór. Dlatego 
propozycja pensji wynoszącej 
minimalnie 6,7 tys. zł będzie 
skierowana do lekarzy pra-
cujących na etat, nie dla le-
karzy kontraktowych. Dzięki 
temu lekarz, pracując w jed-
nym miejscu, na jednym eta-
cie będzie zarabiać więcej niż 
jego młodsi koledzy w trakcie 
specjalizacji. 

Ilu lekarzy skorzysta z takiej 
opcji i przestanie być tzw. 
skoczkami jeżdżącymi od 
szpitala do szpitala? 
Obecnie 60 proc. lekarzy pra-
cuje, prowadząc własną dzia-
łalność gospodarczą. Sam je-
stem ciekaw, ilu skorzysta. 

Rezydenci też mieliby 
możliwość zarabiać więcej, 
ale za zobowiązanie do pracy 
w Polsce – czyli lojalki?
Nie używałbym takiego sfor-
mułowania, kojarzy się nega-
tywnie. Chcemy młodych le-
karzy zachęcić do zostawania 
w Polsce, oferując im wyż-
sze pensje od 600 do 700 zł 
w zależności od specjalizacji, 
w zamian za to, że zostaną 
w Polsce przynajmniej dwa 
lata z pierwszych pięciu 
po uzyskaniu specjalizacji. 
Tak, żeby nie blokować sta-
ży i szkoleń za zagranicą, ale 
żeby z ich wiedzy skorzystali 
też polscy pacjenci.  

Co się stanie, jeżeli jednak 
ktoś wyjedzie?  

Będzie musiał państwu zwró-
cić pieniądze. To od 28 do  
50 tys. zł w zależności od ro-
dzaju i długości specjalizacji. 
Ale znów to tylko zachęta, do-
browolne rozwiązanie. 

Chce pan zachęcać do pracy 
w jednym szpitalu, docelowo 
miałyby zniknąć opt-outy 
– tymczasem teraz, jak tylko 
niewielki odsetek lekarzy 
wypowiedział opt-outy, 
szpitale zamykały odziały. Za 
mało było lekarzy. 
Obligatoryjny 48-godzin-
ny tydzień pracy chcemy 
wprowadzić za dziesięć lat. 
W tym czasie zwiększymy 
liczbę miejsc na studiach 
i wykształcimy więcej leka-
rzy. Zapewniając lepiej wy-
nagradzaną pracę, w lepszych 
warunkach, liczymy, że leka-
rze zostaną w Polsce. 

Ma pan nadzieję, że zatrzyma 
emigrację i zwiększy liczbę 
studentów. Gdyby to było 
takie proste, zrobiliby to 
pana poprzednicy. Uczelnie 
nie chcą więcej studentów.
W przyszłym roku otworzy 
się nowy kierunek lekarski na 
UKSW, liczę, że otworzymy 
dwa kolejne kierunki w in-
nych szkołach. 

Wie pan, co jest największym 
problemem pacjentów? 

Zapewne kolejki.

Czy wyższe pensje dla lekarzy 
coś tu zmienią? 
Wynagrodzenia dla lekarzy 
to jedno. Poza tym chcemy 
zwiększyć finansowanie 
tam, gdzie jest najdłuższy 
czas oczekiwania: w 2018 r. 
będzie o 2 mld 160 mln wię-
cej wobec tego, co dołożyła 
styczniowa ustawa. W su-
mie do 2024 r. to 16 mld wię-
cej. Już skróciliśmy kolejki 
do operacji stawu biodrowe-
go i usuwania zaćmy. Trwają 
rozmowy z NFZ, żeby dodat-
kowy strumień pieniędzy 
był skierowany na te pro-
cedury, na które pacjenci 
czekają najdłużej. 

Kto będzie to robić? Sieć 
szpitali (czyli gwarantowane 
finansowanie bez obowiąz-
ku stawania do konkursu) 
wykluczyła z rynku publicz-
nego albo wykluczy 
część jednodniówek.
Jednodniówki będę promo-
wał. Pobyt w szpitalu więcej 
niż jeden dzień, jeżeli nie 
wymaga tego stan medycz-
ny pacjenta, jest dla niego 
zagrożeniem i kosztem dla 
płatnika. 

Nie wiadomo, czy starczy 
pieniędzy. Prawie wszystko 
jest przeznaczane na sieć. 

Musi się znaleźć inansowa-
nie. Chcę położyć nacisk na 
ambulatoryjną opiekę spe-
cjalistyczną, która powinna 
być lepiej wyceniona. Coraz 
częściej brakuje lekarzy spe-
cjalistów w publicznej służ-
bie zdrowia, bo przechodzą 
do prywatnych placówek. To 
się musi zmienić. 

Jednym z pomysłów na 
rozwiązanie problemów 
kadrowych była propo-
zycja łączenia dyżurów 
przez specjalistów.
Nie uważam, że to dobry 
pomysł. Sądzę, że rozwiąza-
niem mógłby być powrót do 
tzw. ostrych i tępych dyżu-
rów. Przecież nie wszystkie 
szpitale muszą być w pełni 
gotowe na przyjęcie każde-
go rodzaju pacjenta i pra-
cować pełną parą. A teraz 
tak jest. Mogą się podzielić. 
Wtedy ten szpital, który peł-
ni dyżur ostry, otrzymywałby 
więcej pieniędzy. A ten z tę-
pym nie musiałby mieć tylu 
specjalistów w pracy, część 
mogłaby być na dyżurze pod 
telefonem. 

To kolejna duża zmiana.  
Najpierw oczywiście musi-
my przeanalizować rozło-
żenie geograiczne szpitali, 
a także świadczenia, których 
udzielają. Bo na pewno nie 
chcemy zwiększyć kolejek 
na oddziałach ratunkowych 
i izbach przyjęć. Również pa-
cjenci musieliby otrzymać 
rzetelną informację, gdzie 
i jaki szpital ma dyżur. To 
jednak odciążyłoby szcze-
gólnie powiatowe szpitale, 
które mają największe pro-
blemy kadrowe. 

Problemem jest też brak 
dostępu do innowacyjnych 
terapii. Na przykad w choro-
bach rzadkich.  
Mówimy rzadkie, ale to jest 
6 proc. populacji. Chciał-
bym, żeby istniała realna sieć 
ośrodków referencyjnych, bo 
czasami jest za późno na po-
moc, ponieważ chory traia 
do szpitala za późno. Należa-
łoby połączyć nasze bazy szpi-
tali z bazami zagranicznymi. 
I trzeba przemyśleć kwestie 
leków, które istnieją, ale są 
horrendalnie drogie. 

Teraz nie przechodzą przez 
refundację, bo nie spełniają 
wymogów ekonomicznych. 
Mówiąc wprost: są za drogie.
Dla mnie, lekarza, jest to 
trudna sytuacja, bo moim 

powołaniem było i jest le-
czenie ludzi. Jednak wypra-
cowaliśmy sobie procedury, 
które opisują sposób podziału 
środków i są gwarantem ich 
sprawiedliwego podziału. Mi-
nister zdrowia nie powinien 
podejmować arbitralnych de-
cyzji refundacyjnych według 
własnego uznania. Oparcie 
się na procedurach jest je-
dynym wyjściem w sytuacji, 
gdy nasz budżet na refunda-
cję jest ograniczony. Jednak 
faktycznie ostateczna decyzja 
należy do ministra zdrowia. 
Ostatnio został dopisany do 
listy refundacyjnej ekulizu-
mab, który jest bardzo drogim 
lekiem, ale naprawdę działa 
i uważam, że należy go refun-
dować. Wynika to ze specyi-
ki leków sierocych, które nie 
mają szans spełnić kryterium 
kosztoefektywności. Chciał-
bym, żeby wzrost nakładów 
na zdrowie przeznaczony był 
też na refundację. 

Cały czas toczy się debata na 
temat ograniczenia aborcji. 
Pan tuż przed objęciem 
stanowiska podpisał dekla-
rację sumienia, stając po 
jednej stronie,
Nigdy swoich poglądów i prze- 
konań nie kryłem. Wolę mieć 
otwartą przyłbicę. 

Ale jest pan też osobą 
publiczną, która ma wpływ 
na decyzje ustawowe…
Kwestia aborcji z powodu 
wad płodu jest skompliko-
wana, nie mamy jasnych 
danych – NFZ nie posiada 
danych o dokładnych po-
wodach, więc nie wiemy, ile 
przypadków dotyczy np. ze-
społu Downa. Być może du-
żego odsetka.

30 proc. – tak wynika z kilku 
badań. 
To i tak bardzo dużo. Przecież 
wiemy, że osoby z zespołem 
Downa są takimi samymi 
ludźmi jak pani czy ja. Koń-
czą szkoły. Czy możemy z po-
wodu jakiegoś konkretnego 
zestawu cech, np. trisomii 21, 
usunąć ciążę? Nie jest to le-
talna (śmiertelna) wada.

Czyli poparłby pan projekt 
wprowadzający taki zakaz? 
W demokracji do tego typu 
rozstrzygnięć legitymizowa-
ny jest parlament, jako mini-
ster jestem przedstawicielem 
władzy wykonawczej i moim 
podstawowym obowiązkiem 
jest wdrażanie prawa. ©℗

Rozmawiała Klara Klinger

Liczymy, że lekarze 
zostaną w Polsce

Agata Szczepańska 

agata.szczepanska@infor.pl

Zakłada ono nie tylko wzrost 
nakładów na zdrowie i pod-
wyższenie płac, ale także wie-
le innych rozwiązań, które 
mogą okazać się trudne do 
wprowadzenia. Podstawowe 
pytanie, które pojawiło się od 
razu po podpisaniu porozu-

mienia, to skąd wziąć pienią-
dze na jego realizację. 

Niekoniecznie muszą one 
pochodzić z budżetu – twier-
dzi dr hab. Krzysztof Krajew-
ski-Siuda, ekspert Instytutu 
Sobieskiego. Jego zdaniem 
szansą dla polskiego systemu 
jest współpłacenie i ubezpie-
czenia dodatkowe, ale trzeba 
się na to zdecydować. – Być 
może również na podniesie-
nie składki zdrowotnej, choć 
ze świadomością, że jest ona 
pochodną dochodów, więc 
jest to dodatkowe obciążenie 
iskalne, które będzie obniżać 
rozwój gospodarczy – dodaje.

Koszty realizacji porozu-
mienia obciążą w pewnym 

stopniu dyrektorów placó-
wek medycznych, którzy 
będą musieli znaleźć środki 
na podwyżki dla specjalistów. 
Jarosław Fedorowski, prezes 
Polskiej Federacji Szpitali, nie 
jest zwolennikiem rozwią-
zania, by były to pieniądze 
„znaczone”, jak w przypad-
ku podwyżek dla pielęgnia-
rek. – Odbieranie dyrektorom 
narzędzi zarządczych, takich 
jak np. stopniowanie płac 
i przeznaczenie pieniędzy 
dla konkretnej grupy zawo-
dowej bez żadnego systemu 
motywacyjnego, to duży błąd 
– uważa szef PFSz. Jego zda-
niem lepiej podwyższyć wy-
cenę świadczeń, żeby dyrek-

torzy wspólnie z personelem 
medycznym mieli co dzielić.

Porozumienie zakłada też, 
że rezydenci mogą zarobić 
więcej, jeśli zobowiążą się, 
że dwa z pięciu lat po ukoń-
czeniu specjalizacji przepra-
cują w Polsce. Specjaliści zaś 
otrzymają podwyżki, jeśli nie 
będą wykonywać tożsamych 
świadczeń w innej placówce 
niż główne miejsce zatrud-
nienia. – W wielu krajach to, 
że specjaliści pracują w jed-
nym miejscu, jest bardzo po-
wszechne – wskazuje Jaro-
sław Fedorowski. Dodaje, że 
klauzule wyłączności powin-
ny mieć oparcie w adekwat-
nych zarobkach. 

Rafał Janiszewski, wła-
ściciel kancelarii doradczej 
z zakresu ochrony zdrowia, 
podkreśla, że takie umowy 
muszą mieć charakter do-
browolny. Porozumienie jest 
sygnałem ze strony rezyden-
tów, że byliby skłonni je pod-
pisywać. – Proszę zauważyć, 
że taka umowa zobowiązu-
je lekarza, żeby przepraco-
wał w Polsce co najmniej 
dwa lata, ale w zamian do-
staje dodatkową korzyść. To 
ma charakter deklaratywny. 
Inna sprawa, gdybyśmy mó-
wili o przymusie – zastrzega. 

W jego opinii większy pro-
blem może być z realizacją in-
nego punktu porozumienia, 

czyli wprowadzeniem sekre-
tarek medycznych. Wymaga 
to zmian w przepisach do-
tyczących m.in. dostępu do 
dokumentacji medycznej, 
tajemnicy lekarskiej, ochro-
ny danych osobowych. Poza 
tym oznacza wprowadzenie 
nowego zawodu medycznego, 
który objąć powinna ustawa 
o minimalnych wynagrodze-
niach w ochronie zdrowia. 

Zdaniem Krzysztofa Kra-
jewskiego-Siudy rozwój ta-
kiego sektora musiałby się 
wiązać z inwestycją w szkole-
nia, ale się opłaci. – Lekarz jest 
zbyt drogim pracownikiem, 
by tracił czas na czynności 
biurokratyczne – ocenia. ©℗

Kto zapłaci za porozumienie w służbie zdrowia

Kraj

 wywiad  Szumowski: Rozwiązaniem mógłby być powrót do tzw. ostrych 
i tępych dyżurów. Przecież nie wszystkie szpitale muszą pracować pełną parą
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Prof. Łukasz Szumowski, minister zdrowia

 medycyna  Eksperci 
zastanawiają się, 
jak w praktyce 
realizowany będzie 
kompromis ministra 
zdrowia z lekarzami
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Bartłomiej Godusławski 

Grzegorz Osiecki 

Marek Chądzyński  

dgp@infor.pl

Premier Mateusz Morawiecki 
chwalił się podczas Świato-
wego Forum Ekonomiczne-
go w Davos, że na 30 mld zł  
wzrostu dochodów z podat-
ku od towarów i usług zaled-
wie 5–7 mld zł to efekt dobrej 
koniunktury gospodarczej. 
Resztę zasług przypisał Mi-
nisterstwu Finansów. Przed-
stawiciele iskusa przez wie-
le miesięcy przekonywali, że 
dwucyfrowe dynamiki wzro-
stu wpływu z VAT, jakie noto-
waliśmy w 2017 r., to w prze-
ważającej większości efekt 
wysiłków urzędników. Eko-
nomiści banku Credit Agrico-
le postanowili oszacować, ile 
w tych słowach jest prawdy.

– Uszczelnienie syste-
mu podatkowego w okresie  
I–III kwartał 2017 r. wynio-
sło ok. 9,4 mld zł. Kierując 
się zależnościami sezono-
wymi, szacujemy, że w skali 
całego roku efekty te byłyby 
równe ok. 12,5 mld zł – mówi 
Jakub Borowski, główny eko-
nomista banku. To oznacza-
łoby, że ponad 41 proc. wzro-
stu ubiegłorocznego VAT 
jest wynikiem uszczelnie-
nia. Eksperci Credit Agrico-
le zwracają jednak uwagę, że 
ze względu na niepełne do-

pasowanie modelu, na pod-
stawie którego powstał sza-
cunek, do twardych danych, 
wyliczenie może być obar-
czone błędem wynoszącym  
ok. 4,5 mld zł. To zaś ozna-
cza, że w wariancie optymi-
stycznym walka z oszustwa-
mi i wyłudzeniami przyniosła 
nawet 17 mld zł (56,3 proc. 
przyrostu wpływów z VAT). 
Z kolei minimalne efekty 
uszczelnienia szacować moż-
na na 8 mld zł (26,5 proc.).

W celu dokonania tych 
obliczeń ekonomiści musie-
li najpierw określić bazę po-

datkową, czyli dobra i usługi 
podlegające opodatkowaniu. 
Jej wysokość w uproszczeniu 
to suma konsumpcji pry-
watnej, spożycia publiczne-
go, inwestycji publicznych 
i gospodarstw domowych. 
Następnie szacowany jest 
efektywny VAT, który opisu-
je, jaka część bazy podatkowej 
traia do budżetu. Efektywna 
stawka zachowuje się procy-
klicznie, co znaczy, że rośnie 
razem ze wzrostem PKB i do-
chodami Polaków, a tym sa-
mym mocniej napędza kasę 
państwa. Oszacowanie Credit 
Agricole zostało skorygowa-
ne o operację przyspieszania 
zwrotów VAT, które zaniżyły 
wpływy budżetowe pod ko-
niec 2016 r., ale mocno podbi-
ły ich wysokość w pierwszych 
dwóch miesiącach 2017 r. Na-
wet z uwzględnieniem tego 
zabiegu iskus może przypi-

sać sobie sporo ze wzrostu 
ubiegłorocznego VAT. 

2017 był rokiem, w któ-
rym weszło sporo rozwią-
zań prawnych, które miały 
uszczelnić system podatko-
wy. Od początku roku zaczęła 
działać duża nowela ustawy 
o VAT rozszerzająca zakres 
odwróconego VAT, przywra-
cająca sankcję, przy próbach 
zaniżenia lub uniknięcia jego 
płacenia. Ustawa wprowadzi-
ła 100-proc. kary za puste 
faktury czy obowiązek elek-
tronicznego składania fak-
tur dla podatników z grup 
ryzyka i ograniczyła możli-
wość kwartalnego rozlicze-
nia tego podatku. Ta zmiana 
miała zwiększyć wpływy od 
1,7 do 3,4 mld zł. Kolejnym 
rozwiązaniem było wprowa-
dzenie obowiązku składania 
Jednolitego Pliku Kontrolne-
go, co miało dać 700 mln zł.  

Warto też wspomnieć, że 
zaostrzono przepisy karne, 
wprowadzając karę od 3 do 
15 lat więzienia za fałszowa-
nie faktur i wyłudzanie VAT 
dla faktur o wartości powy-
żej 5 mln zł i nawet 25 lat za 
faktury powyżej 10 mln zł. 
Działał także wprowadzony 
rok wcześniej pakiet paliwo-
wy, który ukrócił oszustwa 
na VAT.  

Ile dadzą nowe rozwiąza-
nia, które dopiero zaczęły lub 
zaczną działać w tym roku? 
Według Marty Petki-Zaga-
jewskiej z PKO BP tegoroczny 
efekt uszczelnienia można 
w tej chwili prognozować na 
ok. 8 mld zł. – Jeśli zaś cho-
dzi o rok 2017, to jeszcze nie 
przeliczyliśmy naszych wcze-
śniejszych szacunków spo-
rządzonych po trzech kwar-
tałach. Wtedy wychodziło 
nam na podstawie prognoz 

na cały rok, że lepsza ścią-
galność da ok. 11–14 mld zł.  
Czyli mniej więcej połowę 
dodatkowych dochodów 
z VAT – mówi ekonomistka.

Opinia PKO BP jest zbieżna 
z tym, co wyliczały inne ban-
ki. Według BZ WBK uszczel-
nienie dało w ubiegłym roku 
ok. 11–13 mld zł z ok. 30 mld zł  
wzrostu wpływów z VAT. We-
dług BZ WBK decydująca dla 
lepszych dochodów była jed-
nak bardzo dobra koniunk-
tura w gospodarce. 

Rozpędzonej konsump-
cji rolę głównego motoru 
napędzającego budżetowe 
dochody przypisywali rów-
nież ekonomiści mBanku. 
We wrześniu wyliczali, że 
uszczelnienie podatków 
odpowiada za ok. 30 proc. 
wzrostu wpływów z VAT, 
reszta miała być efektem 
koniunktury.  ©℗

Komu zawdzięczamy sukces w VAT

 historia  Po ubiegłorocznych publikacjach DGP marszałek Senatu odsłoni tablicę poświęconą dwóm członkom 
grupy, która fałszowała latynoamerykańskie paszporty, by ratować Żydów przed zagładą

Michał Potocki 

michal.potocki@infor.pl 

@mwpotocki

Dziś w Bernie zostanie odsło-
nięta tablica upamiętniająca 
Juliusza Kühla i Konstante-
go Rokickiego, konsuli, którzy 
w latach 1941–1943 załatwiali 
dla Żydów paszporty państw 
Ameryki Łacińskiej. Nieznane 
dokumenty ze szwajcarskich 
archiwów, które szczegółowo 
opisują mechanizm operacji 
nadzorowanej przez posła RP  
w Szwajcarii Aleksandra  
Ładosia, ujawniliśmy w DGP 
w sierpniu 2017 r.

