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Na �Rudnej� � co roku
ten sam problem

Pracownicy Zak³adów Górniczych �Rudna� ka¿dego roku zma-
gaj¹ siê z problemem zapisywania dzieci na zagraniczne kolo-
nie. Nie inaczej jest w tym roku� Niestety, ju¿ nie raz pisali�my
o corocznie wystêpuj¹cym problemie, lecz nic siê nie zmienia i
sprawa wraca jak bumerang. NSZZ �Solidarno�æ� od lat chce
usprawniæ zasady �rekrutacji dzieci i m³odzie¿y na letni wypo-
czynek�, jednak¿e nie ma woli dokonania zmian ze strony pozo-
sta³ych organizacji zwi¹zkowych. Rzekomo nie ma ¿adnego pro-
blemu i wszystko powinno odbywaæ siê tak jak obecnie. Byæ
mo¿e z sentymentem ogl¹da siê przez okna kolejki jak za daw-
nych lat, ale pracownicy z pewno�ci¹ woleliby zapisaæ dzieci na
kolonie w sposób bardziej cywilizowany.

Miejsca zapisów na kolonie w ZG �Rudna� przypominaj¹ raczej cza-
sy minionej epoki ni¿ dobrze zorganizowany mechanizm. Z³a orga-
nizacja i panuj¹ce zasady powoduj¹ problemy z ograniczon¹ ilo�ci¹
miejsc przez co dochodzi do przykrych zdarzeñ. Ca³a
sytuacja jest uw³aczaj¹ca i poni¿aj¹ca dla pracowni-
ków. Zdaniem NSZZ �Solidarno�æ� pierwszeñstwo
przy korzystaniu ze �wiadczeñ powinni mieæ pracow-
nicy, którzy z tego �wiadczenia w poprzednim roku
nie korzystali. W przypadku wiêkszej liczby zg³oszeñ
od ilo�ci dostêpnych miejsc lista zakwalifikowanych
powinna byæ ustalana w drodze losowania.

Prezydium Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidar-
no�æ� KGHM Polska Mied� S.A. O/ZG �Rudna� wy-
da³o stanowisko w sprawie rekrutacji i zapisów
dzieci pracowników na kolonie organizowane
przez Dzia³ Socjalny.

1. Wnioski maj¹ prawo z³o¿yæ wszyscy pracowni-
cy.

2. Z wyjazdu na kolonie zagraniczne w pierwszej
kolejno�ci powinno skorzystaæ dziecko pracow-
nika, które w roku poprzednim nie korzysta³o z tej formy wypo-
czynku. W przypadku gdy ilo�æ chêtnych jest wiêksza od ilo�ci
miejsc powinno siê dokonaæ losowania uczestników.

3. W przypadku gdy nie wszystkie miejsca zostan¹ zape³nione
mo¿na je uzupe³niæ w drodze losowania spo�ród dzieci, które

Z okazji Dnia �wiêtego Floriana wszystkim Hutnikom
Polskiej Miedzi ¿yczymy du¿o zdrowia, bezpiecznej pracy,

spe³nienia marzeñ oraz samych sukcesów
w ¿yciu prywatnym i zawodowym

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�

Komunikat dla pracowników
O/ZG �Polkowice-Sieroszowice�
Jacek Dziuba, Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej NSZZ
�Solidarno�æ� w KGHM Polska Mied� SA O/ZG �Polkowice-Sieroszo-
wice� informuje, ¿e ka¿dy pracownik zatrudniony w ZG �Polkowice-
Sieroszowice� mo¿e skorzystaæ z oferty PZU dla Pracowników KGHM
PM SA dotycz¹cej ochrony odpowiedzialno�ci materialnej i praw-

nej. Zainteresowani pracownicy mog¹ zg³aszaæ siê do biura Cen-
trum Us³ug Ksiêgowych na szybie SW-l w celu z³o¿enia deklaracji.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce ubezpieczenia mo¿na uzyskaæ w
biurze zwi¹zku NSZZ �Solidarno�æ� lub w Centrum Us³ug Ksiêgo-
wych.

korzysta³y z takiej formy wypoczynku w ubieg³ym roku.
4. Podobne zasady powinny dotyczyæ rekrutacji na kolonie krajo-

we, je¿eli ilo�æ chêtnych bêdzie wiêksza od ilo�ci zagwaranto-
wanych miejsc.

