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infografi ka: oprac. własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów

Mariusz Włodarczyk: Czekaliśmy 
od dawna na tę decyzję sądu. Dzięki 
niej już niedługo ludzie dostaną 
należne im pieniądze. » STRONA 5

Edyta Odyjas: Od tygodni zabiegamy 
o spotkanie z ministrem Morawieckim. 
Jeśli resort fi nansów nie zacznie z nami 
rozmawiać, wyjdziemy na ulice. » STRONA 4

W ostatnich latach zagraniczne fi rmy działające w Polsce przetransferowały do krajów macierzystych 
540 mld zł, z czego blisko połowa trafi ła do Holandii i Niemiec – wynika z danych opublikowanych przez 
Ministerstwo Finansów. Od znacznej części tej kwoty koncerny nie zapłaciły ani złotówki podatku. 

Z POLSKIEJ GOSPODARKI 
WYDRENOWANO 540 MLD ZŁ
T

ransferowanie pie-
niędzy przez między-
narodowe koncerny 
z naszego kraju do 
państw zachodniej 

UE od lat jest powszechnie 
znanym zjawiskiem. Jego 
skala jest jednak poraża-
jącą. Ponad pół biliona zł to 
znacznie więcej niż wszystkie 
wydatki państwa zaplanowane 
w projekcie przyszłorocz-
nego budżetu. Za tę kwotę 
można by sfi nansować program 
„Rodzina 500+” na 25 lat. 

Resort finansów opubli-
kował informacje dotyczące 
kwot przekazywanych przez 
działające w Polsce fi rmy zagra-
niczne do innych krajów Unii 
Europejskiej w odpowiedzi na 
interpelację posłów Jarosława 
Sachajko i Bartosza Jóźwiaka 
z klubu Kukiz’15. Dane obej-
mują lata 2005-2016. Dotyczą 
one dochodów uzyskanych 
przez zagraniczne koncerny 
z tytułu dywidend, odsetek, 
opłat licencyjnych oraz przy-
chodów z tytułu świadczeń 
doradczych, księgowych, usług 
prawnych, reklamowych itd. 

Więcej z roku na rok
Suma pieniędzy drenowanych 
w ten sposób z polskiej gospo-
darki rośnie z roku na rok. 
O ile w 2005 roku zagraniczne 
fi rmy przelały do swoich rodzi-
mych krajów 26,5 mld zł, dekadę 
później była to już kwota ponad 
63,5 mld zł. Najwięcej pieniędzy 
z naszego kraju „wyciekło” w 
badanym okresie do Holandii i 
Niemiec. Było to odpowiednio 
117 i 101 mld zł. Na kolej-
nych miejscach znajdują się 
Francja, Wielka Brytania i 
Luksemburg, do których trafi ło 
59, 55 i 43 mld zł. 

Choć szacunki resortu 
fi nansów dotyczą zarówno 
dochodów opodatkowanych, 
jak i niepodlegających opodat-
kowaniu, od znacznej części 
przychodów wyprowadza-
nych z naszego kraju zagra-
niczne fi rmy nie zapłaciły ani 
złotówki podatku. Należny 

podatek odprowadziły dopiero 
w swoich krajach macierzy-
stych, zasilając tamtejsze 
budżety. Dzieje się tak w 
wyniku stosowania instru-
mentów tzw. optymalizacji 
podatkowej, czyli różnego 
rodzaju sztuczek księgowych 
pozwalających skutecznie 
unikać płacenia podatków.

Uszczelnić CIT
W odpowiedzi na interpelację 
posłów Kukiz’15 resort poinfor-
mował, że pracuje nad uszczel-

nieniem podatku CIT, tak aby 
zapewnić powiązanie wyso-
kości płaconego podatku przez 
przedsiębiorstwa, w szcze-
gólności międzynarodowe, 
z dochodem uzyskiwanym 
w Polsce. Celem prac ma być 
doprowadzenie do sytuacji, 
w której fi rma bez względu 
na to, gdzie ma siedzibę, płaci 
podatki w kraju, w którym 
osiąga dochód. Ministerstwo 
szacuje, że w pierwszym roku 
obowiązywania znowelizo-
wanej ustawy o CIT dochody 

sektora fi nansów publicznych 
zwiększą się o 1,468 mld zł. 
Do budżetu centralnego trafi  
1,139 mld zł z tej kwoty, zaś 
budżety samorządowe zyskają 
dodatkowe 329 mln zł.

Zmienić dyrektywy UE
Jednak, aby skutecznie ogra-
niczyć proceder unikania 
opodatkowania przez zagra-
niczne koncerny nie wystarczy 
nowelizacja polskiego prawa. 
Potrzebna jest również reforma 
przepisów na poziomie UE. 

W połowie września minister 
fi nansów i rozwoju Mateusz 
Morawiecki uczestniczył w 
poświęconemu tej kwestii 
spotkaniu Rady ds. Gospodar-
czych i Finansowych (Ecofi n) 
złożonej z ministrów gospo-
darki i fi nansów państw człon-
kowskich Unii Europejskiej. 
– Budujemy tutaj koalicję 
krajów, które będą chciały 
zdecydowanie przyspieszyć z 
wypracowaniem zasad pomaga-
jących pozyskiwanie podatków 
od obrotów czy przychodów 

fi rm tam, gdzie one powstają 
– powiedział wówczas wice-
premier Morawiecki. Wskazał 
jednak, że prace nad stwo-
rzeniem nowych regulacji 
przeciwdziałających unikaniu 
opodatkowania toczą się bardzo 
powoli. Dzieje się tak głównie 
dlatego, że wiele spośród najsil-
niejszych krajów Wspólnoty, 
czerpie z obecnego, nieefek-
tywnego systemu ogromne 
korzyści fi nansowe kosztem 
innych państw. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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K
ońca świata nie było. Znowu. Teraz 
oczywiście każdy się chwali, że od 
początku wiedział, jaki będzie fi nał 

przepowiedni niejakiego Davida Meade’a. 
Najgłośniej ci, którzy jeszcze w zeszły 
piątek trzęśli ze strachu portkami przed 
skutkami pierdyknięcia w Ziemię tajem-
niczej planety Nibiru. Trochę końców 
świata w swoim niedługim, ale też i nie 
aż tak krótkim życiu widziałem. Zawsze 
wygląda to tak samo. Nie wiadomo skąd 
pojawia się wariat, który twierdzi, że 
naukowo wyliczył, kiedy nastąpi koniec 
świata. Oczywiście jego wyliczenia są 
oparte na wiedzy przedstawicieli starożyt-
nych cywilizacji. Oczywiście owa wiedza 
przez tysiąclecia była ukryta przed wzro-
kiem postronnych, ale w odpowiednim 
czasie i miejscu została ujawniona właś-
ciwej osobie. Skromnemu naukowcowi 
amatorowi, który dzięki mrówczej pracy i 
wrodzonemu geniuszowi został wybitnym 
przewidywaczem przyszłości, czyli – jak 
to się dawno temu mówiło – prorokiem. 
Nie wróżbitą Maciejem, ale prorokiem 
właśnie. Jak głosi przysłowie, trudno być 
prorokiem we własnym kraju, więc co 
dopiero na własnej planecie. Dlatego nie 
dziwimy się Davidowi Meadowi, że nie 
trafi ł z tą datą końca świata. Ale chłopina 
się nie poddaje. Obecnie utrzymuje, że nie 
twierdził jakoby 23 września 2017 roku 
miał nastąpić koniec świata, ale że według 
jego wiedzy w październiku rozpocznie się 
początek końca świata. Sprytne, prawda? 
Początek końca, koniec początku końca i 
środek środka końca końców. Tak można 
właściwie bez końca i jeśli będziesz miał 
szczęście oraz odpowiednią dawkę tupetu, 
to możesz z tego pieprzenia nieźle i długo 
żyć, pracując jako tzw. ekspert i doradca 
do spraw końca świata.