W uroczystości przed 
gmachem dawnego konsu-
latu przy hunstrasse weź-
mie udział marszałek Senatu 
Stanisław Karczewski, wice-
prezes Instytutu Pamięci Na-
rodowej Mateusz Szpytma, 
ambasador RP w Szwajcarii 
Jakub Kumoch i prezydent 
Berna Alec von Grafenried. 
To pierwsze upamiętnienie 
członków sześcioosobowej 
grupy berneńskiej. Poza Ła-

dosiem, Kühlem i Rokickim 
należeli do niej także zastępca 
posła Stefan Ryniewicz, praw-
nik Abraham Silberschein 
i ultraortodoksyjny kupiec 
Chaim Eiss.

Każdy z nich miał własne 
zadanie do wykonania. Rokic-
ki kupował od konsuli państw 
latynoamerykańskich druki 
paszportowe, które następ-
nie wypełniał w konsulacie 
przy hunstrasse. Kühl, ży-
dowski współpracownik na-
szej placówki konsularnej, 
pełnił funkcję łącznika mię-
dzy dyplomatami a Eissem 
i Silberscheinem, którzy prze-
rzucali gotowe dokumenty 
do okupowanej Polski, usta-
lali nazwiska przedstawicieli 
żydowskich elit, które chcia-
no uratować przed Holokau-
stem, i załatwiali wśród dia-
spory w USA pieniądze na 
korumpowanie latynoame-
rykańskich konsuli.

Niemcy nie deportowa-
li posiadaczy paszportów 
państw neutralnych do obo-
zów, licząc na możliwość ich 

wymiany na alianckich jeń-
ców. Sytuacja się skompliko-
wała, gdy w 1943 r. doszło do 
wpadki. Proceder wyszedł na 
jaw, a państwa Ameryki Ła-
cińskiej odmówiły uznania 
nowych posiadaczy pasz-
portów za swoich obywate-
li. Niemcy wielu z nich wy-
mordowali. Liczbę ocalonych 
szacowaliśmy w sierpniu na 
ok. 400 osób. – Mam duży 
szacunek, że nie żonglowa-
li państwo liczbami i przy-
jęli tę ostrożną, ale wygląda 
ona na znacznie większą. 
Rokicki wypisywał paszpor-
ty i poświadczenia obywatel-
stwa Paragwaju również dla 
Żydów z Holandii, Słowacji 
i innych krajów – mówi Ku-
moch.

Przed tekstami DGP nazwi-
sko Ładosia było znane jedy-
nie w wąskich kręgach na-
ukowych, a o Rokickim nikt 
nie słyszał. – Jako administra-
cja zabraliśmy głos wówczas, 
gdy byliśmy pewni, że mamy 
do czynienia z historią boha-
terską. Nie chcieliśmy robić 

taniej sensacji. Chcieliśmy ze-
brać wszystkie dokumenty, 
wykluczyć możliwość istnie-
nia spraw trudnych i oddać 
hołd wszystkim członkom 
grupy, zarówno Polakom, jak 
i polskim Żydom. Teraz upa-
miętniamy akcję konsularną 
fałszowania paszportów, ale 
historia grupy berneńskiej 
jest znacznie szersza – przy-
pomina Kumoch.

Odnajdują się bowiem ko-
lejne dokumenty dotyczące 
apeli o bombardowanie torów 
kolejowych prowadzących do 
Auschwitz czy propozycji wy-
kupu Żydów z rąk III Rzeszy. 
Jedna z depesz sugeruje, że 
rząd RP próbował wykupić 
300 więźniów Bergen-Bel-
sen. Szwajcarskie archiwa 
przeczesują także pracow-
nicy naszej placówki w Ber-
nie. – Wielką pracę wykonali 
moi dyplomaci, ale i państwa 
dziennikarze, którzy zrobili 
z tego poważnie udokumen-
towaną historię. Dzięki temu 
w środowisku badaczy zajmu-
jących się postawą Szwajca-

rii wobec Holokaustu jest ona 
traktowana bez żadnych wąt-
pliwości – podkreśla Kumoch.

Nasz rozmówca zastrzega, 
że historia grupy berneńskiej 
nie wyczerpuje złożoności re-
lacji polsko-żydowskich. – Po-
kazuje jednak stosunek wyso-
kiego urzędnika RP do tzw. 
sprawy żydowskiej. Otóż ta 
sprawa dla Ładosia w ogóle 
nie istniała. W wymianie li-
stów z Silberscheinem i Eis-
sem nie występują kategorie 

„Żyd” i „Polak”, a listy są pisa-
ne w duchu lojalnej współpra-
cy. Na sześciu członków gru-
py berneńskiej było – stosując 
dzisiejsze pojęcia – trzech 
Polaków i trzech Żydów. Bez 
Polaków nie dałoby się zdo-
być paszportów, a bez Żydów 
– przerzucić ich do okupowa-
nej Polski. To wzorcowa ak-
cja polsko-żydowska, jedna 
z najpiękniejszych kart na-
szej wspólnej historii – pod-
sumowuje dyplomata. ©℗

Polscy konsule ratujący Żydów upamiętnieni w Szwajcarii

Kraj

W Dzienniku Gazecie Prawnej

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

Informacje: tel. (22) 530 41 78, (22) 530 42 06; fax (22) 530 41 15 
ewa.gromek@infor.pl; mariusz.zarzycki@infor.pl

  AUTOPROMOCJA

RM

Dochody 
z podatku od towarów
i usług 

Źródło: 
MF, GUS ©℗

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

DOCHODY Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 
(w mld zł, miesięczne)

(mld zł)
DEFICYT BUDŻETOWY

(w mld zł, roczne) 

PROGNOZA
Z USTAWY
BUDŻETOWEJ

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

75,4

84,4

96,4

101,8 99,5

107,9

120,8 120 113,4

124,3
123,1

126,6

156,8 166

PODWYŻKA 
STAWEK

2016

2017

17,5

21,9

6,4

11,6

6,2

8,9
12,4

14,4

10,3

11,9

9,6

11,3 13,6

14,6

10,3

12

9,8

11,9
14,1

15,5

11,3

12,2

5,1

10,6

2007 2008 2009* 2010 2011 2012 2013* 2014 2015* 2016* 2017*

WYKONANIE

16

24,4 23,9

44,6

25,1
30,4

42,2

29

42,6
46,2

25,4

DEFICYT PLANOWANY

30,0 27,1

18,2

52,2

40,2
35,0 35,6

47,5 46,1

54,7
59,4

* nowelizacja

Obowiązek 
składania JPK miał 
dać dodatkowe 
700 mln zł

 finanse  Uszczelnienie 
faktycznie poprawiło 
dochody z podatku, 
choć nie tak mocno, 
jak chwali się iskus. 
– Odpowiada ono za 
12,5 mld zł wpływów 
ekstra – szacuje Credit 
Agricole
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 bezpieczeństwo  Ponad pół roku po wakacyjnym 
kataklizmie władze wreszcie przechodzą do działania 

Tomasz Żółciak 
tomasz.zolciak@infor.pl 

@tzolciak

W sierpniu 2017 r. przez trzy 
województwa przetoczyły 
się katastrofalne w skut-
kach burze. Sześć osób zgi-
nęło, a straty oszacowa-
no na ponad 250 mln zł.  
Zjawisko ujawniło też sła-
bości w zakresie reago-
wania administracji pań-
stwowej oraz służb na tego 
rodzaju zagrożenia, głów-
nie z powodu skompliko-
wanych procedur, braku 
efektywnego przepływu in-
formacji między służbami, 
a także problemów z ostrze-
ganiem mieszkańców.

Już po kilku dniach rząd 
zapowiedział rewolucyjne 
zmiany w przepisach. Po-
wołano międzyresortowy 
zespół, który pod kierow-
nictwem Rządowego Cen-
trum Bezpieczeństwa przy-
gotował zbiór wniosków 
i rekomendacji. Teraz pa-
łeczkę przejął rząd, który 
szykuje konkretne zmiany 
w przepisach. Jak słyszymy 
w MSWiA, w najbliższym 
czasie do uzgodnień mię-
dzyresortowych trai pro-
jekt ustawy o ochronie lud-
ności i obronie cywilnej. Na 
razie dokument został ujęty 
w wykazie prac legislacyj-
nych Rady Ministrów.

– Rozwiązania zapropo-
nowane w projekcie usta-
wy i aktach wykonawczych 
ujednolicą rozwiązania 
dotyczące bezpieczeństwa 
niemilitarnego ludności 
(obrony cywilnej). Zapro-
ponowane przepisy dadzą 
urzędnikom w urzędach 
wojewódzkich, powiato-
wych, miejskich i gmin-
nych czytelną podstawę do 
realizacji zadań – zapowia-
dają autorzy projektu. Jak 
słyszymy w resorcie, nowe 
prawo uwzględni rekomen-
dacje międzyresortowego 
zespołu. A tych jest sporo. 
Wystarczy, że część z nich 
znajdzie się w nowej usta-
wie, a będzie można mówić 
o niemałej rewolucji.

I tak np. zespół optował za 
stworzeniem katalogu zda-
rzeń, w których siły zbroj-
ne będą mogły być użyte do 
wsparcia działań ratowni-
czych. Dziś wymagany jest 
wniosek wojewody do mi-
nistra obrony narodowej. 
W efekcie w sierpniu żoł-
nierze dotarli na miejsce do-
piero kilka dni po nawałni-
cach. Mogą się też pojawić 
rozwiązania umożliwiają-
ce służbom wejście na teren 
prywatny i obszary o nie-
ustalonym prawie własno-
ści, by usunąć skutki klę-
ski żywiołowej.

Zmiany szykują się też 
w sposobie ostrzegania 
mieszkańców. – Wydając 
ostrzeżenia, musimy jak 
przy ostrzeżeniach terrory-

stycznych przyporządkować 
katalog zadań, które trzeba 
będzie wykonać w momen-
cie otrzymania informacji 
– tłumaczył nadbrygadier 
Marek Kubiak, dyrektor 
Rządowego Centrum Bez-
pieczeństwa na ostatnim 
posiedzeniu rządowo-samo-
rządowej komisji wspólnej. 
Nacisk ma być też położo-
ny na łączność radiową. Jak 
słyszymy, komendant stra-
ży pożarnej zostanie zobo-
wiązany do zorganizowania 
łączności radiowej z oboza-
mi harcerskimi czy młodzie-
żowymi na wypadek, gdyby 
nie działała łączność telefo-
niczna.

Niewykluczone, że usta-
wa uszczupli kompetencje 
samorządów lub dołoży im 
obowiązków. Wśród reko-

mendacji zespołu zasygnali-
zowano konieczność zmiany 
podmiotu gospodarującego 
mieniem Skarbu Państwa ze 
starosty (w tym przypadku 
wykonującego działania na 
rzecz administracji rządo-
wej) na wojewodę. Do tego 
gminy miałyby obowią-
zek prowadzić rejestr osób 
wymagających wsparcia 
technicznego w sytuacjach 
kryzysowych (np. osoby ko-
rzystające z respiratorów 
czy niepełnosprawni).

Określona może też być 
minimalna obsada etato-
wa powiatowych centrów 
zarządzania kryzysowego 

i zajmujących się tym sa-
morządowych komórek 
organizacyjnych. Do tego 
miano by zapewnić całodo-
bowy obieg informacji w ad-
ministracji samorządowej, 
a starostowie i wójtowie 
musieliby się przeszkolić 
u wojewodów z zarządza-
nia kryzysowego. Ponad-
to, jak już informowaliśmy, 
w przepisach może się poja-
wić bicz w postaci sankcji i-
nansowych nakładanych na 
władze lokalne, które zbyt 
opieszale wydają decyzje ad-
ministracyjne o wypłacie za-
siłków celowych dla poszko-
dowanych rodzin.

Zespół wnioskował też 
o przepisy nakładające na 
administratorów kluczo-
wych obiektów (urząd gmi-
ny, wodociągi, oczyszczalnia 
ścieków, stacje paliw, sta-
cje bazowe GSM) obowiązek 
zapewnienia ich awaryj-
nego zasilania. Udoskona-
lony zostanie regionalny 
system ostrzegania (RSO), 
a zwłaszcza aplikacja mo-
bilna. Sejm zaczął już prace 
nad nowelizacją prawa te-
lekomunikacyjnego przy-
gotowaną przez Minister-
stwo Cyfryzacji.

„Wprowadzona zostanie 
opcja geolokalizacji, dzięki 
której użytkownik będzie 
miał możliwość uzyskania 
ostrzeżenia dotyczącego te-
renu, na którym aktualnie 
się znajduje. Przewidzia-
ne jest także wprowadze-
nie ułatwień dla osób nie-
dowidzących i aktywnych 
linków do stron interneto-
wych. Rozbudowany zosta-
nie także panel ustawień, 
aby użytkownik miał moż-
liwość dostosowania koni-
guracji do swoich potrzeb” 
– zapowiada MSWiA. ©℗

Rząd gotowy  
na nawałnice
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W sierpniu 2017 r. straty oszacowano na ponad 250 mln zł

Nadchodzą 
zmiany w prawie 
i systemach 
alarmowych 

PATRONAT

Janusz K. Kowalski 
janusz.kowalski4@infor.pl

To oznacza, że w po-
wiatach tych występuje 
tzw. bezrobocie frykcyj-
ne. – Według szacunków 
wynosi ono do 3–4 proc. 
– mówi prof. Zenon Wi-
śniewski z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w To-
runiu. I wyjaśnia, że przy 
takim wskaźniku pracy nie 
mają głównie ci, którzy jej 

nie chcą, akurat ją zmie-
niają albo dopiero weszli 
na rynek pracy. Oznacza to 
w praktyce pełną równo-
wagę na rynku, na którym 
nie brakuje etatów, a bez-
robocie jest przejściowe.

Tak jest np. w powiecie 
wolsztyńskim w Wielko-
polsce, gdzie stopa bezro-
bocia wyniosła w grudniu 
zaledwie 1,7 proc. – W tej  
garstce bezrobotnych, 
w dużej części są osoby, 
które nie chcą podjąć pra-
cy, ponieważ taki wybrały 
sposób na życie – ocenia 
Sylwia Tomiak-Rozynek, 
dyrektor PUP w Wolszty-
nie. Z danych GUS wyni-
ka, że wśród 45 powiatów 
z najniższym bezrobo-
ciem, aż 17 jest z Wiel-
kopolskiego. – W tym 

regionie istnieje dobrze 
rozwinięte szkolnictwo za-
wodowe, dopasowane do 
oczekiwań pracodawców 
– uważa prof. Wiśniewski.

Jest i drugi biegun, 
a na nim 36 powiatów, 
w których stopa bezrobo-
cia wciąż jest wyższa niż  
15 proc. Na czele z powia-
tem szydłowieckim – je-
dynym, w którym ten od-
setek przekracza jedną 
czwartą aktywnych za-
wodowo. Liczba takich 
powiatów jest jednak 
dwukrotnie mniejsza niż 
w roku poprzednim.

– To zasługa m.in. dobrej 
koniunktury gospodarczej 
i obniżenia wieku emery-
talnego – komentuje Ur-
szula Kryńska z PKO BP.
 ©℗

 praca  Liczba 
powiatów, w których 
stopa bezrobocia 
spadła w grudniu 
poniżej 4 proc., była 
ponaddwukrotnie 
większa niż rok temu

Wygenerowano dnia 2018-02-12 dla loginu: library@imp.lodz.plyvoenel@vzc.ybqm.cy



1

A7Dziennik Gazeta Prawna,  12 lutego 2018  nr 30 (4680)    dziennik.pl  forsal.pl

Kraj

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
SPRAWDŹ ZMIANY W PRAWIE PRACY!

ZMIANY 2018

CENA: 12,99 zł 

▪ nowe wynagrodzenie minimalne

▪ wyższe kwoty wolne od potrąceń

▪ ograniczenie handlu w niedzielę

▪  związki zawodowe otwarte dla zleceniobiorców, samozatrudnioncyh i wolontariuszy

▪  zmiany w okresie ochronnym po obniżeniu wieku emerytalnego

▪ elektroniczne zwolnienia lekarskie dla wszystkich

▪ likwidacja górnego limitu składek ZUS

Przepisy z omówieniem najnowszych zmian obowiązujących w 2018 roku

▪ Kup w kiosku

  AuTOPROMOCJA

Seria pożarów w Krakowie 

W niedzielę w Nowej Hucie zginęła 
kobieta. To już czwarta oiara 
w całej serii pożarów, które miały 
miejsce na przestrzeni ostatniego 
tygodnia

Minister zdrowia właścicielem 
motoryzacyjnej perełki  

Z oświadczenia majątkowego  
prof. Łukasza Szumowskiego wynika,  
że w jego garażu parkuje zabytkowy 
mercedes 220S z 1959 r.

Katastrofa samolotu 
pasażerskiego pod Moskwą 

Na pokładzie maszyny An-148 Saratow-
skich Linii Lotniczych było 65 pasażerów 
i sześciu członków załogi. Nikt nie 
przeżyłfo
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 czytaj na  dziennik.pl  

G
dyby historia potoczyła się 
inaczej i 9 proc. obywateli 
Polski wciąż stanowili nasi 
żydowscy rodacy, Prawo  
i Sprawiedliwość spokojnie 

mogłoby utworzyć koalicję z Likudem 
Binjamina Netanjahu. I choć na  
tę odrobinę prowokacyjną tezę  
z równym oburzeniem odpowiedzie-
liby zarówno pisowcy, jak i „likudni-
ki”, ugrupowania te – i w ogóle sceny 
polityczne w obu państwach – łączy 
dużo więcej, niż zwykliśmy sądzić.  
I być może właśnie dlatego konlikt  
o ustawę o IPN wybuchł z taką siłą.

Poza polską ustawą do głównych 
tematów poruszanych przez media 
należy afera taśmowa, deportacje nie-
legalnych imigrantów i zakaz handlu 
w dzień święty, a władze częścią pro-
blemów obarczają George’a Sorosa.  
I wciąż piszę o Izraelu. Kneset nie-
dawno przegłosował ustawę zezwala-
jącą na wprowadzenie zakazu handlu 
w szabas. Przepisy poparł Likud  
– największa partia koalicyjna  
– oraz reszta prawicy, w tym ultra-
ortodoksi, dla których karygodnym 
bluźnierstwem jest już korzystanie  
z samochodu w dzień święty, a co do-
piero otwieranie sklepów.

Przeciwko była część liberalnych 
Żydów, zwłaszcza rosyjskojęzyczna po-
pulacja, stanowiąca 17 proc. wszyst-
kich Izraelczyków, oraz populistyczna, 
prowadząca ostatnio w sondażach 
centrolewica z partii Jest Przyszłość. 
Część naszych rozmówców sugeru-
je, że jej lider Ja’ir Lapid tak zdecydo-

wanie włączył się w konlikt z Polską 
właśnie po to, by ostudzić gniew obu-
rzonych handlowym głosowaniem 
ortodoksów. Na marginesie sporu roz-
głos zdobył minister współpracy re-
gionalnej Cachi Hanegbi z Likudu, 
który głosował za zakazem, a potem 
przyznał, że choć uważa ustawę za 
„głupią”, to w swojej karierze „głoso-
wał za wieloma głupimi ustawami”.

Równolegle burzliwe dyskusje wy-
wołuje plan wyrzucenia z Izraela nie-
legalnych imigrantów. Rząd chce się 
pozbyć 35 tys. przybyszy z państw afry-
kańskich, oferując im kij i marchewkę. 
Zachętą ma być 3,5 tys. dol. i darmo-
wy bilet w jedną stronę do Afryki. Ci, 
którzy się na te warunki nie zgodzą, 
mogą traić do więzienia. Nie wiado-
mo jednak, do którego konkretnie kraju 
mieliby być deportowani imigranci. 
Pochodzący z państw dyktatorskich,  
jak Erytrea czy Sudan, raczej nie zosta-
ną wyrzuceni do ojczyzn. Prasa speku-
luje, że rząd Netanjahu dogadał się  
w tej sprawie ze stabilniejszymi pań-
stwami, jak Rwanda i Uganda.

