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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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 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 
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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. ©℗ 
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oczenie norm arsenu 

Tematy dnia

21,84

11,75

76,1

11,72

10,58

WE WRZEŚNIU ZESZŁEGO 
ROKU NORMY STĘŻENIA 
TEGO PIERWIASTKA 
PRZEKROCZYŁY DOPUSZ-
CZALNY POZIOM PRAWIE

DWUNASTOKROTNIE

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień 7,92

RM

Źródło: Krajowy Rejestr Długów ©℗

ŚREDNIE ZADŁUŻENIE 
W POZABANKOWYCH 
FIRMACH 
POŻYCZKOWYCH

WEDŁUG WOJEWÓDZTW

opolskiedolnośląskie

świętokrzyskie

łódzkie

małopolskie

śląskie

podkarpackie

zachodniopomorskie

pomorskie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

lubuskie

kujawsko-
-pomorskie

lubelskie

mazowieckie
wielkopolskie

4,31
3,78

4,62 4,21

4,56
3,71

4,37
3,71

4,43 3,78

5,11
4,30

4,87 4,33

4,37
3,75

4,62 4,06

4,87
3,99

4,45
3,82

4,83 4,29

4,77
4,18

4,12
3,45

4,49 4,06

4,53 3,97

4,62 4,10

KOBIETY MĘŻCZYŹNI

NAJBARDZIEJ ZADŁUŻENI 
SĄ MĘŻCZYŹNI I KOBIETY 
W MAŁOPOLSCE

ŚREDNIO

3,5

3,8

4,1

4,4

4,7

5,0

(tys. zł)

(tys. zł)

4,7

MAŁOPOLSKIE

4,6

MAZOWIECKIE

4,56

ŚLĄSKIE

4,47

ŚWIĘTO-
KRZYSKIE

4,42

KUJAWSKO-
-POMORSKIE

4,4

PODLASKIE

4,33

PODKAR-
PACKIE

4,28

WIELKOPOLSKIE

4,25

ZACHODNIOPOMORSKIE

4,13

LUBELSKIE
ŁÓDZKIE
POMORSKIE

4,06

OPOLSKIE

4,05

DOLNO-
ŚLĄSKIE

4,04

LUBUSKIE

3,78

WARMIŃSKO-
-MAZURSKIE

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.  ©℗
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 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.  ©℗