Straszenie końcem świata to biznes 
stary jak świat. Kiedyś szamani, druidzi, 
wróżbici oraz książęta i królowie, dziś na 
ludzkich strachach i emocjach nieźle zara-
biają fi rmy ubezpieczeniowe, koncerny 
farmaceutyczne, medyczne, a nawet 

spożywcze, wymyślając kolejne produkty, 
po zjedzeniu których nie tylko koniec 
świata ci nie grozi, ale nawet pryszcze 
na nosie. Ze straszenia ludzi nieźle też 
żyją politycy. Taka praca, taki zawód to 
jest przecież. Kto efektowniej i bardziej 
postraszy, ten wygrywa i zarabia. Jedno z 
moich ulubionych sformułowań używa-

nych przez polityków brzmi tak: „Nie 
chcę nikogo straszyć, ale...”.

Tymczasem ludzie dorośli powinni już 
wiedzieć po co najmniej 18 latach życia na 
tym łez padole, że koniec świata przychodzi 
znienacka, jak złodziej i do każdego indy-
widualnie. Nawet jeśli z daleka wygląda 
to na wypadek grupowy. I zawsze jest to 
koniec niespodziewany. Mimo znaków na 
ziemi i na niebie. I zawsze, już po wszystkim, 
świadkowie końca świata opowiadają 
sobie, że przeczuwali, że coś wisiało w 
powietrzu, coś błysnęło dwa razy i zgasło. 
Ale pewności nie mieli. I całe szczęście, że 
nie mieli. Mając pewność, pozbywasz się 
nadziei i wiary, że walka do końca ma sens.

Pamięci Ostrego

JEDEN Z DRUGĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: blasty.pl

Koniec świata przychodzi 
znienacka, jak złodziej 
i do każdego indywidualnie. 
Nawet jeśli z daleka wygląda to 
na wypadek grupowy. I zawsze 
jest to koniec niespodziewany.

LICZBA tygodnia

41,5 mld zł
tyle w przyszłym roku ma wynieść defi cyt 
budżetowy – wynika z projektu ustawy 
budżetowej przyjętego przez Radę Ministrów. 
Jak poinformował resort fi nansów, dochody 
budżetu państwa zaplanowane zostały na 
355,7 mld zł, wydatki na 397,2 mld zł. Rząd 
założył, że w 2018 roku PKB wyniesie 3,9 
proc., natomiast infl acja 2,3 proc. Z kolei 
bezrobocie ma spaść do poziomu 6,4 proc.
W tegorocznej ustawie budżetowej defi cyt 
założono na 59,3 mld zł, co oznacza, że w 
przyszłym roku dziura w budżecie państwa 
może być mniejsza o 17,8 mld zł.

Rządzący zmienili zdanie 
w sprawie węgla?
» GÓRNICZA SOLIDARNOŚĆ ZWRÓCIŁA SIĘ DO 
PREMIER BEATY SZYDŁO o zwołanie pilnego spotkania 
poświęconego rzeczywistej polityce rządu względem 
górnictwa węgla kamiennego. Pismo skierowane do 
Prezes Rady Ministrów jest reakcją Krajowej Sekcji 
Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „S” na niepokojące 
wypowiedzi ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego 
oraz prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Podczas rozmowy wyemitowanej 20 września na antenie 
Telewizji Republika szef resortu energii powiedział m.in., 
że po zakończeniu rozpoczętych inwestycji dotyczących 
rozbudowy elektrowni węglowych polski rząd nie będzie 
inwestował w energetykę opartą na węglu. 
W piśmie związkowcy podkreślili, że taka deklaracja jest 
niezgodna z przedwyborczymi obietnicami polityków PiS 
oraz wielokrotnymi deklaracjami przedstawicieli tej partii, w 
których podkreślali, że węgiel jest surowcem o strategicznym 
znaczeniu dla Polski. – Słowa ministra Tchórzewskiego 
każą nam się dzisiaj zastanowić, czy polityka rządu Prawa 
i Sprawiedliwości wobec górnictwa węgla kamiennego nie 
uległa w ostatnim czasie radykalnej zmianie – czytamy w 
piśmie SKGWK do premier Szydło.
Związkowcy nie zgadzają się także z wypowiedzią ministra 
Tchórzewskiego dotyczącą rzekomego braku możliwości 
dostarczenia elektrowniom wystarczającej ilości węgla przez 
polskie kopalnie. – To nieprawda. Polskie zasoby węgla są 
wystarczające, problemem jest natomiast niedoinwestowane 
górnictwo – zaznaczono w dokumencie.
Wątpliwości SKGWK wzbudziły także słowa prezydenta 
Andrzeja Dudy wypowiedziane podczas 72. Sesji 
Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Na tym forum Andrzej Duda chwalił 
pakiet klimatyczno-energetyczny realizowany przez Polskę 
i UE. W piśmie do premier Szydło związkowcy z górniczej 
Solidarności zwrócili uwagę, że pakiet opiera się na 
dekarbonizacji, czyli w swoim założeniach jest antywęglowy. 

AGA

KRÓTKO 

Bilety do Energylandii 
dla członków Solidarności

Ogłoszenie

Park Rozrywki Energylandia w Zatorze oferuje członkom 
Solidarności wejściówki w promocyjnych cenach: 89 zł 
dla dorosłych i 44 zł dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat.

Uwaga: ostatni termin!

Bilety można zamawiać w Biurze Administracji Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
w Katowicach przy ul. Floriana 7 w terminie:

• do 6 października – odbiór 10 października.