Przeciwko decyzji natychmiast wy-
stąpiła liberalna część opinii publicz-
nej, wychodząc na ulice. Netanjahu 
odparł, że decyzja o wyrzuceniu imi-
grantów jest zgodna z międzynaro-
dową praktyką, skoro niechcianych 
gości wyrzucał z kraju także prezydent 
Stanów Zjednoczonych Barack Obama. 
A protesty – dodawał – są inansowane  
przez George’a Sorosa, który miałby 
chcieć zdestabilizować sytuację w kraju.  
W prasie pojawiają się dyskusje, czy 

„nienawiść wobec złych Żydów” to an-
tysemityzm. Netanjahu ma powody do 
frustracji, bo w ostatnim czasie coraz 
poważniej oskarża się jego otoczenie 
o korupcję, a na domiar złego media 
ujawniły taśmy, na których jego żona 
Sara w wyjątkowo arogancki sposób 
beszta współpracowniczkę.

Biorąc pod uwagę wszystkie proble-
my premiera, należy wziąć pod uwagę 
scenariusz, w którym konlikt z Polską 
będzie trwał. Medialne manipulacje  
i działalność trolli internetowych już 
doprowadziły do sytuacji, w której 
wielu Izraelczyków uwierzyło, że 
polska ustawa o IPN sprowadza się do 
negacji Holokaustu, choć wśród wielu 
zarzutów, jakie można jej postawić, ten 
jest najbardziej absurdalny. Dodatkowo 
Netanjahu – podobnie jak Jarosław Ka-
czyński przez narodowców – jest naci-
skany przez ludzi takich jak Ja’ir Lapid, 
który już zaczął krytykować premiera 
za zbytnią ugodowość. Wybory parla-
mentarne w Izraelu odbędą się dopiero 
za półtora roku, ale wstępne przymiar-
ki do kampanii już się zaczynają.

Likud i PiS mają zaś jeszcze jedną 
wspólną cechę. Oba ugrupowania wy-
kazują dużą wrażliwość na punkcie 
godności narodu, nienaruszalności 
jego dobrego imienia i gotowości do 
ruszania na wojnę, gdy tylko ktoś  
je w ich rozumieniu zaczyna naruszać. 
Czasem wbrew sojuszom i interesom 
strategicznym. Tylko w ten sposób 
można zinterpretować ostatni spór 
polsko-izraelski. Warszawa jest dla Je-
rozolimy rzadkim przykładem dobrego 

europejskiego sojusznika. W ostatnich 
latach regularnie odbywały się wspól-
ne posiedzenia obu rządów, zarówno 
za czasów koalicji PO-PSL, jak i Zjed-
noczonej Prawicy.

Relacjom towarzyszyły liczne, 
czasem patetyczne gesty. Jak ten, gdy 
podczas ubiegłorocznej wizyty w Izra-
elu prezydent Andrzej Duda odwiedził 
grób Jonatana Netanjahu, ukochanego 
brata premiera, który zginął podczas 
brawurowej akcji odbicia samolotu  
z rąk terrorystów na ugandyjskim lot-
nisku w Entebbe w 1976 r. Jonatan był 
jedyną śmiertelną oiarą wśród żoł-
nierzy wysłanych na tę tajną opera-
cję. Dla szefa izraelskiego rządu wizyta 
Dudy na cmentarzu na jerozolim-
skim Wzgórzu Herzla była ogrom-
nym zaskoczeniem i – jak mówią nasi 
rozmówcy – zrobiła na nim wielkie 
wrażenie.

Oczywiście podobne gesty nie są 
istotą polityki, ale czasem dużo mówią 
o związkach bilateralnych. Podobny, 
awanturniczy sposób prowadzenia  
polityki i wspólne poglądy PiS  
i Likudu na wiele spraw – a przecież na 
tak wiele, jak zdecydowany proame-
rykanizm obu partii, zabrakło w tym 
tekście miejsca – byłyby naturalnym 
fundamentem dla jeszcze większego 
zbliżenia partii rządzących w Warsza-
wie i Jerozolimie. Byłyby, gdyby nie 
emocje, z którymi oba nasze narody 
traktują własną historię. Emocje  
w pełni zrozumiałe, ale i odgrywają-
ce negatywną rolę zawsze wtedy, gdy 
przyćmiewają zdrowy rozsądek. ©℗

opinia  PiS oraz Likud w jednym stali domu

Michał 
Potocki 
szef działu 

opinie
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Kraj

Czy prezydent dobrze zrobił, 
podpisując ustawę o IPN 
i wysyłając ją następnie do 
Trybunału Konstytucyjnego?
Głosowałem za przyjęciem tej 
ustawy bez poprawek, dlate-
go decyzja prezydenta mnie 
ucieszyła, bo ustawa wcho-
dzi w życie. Wysłanie jej do 
trybunału jest gestem pre-
zydenta wobec tych, którzy ją 
krytykowali i prosili o zmia-
ny. Ich zastrzeżenia zostaną 
wyjaśnione przez trybunał. 
Według mnie nowe prawo 
nie stwarza zagrożeń, o ja-
kich mówią jego krytycy. 

Nie zagraża wolności słowa?
Moim zdaniem nie, ale ostat-
nie słowo w tej sprawie, jak 
i w tej, czy nowelizacja na-
rusza swobodę badań na-
ukowych, ma oczywiście 
trybunał. Nowelizacja prze-
widuje karanie za publiczne 
zaprzeczanie faktom. Głów-
nym przesłaniem ustawy jest 
dbałość o prawdę historycz-
ną oraz godność Polski i Po-
laków. 

Pani ambasador Izraela 
Anna Azari podczas spotka-
nia ze mną wyraziła obawy, 
że ocaleni dający świadec-
two zagładzie Żydów nie 
będą mogli w nieskrępowa-
ny sposób mówić o swoich 
przeżyciach. Ja uważam, że 
te obawy są bezpodstawne. 
Nikt, kto mówi prawdę, nie 
będzie w Polsce karany na 
podstawie tej ustawy. 

Czy jest miejsce na korektę 
tych przepisów?
Pozwólmy najpierw tym 
przepisom działać. Podczas 
rozmów ze mną pani amba-
sador Izraela powiedział, że 
zleciła profesjonalne tłuma-
czenie przepisów tej usta-
wy. Już samo to wyjaśnić 
może dotychczasowe wąt-
pliwości. Nie można wyklu-
czyć, że wzięły się one także 
z niewłaściwej interpretacji 
przepisów. 

Trudno dostrzec, że uspoko-
iło to nastroje, jeśli weźmie 
się pod uwagę kolejne 
stanowiska Izraela czy USA 
w sprawie ustawy. 
Nie odnoszę takiego wraże-
nia. Widzę płaszczyznę do 
rozmów i wytłumaczenia 
wszystkich niejasności. 
W końcu mówimy o re-
lacjach Polski z Izra-
elem i Stanami Zjed-
noczonymi, krajów 
sobie bliskich i ma-
jących wspólne in-
teresy. Nasi sojusz-
nicy rozumieją, że 
polskie władze nie 
mogą się godzić na to, 
by państwu i narodo-
wi polskiemu przypi-
sywano współudział za 
zbrodnie Holokau-
stu czy też na-

zywano polskimi niemieckie 
nazistowskie obozy zagłady. 

Co teraz zamierza robić PiS, 
rząd, pan marszałek, by wyja-
śnić te kwestie?
Ależ my od początku wyja-
śnialiśmy nasze intencje. Je-
steśmy otwarci na rzeczowy 
dialog ze wszystkimi zainte-
resowanymi. Mam nadzieję, 
że publiczna dyskusja, któ-
rą ta nowelizacja wzbudziła, 
przyczyni się do poprawy spo-
łecznej świadomości o trage-
dii Żydów i innych narodów 
podczas II wojny światowej 
oraz o odpowiedzialności za 
popełnione wówczas zbrod-
nie. Nie może być tak, że za-
mienia się ofi ary na katów,  
a katów na ofi ary. Jeśli sły-
szę, jak młody człowiek płyn-
ną angielszczyzną mówi, że 
polskie państwo podziem-
ne w czasie II wojny świato-
wej zabiło więcej Żydów niż 
Niemców, to takiej narracji 
nie można przekazywać na-
stępnym pokoleniom. One 
muszą wiedzieć, jakie były 
fakty, jak naprawdę wyglądała 
historia. Jeden z dziennikarzy 
odwiedzających Auschwitz-
-Birkenau był z kolei zdziwio-
ny, że ginęli tam przedstawi-
ciele także innych nacji, nie 
tylko Żydzi. To pokazuje, co 
się dzieje z pamięcią histo-
ryczną. Nie może być tak, że 
II wojna światowa to tylko 
Holokaust. Oczywiście, to 
była wielka tragedia Żydów, 
ale obok 3 mln Żydów pol-
skiego pochodzenia życie na 
terenach okupowanej Polski 

straciło 3 mln 
Polaków. To 

nie pisa-
nie hi-
s t o -
rii na 

nowo, tylko mówienie o fak-
tach. Każdy z nas – prezy-
dent, premier, inni politycy, 
a także ja staramy się wyja-
śniać i uzasadniać tę usta-
wę. Wysłałem list do Polonii 
i Polaków na świecie, w któ-
rym zwróciłem się z apelem 
o podejmowanie wszelkich 
możliwych działań, których 
celem będzie upominanie się 
o prawdę historyczną. Pro-
szę Polonię, na którą Polska 
zawsze mogła liczyć, by włą-
czyła się w akcję wyjaśniania 
wątpliwości i obronę dobre-
go imienia Polski. O groma-
dzenie i dokumentowanie 
wszelkich świadectw okru-
cieństw, zbrodni przeciw 
ludzkości popełnionych pod-
czas II wojny światowej. Uwa-
żam, że naszym obowiązkiem 
jest doprowadzić do zbliżenia 
między społeczeństwami pol-
skim i izraelskim, do kontak-
tów między młodzieżą obu 
państw. Tego nam zabrakło 
w dotychczasowych relacjach. 
To jest klucz do zbliżenia na-
rodów i wyjaśnienia sobie hi-
storii.

Nasza gazeta przypomniała 
polskich dyplomatów 
z Berna, którzy podczas 
wojny pomagali ratować 
Żydów, załatwiając im 
południowoamerykań-
skie paszporty.
Wiem o tym. To jeden z wielu 
przykładów ratowania przez 
władze państwa polskiego 
Żydów przed Zagładą. Dziś 
będę uczestniczył w Bernie 
w uroczystości odsłonięcia 
tablicy upamiętniającej tę 
chwalebną działalność pol-
skiej dyplomacji. Ambasador 
polski w Bernie informował 
mnie o tym z dumą. Przypo-
mniałem tę historię w listo-
padzie minionego roku na 
konferencji w Toruniu na 
temat Polaków ratujących 
Żydów. Takie przypadki są 
stale ujawniane, ostatnio 
słyszałem o lekarzu ze Sta-
lowej Woli, który pozorował 
epidemię tyfusu w tamtej-
szym getcie, by Niemcy bali 
się do niego wchodzić. Tego 
rodzaju zachowań Polaków 

wobec Żydów było bar-
dzo dużo w czasie 
II wojny światowej. 

Ale były też inne, 
złe…
Niedobre, hanieb-
ne, odcinamy 

się od nich. 

Wszyscy je potępiamy. Ale nie 
możemy dopuścić, by mó-
wiono, że Polacy systemowo 
uczestniczyli w zagładzie Ży-
dów. Przeciwnie, takie posta-
wy były piętnowane i ścigane 
przez państwo podziemne. 
Na osoby wydające Żydów 
były wydawane i wykony-
wane wyroki śmierci.

Teraz ustawa będzie wdraża-
na. To z jednej strony będzie 
zależało od interpretacji 
przepisów przez prokuraturę 
i sądy, a z drugiej od tego, 
kto będzie zgłaszał wnioski. 
Można usłyszeć np. pomysły, 
by zaskarżyć Jana Tomasza 
Grossa. 
Jak już mówiłem, pozwólmy 
nowym przepisom działać. Co 
zaś do Jana Tomasza Grossa, 
ja nie zamierzam wnosić 
o jego ukaranie. Właśnie na 
przykładzie Jana Tomasza 
Grosa przekonamy się, że 
ustawa nie narusza ani wol-
ności badań naukowych, ani 
wolności słowa. 

Pan marszałek mówi, że 
Polacy nie mordowali Żydów 
systemowo, ale jeśli ktoś 
powie, że Polacy mordowali 
Żydów, to kwalifikuje się pod 
te przepisy czy nie?
Naród polski znajdował się 
pod niemiecką okupacją, któ-
ra na ziemiach polskich była 
nieporównanie brutalniejsza 
niż w Europie Zachodniej. 
Tam nie karano śmiercią 
całych rodzin za jakikolwiek 
odruch pomocy Żydom – tu 
tak. Tam byli quislingowie 
– w Polsce nie było kolabora-
cji władz z okupantem. W tej 
atmosferze terroru i okupacji 
niektórzy ulegli demoraliza-
cji. Byli więc i tacy Polacy, za 
których się dziś wstydzimy 
i których potępiamy, którzy 
wydawali Żydów, donosili na 
innych Polaków pomagają-
cych Żydom albo wymuszali 
od Żydów okupy. Zapewniam 
pana redaktora, że przypomi-
nanie o tej smutnej prawdzie 
nie będzie karane pod rząda-
mi znowelizowanej ustawy. 
Nikt, jeszcze raz powtarzam, 
kto daje świadectwo praw-
dzie, nawet jeśli jest to praw-
da dla Polski i Polaków tra-

giczna, nie musi się niczego 
obawiać. 

Nie ma pan obaw, że to 
zamieszanie wpłynie na nasze 
interesy z USA, na kontrakty 
zbrojeniowe, na ich wsparcie 
dla koncepcji Międzymorza?
Polska jest wypróbowanym 
sojusznikiem Stanów Zjed-
noczonych oraz przyjacielem 
Izraela. W Waszyngtonie i Tel 
Awiwie dobrze o tym wiedzą. 
Z pewnością wie o tym prezy-
dent Trump, o czym zaświad-
czył w swoim pamiętnym 
przemówieniu w Warsza-
wie w lipcu ub.r. Kiedy opad-
ną emocje, kiedy okaże się, że 
nikt w Polsce nie próbuje na-
ruszać niczyjej swobody wy-
powiedzi, okaże się, że płon-
ność dzisiejszych obaw stanie 
się ewidentna. 

W kuluarowych rozmowach 
politycy PiS nie wykluczają 
politycznej korekty w stosun-
kach polsko-izraelskich, jeśli 
emocje nie opadną. 
To realna perspektywa?
Politycy polscy i izraelscy kie-
rują się rozeznaniem faktów 
oraz interesów. Dlatego nie 
wyobrażam sobie, żeby kwe-
stia nowelizacji ustawy o IPN 
zaciążyła na stosunkach mię-
dzy Polską a Izraelem.

Zmieniając temat. W Sejmie 
trwa procedura wyboru do 
Krajowej Rady Sądownictwa. 
Spośród tysięcy sędziów 
na 15 miejsc zgłosiło się tylko 
18 kandydatów, część swoje 
obecne funkcje zawdzięcza 
ekipie PiS. Czy to nie jest 
porażka tych rozwiązań? 
Nie uznaję tego za poraż-
kę. Mimo oporu środowi-
ska prawniczego będziemy 
zmieniać wymiar sprawie-
dliwości. Na każdy mój dy-
żur senatorski zgłaszają się 
ludzie, którzy mają kłopoty 
z wymiarem sprawiedliwo-
ści. Od 15 lat nie mam z ni-
czym innym do czynienia, 
jak tylko z takimi sprawami 
czy skargami na rażąco nie-
sprawiedliwe wyroki. To musi 
się zmienić. To wielki garb, 
który musimy zrzucić. Wy-
miar sprawiedliwości musi 
orzekać sprawnie i sprawie-
dliwie. Porażką byłoby, gdy-
by nie udało się tego zmienić. 
Nie dokonamy tego z dnia na 
dzień, ale jestem przekona-
ny, że w dłuższym terminie 
nasze działania i wprowa-
dzane zmiany sprawią, że 
wymiar sprawiedliwości bę-
dzie faktycznie działał. On 
jest w Polsce bardzo dobrze 
fi nansowany, w przeciwień-
stwie np. do zdrowia. W na-
kładach na zdrowie w relacji 
do PKB jesteśmy w Europie 
na ostatnim miejscu, a jeśli 
chodzi o wymiar sprawiedli-

wości, na drugim. Więc powi-
nien on działać dużo lepiej. 

Ale czy tak mało chętnych do 
tak ważnej dla sądownictwa 
instytucji nie powinno być 
okazją do korekty przepisów? 
Zawsze analizujemy, jak dzia-
ła prawo. Zawsze możliwe są 
korekty. Dziś nie widzę takiej 
potrzeby, ale zobaczymy. 

Co będzie najważniejsze dla 
PiS w tym roku? Zbliżają się 
wybory samorządowe… 
W polityce będą to właśnie 
wybory samorządowe. Ob-
chodzić będziemy setną 
rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości, nie tyl-
ko w dużych miastach. Chce-
my, by uroczystości odbywały 
się także w małych miastach 
i miasteczkach. Ta rocznica to 
okazja, by przypomnieć lub 
odkryć lokalnych bohaterów, 
którzy walczyli o wolność 
i niepodległość naszego kraju. 

Czy wrócicie do pomysłów 
jakie pojawiły się w zeszłym 
roku, np. 500 plus dla emery-
tów? 
Dla emerytów zrobiliśmy 
już sporo. Obniżyliśmy wiek 
emerytalny. To było przez 
Polaków bardzo oczekiwa-
ne i potrzebne. To rozwiąza-
nie trzeba utrzymać. PiS jest 
partią prospołeczną. Nie usta-
niemy we wprowadzaniu roz-
wiązań służących społecznej 
spójności. Wszyscy powinni 
mieć udział w sukcesie go-
spodarczym Polski.

A co będzie politycznym 
celem w tej kampanii, czy 
miarą sukcesu?
Wizerunkowo – wygrane 
wybory w kilku dużych mia-
stach, a politycznie wygrane 
wybory w sejmikach. Chcie-
libyśmy rządzić w 16 sej-
mikach, ale to niemożliwe 
i takiego celu sobie nie po-
stawimy. Będziemy na pewno 
chcieli rządzić i współrządzić 
w większości województw. 

Czy pan marszałek wybiera 
się na Warszawę?
Warszawa potrzebuje władzy 
z wizją rozwoju miasta i ta-
kiej, do której warszawiacy 
będą mieli zaufanie. Wizja 
i zaufanie. Będę robił wszyst-
ko, by kandydat PiS wygrał 
te wybory bez względu na to, 
czy to będę ja, czy ktoś inny. 