5. Po zakwalifikowaniu (losowaniu) Dzia³ Socjalny poinformuje
zainteresowanych pracowników o miejscach i terminach wy-
jazdu.

Czas najwy¿szy wprowadziæ zdrowe zasady i nie serwowaæ pra-
cownikom co roku tych samych �atrakcji�.
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KGHM CUPRUM
� pocz¹tek Bizancjum?

By³y ju¿ Prezes Zarz¹du KGHM Herbert Wirth pod koniec swojego
urzêdowania postanowi³ wcieliæ kilka spó³ek z grupy kapita³o-
wej KGHM Polska Mied� S.A. do KGHM Cuprum tworz¹c w ten
sposób spó³kê o nazwie Centrum Wiedzy. NSZZ �Solidarno�æ�
od pocz¹tku sprzeciwia³a siê temu pomys³owi. Nowy Prezes
Krzysztof Skóra zaniecha³ wdra¿anie projektu dziêki czemu po³¹-
czenia nie bêdzie. Mimo jasnej deklaracji w KGHM Cuprum do-
chodzi do tworzenia nowych miejsc pracy, w wiêkszo�ci na sta-
nowiskach kierowniczych i dyrektorskich. O sprawie pisali�my
ju¿ na ³amach Pryzmatu. Poni¿ej mo¿na zapoznaæ siê z pismem
Przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ�
KGHM Cuprum do Prezesa Zarz¹du KGHM Krzysztofa Skóry.

Szanowny Panie Prezesie!

Przes³ana do NSZZ �Solidarno�æ� Pracowników KGHM Cuprum Sp.
z o.o. - CBR odpowied� z dnia 17 marca 2016 r. Nr DN/33/2016 jest
zdaniem Komisji Zak³adowej niepe³na i w znacznej czê�ci oparta na
planach, które Zarz¹d KGHM Cuprum przedstawi³ pracownikom w
dniu 15 lutego 2016 r. (�). Ponadto mo¿na odnie�æ wra¿enie, ¿e
wprowadzane zmiany zosta³y ju¿ zaakceptowane przez Nadzór Kor-
poracyjny KGHM Polska Mied� SA mimo braku pog³êbionej analizy
ich merytorycznego uzasadnienia.

W odpowiedzi otrzymali�my informacjê o utworzeniu 4 nowych
administracyjnych stanowisk kierowniczych, na które przeszerego-
wano pracowników, i zwi¹zanego z tym wy¿szego wynagrodzenia
wraz z uzasadnieniem finansowym. Nie wspomniano jednak o utwo-
rzeniu nowych stanowisk kierowniczych i dyrektorskich, które choæ
obecnie nie zosta³y obsadzone to wydaje siê, ¿e oczekuj¹ na zatrud-
nienie bli¿ej nieokre�lonych osób w dogodnej dla Zarz¹du chwili.
Zarz¹d KGHM Polska Mied� S.A. wprowadzi³ wprawdzie zalecenie o
konieczno�ci informowania (przed podjêciem dzia³añ) Wydzia³u
Nadzoru Korporacyjnego Spó³ek Krajowych o zamiarze dzia³añ per-
sonalnych, w tym nowych przyjêæ do pracy czy przesuniêæ kadro-
wych w ramach organizacji, ale zdaniem Komisji Zak³adowej w tej
sytuacji stanowi to tylko czê�ciowe zabezpieczanie przed nieuza-
sadnionym merytorycznie i ekonomicznie zatrudnianiem na nieefek-
tywnych stanowiskach pracy.

Przyk³adem takich nieefektywnych dzia³añ mo¿e byæ tworzenie spe-
cjalnej komórki organizacyjnej do koordynowania dzia³añ zwi¹za-
nych z pozyskiwaniem i obs³ug¹ projektów badawczych realizowa-
nych w ramach Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju CuBR, Na-
rodowego Centrum Nauki i Komisji Europejskiej oraz programów
krajowych. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e zarówno na etapie pozyski-
wania tych projektów jak i ich obs³ugi zdecydowan¹ wiêkszo�æ pra-
cy musz¹ wykonaæ osoby merytorycznie zaanga¿owane w ich reali-
zacjê. Dotychczasowe do�wiadczenia pokaza³y, ¿e ¿adne s³u¿by
pomocnicze nie s¹ w stanie odci¹¿yæ ich w istotnym stopniu zarów-
no podczas przygotowywania wniosków aplikacyjnych, jak i na eta-
pie raportowania i rozliczania projektów. Tworzenie w tym celu od-
dzielnej komórki z osób niezaanga¿owanych merytorycznie jest tyl-
ko niepotrzebnym pomna¿aniem kosztów. Koordynacj¹ i obs³ug¹
tych projektów mo¿e siê zaj¹æ jedna, maksymalnie dwie przeszkolo-
ne osoby zatrudnione w ramach istniej¹cych komórek organizacyj-
nych.