Płatność gotówką w momencie odbioru wejściówek. Bilety 
są ważne do 29 października. Zamówienia należy składać 
pod numerem tel. 32 353 84 25 w. 199

Komunikat

Harmonogram szkoleń związkowych
październik-grudzień 2017 roku

Miejsce szkoleń: szkolenia stacjonarne w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 
w Katowicach (ul. Floriana 7) i w biurach terenowych ZR

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
Agnieszka Lenartowicz (Biuro Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 223, 555, tel. kom. 609 357 320, 

e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl

23-24 października 

– Wzmocnienie kompetencji lidera związkowego: 
wystąpienia publiczne i sztuka rozmowy – prowadzi: 
Agnieszka Lenartowicz-Łysik, sala 108

25-26 października 

– Negocjacje II – warsztaty doskonalące (dla osób, które 
uczestniczyły w szkoleniu Negocjacje I) – prowadzi: Jacek 
Majewski, sala 108

7 listopada 

– Szkolenie doskonalące dla społecznych inspektorów 
pracy: protokoły powypadkowe  – prowadzi: OIP Katowice, 
sala 108

20-21 listopada 

– Szkolenie podstawowe dla społecznych inspektorów 
pracy – prowadzi: Agnieszka Lenartowicz-Łysik/ Andrzej 
Kampa/ OIP Katowice, sala 108

22-23 listopada 

– Zagadnienia statutowo-organizacyjne i księgowe dla 
skarbników KZ i Zakładowych Komisji Rewizyjnych – 
prowadzi: Andrzej Kampa/ Beata Kocerba, sala 108

28-29 listopada oraz 30 listopada -1 grudnia

– Komunikacja w sytuacjach kryzysowych dla liderów 
organizacji – prowadzi: Maryla Kościńska (KK NSZZ 
Solidarność), sala 108 
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P
rzewodniczący Solidar-
ności w kopalni Wujek 
Ruch Śląsk Piotr 
Bienek podkreśla, że w 
ocenie związkowców 

należy dokończyć wydobycie 
tych pokładów węgla Ruchu 
Śląsk, które już zostały przygo-
towane do eksploatacji. – Nie 
mamy tutaj zasobów na 20 lat. 
Warto byłoby jednak wydobyć 
to, co i tak już zostało udostęp-
nione – mówi Piotr Bieniek. 

KWK Wujek Ruch Śląsk 
i KWK Ruda Ruch Halemba 
to kopalnie znajdujące się 
w Rudzie Śląskiej. W ocenie 
związkowców rozszerzenie 
wydobycia Ruchu Halemba 
na część złoża Ruchu Śląsk jest 
uzasadnione ekonomicznie 
oraz pozwoliłoby utrzymać 
miejsca pracy. – Większość 
pracowników Ruchu Śląsk 
to mieszkańcy Rudy Śląskiej, 
Świętochłowic i okolic. Dzięki 
włączeniu do Ruchu Halemba 
przynajmniej część załogi 
popracowałaby na miejscu 
trochę dłużej. Węgiel można 
spokojnie wybrać i na nim 
zarobić – dodaje przewodni-
czący Solidarności w kopalni 
Wujek Ruch Śląsk.

Realizacja tego przedsię-
wzięcia wymagałaby wyko-
nania chodnika o długości 850 
metrów. – Byłoby to drążenie 
w węglu. Zysk ze sprzedaży 
węgla pozwoliłby pokryć 
część kosztów robót. Jeśli tak 

się nie stanie, będzie można 
mówić o czystym marnotraw-
stwie, i to zarówno węgla, jak 
i pracy włożonej w przygo-
towanie złoża do eksploatacji 
– podkreśla Bienek. 

W piśmie z 20 września 
skierowanym do ministra 
Tchórzewskiego związkowcy 
z Rady Krajowej Sekcji Górni-
ctwa Węgla Kamiennego NSZZ 
Solidarność zaznaczyli, że takie 

działanie wpisywałoby się w 
tezę promowaną przez resort 
energii, zgodnie z którą „liczy 
się złoże – nie zakład” oraz 
politykę podporządkowywania 
produkcji węgla potrzebom 

rynku. Zaznaczyli również, 
że decyzja o przekierowaniu 
eksploatacji części złoża KWK 
Wujek Ruch Śląsk do kopalni 
Ruda Ruch Halemba byłaby 
zasadna ze względu na obserwo-

wany wzrost popytu na węgle 
wysokojakościowe.

Reprezentanci górniczej 
Solidarności powołali się także 
na wyniki prac utworzonego 
w marcu tego roku przez 
Polską Grupę Górniczą zespołu 
ds. zbadania technicznych i 
ekonomicznych możliwości 
eksploatacji złoża części Ruchu 
Śląsk poprzez przyłączenie 
do kopalni Ruda. Podkre-
ślili, że w ocenie ekspertów, 
którzy znaleźli się w tym 
zespole, zachodzą techniczne 
i ekonomiczne przesłanki dla 
dokonania połączenia.

Funkcjonowanie Ruchu 
Śląsk kopalni Wujek było jedną 
z kwestii spornych podczas 
negocjacji poprzedzających 
połączenie Polskiej Grupy 
Górniczej i Katowickiego 
Holdingu Węglowego. We 
wstępnym projekcie poro-
zumienia znalazł się zapis, 
zgodnie z którym kopalnia 
miała zakończyć eksploatację 
jeszcze w 2017 roku, na co 
nie zgodziła się Solidarność 
i inne związki zawodowe. W 
ocenie związkowców złoża 
ruchu Śląsk powinny zostać 
sczerpane do końca.

Jak wynika z informacji 
przekazywanych przez resort 
energii termin przekazania 
Ruchu Śląsk do Spółki Restruk-
turyzacji Kopalń jeszcze nie 
został wyznaczony. 

MJ, AK

Foto: commons.wikimedia.org/Omega933

Górnicza Solidarność zawnioskowała do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego o rozpoczęcie 
prac związanych z przyłączeniem części złoża KWK Wujek Ruch Śląsk do kopalni Ruda. To rozwiązanie 
umożliwiłoby sczerpanie złoża przygotowanego do eksploatacji w rudzkiej części kopalni Wujek.

Trzeba wydobyć, to co zostało

Korzystne zmiany w Zakładowym 
Układzie Zbiorowym Pracy w AMP
Korzystniejsze zasady przyzna-
wania dodatku mistrzowskiego 
oraz możliwość otrzymania 
premii za szkolenie nowo 
zatrudnionych pracowników 
– to najważniejsze zmiany, 
jakie zostaną wprowadzone 
do Zakładowego Układu Zbio-
rowego Pracy w ArcelorMittal 
Poland dzięki staraniom NSZZ 
Solidarność. 

Protokół wnoszący korekty 
do ZUZP został uzgodniony 
przez pracodawcę i związki 
zawodowe 8 września. Do 
końca tego miesiąca dokument 
powinien zostać podpisany 
przez wszystkie zakładowe 
organizacje związkowe.

J a k  i n f o r m u j e  L e c h 
Majchrzak, wiceprzewodni-
czący Solidarności w AMP 
jedna z najistotniejszych zmian 
dotyczy kryteriów przyzna-
wania dodatku pracownikom 
pełniącym funkcję mistrza. 
Maksymalna wysokość tego 
dodatku, w zależności od 
liczby pracowników podle-
głych danemu mistrzowi 
oraz realizacji powierzonych 
mu zadań, może wynieść od 
300 do 1000 zł. – Te kwoty 

zostaną obniżone, jeżeli 
w ocenie przełożonego mistrz 
nie wykonał powierzonych 
mu zadań lub w niewystar-
czający sposób egzekwował 
przestrzeganie przez pracow-
ników przepisów BHP – mówi 
Majchrzak. 