A jakie są pana atuty jako 
potencjalnego kandydata?
Decyzja o tym, kto będzie 
kandydatem mojej partii na 
prezydenta Warszawy, jesz-
cze nie zapadła. Jeśli chodzi 
o mnie, to stoją za mną lata 
politycznego doświadczenia. 
Znam Warszawę, jestem z nią 
związany. Tu się urodziłem, 
spędziłem dużą cześć swo-
jego życia. Czuję to miasto. 
Mam tu rodzinę, znajomych 
i przyjaciół. Atutem każdego 
kandydata PiS jest gwaran-
cja dobrej współpracy z rzą-
dem, bo rozwój Warszawy nie 
zależy tylko od jej władz. To 
także gwarancja wywiąza-
nia się z obietnic. Wyborcy 
PiS mieli już okazję przeko-
nać się o tym. Rozmawiałem 
już z wieloma ministrami na 
temat Warszawy. Moim atu-
tem jest także to, że znam 
i rozumiem potrzeby ochro-
ny zdrowia, a w Warszawie 
potrzeba dużo zmian w tym 
zakresie. ©℗

Rozmawiał Grzegorz Osiecki

Nie zamierzam 
wnosić o ukaranie 
Jana Tomasza Grossa
 wywiad  Karczewski: Nikt, kto daje świadectwo prawdzie, nawet jeśli jest 
to prawda dla Polski i Polaków tragiczna, nie musi się niczego obawiać
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Stanisław 
Karczewski 

marszałek Senatu
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Tak to się za czę ło…

Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Me -
ta lo wiec” po wsta ła ja ko trze cia
w mie ście z ini cja ty wy gru py człon -
ków za ło ży cie li, pra cow ni ków Wro -
cław skiej Fa bry ki Urzą dzeń Me -
cha nicz nych (obec nie FAT). Mi mo,
że roz po czę to pra ce na uli cy Bzo -
wej i Pier wiosn ko wej, pierw szym
bu dyn kiem Me ta low ca, ja ki uda ło
się zre ali zo wać w 1963 ro ku, był
obiekt przy uli cy In ży nier skiej. W la -

tach 1969-1972 po wsta wa ły osie -
dla na Gra bi szyn ku i Ga jo wi cach.
Przy by wa ło człon ków. Z ini cja ty -
wy gru py lu dzi, któ rzy so bie i swo -
im ko le gom z pra cy chcie li stwo -
rzyć wa run ki do nor mal ne go ży cia,
zro bi ło się wiel kie przed się wzię cie

or ga ni za cyj ne. Ale był to też kry -
tycz ny okres dla spół dziel ni, bo dal -
sze in we sty cje uza leż nio ne by ły
od sie ci ciepl nej, któ rej kosz ty bu -
do wy prze wyż sza ły moż li wo ści
człon ków. I wte dy do spół dziel ni
przy łą czy li się pra cow ni cy wiel kich
za kła dów prze my sło wych Wro cła -
wia: Hut me nu, Elw ro i Pa fa wa gu.
Spół dziel nia otrzy ma ła pie nią dze,
ale też po par cie tech nicz ne i or ga -
ni za cyj ne. Sieć uda ło się wy bu do -
wać. Naj więk szy roz kwit Spół dziel -

ni na stą pił pod ko niec lat 70., kie dy
to na 112-hek ta ro wym ob sza rze roz -
po czę to bu do wę 22-ty sięcz ne go osie -
dla na No wym Dwo rze. Ra zem
z wcze śniej zre ali zo wa ny mi in we -
sty cja mi, SM „Me ta lo wiec” sta ła
się na po cząt ku lat 80. naj więk szą

spół dziel nią we Wro cła wiu. W ad -
mi ni stra cji „Me ta low ca” by ło 6 osie -
dli i 12 ty się cy miesz kań (36 ty się -
cy miesz kań ców). W tych wa run kach
efek tyw ne za rzą dza nie roz rzu co ny -
mi po ca łym mie ście osie dla mi by -
ło bar dzo trud ne. Dla te go też w 1983
ro ku wy dzie li ły się z SM „Me ta lo -
wiec” dwie no we spół dziel nie:
SM „No wy Dwór” i SM „Ką ty
Wro cław skie”. SM „Me ta lo wiec”
z 3 du ży mi osie dla mi po zo sta ła jed -
nak na dal jed ną z naj więk szych
wro cław skich spół dziel ni.

Na gro dy i wy róż nie nia

Za swo ją dzia łal ność Spół dziel -
nia Miesz ka nio wa „Me ta lo wiec”
by ła wie lo krot nie na gra dza na.
Do naj waż niej szych wy róż nień na -
le żą: Od zna ka za Za słu gi dla Spół -
dziel czo ści (1999), Zło ty Laur Spół -
dziel czo ści (2013) przy zna wa ny
przez Kra jo wą Ra dę Spół dziel czą,
wy róż nie nia w Ogól no pol skich Ran -
kin gach mie sięcz ni ka „Do my Spół -
dziel cze”, Me dal im. Ka zi mie rza
Wiel kie go przy zna wa ny przez Ogól -
no pol ską Izbę Za rzą dza nia Nie ru -
cho mo ścia mi, Cer ty fi ka ty Rze tel ni
w Biz ne sie, Ge par dy Biz ne su, Cer -
ty fi kat Ja kość Ro ku, Cer ty fi ka ty
SYM BOL Pol skiej Spół dziel czo -
ści Miesz ka nio wej czy wie lo krot -
ne od zna cze nie go dłem Do bra Spół -
dziel nia.

60-lat�ka
z mło�dzień�czą�fan�ta�zją

Tak� z pew�no�ścią� moż�na� po�wie�dzieć� o ob�cho�dzą�cej� nie�ba�wem 60-le�cie� spółdzielni� mieszkaniowej
„me�ta�lo�wiec”�we�Wro�cła�wiu.�W tej�jed�nej�z naj�star�szych�na dol�nym�Ślą�sku�spół�dziel�ni�spo�tkać�moż�na
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Roz mo wa z Je�rzym�kru�kiem
pre ze sem za rzą du Spół dziel ni
Miesz ka nio wej „Me ta lo wiec”
we Wro cła wiu

–Pa�nie�Pre�ze�sie�już 60-le�cie,�a tak
„nie�daw�no”�roz�ma�wia�li�śmy�w50.
rocz�ni�cę�po�wsta�nia�Spół�dziel�ni…
– Czas szyb ko mi ja. Ta ką „wi -
sien ką na spół dziel czym tor cie”
i nie ja ko po mni kiem 50-le cia Spół -
dziel ni był od da ny przez nas Dom
Kul tu ry „Ba ka ra”, w któ rym pro -
wa dzi my na sze ro ką ska lę dzia -
łal ność spo łecz no -wy cho waw czą.
Tym cza sem od da no już do użyt -
ko wa nia na szą naj now szą in we -
sty cję, bę dą cą dla nas sym bo lem
ob cho dów 60-le cia Spół dziel ni,
czy li Ta ra sy Gra bi szyń skie. Jej
otwar cie uświet nił swo ją obec -
no ścią Pan wi ce pre zy dent Adam
Grehl, za uwa ża jąc, iż jest to obiekt
dla miesz kań ców, ma ło ko mer -
cyj ny jak na obec ne cza sy. Ta kie
też by ło na sze za ło że nie, aby by -
ła to prze strzeń, gdzie na si miesz -
kań cy znaj dą w jed nym miej scu
wszyst ko to, co nie zbęd ne do co -
dzien ne go ży cia. Jest tam na wet
po kój do za baw prze zna czo ny
dla dzie ci, któ rych ro dzi ce do ko -
nu ją za ku pów, pocz ta, bank, ope -
ra tor spo żyw czy, przy chod nia, ap -
te ka, księ gar nia czy fit ness 24h.
Na ze wnątrz urzą dzi li śmy prze -

strzeń do spo tkań to wa rzy skich,
gdzie moż na zre lak so wać się
na wol nym po wie trzu. Zgło si my
tę mo der ni za cję do ty tu łu Mo -
der ni za cja Ro ku w ka te go rii ogól -
no pol skiej. 
– Jed�nak� to� nie� je�dy�na z wa�-
szych�ostat�nich�in�we�sty�cji?
– Ak tu al nie w fa zie od bio rów jest
bu dy nek miesz kal no -usłu go wy
przy uli cy Gra bi szyń skiej 309.
To 11-kon dy gna cyj ny bu dy nek
z par te rem użyt ko wym i ga ra żem
pod ziem nym o po wierzch ni użyt -
ko wej 5347 m² z 60 miesz ka nia -
mi, 6 lo ka la mi użyt ko wy mi oraz
64 miej sca mi par kin go wy mi.
Z uwa gi na na szą re no mę i bar dzo
atrak cyj ną ce nę, in we sty cja zo sta -
ła sprze da na w cią gu trzech ty go -
dni po mi mo te go, iż w sa mym
Wro cła wiu cze ka na na byw ców
kil ka ty się cy miesz kań. Chcie li -
śmy po ka zać, że po sia da my od po -
wied nią wie dzę, ka drę i po ten cjał,
że po tra fi my bu do wać do brze, ta -
nio i szyb ko. W pla nach ma my
włą cze nie się do pro gra mu Miesz -
ka nie Plus. Jed nak ostat nie zmia -
ny w pra wie spół dziel czym
z 20 lip ca 2017 r., bar dzo moc no
te moż li wo ści ogra ni czy ły. Na do -
da tek gmi ny nie chcą prze ka zy wać
grun tów nie od płat nie, po nie waż sa -
me ma ją kło po ty i chęt nie je po pro -
stu sprze da ją, a to zwięk szy ce nę
miesz kań. Je ste śmy kon ku ren cyj -
ni, rze tel ni, Spół dziel nia ma świet -
ną opi nię „do bre go go spo da rza”
i je śli tyl ko uwa run ko wa nia praw -
no -or ga ni za cyj ne i eko no micz ne
po zwo lą, bar dzo chęt nie po dej mie -
my się ko lej nych in we sty cji. 
– Czy�li�spół�dziel�czość�po�tra�fi….
– Po dam Pa nu jesz cze je den przy -
kład. Obec nie w swo ich za so bach
ma my bli sko 200 lo ka li użyt ko -
wych. Jest to ma ją tek, któ ry przy -
no si Spół dziel ni du ży do chód, prze -

zna cza ny na po pra wę sta nu tech -
nicz ne go bu dyn ków. Wspól no ty
na to miast i tak że (szko da) nie któ -
re spół dziel nie – sprze da ją swo je
lo ka le. Du żo pra cy i wie dzy jest
wy ma ga ne przy ad mi ni stro wa niu
ta ką licz bą lo ka li użyt ko wych, jed -
nak w glo bal nym roz li cze niu to
się po pro stu opła ca na szym miesz -
kań com, bo jest to sta ły, dłu go let -
ni do chód.
– Jed�nak� coś� jesz�cze� od�róż�nia
spół�dziel�czość�od wspól�not?
– Po mi nę tu róż ni ce w sys te mie
za rzą dza nia: u nas każ dy czło nek
ma je den głos – nie za leż nie
od wiel ko ści miesz ka nia, czy na -
wet miesz kań; we wspól no tach
wpływ na de cy zję za le ży od udzia -
łów po szcze gól nych wła ści cie li.
Ale, ma Pan za pew ne na my śli
dzia łal ność spo łecz no -wy cho waw -
czą. Na si miesz kań cy do sko na le
ją ro zu mie ją. Do wo dem po par cia
jest opła ta w wy so ko ści 1 zło ty
mie sięcz nie od miesz ka nia, prze -
zna cza na wła śnie na tę dzia łal -
ność. Kwo ta ni by nie wiel ka, ale
w ska li ca łej spół dziel ni da je nam
bli sko 90 ty się cy zło tych rocz -
nie, naj waż niej sze, że jest to wy -
raz po par cia człon ków dla tej dzia -
łal no ści spół dziel ni. Ży cie w Do mu
Kul tu ry „Ba ka ra” kwit nie. W sa -
mym Klu bie Eme ry tów zrze szo -
nych jest prze szło 200 osób. Pro -
gram ar ty stycz ny ob cho dów 60-le cia
ma my za miar przy go to wać w du -
żej mie rze opie ra jąc się na dzia łal -
no ści „Ba ka ry”. Mam na dzie ję, że
wła dze zro zu mie ją, iż znisz cze nie
spół dziel ni to rów nież znisz cze nie
ca łej tkan ki spo łecz nej, ja ka się
z ni mi wią że. Wspól no ty są zbio -
rem par ty ku lar nych in te re sów jej
człon ków, u nas jed nak człon ko -
wie my ślą sze rzej, chcą zro bić wię -
cej, po my śleć o dzie ciach, o se -
nio rach.

Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa� „Me�ta�lo�wiec”�we�Wro�cła�wiu: bli sko 7 ty się cy
miesz kań, 157 lo ka li użyt ko wych, 583 ga ra że, zlo ka li zo wa nych na bli sko
350 tys. m² po wierzch ni użyt ko wej w ra mach trzech osie dli: Kwia to we go,

Lu bu skie go i Mu cho bór Ma ły. W ra mach dzia łal no ści Spół dziel ni pro wa dzo ny jest Dom Kul tu ry „Ba ka ra” o po wierzch ni
prze szło 2 tys. m², gdzie re gu lar nie pro wa dzo ne są róż no rod ne za ję cia dla dzie ci, mło dzie ży i se nio rów.

„Ta�ra�sy�Gra�bi�szyń�skie”

Z pre ze sem Po wszech nej
Spół dziel ni Miesz ka nio wej
w Chrza no wie,
Alek�sAn�drem�Bie�gA�czem
roz ma wia Łu kasz Osy piń ski

– Ja�ki�był�rok 2017�wi�dzia�ny�z per�-
spek�ty�wy�Pań�stwa�Spół�dziel�ni?
– Do waż nych za dań re ali zo wa nych
w mi nio nym ro ku na le ża ło mię dzy
in ny mi zmniej sze nie kosz tów ogrze -
wa nia po przez ocie pla nie ścian bu -
dyn ków z rów no cze sną wy mia ną
sto lar ki okien nej w piw ni cach, kon ty -
nu owa nie re mon tu in sta la cji elek trycz -
nej w czę ściach wspól nych, suk ce -
syw ny re mont dźwi gów oso bo wych,
za koń cze nie wy mia ny wo do mie rzy
i prze bu do wy 3 lo ka li użyt ko wych
na 6 miesz kań, roz po czę cie bu do wy
kom plek su 32 ga ra ży czy roz po czę -
cie prze bu do wy nie czyn nej pom pow -
ni na ga ra że.

– Ja�kie� są� ak�tyw�no�ści� ofe�ro�wa�ne
w ro�ku 2018�w ra�mach�pro�wa�dzo�-
nej�przez�PSM�wChrza�no�wie�dzia�-
łal�no�ści�spo�łecz�no�-wy�cho�waw�czej?
– Spół dziel nia or ga ni zu je od po nad
40 lat róż ne for my dzia łal no ści spo -
łecz no-wy cho waw czej w osie dlo wych
pla ców kach kul tu ral no -oświa to wych.
Obec nie ma my 2 klu by dzia ła ją ce
na rzecz wszyst kich ka te go rii wie ko -
wych miesz kań ców. Do naj po pu lar -
niej szych, za pla no wa nych rów nież
na 2018 r. na le żą: ak cja „Zi ma w mie -
ście” i „La to w mie ście”, or ga ni zo wa -
ne od nie mal dwu dzie stu lat, trzy „Zlo -
ty Miesz kań ców” w róż nych re gio nach
kra ju, spo tka nia oko licz no ścio we, w tym
dla upa mięt nie nia waż nych wy da rzeń
hi sto rycz nych, ba le z oka zji Mię dzy -
na ro do we go Dnia Dziec ka, „an drzej -
ko we”, „mi ko łaj ko we”, z oka zji Dnia
Se nio ra a jed nym z naj waż niej szych
wy da rzeń bę dzie X spo tka nie wi gi lij -
ne dla osób sa mot nych i po trze bu ją -
cych po mo cy, na któ re za pra sza my
co rocz nie po nad 90 osób.
– Jak�bu�me�rang�(nie�ste�ty)�po�wra�-
ca�te�mat�zmian�w pra�wie�spół�dziel�-
czym…
– Nie wiem ja ki jest cel nie ustan ne go
wpro wa dza nia zmian w pra wie spół -
dziel czym, nie mo gę zro zu mieć usta -
wo daw ców. Spół dziel nie za miast zaj -
mo wać się dzia łal no ścią do któ rej
zo sta ły po wo ła ne, co kil ka lat zmu -
sza ne są do do sto so wy wa nia sta tu -

tów i re gu la mi nów we wnętrz nych
do no wych prze pi sów czę sto sprzecz -
nych z za sa dą rów no ści wo bec pra wa
wy ni ka ją ce go z norm kon sty tu cyj -
nych, co po chła nia wie le cza su i wy -
sił ku. Wpro wa dza to rów nież at mos -
fe rę ner wo wo ści i nie pew no ści wśród
człon ków Spół dziel ni, któ rzy sły sząc
o nie ustan nych zmia nach oba wia ją
się o lo sy swo ich miesz kań.
– Ja�kie�są�naj�waż�niej�sze�za�ło�że�nia
na rok 2018-ty?
– Stra te gicz ny mi kie run ka mi dzia łań
w 2018 r. jest kon ty nu owa nie ocie ple -
nia ścian ze wnętrz nych, do sto so wy wa -
nie in sta la cji c.o. do zmniej szo ne go za -
po trze bo wa nia na ener gię ciepl ną
po do cie ple niu bu dyn ków, wy mia na
po zio mów ka na li za cyj nych w miej -
scach czę stych awa rii, kon ty nu owa nie
re mon tu in sta la cji elek trycz nej z wy -
mia ną WLZ i oświe tle nia kla tek scho -
do wych z za sto so wa niem lamp le do -
wych z czuj ni ka mi ru chu oraz
po zy ski wa nie na jem ców na lo ka le użyt -
ko we. Po nad to w 2018 r. po uzy ska niu
do fi nan so wa nia, pla no wa ny jest kom -
plek so wy re mont sie dzi by Spół dziel ni.

Bez�pie�czeń�stwo,�kom�fort
i ener�go�osz�częd�ność
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„Pta�sie�ogro�dy”�ukoń�czo�ne...
W 2017 ro ku za koń czy ła się re -

ali za cja ze spo łu bu dyn ków wie lo ro -
dzin nych pod na zwą „Pta sie Ogro -
dy”. Wra mach osie dla wy bu do wa no
3 bu dyn ki z 67 miesz ka nia mi i trze -
ma pod ziem ny mi ga ra ża mi wie lo -
sta no wi sko wy mi. Osie dle dys po nu -
je mo ni to rin giem, sys te mem ma ster key
oraz kon tro lą do stę pu do piw nic i ga -
ra ży. Każ da klat ka wy po sa żo na jest
w win dę, a ich prze stron ność i no -
wo cze sne wy koń cze nie z du ży mi ob -
ra za mi przed sta wia ją cy mi ko lo ro we
pta ki po wo du ją, że miesz kań cy czu -
ją się jak w przed sion ku wła sne go
miesz ka nia. Te ostat nie, o po wierzch -
ni od 29-140 m², cha rak te ry zu ją się
po nad to ela stycz ną aran ża cją.

– Osie dle „Pta sie Ogro dy” łą czy
ele gan cję, no wo cze sność, dba łość
o szcze gó ły i bez pie czeń stwo – wy li -
cza z du mą Wie sław Gę si kow ski
pre zes za rzą du Po mor skiej Spół dziel -
ni Miesz ka nio wej w Byd gosz czy.
– In we sty cja zo sta ła do ce nio na ty tu -
łem Grand Prix w kon kur sie „Bu do -
wa na Me dal Po mo rza i Ku -
jaw 2017”, w ka te go rii bu dow nic two
miesz ka nio we/osie dle. 

…�„Le�śny�Za�ką�tek 2”�–�już�wkrót�ce
Rów no le gle kon ty nu owa na jest

bu do wa osie dla „Le śny Za ką tek 2”,
W ra mach 2 i 3 eta pu in we sty cji
po wsta nie pięć bu dyn ków. W 2018
ro ku zo sta ną od da ne do użyt ku
3 bu dyn ki ze 101 miesz ka nia mi
oraz 3 lo ka la mi użyt ko wy mi.
Pod każ dym bu dyn kiem znaj do wać
się bę dzie ga raż wie lo sta no wi sko -
wy na kil ka dzie siąt sa mo cho dów.
W ko lej nym ro ku pla no wa ne jest

ukoń cze nie ko lej nych 2 bu dyn ków,
z 97 lo ka la mi miesz kal ny mi i 2 ga -
ra ża mi wie lo sta no wi sko wy mi. Po -
dob nie jak w przy pad ku osie dla
„Pta sie Ogro dy”, naj waż niej sze wy -
róż ni ki in we sty cji to no wo cze sność,
ele gan cja i wy go da za miesz ka nia. 

Z eko�no�micz�ny�mi�ar�gu�men�ta�mi
Au tem miesz kań (no wych i w ob -

ro cie wtór nym), jest śred nia ce na
za 1 m² po wierzch ni użyt ko wej bę -
dą ca jed ną z naj niż szych w Byd -
gosz czy. Ko lej ny sta no wi moż li -
wość za cią gnię cia ko rzyst ne go
kre dy tu hi po tecz ne go na za kup
miesz ka nia, dzię ki gwa ran cji wia -
ry god no ści Spół dziel ni oraz jej do -
brej współ pra cy z ban ka mi. No -
wych człon ków przy cią ga rów nież
dba łość o za so by miesz ka nio we, nie
tyl ko w okre sie gwa ran cji, ale i przez
dłu gie la ta eks plo ata cji bu dyn ku. 