Kolejnym przyk³adem jest rozbudowa Dzia³u Zasobów Ludzkich -
utworzenie nowego stanowiska dyrektorskiego i dwóch kierowni-
czych, czyli realizacja pomys³u zmiany organizacyjnej wprost z Cen-
trum Wiedzy. W sytuacji ca³kowitego zaniechania powo³ania Cen-
trum Wiedzy, utworzone stanowiska uwa¿amy za nieefektywne i
kosztotwórcze. Podobna sytuacja ma miejsce w Dziale Ksiêgowo-
�ci, gdzie utworzono dwa dodatkowe stanowiska kierownicze. We
wszystkich powy¿szych przypadkach w nowo utworzonych dzia-
³ach jednemu kierownikowi podlega co najwy¿ej jeden pracownik.

Maj¹c powy¿sze uwagi na wzglêdzie, jedynym skutecznym dzia³a-
niem zapobiegawczym wydaje siê byæ zatrzymanie zmian organiza-
cyjnego firmy lub wrêcz powrót do schematu pierwotnego.

Styl przes³anej odpowiedzi wyra�nie sugeruje, poprzez bardzo gór-

nolotne uzasadnienia merytoryczne i minimalizowanie wp³ywu fi-
nansowego wprowadzanych zmian na przysz³o�æ KGHM Cuprum,
¿e istnieje �cis³y zwi¹zek stanowiska Wydzia³u Nadzoru Korporacyj-
nego Spó³ek Krajowych z opini¹ Zarz¹du KGHM CUPRUM, bez jakie-
gokolwiek odniesienia siê do konsultacji przeprowadzonych w za-
kresie wprowadzanych zmian ze stron¹ pracownicz¹ (Rada Pracow-
ników). Wobec tego ponawiamy nasz¹ pro�bê do Pana Prezesa o
zajêcie bezstronnego stanowiska na temat wprowadzanych suge-
stiami poprzedniego Zarz¹du KGHM Polska Mied� SA zmian organi-
zacyjnych w KGHM Cuprum.

Andrzej Kawaler
Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej
NSZZ �Solidarno�æ� KGHM Cuprum

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� ocze-
kuje stanowiska Zarz¹du KGHM Polska Mied� S.A. na temat spraw
poruszonych w pi�mie.

Informacja prawna dotycz¹ca
�urlopu na ¿¹danie�

Na wniosek Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� KGHM  Pol-
ska Mied� S.A. O/ZG �Polkowice-Sieroszowice� Adwokat Marek
Walas przygotowa³ informacjê prawn¹, wraz z przepisami praw-
nymi i przypisami �ród³owymi, dotycz¹c¹ �urlopu na ¿¹danie�
(art. 167[2] Kodeksu pracy). Poni¿ej mo¿na zapoznaæ siê z doku-
mentem.

W zwi¹zku z w¹tpliwo�ciami dotycz¹cymi interpretacji uprawnieñ i
obowi¹zków pracownika i pracodawcy zwi¹zanych z instytucj¹ tzw.
�urlopu na ¿¹danie� wyja�niam, co nastêpuje.

Zgodnie z art. 167[2] Kodeksu pracy �Pracodawca jest obowi¹zany
udzieliæ na ¿¹danie pracownika i w terminie przez niego wskazanym
nie wiêcej ni¿ 4 dni urlopu w ka¿dym roku kalendarzowym. Pracow-
nik zg³asza ¿¹danie udzielenia urlopu najpó�niej w dniu rozpoczêcia
urlopu.�

Najwiêcej w¹tpliwo�ci w praktyce stosowania tej instytucji budz¹
kwestie:
a) terminu, kiedy pracownik mo¿e zg³osiæ ¿¹danie,
b) obowi¹zku pracodawcy udzielenia pracownikowi tego urlopu,
c) formy, w jakiej ¿¹danie udzielenia urlop powinno zostaæ zg³oszo-
ne.