O zmianę kryteriów nali-
czania dodatku mistrzow-
skiego zakładowa Solidarność 
walczyła przez kilka lat. W 
2011 roku pracodawca jedno-
stronnie wprowadził kryteria 

przyznawania tego dodatku, 
które w ocenie związkowców 
i PIP były nieobiektywne. Usta-
lając wysokość indywidual-
nego dodatku brano pod uwagę 
m.in. liczbę wypadków przy 
pracy i absencję chorobową. 
– To doprowadziło do przy-
padków ukrywania wypadków 
przy pracy. Zdarzało się też, 
że pracownicy przychodzili 
do pracy, pomimo tego że byli 
chorzy i mieli zwolnienia od 
lekarza – dodaje związkowiec.

Kolejna zmiana dotyczy 
uruchomienia dodatkowego 
funduszu motywacyjnego. 
Osoby, które przekazują swoją 
wiedzę nowo zatrudnionym 
pracownikom lub wdrażają ich 
do pracy, będą mogły otrzymać 
nagrodę z tego funduszu. 
– Następuje zmiana pokole-
niowa, wiele osób odchodzi z 
fi rmy, należy zmotywować ich, 
by chcieli dzielić się swoimi 
umiejętnościami z nowymi 
pracownikami – mówi Lech 
Majchrzak. Zaznacza, że zakła-
dowa Solidarność będzie 
dążyła do wprowadzenia 
w firmie stałego dodatku 
szkoleniowego. – Opieka nad 
nowo zatrudnionymi pracow-
nikami stanowi dodatkową 
odpowiedzialność i dodat-
kowe obowiązki – dodaje 
związkowiec.

Zgodnie z zapisami proto-
kołu do ZUZP podwyższony 
zostanie także dodatek dla 
brygadzistów, który maksy-
malnie będzie mógł wynieść 
250 zł miesięcznie. Obecnie 
maksymalna kwota dodatku 
brygadzistowskiego to 200 zł.

AGA

PDO w Hucie Cynku 
25 września w Hucie Cynku 
Miasteczko Śląskie rozpoczął 
się program dobrowolnych 
odejść. Pracownicy, którzy 
do niego przystąpią, dostaną 
odprawę w wysokości 100 
procent swojego dochodu za 
ostatni rok pracy w hucie. 

Porozumienie w sprawie 
PDO zostało podpisane 25 
września pomiędzy zarządem 
huty a związkami zawodowymi. 
Umowa przewiduje też m.in. 
wypłatę nagród jubileuszo-
wych pracownikom, którym 
do nabycia tego świadczenia 
brakuje mniej niż 12 miesięcy, 
licząc od dnia rozwiązania 
stosunku pracy.

Jak podkreśla Jan Jelonek, 
przewodniczący zakładowej 
Solidarności, zaakceptowanie 
PDO przez związki zawodowe 
jest zawsze trudne, bo wiąże 
się z likwidacją miejsc pracy, 
ale w sytuacji gdy decyzja o 
jego wdrażaniu już zapadła 
zadaniem strony związkowej 
jest wynegocjowanie jak najko-
rzystniejszych warunków dla 
pracowników. – Nasze żądania 
były wyższe, ale odprawy, na 
które ostatecznie zgodziliśmy 
się, są przyzwoite. Zwłaszcza, 
że do pensji za ostatni rok 
będą doliczone wszystkie 

dodatkowe świadczenia m.in. 
nagroda z okazji Dnia Hutnika 
i premia roczna – zaznacza 
przewodniczący.

Wyjaśnia, że PDO jest reali-
zowany przede wszystkim 
ze względu na wdrożenie w 
zakładzie nowych systemów 
informatycznych. Program 
poza pracownikami admini-
stracji obejmie również osoby 
zatrudnione przy produkcji. Jak 
wyjaśnia Jelonek, najstarsi z nich 
od lat pracujący w warunkach 
uciążliwych sygnalizowali, 
że też chcieliby skorzystać z 
PDO. – Zagwarantowaliśmy 
im odprawy takie same, jak dla 
pracowników administracji, ale 
w porozumieniu zawarliśmy 
zapis otwierający im drogę do 
indywidualnych negocjacji 
wyższych odpraw. Przewidu-
jemy że z PDO skorzysta łącznie 
około 20 pracowników – mówi 
Jan Jelonek. 

Rozmowy z pracodawcą na 
temat warunków PDO strona 
związkowa rozpoczęła w sierpniu 
po otrzymaniu od zarządu 
huty informacji o planowanym 
wdrożeniu w zakładzie tego 
rozwiązania. Załoga Huty Cynku 
Miasteczko Śląskie liczy około 
700 osób.

BEA

Foto: TŚD
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Solidarność pracowników sądownictwa zwróciła się z wnioskiem o spotkanie do ministra rozwoju i fi nansów 
Mateusza Morawieckiego. Związkowcy domagają się uwzględnienia zmian w przyszłorocznym budżecie w zakresie 
środków na wynagrodzenia dla tej grupy zawodowej zaproponowanych przez resort sprawiedliwości. Zapowiadają, że jeśli do 
rozmów nie dojdzie, zorganizują ogólnopolską akcję protestacyjną.

Solidarność pracowników sądownictwa 
chce spotkania z ministrem Morawieckim
Z 

n i e o f i c j a l n y c h 
informacji wiemy, 
że resort sprawied-
liwości podjął kroki 
w celu zapewnienia 

dodatkowych środków na ten 
cel w przyszłorocznym budżecie. 
Jednak ostateczna decyzja będzie 
należeć do resortu fi nansów. Od 
wielu tygodni bezskutecznie 
zabiegamy o spotkanie z panem 
premierem Morawieckim w 
tej sprawie. Jeśli i tym razem 
resort fi nansów nie zacznie z 
nami rozmawiać, wyjdziemy 
na ulice – mówi Edyta Odyjas, 
przewodnicząca Międzyzakła-
dowej Organizacji Związkowej 
NSZZ Solidarność Pracowników 
Sądownictwa. 

Jak wskazała Solidarność 
pracowników sądownictwa 
w piśmie do wicepremiera 
Morawieckiego, informacje 
dotyczące zarobków w polskich 
sądach publikowane w mediach 
i powtarzane przez najwyższych 
urzędników państwowych 
znacznie różnią się od stanu 
faktycznego. – Dla krótkiego 
porównania należy zauważyć, 
że przeciętne uposażenie 
sędziego liczone średnio z 
wysokości uposażenia sędziego 
sądu rejonowego, okręgowego 
i apelacyjnego przekracza 
jednostkowo kwotę 10 tys. 
zł i stale wzrasta. Zatem prze-
ciętne wynagrodzenie asystenta 

sędziego w tej chwili stanowi 
mniej niż 1/3 przeciętnego 
wynagrodzenia sędziego, wyna-
grodzenie urzędnika mniej niż 
1/4, pracownika obsługi zaś 

mniej niż 1/5. Różnice te będą 
się dalej pogłębiać – czytamy 
w dokumencie. – Według 
ofi cjalnych statystyk średnia 
zarobków w sądach oscyluje 

w granicach kwoty 4,5 tys. 
zł brutto, jednak na takie lub 
wyższe wynagrodzenie może 
liczyć zaledwie kilka proc. osób 
zatrudnionych w sądownictwie. 