BoG dAN LeSZ CZoRZ

Z in we sty cyj nym
roz ma chem
Po�mor�ska�SM�jest�jed�ną�z nie�licz�nych�spół�dziel�ni�bu�du�ją�cych�na bie�-
żą�co�no�we�miesz�ka�nia,�mo�gą�cą�po�chwa�lić�się�ugrun�to�wa�ną�po�zy�cją
na lo�kal�nym�ryn�ku�de�ve�lo�per�skim.�Atu�tem�Spół�dziel�ni�są�te�re�ny�bę�-
dą�ce�w jej�po�sia�da�niu.�Dzię�ki�te�mu�pro�ces�in�we�sty�cyj�ny�mo�że�być
pro�wa�dzo�ny�w spo�sób�cią�gły,�co�po�zwa�la�pla�no�wać�roz�wój�za�so�bów
w per�spek�ty�wie�kil�ku�lat.�
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Roz�mo�wa�z KrzySz�tO�feM
Szczu�rOw�SKiM,
pre�ze�sem�zarządu�SM�„Bród�no”�

– Za cznie my po li tycz nie…2018
to rok wy bor czy, czy Spół dziel -
nia wzo rem dwóch po przed nich,
bar dzo uda nych kam pa nii, weź -
mie udział w wy bo rach?
– Ja oso bi ście po zy tyw nie oce niam
udział przed sta wi cie li Spół dziel ni
w pra cach Za rzą du Dziel ni cy Tar -
gó wek, jak też na szych rad nych
w Ra dzie Dziel ni cy. Utwier dza mnie
w ta kim sta no wi sku ak cja, ja ką nie -
któ re śro do wi ska pró bu ją wy mie -
rzyć w Spół dziel nię i jej przed sta -
wi cie li. Sko ro ne go wa ne jest na sze
pra wo do two rze nia wła sne go Ko -
mi te tu Wy bor cze go i zgła sza nia
kan dy da tów na rad nych, to zna czy,
że je ste śmy re al ną prze ciw wa gą dla
par tii po li tycz nych, któ re chcia ły -
by za własz czyć dla sie bie tę sfe rę
ży cia pu blicz ne go. Kon se kwent nie
bę dę uwa żał, że w wy bo rach do sa -
mo rzą du te ry to rial ne go naj niż sze -
go szcze bla to wła śnie lo kal ne
ko mi te ty wy bor cze po win ny do mi -
no wać. Przed sta wi cie le lo kal nych
śro do wisk naj le piej wie dzą z ja ki -
mi pro ble ma mi sty ka ją się na co
dzień ich są sie dzi i w spo sób naj -
bar dziej wła ści wy są w sta nie zna -
leźć kon kret ne roz wią za nia. Par tie
po li tycz ne niech się pro du ku ją
w Par la men cie, oby z lep szym skut -
kiem niż do tych czas. Z tych wzglę -
dów bę dę za bie gał w Ra dzie Nad -
zor czej, aby udzie li ła po par cia dla
stwo rze nia Ko mi te tu Wy bor cze go
i mam na dzie ję, że Wal ne Zgro ma -
dze nie Spół dziel ni wzo rem po przed -
nich ka den cji za ak cep tu je pro po -
zy cję Za rzą du
– Co bę dzie dla Spół dziel ni naj -
więk szym wy zwa niem w 2018 ro -
ku?
– Za da niem sze ro ko ro zu mia nej
ad mi ni stra cji spół dziel czej jest za -

pew nie nie miesz kań com wa run -
ków nor mal ne go, bez piecz ne go za -
miesz ki wa nia. Mam tu na my śli
przede wszyst kim re ali za cję nie -
zbęd nych re mon tów. W do tych -
cza so wej rze czy wi sto ści ad mi ni -
stra cje osie dli wie dzia ły ja ką kwo tą
na fun du szu re mon to wym dys po -
nu ją i środ ki te by ły prze zna czo ne
na naj istot niej sze ro bo ty. To jest
za sa da so li da ry zmu spół dziel cze -
go, któ ra nie ste ty prze cho dzi do hi -
sto rii. Od po wia da jąc na py ta nie
nie wia do my jest od biór spo łecz ny
no wych za sad, któ re bę dą sto so -
wa ne przy two rze niu pla nów re -
mon tów. To jest wy zwa nie, że by
w mia rę bez bo le śnie w tę no wą
rze czy wi stość wejść. 
– Na re ali za cję pro gra mu mo -
der ni za cji Spół dziel nia prze zna -
czy ła, po czy na jąc od 2014 ro -
ku, 40 mi lio nów zło tych. Czy
wszyst kie za mie rzo ne pra ce zre -
ali zo wa no?
– Nie do koń ca. Głów nie z po wo du
do syć skom pli ko wa nej pro ce du ry
uzgod nień pro jek tów wy ko na nia
hy dro for ni w bu dyn kach. I cho ciaż
w osie dlach moż na zna leźć jesz cze

ro bo ty do sfi nan so wa nia z fun du -
szu za so bo we go, to Za rząd ra czej
nie bę dzie pro po no wał – wzo rem
lat ubie głych – an ga żo wa nia ko lej -
nych kwot z te go fun du szu, mi mo
iż stan je go jest bez piecz ny. Dzi siaj
ma my ta ką sy tu ację, że w jed nych
osie dlach są jesz cze do wy ko na nia
ro bo ty, któ re mo gły by być sfi nan -
so wa ne z fun du szu za so bo we go,
a w in nych osie dlach ta kich ro bót,
pó ki co ad mi ni stra cje nie wi dzą.
Za tem za sa da pro por cjo nal no ści par -
ty cy po wa nia przez osie dla w środ -
kach z fun du szu za so bo we go nie
mo gła by być zre ali zo wa na.
– A Cen tral ny Fun dusz Re mon -
to wy?
– Pew ną kwo tą z CFR bę dzie my
dys po no wa li, nie bę dzie ona jed -
nak znacz na, w po rów na niu do lat
ubie głych. Tak więc – w za kre sie
re mon tów – pla ny na 2018 rok nie
wy glą da ją obie cu ją co. Po dob nie
wy glą da sy tu acja w osie dlach. Po -
wód jest jed nak in ny. Otóż od wrze -
śnia 2017 ro ku obo wią zu je zno we -
li zo wa na usta wa o spół dziel niach
miesz ka nio wych, któ ra wpro wa dzi -
ła sze reg no wych ure gu lo wań m.in.
re ali za cję ro bót re mon to wych wy -

łącz nie ze środ ków, któ re da na nie -
ru cho mość zgro ma dzi ła. Fun dusz
two rzo ny jest z po dzia łu wy pra co -
wa nych zy sków de cy zją Wal ne go
Zgro ma dze nia. W naj lep szych la -
tach, gdy Spół dziel nia po zy ski wa -
ła środ ki z prze kształ ceń miesz kań
lo ka tor skich na wła sno ścio we dys -
po no wał on kwo tą się ga ją cą kil ku -
na stu mi lio nów zło tych i w tam -
tym okre sie fi nan so wa li śmy z nie go
ter mo mo der ni za cję na ol brzy mią
ska lę, jed nak po li tycz na de cy zja
z ul. Wiej skiej po zba wi ła spół dziel -
czość tych do cho dów, wy ha mo wa -
ła dzia ła nia mo der ni za cyj ne w ca -
łym kra ju i spo wo do wa ła na do da tek
po wsta nie du żych na pięć z ty tu łu
„nie spra wie dli wo ści spo łecz nej”.
Obec nie z te go fun du szu fi nan su -
je my m. in. na pra wy uszko dzo nych
ele wa cji, ich es te ty za cję – w na -
szym kli ma cie nie za leż nie od ja -
ko ści uży tych ma te ria łów po kil ku
la tach ele wa cje są sza re, tra cą ko -
lo ry, sza rze ją czy po kry wa ją się
glo na mi – są po pro stu nie este tycz -
ne. Tak jak wspo mi na łem w szczy -
to wym okre sie CFR się gał kil ku -
na stu mi lio nów zło tych, w tym ro ku

nie prze kro czy on su my 500 tys.
zło tych. 
– Wróć my mo że do ob cho dów
ju bi le uszu Spół dziel ni. Wie lu Pań -
stwa pra cow ni ków przy tej oka -
zji otrzy ma ło wy róż nie nia re sor -
to we i spół dziel cze. Jak Pan oce ni
obec ną ka drę SM Bród no?
– Je stem bar dzo za do wo lo ny z ak -
tu al ne go skła du na sze go ze spo łu.
W du żej czę ści to pra cow ni cy do -
świad cze ni, zwią za ni z Bród nem,
w zde cy do wa nej więk szo ści miesz -
kań cy na szych za so bów. Fluk tu -
acja jest bar dzo ni ska, w za sa dzie
wią że się z na tu ral ny mi odej ścia mi
zwią za ny mi z na by ciem praw eme -
ry tal nych. Na po ja wia ją ce się wa -
ka ty po ich ogło sze niu do sta je my
cza sa mi po kil ka set zgło szeń, co
w obec nej sy tu acji na ryn ku pra cy,
po wszech nym nie do bo rze za so bów
ludz kich, świad czy o do brej oce nie
ryn ku pra cy dla nas ja ko pra co -
daw cy. 
– W tym ro ku roz po czy na cie „fi -
zycz ną” re ali za cję Wa szej naj -
now szej in we sty cji – „Bród no
Cen trum”.
– Zga dza się, 28 grud nia zo stał zło -
żo ny wnio sek o po zwo le nia na bu -

do wę. Do ko na li śmy lek kiej mo dy -
fi ka cji wstęp nej kon cep cji obiek tu
zmie nia jąc plan z re ali za cji 3 bu -
dyn ków na 2 bu dyn ki głów nie z po -
wo du chę ci po zo sta wie nia więk -
szej „prze strze ni ży cio wej” dla
na szych miesz kań ców. Re ali zo wa -
ne bę dą dwa bu dyn ki wie lo ro dzin -
ne z lo ka la mi usłu go wy mi na po -
zio mie par te ru i ga ra ża mi
pod ziem ny mi przy ul. Kon dra to -
wi cza 27. Ce chą cha rak te ry stycz ną
in we sty cji bę dą du że po wierzch nie
bal ko nów i ta ra sów, od stro ny uli -
cy za bu do wa ne ele wa cją szkla ną.
Ja sne ko lo ry ele wa cji, du że okna
oraz ele men ty szkła w ostrych kształ -
tach, nada dzą tej lo ka li za cji no wo -
cze sne go cha rak te ru. W cie ka wy
i wy god ny spo sób zo stał za pro jek -
to wa ny plac za baw dla naj młod -
szych. Dla wszyst kich miesz kań
za pro jek to wa no ko mór ki lo ka tor -
skie oraz miej sca po sto jo we.
Przed roz po czę ciem re ali za cji in -
we sty cji ma my już wstęp ne de kla -
ra cje na 100% miesz kań i lo ka li
usłu go wych, co rów nież poka zu je,
że Spół dziel nia Miesz ka nio wa
„Bród no” jest ce nio nym na ryn ku

de we lo pe rem bu du ją cym rze tel nie,
z do brych ma te ria łów… i w ludz -
kich ce nach. 
– Na wią zu jąc do ludz kie go ob li -
cza…to też Was od róż nia od za -
rząd ców nie ru cho mo ści i de we -
lo pe rów. Szcze gól nie wi dać to
po pro wa dzo nej przez Spół dziel -
nię dzia łal no ści spo łecz no-wy cho -
waw czej. 
– Od mo men tu po wsta nia, dzia łal -
ność oświa to wo -kul tu ral na by ła jed -
nym z fi la rów na któ rej opie ra ła
się Spół dziel nia Miesz ka nio wa
„Bród no”. Obec nie pro wa dzo na jest
ona w 8 pla ców kach, a jej ad re sa -
tem są dzie ci, mło dzież oraz do ro -
śli. Pro wa dzo ne są róż no rod ne
sek cje za in te re so wań: za ję cia ta -
necz no -ru cho we, gim na stycz ne, ae -
ro bik, pi la tes, jo ga, ka ra te, te nis
sto ło wy, sza chy, brydż, na uka gry
na in stru men tach, pla stycz no -mo -
de lar skie, kół ko te atral ne czy na -
uka ję zy ków ob cych. Sta łym ele -
men tem są rów nież im pre zy
cen tral ne za pla no wa ne przez Za -
rząd Spół dziel ni ta kie jak kon kur -
sy pla stycz ne, fo to gra ficz ne, re cy -
ta tor skie czy wer ni sa że prac ar ty stów
ama to rów. Po nad to Spół dziel nia or -
ga ni zu je sze reg im prez oko licz no -
ścio wych dla swo ich Człon ków:
Dzień Dzia ła cza Kul tu ry, Dzień
We te ra na, Dzień Se nio ra, Fe styn
Bród now ski z Oka zji Dnia Dziec -
ka, kar na wał na lo dzie pod czas fe -
rii zi mo wych, cho in ka dla dzie ci
z osie dli oraz dla dzie ci i mło dzie -
ży spe cjal nej tro ski. SM „Bród no”
ak tyw nie współ pra cu je rów nież
z Urzę dem Dziel ni cy Tar gó wek,
Ośrod kiem Spor tu i Re kre acji „Tar -
gó wek” przy or ga ni za cji sze re gu
im prez spor to wych. To oczy wi ście
tyl ko skrót na szej ofer ty w tym za -
kre sie. Każ dy z no wych człon ków
spół dziel ni wno si na rzecz tej dzia -
łal no ści jed no ra zo wą opła tę usta -
la ną pro cen to wo w sto sun ku do mi -
ni mal ne go wy na gro dze nia, obec nie
wy no si ona 300 zło tych, któ re nie
są prze zna cza ne na ob słu gę ad mi -
ni stra cji Spół dziel ni, na re mon ty,
mo der ni za cje biu ra za rzą du czy ad -
mi ni stra cji osie dli tyl ko na sa mą
dzia łal ność spo łecz no-wy cho waw -
czą. Ten za pis jest w Sta tu cie SM
Bród no od 1983 ro ku i przez bli -
sko 35 lat każ dy z no wych człon -
ków Spół dziel ni do da je swo ją ce -
gieł kę pi sząc tą pięk ną hi sto rię…
hi sto rię Spół dziel ni Miesz ka nio wej
„Bród no”, któ ra prze kra cza jąc 40-
kę jest w świet nej for mie i ma my
na dzie ję, że wspól nie uda nam się
da lej bu do wać na sze wspól ne „lep -
sze ju tro” na Bród nie. 

Z na dzie ją w ko lej ną
„czter dziest kę”
Ob�cho�dzą�ca�w ze�szłym�roku�ju�bi�le�usz,�jed�na�z naj�lep�szych�w kra�ju,�Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„Bród�no”,�ja�ko�dum�na 40-lat�ka
wkra�cza�w ko�lej�ny�okres�funk�cjo�no�wa�nia.�Na prze�kór�po�li�ty�kom�nie�za�po�mi�na�o spół�dziel�czych�ko�rze�niach�i spół�dziel�czych�war�to�-
ściach,�do�sto�so�wu�jąc�je�do ak�tu�al�nych�cza�sów�no�wo�cze�śnie,�ta�nio�i bez�piecz�nie�za�rzą�dza�swo�im�ma�jąt�kiem.
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Chociaż rynki akcji są moc-
no skomputeryzowane, na 
wielu z nich symbolicznym 
otwarciem jest wciąż ude-
rzenie w dzwon giełdowy. 
W miniony wtorek na gieł-
dzie nowojorskiej to otwar-
cie było symboliczne podwój-
nie: w dzwon uderzyła Bina48 
– robot, którego zachowanie 
ma przypominać zachowanie 
człowieka. 

Po pierwsze, roboty

A to właśnie na roboty zrzu-
cana jest część winy za to, co 
działo się w ostatnich dniach 
na giełdach, w pierwszym 
rzędzie w Nowym Jorku.

W poniedziałek tydzień 
temu indeks Dow Jones Indu-
strial Average zanotował naj-
większy liczony w punktach 
spadek w historii – niemal 
1,2 tys. pkt. Główne indek-
sy straciły tego dnia ponad 
4 proc. Kolejnego dnia Dow 
Jones zanotował już jednak 
2,3-proc. zwyżkę. Środa okaza-
ła się nieco spokojniejsza, ale 
dzień później spadek znów 
wyniósł ponad 4 proc. W pią-
tek akcje podrożały średnio 
o 1,4 proc. Procentowe zmia-
ny mogą nie robić wrażenia. 
Inaczej jest, gdy uświadomi-
my sobie, że ogólna wartość 
spółek notowanych na no-
wojorskiej giełdzie (i to tylko 
krajowych) to zdecydowanie 
powyżej 20 bln dol.

Co do wahań notowań 
mają roboty? Duża część han-

dlu jest zautomatyzowana. 
To algorytmy odpowiadają za 
bieżące decyzje o kupowaniu 
bądź sprzedawaniu akcji. Są 
w stanie przeprowadzić wie-
le transakcji w ciągu krótkie-
go czasu. Silniejszy impuls 
w postaci taniejących akcji 
jest przez algorytmy wzmac-
niany, gdy uruchamiają się 
transakcje stop-loss (przy 
określonym poziomie ceny 
walory są sprzedawane, by 
uciąć straty). Tego dnia, gdy 
Bina48 otwierała sesję na 
Wall Street, sekretarz skarbu 
Steven Mnuchin właśnie po-
pularnością handlu interne-
towego tłumaczył dużą prze-
cenę akcji na poprzednich 

dwóch sesjach (spadki za-
częły się w poprzedni piątek 
na wiadomość o większym 
od oczekiwań wzroście płac 
w USA – to sygnał wyższej 
inlacji i wzrostu stóp pro-
centowych, co dla akcji jest 
zwykle niekorzystne).

Po drugie, rosnący indeks 
strachu

Drugie co do popularno-
ści wyjaśnienie spadków na 
giełdach wiąże się ze wzro-
stem popularności transak-
cji pochodnych powiązanych 
z indeksem VIX, zwanym też 
indeksem strachu. Mierzy on 
oczekiwaną zmienność no-
towań. Jeśli indeks notowań 
opcji na zmiany cen idzie 
w górę, oczekiwane zmiany 
cen rosną, jeśli w dół – maleją. 
W ostatnich kwartałach VIX 
systematycznie się obniżał. 
Rosły zyski (i popularność) 
funduszy, które liczyły na dal-
szy spadek zmienności. Jak 
VelocityShares Daily Inverse 

VIX banku Credit Suisse, któ-
rego aktywa wynosiły prawie 
2 mld dol. Gdy ceny akcji po-
szły w dół, a zmienność zna-
cząco wzrosła, w ciągu tygo-
dnia notowania funduszu 
spadły o… 96 proc. Koniecz-
ność pokrywania strat przez 
podmioty, które zainwesto-
wały w ten produkt, zmu-
szała je do sprzedaży innych 
aktywów, co tylko pogłębiało 
problemy na giełdzie. 

Spadki miały miejsce na 
całym świecie. Nie ominę-
ły także giełdy w Warsza-
wie. W minionym tygodniu 
WIG stracił 4,7 proc. i był to 
najgorszy wynik od stycznia 
2016 r. Na zamknięcie piąt-
kowej sesji główny warszaw-
ski indeks miał 61,9 tys. pkt, 
najniższą wartość od sierp-
nia zeszłego roku. Inwesto-
rzy wyprzedawali przede 
wszystkim akcje najwięk-
szych spółek – WIG20 stra-
cił w ciągu tygodnia niemal 
5 proc. Obrazujący koniunk-

turę w grupie irm o średniej 
kapitalizacji wWIG40 stracił 
w tym czasie 4,7 proc. 

Korekta przetacza się 
przez parkiety
Odwrót do rynku akcji ne-
gatywnie odbił się na no-
towaniach złotego. Na jego 
notowaniach zaciążyło tak-
że zakończone w czwartek 
posiedzenie Rady Polityki 
Pieniężnej. Przedstawiciele 
RPP po raz kolejny zapewnili, 
że w tym roku stopy w Pol-
sce nie wzrosną. To sprawia, 
że relatywnie mniej opłacal-
ne staje się lokowanie kapi-
tału w krajowe instrumenty 
rynku pieniężnego. Decyzję 
o sprzedaży złotego inwesto-
rom było podjąć tym łatwiej, 
że w zeszłym roku polska wa-
luta należała do najmocniej-
szych na świecie. W piątek po 
południu frank szwajcarski 
kosztował niemal 3,64 zł, 
a dolar 3,42 zł. W ciągu tygo-
dnia szwajcarska waluta po-

drożała ponad 1 proc., dolar 
poszedł w górę 2,2 proc. 