W tej pierwszej kwestii stanowisko doktryny i orzecznictwa nie jest
jednolite. W wyroku z 15.11.2006 r., sygn. I PK 128/06 (LexOmega),
S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e �wniosek o udzielenie urlopu na ¿¹da-
nie powinien byæ zg³oszony najpó�niej w dniu rozpoczêcia urlopu,



jednak do chwili przewidywanego rozpoczêcia pracy przez pracow-
nika wed³ug obowi¹zuj¹cego go rozk³adu czasu pracy� (teza 1), przy
czym �regulamin pracy albo przyjêta u pracodawcy praktyka zak³a-
dowa (zwyczaj) mog¹ przewidywaæ pó�niejsze zg³oszenie wniosku
o udzielenie urlopu na ¿¹danie� (teza 2). K. Ja�kowski zauwa¿a jed-
nak, ¿e �gdyby zamierzono uregulowaæ tê kwestiê w sposób przyjê-
ty w tezie 1 powo³anego powy¿ej wyroku, to nale¿a³o w art. 167[2]
zdanie drugie k.p. napisaæ, ¿e pracownik zg³asza ¿¹danie udzielenia
urlopu przed terminem rozpoczêcia pracy zgodnie z obowi¹zuj¹cym
go rozk³adem czasu pracy. Po drugie, ten przepis nie zabrania udzie-
lenia pracownikowi urlopu ju¿ po jego wykorzystaniu. W omawia-
nym wyroku podniesiono, ¿e nie jest to wówczas udzielenie urlopu,
lecz usprawiedliwienie nieobecno�ci w pracy. Nie ma niczego sprzecz-
nego z prawem w tym, ¿e korzystanie przez pracownika z urlopu na
¿¹danie jest traktowane jak usprawiedliwiona nieobecno�æ w pracy.
Po trzecie, nawi¹zuj¹c do argumentu s¹du o dezorganizacji pracy
przez korzystanie z urlopu na ¿¹danie nieudzielonego przez praco-
dawcê, nale¿y podnie�æ, ¿e tak samo dezorganizuj¹ pracê nieobec-
no�ci pracownika z przyczyn usprawiedliwionych, a o nich pracow-
nik mo¿e zawiadomiæ pracodawcê najpó�niej w drugim dniu nie-
obecno�ci [�]� (K. Ja�kowski, �Komentarz do art. 167[2] Kodeksu
pracy�, [w:] �Kodeks pracy. Komentarz�, LexOmega). Niemniej sta-
nowisko zaprezentowane ww. orzeczeniu S¹d Najwy¿szy potwier-
dzi³ m.in. w wyroku z 07.02.2008 r., sygn. akt II PK 162/07 (LexOme-
ga) oraz w wyroku z 07.11.2013 r., sygn. SNO 29/13 (LexPrestige),
przyjmuj¹c, ¿e wniosek o urlop na ¿¹danie powinien zostaæ zg³oszo-
ny najpó�niej do momentu przewidzianego rozpoczêcia pracy zgod-
nie z obowi¹zuj¹cym pracownika rozk³adem czasu pracy. Powy¿sza
interpretacja przepisu uzyska³a walor dominuj¹cej i stanowi zwrot w
pogl¹dach na omawian¹ kwestiê. Uprzednio (ale przez niektórych
autorów do dzi�) prezentowano pogl¹d akceptuj¹cy sytuacjê, w któ-
rej w razie milczenia pracodawcy w sprawie wniosku pracownika,
pracownik móg³ rozpocz¹æ urlop na ¿¹danie. Pogl¹d ten opiera³ siê
na stanowisku S¹d Najwy¿szego, zawartym w wyroku z 26.01.2005
r., sygn. II PK 197/04), w �wietle którego �nieobecno�æ w pracy po
zg³oszeniu przez pracownika ¿¹dania udzielenia urlopu w trybie art.
167[2] KP, na które pracodawca nie udzieli³ odpowiedzi, nie uzasad-
nia rozwi¹zania umowy o pracê bez wypowiedzenia na podstawie
art. 52 par. 1 pkt 1 KP.�, a dope³nienie obowi¹zku zg³oszenia wnio-
sku o urlop na ¿¹danie w wymaganym terminie upowa¿nia pracow-
nika do rozpoczêcia urlopu i jego nieobecno�æ w pracy z tego po-
wodu nie mo¿e byæ uznana za nieusprawiedliwion¹ (za M. Kohutek,
�Komentarz do art. 167[2] Kodeksu pracy�, [w:] �Kodeks pracy. Ko-
mentarz�, LexOmega). Obecnie jednak wiêkszo�æ autorów przyjmu-
je, ¿e dla skorzystania z urlopu na ¿¹danie w sposób zgodny z pra-
wem niezbêdna jest decyzja pracodawcy o udzieleniu tego urlopu.