Naszym zamiarem nie jest 
kwestionowanie wysokości 
wynagrodzeń sędziów. Jednak 
uważamy, że sytuacja, w której 
inni pracownicy sądów, również 

wykonujący bardzo ciężką i 
odpowiedzialną pracę wyma-
gającą wysokich kwalifi kacji, 
zarabiają nawet pięciokrotnie 
mniej, jest niedopuszczalna 
– podkreśla Edyta Odyjas.

Wynagrodzenia pracow-
ników sądów były zamrożone 
przez 8 kolejnych lat od 2008 
roku. W 2016 i 2017 roku 
zwiększono co prawda fundusz 
płac w sądownictwie, ale jak 
podkreśla Odyjas, nie oznacza 
to, że wszyscy pracownicy 
dostali podwyżki. – Te środki 
zostały przeznaczone głównie 
na niwelowanie dysproporcji 
płacowych pomiędzy pracow-
nikami zatrudnionymi na 
takich samych stanowiskach. 
Ok. 40 proc. pracowników nie 
zobaczyło z tych dodatkowych 
środków ani złotówki, a to 
oznacza, że ich wynagrodzenia 
stoją w miejscu już od 10 lat 
– zaznacza przewodnicząca. 

Związkowcy wskazują 
że, niskie wynagrodzenia 
w sądownictwie powodują 
ogromną rotację kadr i odpływ 
doświadczonych pracowników. 
– Sytuacja na rynku pracy jest 
dobra, więc ludzie zwalniają 
się z sądów i szukają lepiej 
płatnego zajęcia. Jeśli nic w tej 
sprawie się nie zmieni prędzej 
czy później sądy czeka paraliż 
– alarmuje Edyta Odyjas. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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Niepewna przyszłość instytutów badawczych
W ciągu ostatnich kilku 
tygodni pracę straciło kilku-
nastu dyrektorów instytutów 
badawczych w całej Polsce. 
Związkowcy z Solidarności 
obawiają się, że może dojść 
do zwolnień także wśród 
pracowników tych instytucji. 
Obecnie w 114 placówkach 
tego typu zatrudnionych jest 
ok. 40 tys. osób.

Reorganizacja instytutów 
badawczych planowana jest 
przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. Pierwsze 
propozycje zmian zostały 
zawarte w projekcie ustawy 
o Narodowym Instytucie Tech-
nologicznym. Projekt ukazał 
się 13 kwietnia i wywołał falę 
krytyki. W odpowiedzi resort 
przygotował nowy dokument 
– projekt ustawy o Sieci Badaw-
czej Łukasiewicz (SBŁ). 

W ocenie Kazimierza Siciń-
skiego, przewodniczącego 
Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ 
Solidarność w Katowicach 
zapisy SBŁ tylko nieznacznie 
różnią się od poprzedniego 

projektu. W dodatku, choć 
ustawa reorganizująca pracę 
instytutów badawczych jeszcze 
nie weszła w życie, już zaczęto 
zwalniać dyrektorów tych insty-
tucji. – Jak dotąd mamy infor-

macje o odwołaniu kilkunastu 
dyrektorów. Dla pracowników 
instytutów badawczych jest to 
niepokojący sygnał, który w 
niedalekiej przyszłości może 
oznaczać utratę pracy również 

dla nich – mówi Kazimierz 
Siciński.

Nowy projekt ustawy 
przedstawiony przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego zakłada stworzenie 

sieci instytutów badawczych 
oraz powstanie instytutu central-
nego, pod nazwą Centrum 
Łukasiewicz. Funkcjonujące 
obecnie instytuty badawcze 
mogą być likwidowane, konso-
lidowane lub wchłaniane przez 
Instytut Łukasiewicz. – Może 
się okazać, że niektóre instytuty 
w ogóle przestaną istnieć. Nie 
wykluczone, że w przyszłości 
wszystkie zostaną włączone do 
Centrum Łukasiewicz, czyli tak 
naprawdę zrealizowane zostaną 
założenia, które znalazły się w 
pierwszym projekcie ustawy 
– dodaje związkowiec.

Obawy wzbudzają także 
zapowiedzi dotyczące kwestii 
rejestracji w KRS tych instytutów, 
które wejdą do sieci. Wpraw-
dzie zachowają one osobowość 
prawną, ale najpierw muszą 
zostać wyrejestrowane z KRS, a 
następnie ponownie do niego 
wpisane. Kazimierz Siciński 
podkreśla, że instytuty posia-
dają różnego rodzaju akredy-
tacje i certyfi katy, które zostały 
wydane m.in. na podstawie 

wpisu do KRS-u. – W wyniku 
takiego działania instytuty 
mogą utracić nabyte upraw-
nienia, co uniemożliwi im 
realizację zleceń – zaznacza 
przewodniczący Regionalnej 
Sekcji Nauki. 

Zmiany w organizacji 
funkcjonowania instytutów 
naukowo-badawczych były 
przedmiotem lipcowego posie-
dzenia Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego w Katowi-
cach. Po spotkaniu stanowisko 
w tej sprawie zostało skierowane 
m.in. do premier Beaty Szydło 
oraz do Rady Dialogu Społecz-
nego w Warszawie. W wyniku 
działań podjętych przez WRDS, 
25 września odbyło się spotkanie 
zespołu ds. usług publicznych 
Rady Dialogu Społecznego, 
w którym wzięli udział m.in. 
przedstawiciele resortu nauki. 
– Przedstawiliśmy swoje opinie 
dotyczące planowanych zmian 
i mamy nadzieję, że zostaną 
wzięte pod uwagę – zaznacza 
Kazimierz Siciński.

AK
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C
zekaliśmy od dawna 
na tę decyzję sądu. 
Dzięki niej wreszcie 
b ę d z i e  m o ż n a 
uruchomić proce-

durę wypłaty zaległych świad-
czeń z Funduszu Gwarantowa-
nych Świadczeń Pracowniczych, 
co oznacza, że już niedługo ludzie 
dostaną należne im pieniądze 
– mówi Mariusz Włodarczyk, 
przewodniczący Solidarności 
w Praktiker Polska. 