Kurs franka, który decyduje 
o wysokości rat od zaciągnię-
tych przez Polaków 500 tys. 
kredytów w tej walucie na 
zakup nieruchomości, zna-
lazł się na najwyższym pozio-
mie od trzech miesięcy. Dolar 
ma z kolei istotny wpływ na 
wysokość rachunków płaco-
nych na stacjach benzyno-
wych – zeszłoroczny spadek 
notowań tej waluty sprawił, 
że kierowcy praktycznie nie 
odczuli wpływu na ceny pa-
liw drożejącej wtedy ropy naf-
towej.

Gdy indeksy spadają o wię-
cej niż 10 proc., specjaliści 
mówią o korekcie, czyli za-
kończeniu trendu wzrosto-
wego. Z korektą mamy już 
do czynienia w USA, Japonii, 
Hongkongu, Niemczech, 
Hiszpanii i kilku mniej-
szych rynkach. Wiele innych 
giełd – w tym nasza – jest na  
granicy.  ©℗

Kursami rządzą roboty i zmienność

GospodarkaKursy średnie 
walut NBP 
09.02.2018 r.

dolar amerykański (Usd) 3,4263 PLN

eUro (eUr) 4,2024 PLN

frank szwajcarski (cHf) 3,6506 PLN

fUnt szterling (gBP) 4,7690 PLN

Hrywna Ukraińska (UaH) 0,1268 PLN
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Jako pierwszy taką deklarację 
złożył Bank Ochrony Środo-
wiska. Jutro odbędzie się wal-
ne zgromadzenie, na którym 
akcjonariusze mają uchwalić 
subskrypcję prywatną, która 
da nawet 400 mln zł.

Za niecałe dwa tygodnie 
odbędzie się zgromadzenie 
Getin Noble Banku. Tu w grę 
wchodzi emisja o wartości 
190 mln zł. Zarząd zdecy-
dował o niej już w ubiegłym 
miesiącu (miał do tego prawo 
w ramach kapitału docelowe-
go uchwalonego pod koniec 
2015 r.). Zgoda akcjonariuszy 
potrzebna jest tylko do wyłą-
czenia prawa poboru tak, żeby 
wszystkie nowe udziały trai-
ły do głównego akcjonariusza 
GNB – Leszka Czarneckiego.

Kilka dni temu o planach 
zwiększenia kapitału poin-
formował bank BGŻ BNP 
Paribas. W tym przypadku 
konkretów nie ma. Jest tyl-
ko informacja, że „podwyż-
szenie kapitału powinno 
zostać zrealizowane w cią-
gu najbliższych 6 miesięcy 
pod warunkiem uzyskania 
zgód wymaganych prawem”.

– Każdy z tych banków ma 
swoje specyiczne problemy. 
W Getin Noble Banku to jest 
duży portfel kredytów fran-
kowych. Jakość należności to 
także bolączka BOŚ. Z kolei 
w BGŻ BNP Paribas były pro-
blemy z realizacją strategii 
– komentuje Mateusz Krupa, 
analityk sektora bankowego 
w Erste Securities.

Żaden z tych trzech ban-
ków nie opublikował jeszcze 
wyników za 2017 r.

Bogusław Białowąs, prezes 
BOŚ, mówił DGP, że nowa 
emisja ma mieć charakter 
„rozwojowy, a nie ratunko-
wy”. Wiadomo, że dużą część 
pieniędzy wyłoży Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, 
który jest większościowym 
udziałowcem BOŚ.

BGŻ BNP Paribas przyznał, 
że pozyskanie świeżego ka-
pitału jest konieczne, ponie-
waż nie udało mu się spełnić 
niektórych wymogów kapi-
tałowych narzucanych przez 
nadzór. Powód: wdrożenie 
nowego standardu księgowe-
go IFRS 9. Dotyczy on wyceny 
aktywów. Ponieważ jest bar-
dziej restrykcyjny niż zasa-
dy obowiązujące do tej pory, 
trzeba stworzyć dodatkowe 
rezerwy, które pomniejszą 
istniejące fundusze. „Grupa 

BNP Paribas zapewniła za-
rządowi wsparcie w realizacji 
planowanych działań zmie-
rzających do osiągnięcia wy-
maganych współczynników 
kapitałowych” – zapewnia 
giełdowy bank.

W przypadku GNB, który 
prowadzi program napraw-
czy, a w ostatnich kwartałach 
notował straty, wyjaśnienie 
powodów emisji się nie po-
jawiło. W komunikacie gieł-
dowym zarząd podkreślał 
jednak, że zwrócenie się do 
głównego udziałowca „po-
zwoli na stosunkowo szybkie 
zwiększenie funduszy wła-
snych”. Kierownictwo banku 
zastanawiało się nad przepro-
wadzeniem oferty publicznej. 
Zrezygnowało ze względu na 
wysokie ryzyko niepowodze-
nia takiej emisji i wiążące się 
z tym straty wizerunkowe.

– W innych bankach nie 
spodziewałbym się zapowie-
dzi emisji. Sektor jest odpo-
wiednio skapitalizowany, 
sprzyja mu dobra koniunktu-
ra. Jedyna sytuacja, w której 
możliwe byłyby zapowiedzi 
emisji, to udział w transak-
cjach fuzji i przejęć – mówi 
Mateusz Krupa z Erste.

Niewykluczone jednak, że 
chętnych do nowych emisji 
będzie więcej. W grudnio-
wym raporcie o stabilno-
ści systemu inansowego, 
w którym znalazły się wy-
niki stress testów sektora 
inansowego (odpowiadają 
one na pytanie, co by się sta-
ło w przypadku gwałtowne-
go pogorszenia sytuacji go-
spodarczej), Narodowy Bank 
Polski stwierdził, że nawet 
w scenariuszu referencyj-
nym wszystkich wymogów 

kapitałowych może nie speł-
nić 13 instytucji odpowiada-
jących za nieco ponad jed-
ną piątą aktywów banków 
w Polsce. Scenariusz referen-
cyjny to najbardziej prawdo-
podobna ścieżka wzrostu go-
spodarczego z projekcji NBP 
przygotowywanych dla Rady 
Polityki Pieniężnej. NBP za-
znacza, że jego symulacje nie 
są prognozami dla sektora.

Bezpieczeństwem syste-
mu inansowego zajmuje 
się również rząd. W miniony 
czwartek w jego wykazie prac 
legislacyjnych znalazła się 
nowelizacja ustawy o Ban-
kowym Funduszu Gwaran-
cyjnym. Stworzy ona – zgod-
nie z regulacjami unijnymi 
– nową kategorię długu, 
który będzie uwzględniany 
w obliczaniu wysokości ka-
pitałów banków. ©℗

Koniunktura sprzyja bankom. Jednak niektóre proszą o wsparcie
 finanse  Już trzy instytucje zapowiedziały, że w najbliższym czasie mają zamiar przeprowadzić nowe emisje akcji 
w celu zwiększenia kapitału. Chodzi o Bank Ochrony Środowiska, Getin Noble Bank i BGŻ BNP

W minionym 
tygodniu WIG 
stracił 4,7 proc., 
a WIG20– 5 proc. 

 notowania   
Takiego tygodnia na 
światowych giełdach 
nie było od lat. 
Ceny akcji to szły 
gwałtownie w dół, to 
rosły. Choć to spadków 
było więcej
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– Zainwestowałem, żeby 
mieć spokój na stare lata. 
Na szczęście nie wszystkie 
oszczędności – mówił przed 
czwartkowym walnym zgro-
madzaniem inwestorów fun-
duszu Vivante jeden z po-
siadaczy certyikatów. – Do 
wpłaty bardzo namawiali 
mnie doradcy z Aliora. Obie-
cywana stopa zwrotu nie była 
wysoka, ale za to gwaranto-
wana. Do tego zniżki w luk-
susowym domu spokojnej 
starości. Przecież nie warto 
być obciążeniem dla rodziny 
na starość, prawda? – pytał 
retorycznie inwestor. 

Vivante to obok Inwesty-
cji Selektywnych, Inwestycji 
Rolnych i Lasów Polskich je-
den z funduszy stworzonych 
w ramach Domu Maklerskie-
go W Investment, kontrolo-
wanego przez poznańskiego 
biznesmena Piotra Wiśniew-
skiego. W latach 2012–2016 
inwestorzy wpłacili do nich 
niemal 600 mln zł. Ich głów-
nym dystrybutorem był Alior 
Bank, ale znajdowały się tak-
że w ofercie Banku Ochrony 
Środowiska. Od ponad roku 
inwestorzy próbują wypłacić 
z funduszy pieniądze. Jednak 
bezskutecznie, bo te utraciły 
płynność. Klienci nie wiedzą, 
kiedy mogą liczyć na wypłaty 
ani jaką część środków od-
zyskają. 

– Zlikwidowałam lokatę, bo 
ta inwestycja miała być rów-
nie bezpieczna. Dzisiaj chcę 
się przede wszystkim dowie-
dzieć, w co zainwestowane 
zostały moje pieniądze – mó-
wiła jedna z poszkodowa-
nych. Taką opinię można było 
na warszawskim Stadionie 
Narodowym usłyszeć często. 
I w czwartek, kiedy odbyło się 
zgromadzenie inwestorów 
funduszu Vivante, i w piątek, 

kiedy spotkali się posiadacze 
certyikatów funduszu Inwe-
stycje Selektywne. Zgroma-
dzenia inwestorów dwóch 
pozostałych funduszy odbę-
dą się w dziś i jutro.

Vivante miał wybudo-
wać w Otwocku luksusowy 
dom spokojnej starości. Oso-
by, które kupiły certyikaty, 
mogły liczyć nie tylko na zy-
ski z zarządzania placówką  
(z czasem obiektów mia-
ło być więcej), kuszeni byli 
także możliwością zamiesz-
kania w nim na preferen-
cyjnych warunkach. Prze-
kraczający 60 lat średni 
wiek inwestorów obecnych 
na czwartkowym zgroma-
dzeniu wskazuje, że był to 
ważny argument. Dom nie 
powstał, a zamiast tego 
fundusz miał inwestować 
m.in. w „projekty związa-
ne z usługami użyteczności 
publicznej”. Co kupił w rze-
czywistości? Tego oicjalnie 
nie wiadomo. Na podstawie 
informacji zebranych z po-
mocą prawników inwestorzy 
podejrzewają, że był częścią 
mechanizmu, który fir-
mom zarządzającym – naj-
pierw DM W Investment, 
a następnie Medrian Fund 
Investment – umożliwiał 
kupowanie aktywów po-
wiązanych z zarządzającymi. 

W transakcjach, które dziś 
bada prokuratura regional-
na w Łodzi, uczestniczyły 
także trzy pozostałe fun-
dusze. Każdy miał piętrową 
budowę – we właściwe ak-
tywa inwestował za pośred-
nictwem spółek zależnych. 
Strukturę dopełniały liczne 
powiązania między spółka-
mi, polegające na przykład 
na wzajemnym kupowaniu 
obligacji. 

Wycena certyikatów Vi-
vante spadła w zeszłym roku 
(ostatnia wycena pochodzi 
z października) o 20 proc. Na 
walnym zgromadzeniu in-
westorzy chcieli się dowie-
dzieć, co znajduje się w ak-
tywach.

– Czy pan dyrektor Igan-
towicz mógłby coś na ten 
temat powiedzieć? – pytał 
przewodniczący zgroma-
dzenia. – Nie – odpowiadał 
dyrektor departamentu in-

stytucji inansowych i usług 
powierniczych w Raifeisen 
Polbanku. W ciągu trwające-
go ponad sześć godzin wal-
nego funduszu Vivante taką 
wymianę zdań inwestorzy 
usłyszeli kilkadziesiąt razy, 
kiedy pod obrady traiały ko-
lejne punkty, w których in-
westorzy domagali się infor-
macji o inwestycjach. 

– Nie mogliśmy podać ta-
kich informacji, bo jesteśmy 
związani tajemnicą zawodo-
wą. Za jej złamanie grozi od-
powiedzialność karna – wy-
jaśnia w rozmowie z DGP 
Radosław Ignatowicz.

– Tajemnica nie stanowi 
przeszkody, żeby przekazać 
informacje, stanowi jedynie 
wygodną wymówkę. Istnie-
ją powszechnie stosowane 
rozwiązania, wprost prze-
widziane przez prawo, któ-
re tę przeszkodę pozwalają 
ominąć – ocenia Grzegorz 
Boguski z kancelarii Mat-
czuk Wieczorek i Wspól-
nicy reprezentującej na 
zgromadzeniu inwestorów 
posiadających ponad poło-
wę wszystkich certyikatów 
funduszu. Zgromadzenia 
wszystkich czterech fun-
duszy już w czerwcu prze-
głosowały zmiany statutów 
dające inwestorom szero-
kie uprawnienia w zakre-
sie dostępu do informacji. 
Wystarczyło je wprowadzić. 
Raifeisen mógł to zrobić od 
listopada – dodaje Boguski.

Raifeisen, który jako de-
pozytariusz funduszy stał 
się ich reprezentantem po 
tym, jak przed ponad trze-
ma miesiącami Komisja 
Nadzoru Finansowego cof-
nęła Fincrea zezwolenie, miał 
szansę zrobić to w zeszłym 
tygodniu. Bank modyikował 
statuty w związku ze swoją 
nową rolą. 

– Funkcja reprezentanta 
ma ściśle określone czasowo 
ramy. Analizy prawne ban-
ku w tym zakresie, wsparte 
wytycznymi KNF, wskazu-
ją, że w tym czasie możemy 
modyikować statuty tylko 
w takim zakresie, w jakim 
jest to konieczne do wyko-
nywania naszych obowiąz-
ków reprezentanta. Prze-
prowadzenie istotnych dla 

działania funduszy zmian 
będzie mogło przeprowadzić 
towarzystwo, które ewentu-
alnie przejmie zarządzanie 
funduszem – wyjaśnia Igna-
towicz.

Raifeisen musi ją zna-
leźć do 22 lutego. Jeśli tego 
nie zrobi, to z mocy prawa 
fundusze zostaną postawio-
ne w stan likwidacji. Wtedy 
przestanie funkcjonować 
zgromadzenie, nie powsta-
nie też rada inwestorów. 

– Gdy fundusze zosta-
ły teraz postawione w stan 
likwidacji, to inwestorzy 
prawdopodobnie nigdy nie 
dowiedzą się, w co zostały 
ulokowane ich pieniądze. 
A przecież zmiany w statucie 
można było przeprowadzić 
nawet w trakcie zgromadze-
nia, na sali był notariusz. Do 
tego trzeba było tylko dobrej 
woli – ocenia Grzegorz Bo-
guski.

Na zgromadzeniu Vi-
vante inwestorzy jeszcze 
raz przegłosowali zmiany 
w statucie funduszy dające 
zgromadzeniu uprawnienia 
rady inwestorów. W piątek 
zgromadzenie funduszu In-
westycje Selektywne  wy-
szło naprzeciw obawom 
o naruszenie tajemnicy 
– po kilku godzinach bez-
owocnych  obrad wezwało 
Raifeisen do zmian sta-
tutu i ogłosiło przerwę do  
20 stycznia 2018 r. – Jeżeli 
bank ma problemy z pra-
wem, a nie z prawdą o sta-
nie funduszy, wprowadzi 
postulowane zmiany – do-
daje Boguski. 

Inwestorzy chcą poznać 
skład aktywów, bo na tej 
podstawie chcieliby podjąć 
decyzję o ewentualnej li-
kwidacji funduszy. Przynaj-
mniej część inwestorów za-
powiada, że będą domagać 
się odszkodowań na drodze 
cywilnej. Ale żeby mogli to 
zrobić, muszą dokładnie wy-
cenić swoje straty. Bez infor-
macji, co kupiły fundusze, nie 
są w stanie tego zrobić. 

Lista podmiotów, które 
mogą pozwać, jest szeroka. 
Obejmuje dystrybutorów 
funduszy, irmy zarządzają-
ce, Fincrea TFI, a także Raif-
feisena. ©℗

Tajemnica zawodowa  
na Stadionie Narodowym

co lepsze aktywa

Na początek zagadka. O kim mowa? Był 
wieloletnim współpracownikiem naj-
ważniejszej osoby w Polsce. W uznaniu 
zasług oraz w dowód największego zaufa-
nia został ministrem, a wiele lat później 
postanowił sprawdzić się w biznesie 
i został prezesem jednego z największych 
polskich koncernów. Tam zbudował swój 
dwór, a właściwie Księstwo Mazowieckie. 
I rządził nim niepodzielnie, nie ogląda-
jąc się na swoich partyjnych towarzyszy. 
Nie sponsorował i nie dokładał się, gdy 
nie chciał. Pewnego dnia ze Zjednoczenia 
(Centrali, Ministerstwa, ale nie Resortu) 
wpłynęło żądanie zbudowania nowej 
elektrowni. Ten odmawiał, początkowo 
delikatnie, później coraz bardziej stanow-
czo. Gdy interesy polityczne przeważyły 
nad relacjami towarzysko-kombatanc-
kimi, prezes nagle został zwolennikiem 
inwestycji, ale decyzja już zapadła. Został 
zdekapitowany, wraz z nim ścięto cały 
jego dwór.

Rozwiązania tej zagadki są co najmniej 
dwa. Pierwsze, łatwe. Matematyk po-
wiedziałby: trywialne, ale obraziłby tym 
całą resztę społeczeństwa, a zwłaszcza 
bohaterów ostatnich wydarzeń. Księ-
ciem Płocka, który stracił swoje stanowi-
sko, a wraz z nim cały dwór, był Wojciech 
Jasiński, były minister skarbu państwa. 
Z każdym dniem znanych jest coraz 
więcej szczegółów dotyczących tego że-
nującego zamieszania wokół spółki 
PKN Orlen.

Dong, co ma świecący 

Artur 
SIerANt  

„Facet, który powiedział »wolę mieć 
szczęście niż umiejętności«, miał głębo-
kie zrozumienie ludzkiego losu”. Tym 
cytatem Woody Allen rozpoczyna ilm 
„Wszystko gra”, historię o tym, jak bardzo 
sukces w życiu może zależeć od łutu 
szczęścia. Czy ekonomia może mieć na 
ten temat w ogóle coś do powiedzenia? 
Okazuje się, że nawet sporo. 

Zacznijmy od zdeiniowania, czym 
jest szczęście – albo pech. Nazywamy 
tak zjawiska, które są poza bezpośred-
nią kontrolą człowieka, a które rzutują 
na powodzenie jego działań. Obejmu-
ją zatem to, czego byśmy się intuicyjnie 
spodziewali, czyli traienie szóstki  
w totka czy wygranie w ruletkę w ka-
synie. Jednak w ten zakres wchodzi też 
wiele innych czynników, takich jak np. 
liczebność kohorty, w której ktoś się uro-
dził, zmiany w popycie (albo podaży),  
których doświadczymy w toku kariery 
itp. Bardzo pożyteczną analogię zapro- 
ponował Robert Frank z Cornell Univer-
sity, utożsamiając szczęście i pech  
z wiatrem podczas jazdy na rowerze. Jeśli 
wieje wiatr przeciwny, pokonanie tego 
samego odcinka wymaga większego wy-
siłku. Ta analogia pozwala oddzielić rolę 
wysiłku od roli czynników zewnętrz-
nych: bez wysiłku rowerzysta nigdzie nie 
dojedzie, nawet przy pomyślnym wietrze. 
Analogia ta pozwala dostrzec także inny 
istotny czynnik: nie wszystkie wiatry są 
tak samo odczuwalne. Większą uwagę 
zwraca wiatr przeciwny niż wiatr po-
mocny, co w ekonomii przetłumaczyliby-
śmy tak: ludzie przegrani mają większą 
świadomość doświadczonego pecha niż 
ludzie wygrani – „szczęścia”. 