�Przyj¹æ wiêc nale¿y, ¿e pracownik nie tylko mo¿e, ale wrêcz powi-
nien, ze wzglêdu na obowi¹zek dba³o�ci o dobro pracodawcy, zg³o-
siæ swe ¿¹danie mo¿liwie jak najwcze�niej� (M. Kohutek, ... ). Jed-
nak¿e, jak ju¿ wy¿ej wskazano, pó�niejszy termin zg³oszenia wnio-
sku mo¿e zostaæ ustalony w wewn¹trzzak³adowym �ródle prawa
pracy lub mo¿e wynikaæ z przyjêtego w zak³adzie pracy zwyczaju
(vide m.in. wyrok z 07.11.2013 r., sygn. SNO 29/13).

W przypadku KGHM Polska Mied� SA O/ZG �Polkowice-Sieroszowi-
ce� taka szczegó³owa regulacja nie zosta³a wprowadzona. Zgodnie
bowiem z par. 36 ust. 7 Regulaminu pracy �Pracodawca jest obo-
wi¹zany udzieliæ na ¿¹danie pracownika i w terminie przez niego
wskazanym nie wiêcej ni¿ 4 dni urlopu w ka¿dym roku kalendarzo-
wym. Pracownik zg³asza ¿¹danie udzielenia urlopu najpó�niej w dniu
rozpoczêcia urlopu. Urlop na ¿¹danie nie jest ujmowany w planie
urlopu wypoczynkowego na dany rok kalendarzowy, winien byæ jed-
nak wykazany w wymiarze urlopu przys³uguj¹cego w danym roku.�
Aktualny pozostaje zatem ww. pogl¹d, i¿ wniosek o urlop na ¿¹danie
powinien zostaæ zg³oszony najpó�niej do momentu przewidzianego
rozpoczêcia pracy zgodnie z obowi¹zuj¹cym pracownika rozk³adem
czasu pracy.

Orzecznictwo i doktryna nie jest tak¿e jednolita w zakresie interpre-
tacji obowi¹zku pracodawcy udzielenia urlopu na ¿¹danie. Przyk³a-
dowo w wyroku z 16.09.2008 r., sygn. II PK 26/08, S¹d Najwy¿szy
stwierdzi³, ¿e �rozpoczêcie urlopu na ¿¹danie przed udzieleniem go
przez pracodawcê mo¿e byæ uznane za nieusprawiedliwion¹ nie-
obecno�æ w pracy, bêd¹c¹ ciê¿kim naruszeniem podstawowych
obowi¹zków pracowniczych w rozumieniu art. 52 par. 1 pkt 1 KP.� Z
kolei K. R¹czka stwierdza, ¿e udzielenie pracownikowi urlopu na
jego ¿¹danie i w terminie przez niego wskazanym jest obowi¹zkiem

pracodawcy, przy czym pracownik nie potrzebuje zgody pracodaw-
cy, aby rozpocz¹æ wykorzystywanie urlopu na ¿¹danie (za K. R¹czka,
�Komentarz do art. 167[2] Kodeksu pracy� [w:] �Kodeks pracy. Ko-
mentarz�, Warszawa 2010, wydawnictwo LexisNexis).

Istota problemu sprowadza siê do ustalenia wzglêdnego czy te¿
bezwzglêdnego charakteru obowi¹zku pracodawcy. Zgodnie z do-
minuj¹cym pogl¹dem obowi¹zek ten ma charakter wzglêdny. K. R¹cz-
ka konstatuje, ¿e �Pracodawca, co do zasady, nie mo¿e sprzeciwiæ
siê ¿¹daniu pracownika, jednak korzystanie przez pracownika z pra-
wa do urlopu na ¿¹danie podlega ocenie z punktu widzenia intere-
sów pracodawcy, zasad wspó³¿ycia spo³ecznego lub spo³eczno-
gospodarczego przeznaczenia tego prawa� (K. R¹czka...).