Po ogłoszeniu upadłości 
Komisja Zakładowa NSZZ 
Solidarność Pracowników 
Praktiker Polska zwróciła się z 
wnioskiem do syndyka masy 
upadłościowej firmy o jak 
najszybsze przekazanie listy 
pracowników Praktikera do 
FGŚP. – Jesteśmy w kontakcie 
z panem syndykiem, który 
również wyraził wolę jak 
najszybszego załatwienia tej 
sprawy. Pani naczelnik wydziału 
FGŚP w Katowicach, z którą 
jesteśmy w stałym kontakcie 
zapewniła nas, że Fundusz jest 
przygotowany do wypłaty zale-
głych świadczeń i bezpośrednio 
po otrzymaniu niezbędnych 
dokumentów środki finan-
sowe zostaną uruchomione 
– zaznacza przewodniczący. 

Jak podkreśla, ogłoszenie 
upadłości Praktiker Polska 
oznacza również, że pracow-
nicy firmy dostaną wypo-
wiedzenia umów o pracę, co 
pozwoli im szukać nowego 

zatrudnienia. – Przez wiele 
miesięcy nie mieliśmy ani 
wypłat, ani wypowiedzeń. 
Pracownicy codziennie musieli 
przyjeżdżać do marketów 
tylko po to, żeby podpisać 

listę obecności – tłumaczy 
Włodarczyk. 

Już dziś wiadomo jednak, 
że FGŚP nie pokryje w całości 
zaległości fi nansowych Prak-
tikera wobec pracowników. 

Części należnych pieniędzy 
pracownicy będą musieli docho-
dzić u syndyka lub na drodze 
sądowej. – Fundusz działa w 
określonych ramach prawnych. 
To nie oznacza jednak, że nie 

będziemy dochodzić wszystkich 
zaległych świadczeń, które należą 
się pracownikom. Wszyscy człon-
kowie Solidarności w Praktiker 
Polska mają zapewnioną z naszej 
strony wszelką możliwą pomoc 
w tym zakresie – podkreśla 
Mariusz Włodarczyk.

W  l u t y m  w i ę k s z o ś ć 
marketów budowlanych nale-
żących do Praktiker Polska 
zajęli komornicy. Od kwietnia 
pracownicy tych sklepów nie 
otrzymują wynagrodzeń. Dzięki 
działaniom Solidarności w 
sprawie sytuacji pracowników 
fi rmy interweniowały resorty 
pracy i sprawiedliwości. W 
maju związkowcy przepro-
wadzili akcję protestacyjną 
przed siedzibą Praktikera w 
Dąbrowie Górniczej. 

O b e c n i e  d z i a ł a l n o ś ć 
handlową wciąż prowadzi 
5 marketów Praktikera, do 
których przewieziony został 
towar i wyposażenie z pozo-
stałych sklepów. – Wiemy, że 
zgłosił się inwestor, gotowy 
kupić te sklepy. Mamy nadzieję, 
że to przedsięwzięcie się powie-
dzie i te miejsca pracy uda się 
uratować – wskazuje Mariusz 
Włodarczyk. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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18 września sąd ogłosił upadłość Praktiker Polska. Na tę decyzję od miesięcy czekali pracownicy fi rmy. Upadłość otwiera im 
drogę do odzyskania zaległych wynagrodzeń. 

Wreszcie dostaną zaległe pieniądze

Reklama

Plan naprawczy dla Szpitala Murcki w Katowicach
Rada Miasta Katowice przy-
jęła plan naprawczy dla Szpi-
tala Murcki w Katowicach. 
Dokument zakłada komplek-
sową modernizację placówki. 
Jeszcze kilka miesięcy temu 
szpital miał został przyłą-
czony do Górnośląskiego 
Centrum Medycznego, ale 
dzięki protestom Solidarności 
tak się nie stało.

Michał Czober, przewod-
niczący Solidarności w Szpi-
talu Murcki przypomina, że 
w styczniu tego roku władze 
Katowic forsowały pomysł 
przyłączenia placówki do 
Górnośląskiego Centrum 
Medycznego, należącego 

do Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Do GCM miały 
zostać przeniesione wszystkie 
poradnie i odziały z wyjątkiem 
reumatologii. Z tych zamiarów 
prezydent miasta wycofał się 
dopiero po protestach organi-
zowanych przez organizacje 
związkowe i mieszkańców 
Katowic. – Uzgodniliśmy 
wówczas, że szpital zostanie 
wyprowadzony z długów i 
dalej będzie mógł funkcjo-
nować jako samodzielna 
placówka. Plan naprawczy 
przegłosowany przez radnych 
daje nadzieję, że te cele zostaną 
zrealizowane. Istotne jest 
także to, że na poszczególnych 

etapach jego realizacji będą 
prowadzone konsultacje z 
organizacjami związkowymi. 
Niemniej ze strony szpitala 
należałoby powołać zespół 
ekspertów, który przeanali-
zuje, czy środki założone w 
programie, rzeczywiście są 
wystarczające na przeprowa-
dzenie zaplanowanych inwe-
stycji – mówi związkowiec.

Plan naprawczy zakłada 
m.in. budowę nowego pawi-
lonu szpitalnego, w którym 
znajdą się blok operacyjny, 
oddział intensywnej opieki 
medycznej, izba przyjęć 
oraz pracownie diagno-
styczne. Zgodnie z założe-

niami dokumentu przepro-
wadzony zostanie remont 4 
budynków oraz zwiększona 
liczba łóżek ze 180 do 240. 
W więcej łóżek wyposażony 
zostanie także Zakład Pielęg-
nacyjno-Opiekuńczy. Do 
wyłączonego obecnie z użytko-
wania budynku administracji, 
po remoncie przeniesiona 
zostanie nie tylko szpitalna 
administracja, ale także inne 
jednostki np. laboratorium i 
apteka. – To dobre założenia, 
na potrzebę wybudowania 
nowego pawilonu szpitalnego 
zwracaliśmy uwagę przez 
ostatnich 20 lat – przypomina 
Michał Czober. Podkreśla, 

że obecnie w ciągu roku w 
katowickim szpitalu leczy się 
ok. 5 tys. osób, a po remoncie 
liczba pacjentów placówki 
powinna znacznie wzrosnąć.

Przewodniczący zakła-
dowej Solidarności dodaje, 
że w ostatnim okresie szpital 
był  niedoinwestowany, 
dlatego plan naprawczy 
oprócz remontów budynków 
i przebudowy oddziałów 
powinien uwzględnić także 
zakup nowego sprzętu m.in. 
dla oddziału reumatologicz-
nego. – Te kwestie powinny 
zostać uzgodnione z leka-
rzami, którzy pracują w tym 
szpitalu i najlepiej wiedzą, 

w jakie urządzenia placówkę 
należy doposażyć – podkreśla 
Michał Czober.

Na remont i rozbudowę 
szpitala przeznaczonych 
zostanie ok. 62 mln zł. Jednak 
do momentu zakończenia 
inwestyc j i  p lacówka w 
dalszym ciągu będzie przy-
nosiła długi, na pokrycie 
których miasto wyda ok. 26 
mln zł. Dopiero w 2021 roku 
lecznica ma wyjść na prostą. 

Szpital Murcki to jedyny 
szpital w Katowicach, którego 
właścicielem jest miasto. 
Placówka zatrudnia ok. 300 
pracowników. 