Takie ujęcie tematu pecha i szczęścia 
w życiu znajduje potwierdzenie w ba-
daniach. Jak pokazał raport Europejskie-
go Banku Odbudowy i Rozwoju, ludzie 
urodzeni na kilka lat przed początkiem 
transformacji są o kilka centymetrów  
wyżsi niż noworodki z okresu załama-
nia gospodarczego związanego z upad-
kiem gospodarki centralnie planowanej 
i tworzeniem zrębów gospodarki ryn-
kowej. Ubóstwo tamtych lat przełożyło 

„Optymalne” byłoby opoda
grape | tłoczone z danych
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W Investment jest kontrolowany przez poznańskiego biznesmena Piotra Wiśniewskiego 
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wiecący nos
A rozwiązanie drugie? Podpowie-

dzią może być tytuł felietonu, który 
jest jednocześnie tytułem znakomi-
tej książki Edwarda Leara, uważanego 
za ojca limeryków. Był taki czas, kiedy 
najważniejszą osobą w Polsce był 
Donald Tusk. W marcu 2012 r. na sta-
nowisko prezesa spółki Polska Grupa 
Energetyczna powołany został jego 
przyjaciel z dawnych czasów, który 
w przeszłości był ministrem łączności. 
Do PGE przyszedł z dużej spółki tele-
komunikacyjnej. W tej ostatniej były 
akurat ostre cięcia (zmienił się właści-
ciel), więc dworzanie zaczęli znać się 
na energetyce.

Z ministerstwa zaczęły napływać 
sygnały: masz rozbudować Elektrow-
nię Opole. A on stanowczo odpowia-
dał, że jest to nieopłacalna inwestycja, 
i robił wszystko, żeby ją opóźnić. Pra-
cował nad „urentownieniem inwe-
stycji w Opolu”, ale na rynku wprost 
mówiono, że próbuje ochronić spółkę. 
W opinii ówczesnego zarządu PGE ta 
warta 11 mld zł inwestycja nie miała 
ekonomicznego sensu. Przepychanki 
trwały kilka miesięcy. Pod koniec paź-
dziernika 2013 r. odwołano najbliższą 
współpracowniczkę prezesa, a on sam 
złożył dymisję trzy tygodnie później.

Podobieństw pomiędzy historiami 
nagłego odwołania prezesa PKN, pana 
Wojciecha Jasińskiego, a oczekiwanej 
rezygnacji prezesa PGE, pana Krzysz-

tofa Kiliana, jest więcej. Może z tą 
różnicą, że obecny rząd robi wszyst-
ko szybko i zdecydowanie, a ówczesny 
szukał kompromisów. Jeden prezes 
nie chciał wydać 11 mld zł na rozbu-
dowę elektrowni Opole, a drugi nie 
chciał wydać 11 mld euro na budowę 
elektrowni jądrowej. A co należy 
zrobić, gdy nie chce się inwestować? 
Na inwestycje potrzebne są pieniądze, 
gdy się je zainwestuje w coś innego, 
można już nie mieć na inwesty-
cję rządową.

W PGE w lutym 2013 r. prezes 
Krzysztof Kilian z panią wiceprezes 
podpisali porozumienie w sprawie 
nabycia od duńskiej irmy Dong 
Energy Wind Power „portfela farm 
wiatrowych Dong w Polsce”. Transak-
cję sinalizowano w czerwcu. Później 
jeszcze dokupiono farmy wiatrowe od 
hiszpańskiej grupy Iberdrola Reno-
vables Energia. Na te dwie inwestycje 
wydano łącznie 860 mln zł. Od tego 
czasu spółki łączono, dzielono, nazwy 
im zmieniano i aktywa rozpuściły 
się w skonsolidowanym sprawozda-
niu z sytuacji inansowej. Nie wiemy 
więc, czy Dong ma tylko świecący nos, 
czy może jeszcze mu się on wydłuża.

W PKN Orlen „demonetyzację” 
przeprowadzono poprzez Giełdę Pa-
pierów Wartościowych w Pradze. 
W grudniu ubiegłego roku ogłoszono 
wezwanie do sprzedaży akcji czeskiej 

spółki Unipetrol, w której Orlen po-
siadał 63 proc. akcji. A teraz postano-
wił zwiększyć swoje zaangażowanie 
i wycofać spółkę z giełdy i przezna-
czył na to… 4,2 mld zł. Notowania 
Unipetrolu w przededniu ogłosze-
nia wezwania wynosiły 370 czeskich 
koron (CZK), a zaproponowana cena 
to 380 CZK. Największym akcjo-
nariuszem Unipetrolu była czeska 
spółka Paulinino Ltd., która odpo-
wiedziała na wezwanie, a która za 
swoje 36,3 mln akcji otrzyma blisko 
2,3 mld zł.

Ale uwaga! Rok wcześniej akcje 
kosztowały 177 CZK, a dwa lata wcze-
śniej 144 CZK. Od października 2010 r. 
notowania Unipetrolu nie przekro-
czyły 200 CZK. Wyniki za 2017 r. były 
dobre, ale zbliżony poziom zysków 
spółka osiągnęła już w poprzednich 
dwóch latach. Przez cały 2017 r. cena 
akcji systematycznie wzrastała i na 
miesiąc przed ogłoszeniem opisanego 
wezwania osiągnęła „poziom docelo-
wy”. Gdyby taka sytuacja zdarzyła się 
w Polsce, Komisja Nadzoru Finanso-
wego wszczęłaby śledztwo dotyczące 
wykorzystania poufnych informacji. 
Jak działa komisja nad Wełtawą, nie 
wiem, ale próbuję sobie wyobrazić, jak 
pewnego dnia jej pracownicy próbują 
odbyć rozmowę z zarządem płoc-
kiej spółki. Dyrektywa MAR, a prezes 
zarządu Orlenu. Były lub obecny. ©℗

yłoby opodatkowanie szczęścia w życiu
się negatywnie na warunki wzrostu 
dzieci. Większa jest także rozpiętość 
wzrostu w tych rocznikach, bo nie 
wszystkie dzieci w równym stopniu 
doświadczyły negatywnych konse-
kwencji zmiany sytuacji zawodowej  
i dochodowej swoich rodziców. EBOiR 
zapytał w ankiecie mieszkańców 
wszystkich 27 krajów transformują-
cych się m.in. o to, skąd ich zdaniem 
biorą się bogactwo i ubóstwo w ich 
społeczeństwie. Lepiej zarabiający 
Polacy deklarują, że za ich sukce-
sem stoi ciężka praca, a za ubóstwem 
niektórych – jej brak. Średnio i mało 
zarabiający Polacy znacznie większą 
wagę przykładają do roli szczęścia  
– ich zdaniem miało ono decydują-
cy wpływ na sukces innych i ich brak 
sukcesu. Taka korelacja może być 
efektem samospełniającej się prze-
powiedni: przykładam dużą wagę do 
ciężkiej pracy, więc ciężko pracuję, 
więc osiągam (z większym prawdo-
podobieństwem) sukces, więc więk-
szą wagę przykładam do ciężkiej 
pracy. Z drugiej strony, jak mawia 
stare polskie porzekadło, sukces ma 
wielu ojców (tu: każdy widzi siebie 
jako najważniejszego ojca), a po-
rażka jest sierotą (tu: dziełem złego 
zbiegu okoliczności). To, co odróż-
nia Polaków, to większa wiara w rolę 
decyzji indywidualnych, a mniejsza 
w ogólną (nie)sprawiedliwość syste-
mu (dane z 2015 r.). Trudno jednak 
odmówić podstaw stwierdzeniom 
Roberta Franka: wiatr przeciwny od-
czuwamy w Polsce silniej niż wiatry 
przychylne. 

Podejście do szczęścia i pecha prze-
kłada się na oczekiwania co do sys-
temu zabezpieczenia społecznego, 
w tym podatków i świadczeń. Jeśli 
przyjmiemy, że nikt w pełni nie od-
powiada za swoje osiągnięcia, poli-
tyka społeczna musi rozwiązać dwa 
problemy. Po pierwsze, trzeba zmie-
rzyć, jak bardzo na indywidualne 
wyniki wpływają warunki początko-
we, z okresu dzieciństwa, czyli tak 

zwany nierówny start: gdy dziecko  
przychodzi na świat w rodzinie o niż-
szym poziomie dochodu, kapitału 
ludzkiego, dostępie do sieci społecz-
nych, itp. Idea państwa dobrobytu za-
sadza się na wyrównywaniu szans, by 
możliwości uzyskania przez dziecko 
wyższego wykształcenia i właściwej 
opieki zdrowotnej nie były ograni-
czone decyzjami życiowymi rodzi-
ców. Badania pokazują, że jak na 
razie nie za bardzo nam to wycho-
dzi, bo ponad 20 proc. nierówności 
płacowych można przypisać nierów-
nemu startowi, co pokazali Daniele 
Checchi (Politechnika w Mediolanie) 
i Vito Peragine (Uniwersytet w Bari). 
Co więcej, ostatnie trzy dekady to 
spadek tzw. mobilności dochodowej 
tak w Europie (badania szefa Center 

for Economic Performance na LSE, 
Steve’a Machina), jak i w USA (bada-
nia zespołu Raja Chetty’ego). Bada się 
to m.in. poprzez sprawdzenie, czy po-
zycja dochodowa rodziców rzutuje na 
pozycję dochodową dzieci. Przykłado-
wo, jeśli dla każdego decyla docho-
dów rodziców mam taką samą szansę 
zarabiać w środku rozkładu, społe-
czeństwo cechuje wysoka mobilność. 
Dane dla USA i dla Wielkiej Bryta-
nii pokazują, że z roku na rok coraz 
bardziej prawdopodobne jest jednak, 
że dzieci osób ubogich pozostaną 
ubogie, a osób bogatych – bogate, zaś 
coraz mniej prawdopodobne jest po-
prawienie pozycji w drabinie społecz-
nej z pokolenia na pokolenie. 

Po drugie, trzeba zmierzyć, jak 
dużo z nierówności dochodowych 

związanych jest ze szczęściem po-
dobnym do wygranej w ruletkę  
w kasynie. Ruletka ma to do siebie, 
że jest czysto losowa: żaden z graczy 
nie ma wpływu na to, czy wypadnie 
czerwone 16 czy czarne 17. W tym  
sensie czysto losowy pech albo 
szczęście mają charakter demokra-
tyczny i mogłyby w ogóle nie stano-
wić problemu społecznego. Tyle że 
stanowią: nie ma akceptacji społecz-
nej dla wyjątkowego pecha, zaś wy-
jątkowe szczęście spotyka się częściej 
z zazdrością i zawiścią niż ze stoicką 
konstatacją, że oto wypadła 17 i już. 
Skąd to wiemy? Jeden ze standardo-
wych eksperymentów dotyczących 
poczucia sprawiedliwości polega 
na  postawieniu ludzi w warunkach 
braku wystarczającej ilości niezbęd-
nego do życia produktu, np. wody. 
Najczęściej pyta się, czy usprawie-
dliwione jest podniesienie cen, w 
jednym z badań zapytano także o al-
ternatywy takie jak przydział losowy, 
przydział według kolejności zgłosze-
nia potrzeby, przydział przez nepo-
tyzm, itp. Okazało się, że przydział 
losowy został oceniony jako niemal 
najmniej sprawiedliwy, gorzej od 
niego postrzegano tylko nepotyzm. 
Rozlosowanie pierwszych z serii 
iPhone 8 jest według ludzi mniej 
sprawiedliwe niż gigantyczne kolej-
ki, w których wystarczy telefonów 
tylko dla pierwszych kilkudziesięciu 
czy kilkuset osób. 

Jaki z tego morał? Na podstawie 
badań Roberta Franka „optymalne” 
byłoby opodatkowanie szczęścia  
w życiu – np. poprzez wysoki po-
datek VAT na dobra luksusowe albo 
progresywne podatki dochodowe. 
Lecz na podstawie tych samych 
badań wiemy, że propozycja ta nie 
znajdzie poparcia w grupie płat-
ników: nie dlatego, że nie chcą się 
dzielić owocami swojego szczęścia, 
ale dlatego, że w ich rozumieniu  
za sukcesem stoi ich ciężka praca,  
a nie szczęście.  ©℗

 Płace w górę. Średnie wynagrodzenie brutto w gospo-
darce w IV kwartale wynosiło 4516,69 zł – podał Główny 
Urząd Statystyczny. Było o 7,1 proc. wyższe niż rok wcze-
śniej. Takiego wzrostu nie notowano od czasu wybuchu 
kryzysu inansowego w 2008 r. Uwzględniając spadek war-
tości pieniądza, wzrost wyniósł 4,8 proc. Wyższy był wio-
sną i latem poprzedniego roku, gdy utrzymywała się de-
lacja. W całym 2017 r. realny wzrost płac wyniósł 3,4 proc.  
W poprzednich dwóch latach było to 4,2 proc.  Gorzej 
w prywatnych. W styczniu prywatne irmy z sektora 
przetwórczego zanotowały pogorszenie koniunktury. 
Nie dotknęło ono przedsiębiorstw publicznych – wyni-
ka z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szko-
ły Głównej Handlowej. „Oczekiwania na nadchodzące 
miesiące zarówno irm prywatnych, jak i publicznych 
są bardziej optymistyczne niż w grudniu. Przewidywany 
jest wzrost produkcji i portfela zamówień oraz zatrud-
nienia” – podają autorzy 
badania.  Amerykańskie 
usługi pędzą. ISM, in-
deks koniunktury w sek-
torze usług w Stanach 
Zjednoczonych, znalazł 
się w styczniu na naj-
wyższym poziomie od 
2005 r. Był o 3,9 pkt wyż-
szy niż miesiąc wcześniej. 
Wyniósł 59,9 pkt. Wśród  
18 branż, które są brane 
pod uwagę w badaniu, 
spowolnienie odczuły tyl-
ko trzy. Wskaźnik zatrud-
nienia był najwyżej w hi-
storii badania. ©℗ ŁW

makro

w skrócie

 RPP nie chce podnosić. Zgodnie z oczekiwaniami Rada 
Polityki Pieniężnej nie zmieniła na ubiegłotygodniowym 
posiedzeniu stóp procentowych. Prezes Adam Glapiński 
podtrzymał opinię, że do końca tego roku, a być może i na 
początku kolejnego, nie należy spodziewać zaostrzania 
polityki pieniężnej. Jego zdaniem kluczowe będą sytuacja 
na rynku pracy i otoczenie zewnętrzne, w tym polityka 
Europejskiego Banku Centralnego. Wypowiedzi członków 
RPP po posiedzeniu analitycy zinterpretowali jako bardziej 
„gołębie” niż dotąd. Oczekiwania na podwyżki stóp syste-
matycznie maleją od początku grudnia ub.r. Na obniżkę 
stóp zdecydował się w piątek centralny bank Rosji. Główna 
stopa została zmniejszona z 7,75 proc. do 7,5 proc.  Ropa 
w dół. Cena ropy nafto-
wej gatunku WTI spadła 
w piątek w pobliże 60 dol. 
za baryłkę. Pokonanie tej 
granicy oznaczałoby, że na 
amerykańskim rynku su-
rowiec jest najtańszy od 
początku roku. Europejski 
gatunek Brent kosztował 
mniej niż 64 dol., o 3 dol.  
mniej niż na początku 
roku. Spadkowi cen ropy 
sprzyja mocny dolar, 
wysokie zapasy, ale tak-
że ostatnie spadki cen  
akcji na światowych gieł-
dach. ©℗ ŁW

rynki

 Orlen stracił na zmianie. Wartość rynkowa naszego naj-
większego koncernu paliwowego spadła w minionym ty-
godniu o ponad 3,5 mld zł, do 40,5 mld zł. W części było to 
związane z pogorszeniem koniunktury na giełdzie, jednak 
akcje Orlenu potaniały bardziej niż innych dużych irm. 
Powód: zmiana prezesa. Wojciecha Jasińskiego zastąpił 
Daniel Obajtek, który wcześniej kierował koncernem ener-
getycznym Energa. Analitycy oceniają, że nowy szef spółki 
będzie bardziej niż poprzednik skłonny do angażowania 
się w projekty, na których zależy rządowi, jak kosztowna 
budowa elektrowni atomowej. Rządy w Orlenie Obaj-
tek rozpoczął od wymia-
ny znaczącej grupy dyrek-
torów.  121 mld to wciąż 
za mało. Zarząd produ-
centa układów scalonych 
Qualcomm odrzucił wartą 
121 mld dol. ofertę przeję-
cia ze strony konkurenta 
z branży – Broadcomu. Ta 
druga irma początkowo 
chciała wydać na zakup 
103 mld zł. W ubiegłym 
tygodniu przekazała „naj-
lepszą i ostateczną ofertę”. 
Qualcomm zadeklarował, 
że jest gotów do rozmów 
w sprawie fuzji. ©℗ ŁW

spółkiBogatsi uważają, że za 
ich sukcesem stoi ciężka 
praca. Biedniejsi uważają, 
że pieniądze to kwestia 
szczęścia 
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 wydobycie  Jastrzębska Spółka Węglowa potwierdza, że interesuje się złożami nieczynnej kopalni Dębieńsko. 
Zapowiada większą produkcję węgla i ekspansję m.in. w Chinach i Indiach

Karolina Baca-Pogorzelska 
karolina.baca@infor.pl 

@BacaPogorzelska

Prezes JSW Daniel Ozon po-
twierdził czwartkowe infor-
macje DGP – spółka rozma-
wiała z australijskim Prairie 
Mining w sprawie współ-
pracy przy reaktywacji nie-
czynnej kopalni Dębieńsko. 
Szczegółów nie chciał zdra-
dzać. Powiedział jedynie, że 
w grę wchodzą różne opcje 
– był pytany zarówno o odku-

pienie koncesji, jak i wspól-
ną spółkę.

Należące do Prairie Mining 
Dębieńsko sąsiaduje z kopal-
nią Knurów-Szczygłowice, 
której właścicielem jest JSW. 
Z naszych informacji wynika, 
że JSW chce szybko rozpocząć 
eksploatację złóż nieczynne-
go zakładu właśnie od strony 
swojej kopalni.

Zdaniem analityków naj-
lepszym rozwiązaniem było-
by poczekanie na wygaśnięcie 
koncesji australijskiej irmy, 

która nie wypełniła warun-
ku uruchomienia wydobycia 
z początkiem 2018 r. – Nie 
wiadomo jednak, co zrobi re-
sort energii. Pomagając JSW, 
może się narazić na kolejny 
międzynarodowy arbitraż 
– mówi osoba znająca sprawę. 

W piątek JSW przedstawiła 
strategię na lata 2018–2030. 
Zakłada ona m.in. samowy-
starczalność energetyczną 
irmy. Jastrzębska zbuduje 
elektrownię na gaz koksow-
niczy i postawi na większe 

wykorzystanie energetyczne 
metanu. Wykorzystanie gazu 
wychwytywanego przy wy-
dobyciu węgla do produkcji 
energii da zarówno efekt i-
nansowy, jak i środowiskowy.

Spółka zakłada wzrost wy-
dobycia węgla o ok. 3 mln 
ton rocznie do ok. 18 mln 
ton i utrzymanie produkcji 
koksu na poziomie 3,5 mln 
ton mimo zamknięcia od 
września koksowni Dębień-
sko. Ten zakład nie spełnia 
zapisów unijnej dyrektywy 

o emisjach przemysłowych, 
przystosowanie go byłoby nie-
opłacalne. 180 pracowników 
Dębieńska pozostanie w gru-
pie JSW. Na terenie zakładu 
powstanie nowy – do produk-
cji tzw. adsorbentów węglo-
wych (mogą służyć do neu-
tralizacji rtęci w energetyce). 

JSW podtrzymała, że nie 
zamierza odkupić od Agen-
cji Rozwoju Przemysłu i TF 
Silesia wałbrzyskiej koksow-
ni Victoria. Spółka chce na-
tomiast kosztem miliarda 

złotych zmodernizować kok-
sownię Przyjaźń. Nie wyklu-
czyła tu także współpracy 
z Chińczykami, którzy mają 
duże doświadczenie w kok-
sownictwie. Jastrzębska na-
wiązała także współpracę 
z Indiami – m.in. startuje 
w przetargu na odmetano-
wanie kopalń Coal India.