AGA



U
roczystości pogrze-
bowe śp. Marka 
Ostrowskiego 
odbyły się na 
cmentarzu  w 

Raciborzu. Wzięli w nich 
udział przedstawiciele Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ Solidarność, 
Krajowej Sekcji Górnictwa 
Węgla Kamiennego NSZZ „S”, 
członkowie związku i poczty 
sztandarowe Solidarności ze 
śląskich kopalń oraz innych 
zakładów pracy. 

– Mimo że miał już 60 
lat, odszedł zdecydowanie 
za wcześnie. Znaliśmy się z 
Markiem od niemal 25 lat i na 
pewno byliśmy przyjaciółmi. 
Już nigdy nie zagramy w skata, 
już nigdy nie zapalimy razem 
papierosa. Jednak człowiek nie 
umiera, jeśli pamiętają o nim 
inni, a o Marku na pewno nie 
zapomnimy – mówi Dominik 
Kolorz, przewodniczący śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności. 

Wszyscy, którzy znali dzia-
łalność związkową Marka 
Ostrowskiego opisują go przede 
wszystkim jako twardego, 
bezkompromisowego negocja-
tora i prawdziwego ideowca. 
– Taki był do samego końca. 
Miał kręgosłup solidarnościowy 
i nigdy ideałom Solidarności 
w żaden sposób się nie sprze-

niewierzył. Solidarność straciła 
jednego ze swoich najlepszych 
żołnierzy, który gdy dostał 
zadanie zawsze dawał z siebie 

110 proc., żeby je wykonać. 
– zaznacza Dominik Kolorz. 
– Z Markiem współpraco-
waliśmy w Krajowej Sekcji 

Górnictwa Węgla Kamien-
nego przez kilkanaście lat. 
Obaj byliśmy członkami 
zespołu negocjacyjnego w 

ówczesnej Kompanii Węglowej. 
Był najtwardszym negocja-
torem spośród nas wszyst-
kich. Byliśmy blisko również 

prywatnie. Na nim można 
było polegać i w potrzebie 
liczyć na jego pomoc. Zawsze 
sympatyczny, wesoły, miał 
świetne poczucie humoru 
– wspomina Jarosław Grzesik, 
szef górniczej Solidarności. 

Marek Ostrowski należał do 
Solidarności od jej powstania. 
Uczestniczył w strajku na 
kopalni Anna rozpoczętym 
po ogłoszeniu stanu wojen-
nego. Wkrótce po reaktywacji 
związku w 1989 roku został 
członkiem Komisji Rewizyjnej 
tej organizacji. W kolejnych 
latach był wiceprzewodni-
czącym, a następnie przez 
wiele lat przewodniczącym 
zakładowej Solidarności. 
– To od Marka uczyłem się 
działalności związkowej, 
byłem jego wychowankiem. 
Z pełną odpowiedzialnością 
mogę powiedzieć, że był 
najlepszym działaczem związ-
kowym, jakiego poznałem. 
Mówiliśmy o nim „pistolet”. 
Mimo że był człowiekiem 
opanowanym, to gdy trzeba 
było potrafi ł uderzyć pięścią 
w stół. Bez niego będzie nam 
bardzo trudno – wspomina 
Piotr Glenc, wiceprzewodni-
czący Solidarności w kopalni 
Rydułtowy-Anna, przyjaciel 
Marka Ostrowskiego. 

BEATA GAJDZISZEWSKA, ŁK
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22 września zmarł Marek Ostrowski, przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, wieloletni przewodniczący związku w kopalni Anna oraz członek 
Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „S”. W październiku skończyłby 60 lat. 

Odszedł zdecydowanie za wcześnie

Z ogromnym żalem żegnamy

MARKA OSTROWSKIEGO
Wraz z Jego odejściem Solidarność straciła wybitnego 

działacza, a my serdecznego Przyjaciela. Pamięć o Jego 
dobroci i uśmiechu pozostanie na zawsze w naszych sercach.

 Jego Rodzinie

pragniemy przekazać wyrazy najgłębszego współczucia 
oraz zapewnić o modlitwie.   

 W imieniu
Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność

przewodniczący
Dominik Kolorz

Z głębokim żalem
żegnamy naszego Kolegę

MARKA OSTROWSKIEGO
Dzieląc smutek 

z Jego Rodziną

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

przekazuje
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność

W bolesnych chwilach
po śmierci naszego Kolegi

MARKA OSTROWSKIEGO
łączymy się w żałobie

z Jego Rodziną i Bliskimi

Wyrazy najgłębszego współczucia i słowa wsparcia

w imieniu
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

przekazuje
przewodniczący

Piotr Duda

Po śmierci
naszego Kolegi

MARKA OSTROWSKIEGO
dzielimy smutek i żałobę

z Jego Rodziną

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

w imieniu
koleżanek i kolegów 

z Solidarności z kopalni Rydułtowy-Anna

składa
przewodniczący

Jarosław Szawerna

Ogromny ból i smutek towarzyszą nam
po śmierci naszego Przyjaciela

MARKA OSTROWSKIEGO
Rodzinie i Bliskim

wyrazy najgłębszego współczucia 
i zapewnienia o modlitwie

w imieniu 
koleżanek i kolegów

z Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego 
NSZZ Solidarność

przekazuje
przewodniczący
Jarosław Grzesik

Zapewnienia o modlitwie   
w intencji naszego Kolegi

MARKA OSTROWSKIEGO

Rodzinie i Najbliższym

w imieniu
koleżanek i kolegów

z Sekretariatu Górnictwa i Energetyki 
NSZZ Solidarność

przekazuje
przewodniczący

Kazimierz Grajcarek
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Marcin Bartkiewicz
CDO24

W 
dniu 22 lipca 2017 
roku weszła w życie 
nowa ustawa o 

kredycie hipotecznym oraz 
o nadzorze nad pośrednikami 
kredytu hipotecznego i agen-
tami (Dz. U. z 2017 r., poz. 
819), zw. dalej: ustawą. Jest to 
pierwszy w historii polskiego 
prawodawstwa tego rodzaju 
akt prawny tak szczegółowo 
regulujący kwestie umów o 
kredyt hipoteczny.

Jak możemy przeczytać 
w oficjalnym komunikacie 
Urzędu Komisji Nadzoru Finan-
sowego celem regulacji „(…) 
jest zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony konsu-
mentów, którzy zawierają 
umowy o kredyt związane z 
nieruchomościami. Ma ona 
spowodować rozwój bardziej 
przejrzystego, skutecznego 
i konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego przez zawie-
ranie spójnych i uczciwych 
umów, dostarczanie klientom 
odpowiednich informacji i 
wyjaśnień na każdym etapie, 
a także ma przyczynić się 
do wyrównywania asyme-
trii informacyjnej między 
profesjonalnymi uczestnikami 
rynku (kredytodawcy), a ich 
klientami(…)” Intencja usta-
wodawcy wydaje się jedno-
znaczna, jednakże kwestią 
zasadniczą jest udzielenie 
odpowiedzi na pytanie, w jaki 
sposób wprowadzenie nowej 
regulacji będzie wpływać na 
sytuację prawną przeciętnego 
Kowalskiego?

Na wstępie należy wskazać, 
iż ustawa reguluje zasady i tryb 

zawierania umów o kredyt 
hipoteczny, prawa i obowiązki 
kredytodawcy, pośrednika 
kredytu hipotecznego i agenta 
w zakresie informacji udziela-
nych przed zawarciem umowy 
o kredyt hipoteczny oraz prawa 
i obowiązki konsumenta, 
kredytodawcy, pośrednika 
kredytu hipotecznego i agenta 
w związku z zawartą umową 
o kredyt hipoteczny, skutki 
uchybienia przez kredyto-
dawcę, pośrednika kredytu 
hipotecznego i agenta ich 
obowiązkom, jak również zasady 
i tryb sprawowania nadzoru 
nad pośrednikami kredytu 
hipotecznego i agentami.

Z definicji ustawowej 
„umowy o kredyt hipoteczny” 
jesteśmy w stanie wywnio-
skować, że regulacja ma zastoso-
wanie wyłącznie dla kredytów 
udzielanych konsumentom, zaś 
sama umowa powinna odnosić 
się do kredytu zabezpieczonego 
hipoteką lub innym prawem 
związanym z nieruchomością 
mieszkalną. Kredytodawcami 
mogą być banki lub para-
banki, tzw. SKOKi. Wskazać 
należy również, że kredyt nie 
może być przeznaczony na 
cele związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą lub 
prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego (art. 3 ust. 1 ustawy). 

Ważną zmianą wprowa-
dzoną przez ustawodawcę 
na mocy nowych przepisów 
jest znaczące ograniczenie 
możliwości zawierania umów 
o kredyt hipoteczny indekso-
wany kursem waluty obcej. Jak 
stanowi art. 6 ustawy, kredyt 

hipoteczny może być udzielony 
w walucie lub indeksowany do 
waluty, w której konsument 
uzyskuje większość swoich 
dochodów lub posiada więk-
szość oszczędności. Ustawa 
przewiduje obowiązek prze-
walutowania kredytu m.in. 
na walutę państwa, w którym 
kredytobiorca miał miejsce 
zamieszkania w dniu zawarcia 
umowy, po średnim kursie 
NBP z dnia złożenia wniosku. 
Dotyczy to oczywiście kredytów 
zaciągniętych po wejściu w 
życie niniejszej ustawy. 

Przepisy niniejszej ustawy 
regulują również zakaz sprze-
daży wiązanej, czyli ofero-
wania lub zawierania umowy o 
kredyt hipoteczny w pakiecie z 
innymi odrębnymi produktami 
lub usługami fi nansowymi, 
w przypadku gdy umowa o 
kredyt hipoteczny nie jest 
dla konsumenta dostępna bez 
takich produktów lub usług. 
W świetle przepisów nowej 
regulacji wciąż możliwy jest 
tzw. cross-selling, czyli sprzedaż 
łączona, polegająca na możli-
wości oferowania oraz wiązania 
umowy o kredyt hipoteczny z 
innymi produktami, jednakże z 
zastrzeżeniem, iż kredyt hipo-
teczny jest również dostępny 
bez takich produktów i usług. 
W związku z powyższym 
to klient decyduje, czy chce 
wyrazić zgodę na dodatkowy 
produkt proponowany przez 
bank, przy okazji ubiegania się 
o kredyt hipoteczny.

Nowością jest obowiązek 
przekazania przez udzielającego 
kredyt „na trwałym nośniku” 

zindywidualizowanych infor-
macji niezbędnych do porów-
nania kredytów hipotecznych 
dostępnych na rynku, oceny 
konsekwencji ich zaciągnięcia 
i podjęcia przez konsumenta 
świadomej decyzji dotyczącej 
zawarcia umowy o kredyt 
hipoteczny. Kredytodawca, 
pośrednik kredytu hipotecz-
nego oraz agent są obowiązani 
udostępniać konsumentowi 
w każdym czasie, na trwałym 
nośniku lub w postaci elektro-
nicznej, precyzyjne i zrozumiałe 
informacje ogólne dotyczące 
umowy o kredyt hipoteczny, 
obejmujące co najmniej: fi rmę 
oraz siedzibę, numer wpisu do 
rejestru pośredników kredyto-
wych, wraz z adresem strony 
internetowej, na której jest 
dostępny ten rejestr. 

Informujemy, że powyższy 
artykuł nie jest opinią ani 
poradą prawną i nie może służyć 
jako ekspertyza przed sądem, 
urzędem czy osobą prywatną. 
Proszę pamiętać, że ze względu 
na długość opracowania artykuł 
dostarcza jedynie informacji 
ogólnych, które w konkretnym 
przypadku nie mogą zastąpić 
porady prawnej.

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na bieżąco 
zasięgnąć dodatkowych infor-
macji w departamencie prawnym 
CDO24 pod numerem telefonu 
801 003 138. Pozostałe osoby 
zainteresowane posiadaniem 
ochrony prawnej zapraszamy 
do zapoznania się z ofertą 
CDO24 na stronie internetowej 
www.cdo24.pl.

Ustawa o kredycie hipotecznym cz. 1
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Naszemu koledze

Tomaszowi Kliszowi

przewodniczącemu Solidarności w Zakładzie Remontowo-
Produkcyjnym Polskiej Grupy Górniczej w Bieruniu,

najszczersze kondolencje po stracie

MAMY
w imieniu

Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność

przekazuje
przewodniczący
Dominik Kolorz

Wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci

MARKA OSTROWSKIEGO

Rodzinie i Bliskim

w imieniu koleżanek i kolegów
z Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów 

NSZZ Solidarność

składa
przewodniczący

Bronisław Skoczek

Z głębokim smutkiem
żegnamy naszego Kolegę

MARKA OSTROWSKIEGO
Przekazujemy

wyrazy najgłębszego współczucia i żalu

Jego Rodzinie

koleżanki i koledzy
z jaworznickiej Solidarności  

Wiadomość o śmierci naszego Kolegi

MARKA OSTROWSKIEGO
napełniła nas ogromnym żalem.

Rodzinie i Bliskim 

pragniemy przekazać
wyrazy najgłębszego współczucia.

Komisja Rewizyjna 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

 NSZZ Solidarność

W trudnych chwilach po śmierci

MAMY
wyrazy najgłębszego współczucia Koledze

Tomaszowi Kliszowi i Jego Rodzinie

w imieniu
koleżanek i kolegów

z Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego 
NSZZ Solidarność

składa
przewodniczący
Jarosław Grzesik

Po śmierci
naszego Kolegi

MARKA OSTROWSKIEGO
łączymy się myślami

z Jego Rodziną i Bliskimi

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
oraz słowa pocieszenia 

przekazują
pracownicy

Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność
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