Zysk netto JSW ma się 
zwiększyć z 290 mln zł śred-
nio w latach 2008–2017 do 
1,03 mld zł w latach 2018– 
–2030. ©℗

JSW zamknie koksownie, ale może otworzy kopalnię

Gospodarka

CIEMNIEJSZA STRONA GREYA 

OCZAMI CHRISTIANA…

NEWSWEEK
Z KSIĄŻKĄ

  REKLAMA

co nas czeka

 Tydzień rozpocznie 
Główny Urząd Statystycz-
ny podsumowaniem wy-
ników polskiego handlu 
zagranicznego w 2017 r. 
Po 11 miesiącach wzrost 
zarówno eksportu, jak 
i importu w przelicze-
niu na euro przekraczał 
10 proc. Ostatni raz z tak 
wysoką dynamiką mieli-
śmy do czynienia w 2011 r. 
Dzień później Narodowy 
Bank Polski przedstawi 
wstępny bilans płatniczy 
za grudzień. Oprócz da-
nych o obrotach towaro-
wych poznamy także wy-
niki eksportu i importu 
usług oraz inwestycji.

 W środę GUS opubliku-
je dane o wzroście pro-
duktu krajowego brutto  
w IV kw. Pod koniec stycz-
nia urząd statystyczny 
przedstawił wstępne sza-
cunki dotyczące całego 
2017 r. Wzrost PKB wyniósł 
4,6 proc. Ekonomiści sza-
cowali, że oznacza to, że 
w końcówce roku dyna-
mika przekraczała 5 proc. 
Wstępne informacje o PKB 
przedstawią także urzędy 
statystyczne w innych kra-
jach: Japonii, Niemczech, 
na Słowacji czy Węgrzech.

 Kolejnego dnia poznamy 
styczniowy wskaźnik in-
lacji. W grudniu ceny były 
o 2,1 proc. wyższe niż rok 
wcześniej. Teraz analitycy 
oczekują lekkiego wyha-
mowania inlacji.

 Na piątek zaplanowana 
jest publikacja pierwszych 
w tym roku danych z ryn-
ku pracy: tempa wzrostu 
wynagrodzeń i zatrud-
nienia w sektorze przed-
siębiorstw. W grudniu 
średnia płaca była nomi-
nalnie o 7,3 proc. wyższa 
niż rok wcześniej, a wzrost 
zatrudnienia wynosił  
4,6 proc. Na styczniowe 
dane duży wpływ ma zwy-
kle zmiana próby przed-
siębiorstw w badaniu.

 Raporty roczne przed-
stawią Żywiec (w ponie-
działek) i Bank Zachodni 
WBK (we wtorek, bank 
prezentował już wstęp-
ne wyniki), zaś na świecie 
wyniki za IV kw. podadzą 
m.in. PepsiCo (we wtorek), 
Cisco (w środę) i Coca-Cola 
(w piątek). ©℗  ŁW
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Świat

Boom na auta elektryczne uderzy 
w Europę Wschodnią? 

Słowacja jest uzależniona od przemysłu 
motoryzacyjnego, a tamtejszy rząd twierdzi, 
że niedostosowanie się do zmian, jakie 
zachodzą w branży, nie wchodzi w grę

Grecja rozwija się szybciej 
niż Wielka Brytania 

Od czasu referendum ws. brexitu 
funt jest najgorzej radzącą sobie 
walutą. W tym czasie euro wzmoc-
niło się o 8 proc.

Będzie postępowanie ws. budowy 
odcinka A2

Śledztwo ma być wszczęte w sprawie prze-
kroczenia uprawnień i niedopełnienia przez 
urzędników obowiązków przy podpisywaniu 
umów na budowęfo
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Kilkunastotysięczne demon-
stracje korsykańskich nacjo-
nalistów poprzedziły dwu-
dniową wizytę Emmanuela 
Macrona na Korsyce w tym 
tygodniu. Dowód na to, że 
Francja nie jest monolitycz-
na, a dla Unii Europejskiej se-
paratyzm regionów dysponu-
jących od dawna własnymi 
parlamentami i aparatem 
władzy jest problemem. 

– Zarówno Hiszpania, jak 
i Francja są krajami o silnych 
tradycjach samorządności re-
gionów i głęboko zakorzenio-
nej lokalnej tożsamości – wy-
jaśnia w rozmowie z DGP  
dr Pablo Antolin, hiszpański 
ekonomista (OECD). Referen-
dum w kwestii niepodległo-
ści Katalonii było niekon-
stytucyjne i ostry konlikt 
chwilowo zażegnano, jed-
nak żądania Katalończyków 
dotyczące zarządzania swo-
im budżetem i decydowania 
o podatkach są nadal żywe, co 
rząd centralny zdecydowanie 
wyklucza – dodaje Antolin.

Zapędy niepodległościo-
we na Korsyce również mają 
charakter długotrwały i bu-
dzą skrajne emocje, ale w re-
ferendum w 2003 r. Korsyka-
nie, inaczej niż Katalończycy 
w Hiszpanii, opowiedzie-
li się za silnymi związkami 
z Francją. hierry Domini-
ci, politolog z Uniwersytetu 
w Bordeaux, uważa jednak, 
że po grudniowych wybo-
rach lokalnych, w których 
korsykańscy separatyści 
osiągnęli spektakularne zwy-
cięstwo, mamy do czynienia 
z nową sytuacją.

Organizacjom separaty-
stycznym autonomia już 
nie wystarcza, podobnie 
jak Katalończycy czy sepa-
ratyści włoscy chcą jeszcze 
większego wpływu na legi-
slację, gospodarkę i politykę, 
w tym prawa do decydowania 
o polityce migracyjnej oraz 
zwolnień z niektórych fran-
cuskich podatków. Separaty-
stom nie podoba się również 
wzrastająca liczba osadników 
z Maghrebu.

W ślady przebywającego 
w Brukseli byłego premiera 
Katalonii Carlesa Puigde-
monta idzie czołowy kor-
sykański polityk Jean-Guy 
Talamoni, przewodniczący 
parlamentu, który również 
szuka wsparcia dla niepod-
ległości wyspy na forum 
unijnym. hierry Dominici 

w ruchach separatystycznych 
widzi realny problem dla jed-
ności całej Unii Europejskiej. 

Francuski region Alzacja 
również domaga się zmian 
instytucjonalnych i większej 
władzy dla administracji lo-
kalnej. Podczas jesiennych 
spotkań z alzackimi polity-
kami prezydent Macron wy-
raził gotowość do rozmów na 
ten temat. Alzatczycy kultu-
rowo bliscy Niemcom szukają 
obecnie więzi społeczno-go-
spodarczych raczej w ra-

mach euroregionu, bardziej 
z Niemcami niż z Francją. 

Celem pierwszej wizyty 
Macrona na Korsyce były 
uroczyste obchody 20. rocz-
nicy zastrzelenia Claude’a 
Érignaca, prefekta wyspy. 
Do zbrodni doszło 6 lutego 
1998 r. w stolicy wyspy, Ajac-
cio, kiedy prefekt w otocze-
niu swojej rodziny wychodził 
z teatru. Sprawcy, grupa kor-
sykańskich separatystów, zo-
stali wówczas ujęci i skazani 
na dożywocie. Inny zwolen-

nik niepodległości Korsyki 
oskarżany o terroryzm, Yvan 
Colonna, ujęty i skazany po 
kilku miesiącach, nadal nie 
przyznaje się do winy. Linia 
obrony opiera się na nie-
jednoznacznej ekspertyzie 
balistycznej. Francuskie 
sądy odrzuciły jednak jego 
wszystkie apelacje, a Euro-
pejski Trybunał Praw Czło-
wieka jako ostatnia instancja 
ostatecznie zamknął drogę 
odwoływania się od wyroku 
dożywocia. Colonna ze sta-

tusem więźnia szczególnie 
niebezpiecznego znajduje 
się pod specjalnym nadzo-
rem w więzieniu na teryto-
rium Francji.

Na Korsyce separatyści 
domagają się amnestii dla 
uczestników zamachu na 
Érignaca oraz prawa do za-
rządzania więzieniami na te-
rytorium wyspy. Administra-
cja francuska kategorycznie 
odrzuca te postulaty. Żona se-
paratysty, Stephanie Colonna, 
wraz z 6-letnim synem za-
czepiwszy Emmanuela Ma-
crona na ulicy, krzyczała, że 
„Yvan nie jest zwierzęciem, 
tylko istotą ludzką, której od-
mawia się widzenia rodziny 
od półtora roku”. Prezydent 
odmówił amnestii dla więź-
niów politycznych, obiecał 
jednak ułatwienia w orga-
nizowaniu widzeń areszto-
wanych z rodzinami. 

Macron podczas obchodów 
rocznicowych w Ajaccio zde-
cydowanie potępił wszelkie 
próby zbrojnego separaty-
zmu, dając do zrozumienia 
rosnącym w siłę zwolenni-
kom niepodległości, że Kor-
syka pozostanie terytorium 
francuskim, a Korsykanie 
częścią  jednego niepodziel-
nego francuskiego narodu. 
Macron nie akceptuje żądań 
zwolennika jeszcze szerszej 
autonomii Gilles

,
a Simeonie-

go, prezydenta korsykańskiej 
Rady Wykonawczej, oraz  
Jeana-Guya Talamoniego, 
który postuluje oddzielenie 
się wyspy od Francji. Pre-
zydent na spotkaniu z po-
litykami zapowiedział, że 
sprzeciwia się jakimkolwiek 
reformom, które odłączyłyby 
Korsykę od Francji.

Talamoni nie godzi się 
na takie stawianie sprawy, 
zapowiadając „tour po eu-
ropejskich stolicach w po-
szukiwaniu wsparcia w sy-
tuacji, gdy Korsyce odmawia 
się demokracji”. Z kolei wdo-
wa po prefekcie, Dominque 
Érignac, publicznie wyraziła 
wsparcie dla polityki Macro-
na, mówiąc, iż ma nadzieję, 
że „Francja nigdy nie osłabi 
swojej pozycji na Korsyce”. 

Konlikt na linii francu-
ski prezydent – lokalni po-
litycy nadal jednak narasta. 
W środę Simeoni i Talamoni 
zbojkotowali wspólny obiad 
z Macronem i dalsze rozmo-
wy na temat ram autonomii 
korsykańskiej. Rozczarowa-
ny Macron w swoich publicz-
nych wystąpieniach zwracał 
się bezpośrednio do Korsyka-

nów, apelując o zagwaranto-
wanie dobrej przyszłości dla 
korsykańskiej młodzieży.

Główne żądania korsy-
kańskich nacjonalistów to 
kilka postulatów stojących 
w sprzeczności z francuską 
ideą republikańską. Chodzi 
przede wszystkim o przywi-
leje ekonomiczne przyzna-
wane z uwagi na aspekt et-
niczny: pierwszeństwo dla 
Korsykanów na rynku pra-
cy, zakaz nabywania nieru-
chomości dla nierezydentów 
przynajmniej przez pięć lat 
(tzw. status rezydenta). Kor-
sykanie chcą również sym-
boli, własnej lagi powiewa-
jącej już teraz na instytucjach 
publicznych oraz uznania ję-
zyka korsykańskiego za rów-
noważny z francuskim. Ten 
postulat wymagałby jednak 
zmiany francuskiej kon-
stytucji, która określa, że 
na terenie Francji językiem 
urzędowym jest język fran-
cuski. Separatyści są zdania, 
że znajomość korsykańskie-
go powinna być decydują-
ca przy przyjmowaniu do 
pracy na wyspie, która żyje 
przede wszystkim z turysty-
ki, uprawy winorośli, hodowli 
kóz oraz rybołówstwa. Udział 
PKB wyspy w całej gospodar-
ce Francji wynosi zaledwie 
0,5 proc. 

Prezydent Macron ryzy-
ko oderwania Korsyki od 
Francji traktuje poważnie. 
Przez ostatnie 40 lat na Kor-
syce dochodziło do ataków 
terrorystycznych organi-
zowanych przede wszyst-
kim przez Front Narodo-
wego Wyzwolenia Korsyki 
(FLNC).  W zamachach zginę-
ło ponad 40 osób. W 2000 r. 
premier Lionel Jospin zgo-
dził się na zwiększenie au-
tonomii Korsyki w zamian 
za powstrzymanie przemocy. 
Sprzeciwiała się temu gaul-
listowska opozycja we fran-
cuskim Zgromadzeniu Naro-
dowym. Już wtedy obawiano 
się, że za Korsyką pójdą inne 
regiony kraju: Bretania, Pro-
wansja czy Alzacja, a w re-
zultacie dojdzie do rozpadu 
kraju. Na Korsyce obecnie 
bardzo silny jest również 
Front Narodowy Marine Le 
Pen, który osiągnął w zeszło-
rocznych ogólnonarodowych 
wyborach 49 proc. poparcia. 
FLNC zawiesiło swoją dzia-
łalność zbrojną w 2014 r., 
ale na wsypie istnieją inne 
organizacje separatystycz-
ne oskarżane o działalność 
terrorystyczną.  ©℗

Macron pod 
presją 
nacjonalistów
 konflikt  Tendencje separatystyczne w Europie są wciąż 
żywe, a korsykańscy politycy idą w ślad katalońskich
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Zapędy niepodległościowe na Korsyce budzą skrajne emocje 
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 sport   
Wiatr zepchnął 

naszych skoczków 
narciarskich na 

czwarte, piąte i dalsze 
miejsca w rywalizacji 

na normalnej 
skoczni. Jeśli nie 

poszczęści się im 
w dwóch pozostałych 

konkursach, to szanse 
na zdobycie przez 

Polaków choćby 
jednego olimpijskiego 

medalu spadną 
praktycznie do zera

Michał Ignasiewicz  
michal.ignasiewicz@infor.pl

W piątek prezydent Ko-
rei Południowej Mun Dze 
In otworzył XXIII Zimo-
we Igrzyska Olimpijskie. 
W Pjongczangu wystar-
tuje blisko 3 tys. sportow-
ców z 92 krajów, którzy 
do 25 lutego będą walczyć 
o 306 medali (102 komple-
ty) w 17 dyscyplinach. Re-
prezentacja Polski jest naj-
liczniejsza w historii – liczy 
62 zawodników. Ale oczeki-
wania ma skromne.

– Sześć medali w Vanco-
uver i Soczi to były wyniki 
ponad stan. Nie jesteśmy 
potęgą w sportach zimo-
wych – przyznaje otwarcie 
minister sportu i turystyki 
Witold Bańka. Nie ma po-
wodów do optymizmu, bo 
faworytami do podium je-
steśmy tylko w skokach nar-
ciarskich. A raczej byliśmy 
nimi do minionej soboty. 

Podczas konkursu na nor-
malnej skoczni karty roz-
dawał wiatr. Po pierwszej 
serii prowadził Stefan Hula. 
Stoch był drugi. W drugiej 
próbie pogoda spłatała Po-
lakom igla. Z ponad 20 czo-
łowych zawodników lider 
pucharu świata traił na 
najsłabsze podmuchy. Osta-
tecznie Hula i Stoch znaleźli 
się tuż za podium. – Jestem 
rozczarowany, ale na temat 
słuszności przeprowadze-
nia zawodów w taką pogodę 
i postawy sędziów nie będę 
się wypowiadał. Nie chcę 
o tym dyskutować – uciął 
temat Stoch.

Przed skoczkami jesz-
cze dwie medalowe szan-
se. Najpierw rywalizować 
będą w drugim konkursie 
indywidualnym na dużym 
obiekcie, a potem w druży-
nowym. Prognozy pogody 
jednak nie pozwalają bia-
ło-czerwonym spokojnie 
oczekiwać na start. W ko-
lejnych dniach też ma silnie 
wiać. W takich warunkach 
konkursy to loteria. 

Bańka nie jest hurraopty-
mistą, ale przestrzega przed 
skreślaniem szans innych 
polskich olimpijczyków. 
– Liczymy na Justynę Ko-
walczyk. Miejmy nadzieję, 

że będą także niespodzian-
ki – mówi. 

Niestety rzeczywistych 
przesłanek, które pozwa-
lałyby myśleć o medalach, 
nie ma. Oczywiście sport 
jest nieprzewidywaly, ale….

Kowalczyk musi wygrać 
z własnymi słabościami 
Jeszcze kilka lat temu by-
łaby murowaną faworyt-
ką do medali. Niestety, 
najbardziej utytułowana 
w historii polska biegacz-
ka narciarska najlepsze lata 
ma za sobą. Pięciokrotna 
medalistka olimpijska po 
kłopotach ze zdrowiem i-
zycznym (kontuzje) i psy-
chicznych (depresja) jest 
daleko od szczytowej for-
my. Pierwszej medalowej 
szansy w Pjongczangu już 

nie wykorzystała. W sobotę 
w biegu łączonym 2 x 7,5 km  
zajęła 17. miejsce. – To nie 
jest szczyt moich marzeń, 
ale jednocześnie też nie jest 
najgorzej – komentowała 
na mecie.

Nasza mistrzyni najwięk-
sze nadzieje wiąże z „klasy-
kiem” na dystansie 30 km,  
w którym triumfowała  
osiem lat temu w Vanco-
uver. Ten jednak odbędzie 
się dopiero 25 lutego. To 
ciężki bieg. Justyna jest 
mocna, więc można mieć 
nadzieję. Ale czy na medal? 
Nie wiem – podsumował Jó-
zef Łuszczek, mistrz świa-
ta w biegach narciarskich 
z 1978 r.

Wcześniej, bo już ju-
tro, Kowalczyk pobiegnie 
w sprincie. Jej szanse na 

medal wzrosły po tym, jak 
ze startu w tej konkurencji 
wycofała się Marit Bjørgen. 

Nie traić kulą w płot…
Czarnym koniem polskiej 
ekipy w Pjongczangu ra-
czej nie będą biatlonistki. 
W pierwszym dniu igrzysk 
kompletnie nie poradziły 
sobie w sprincie na 7,5 km. 
Swoje szanse pogrzebały na 
strzelnicy. Najmniej pudeł 
zaliczyła Krystyna Guzik 
– pomyliła się tylko raz, ale 
ona akurat nie zachwyciła 
w biegu, dlatego zajęła do-
piero 28. lokatę. Dwie kar-
ne rundy biegać musiała 
Weronika Nowakowska, co 
dało jej 34. miejsce. Po trzy 
niecelne strzały miały Mo-
nika Hojnisz  (45. pozycja) 
i Magdalena Gwizdoń (skoń-

czyła dopiero 56.). Czy wobec 
tego możemy liczyć na jakąś 
niespodziankę w kolejnych 
startach? – Nie można mó-
wić o podium, gdy zalicza 
się tyle niecelnych strzałów 
– grzmi Stanisław Łukasz-
czyk, medalista MŚ w szta-
fecie.

O niespodzianki na dwóch 
poprzednich olimpiadach zi-
mowych postarała się dru-
żyna polskich łyżwiarek 
szybkich. Nieoczekiwanie 
z brązem wróciły z Vanco-
uver, a później ze srebrem 
z Soczi. Być może ta sztu-
ka uda im się po raz trzeci 
z rzędu. Za to na olimpijski 
hattrick nie ma co liczyć 
w przypadku Zbigniewa 
Bródki. Panczenista, któ-
ry cztery lata temu w Rosji 
zdobył dwa medale, znacz-

nie obniżył loty i nigdy nie 
wrócił do formy z ostatnich 
igrzysk. Powtórzenie sukce-
sów wydaje się mało realne, 
tym bardziej że Polaka prze-
śladowała w tym sezonie 
kontuzja mięśnia uda. 

Duch w narodzie nie 
gaśnie
Choć medalowe prognozy 
w Pjongczangu trudno na-
zwać optymistycznymi, to 
z nastrojami kibiców jest 
zupełnie odwrotnie. Według 
sondażu CBOS dziewięciu 
na dziesięciu dorosłych Po-
laków sądzi, że w Korei nasi 
sportowcy staną na podium. 
Tylko jeden na stu badanych 
uważa, że nasza reprezenta-
cja wróci do kraju bez żad-
nego medalu. Oby ci pierwsi 
mieli rację. ©℗

Początek igrzysk pechowy dla 
Polaków. Dalej nie musi być lepiej

Świat

Poza skoczkami 
w Pjonczangu w biało-
-czerwonych barwach 
wystąpiły już m.in. 
panczenistki (na zdj. 
Luiza Złotkowska) oraz 
saneczkarze (na zdj. 
Mateusz Sochowicz). Za 
każdym razem zajmowali 
dalekie miejsca 
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