Ochrona interesu pracodawcy nie usprawiedliwia jednak tezy, i¿ ka¿-
da przyczyna le¿¹ca po stronie pracodawcy, nawet obiektywnie oce-
niana jako wyj¹tkowa, uprawnia go do nieudzielenia urlopu na ¿¹da-
nie. Pracodawca mo¿e odmówiæ udzielenia urlopu na ¿¹danie co
najwy¿ej tylko wówczas, gdy interes pracodawcy zagro¿ony jest
w tak wysokim stopniu, ¿e skorzystanie przez pracownika z tego
rodzaju urlopu stanowi³oby wyraz nadu¿ycia przez niego prawa
podmiotowego. �Je�li wiêc nie wystêpuj¹ ¿adne szczególne oko-
liczno�ci, uzasadniaj¹ce niezaspokojenie przez pracodawcê zg³o-
szonego ¿¹dania, to nieudzielenie urlopu na ¿¹danie lub udzielenie
go w innym ni¿ wskazany przez pracownika terminie stanowiæ bê-
dzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 282 § 1 pkt 2
KP)� (M. Kohutek ... ).

Bezsprzecznie pracodawca nie mo¿e zatem odmówiæ udzielenia urlo-
pu na ¿¹danie np. ze wzglêdu na niewystarczaj¹c¹ obsadê stano-
wisk. Nie ulega bowiem w¹tpliwo�ci, ¿e pracodawca musi liczyæ siê
z absencj¹ pracowników zarówno wynikaj¹c¹ ze zwolnieñ lekarskich,
jak i wynikaj¹c¹ ze skorzystania przez pracownika z urlopu na ¿¹da-
nie. Znoszenie przez pracodawcê tej uci¹¿liwo�ci mie�ci siê w grani-
cach ponoszonego przez niego ryzyka gospodarczego, a odmowa
udzielenia urlopu w tej sytuacji mo¿e byæ interpretowana nawet
jako dzia³anie bezprawne.

Z art. 167[2] KP nie wynika, w jakiej formie pracownik powinien
z³o¿yæ wniosek o udzielenie urlopu na ¿¹danie. W doktrynie i orzecz-
nictwie powszechnie przyjmuje siê, ¿e brak wyra�nej regulacji w tej
kwestii oznacza, ¿e �¿¹danie udzielenia tego urlopu pracownik mo¿e
zg³osiæ w dowolnej formie, czyli pisemnie, ustnie - osobi�cie lub
przez telefon, a tak¿e poczt¹ elektroniczn¹ lub faksem.� (M. Kohutek
... ).

Adw. Marek Walas



Dwutygodnik �PRYZMAT� - pismo SKGR Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�. Redakcja nie odpowiada za tre�æ reklam i listów.
Adres Redakcji -  SKGRM NSZZ �Solidarno�æ�, ul. Sk³odowskiej-Curie 90, 59-301 Lubin, tel./fax (76) 746 56 33 www.skgrm.pl

Kredyty frankowe wprost
sprzeczne z prawem

Kredyty frankowe w rzeczywisto�ci oprocentowane s¹ stawk¹
WIBOR. S¹ pseudokredytami z wbudowan¹ transakcj¹ CIRS. - Z
punktu widzenia przyjêtej stawki oprocentowania konstrukcja
kredytów pseudofrankowych prowadzi do obej�cia przepisów
prawa, za� ze wzglêdu na zaszycie w takiej konstrukcji instru-
mentu pochodnego CIRS jest ona wprost sprzeczna z przepisem
prawa - mówi Barbara Garlacz, radca prawny Harvest Legal
House.

Kredyty frankowe oprocentowane stawk¹ LIBOR z punktu widze-
nia przychodów banków w rzeczywisto�ci przynosz¹ dochód rów-
ny co najmniej stawce WIBOR, a to potwierdza, ¿e banki traktowa-
³y je jako kredyty z³otówkowe generuj¹ce przychód odsetkowy jak
klasyczne kredyty z³otówkowe oprocentowane stawk¹ WIBOR. W
konsekwencji, taka hybrydowa konstrukcja pseudokredytów pro-
wadzi do obej�cia przepisów prawa bankowego, które przewiduje
kredyty z³otówkowe oprocentowane stawk¹ w³a�ciw¹ dla z³otó-
wek, tj. WIBOR albo walutowe oprocentowane stawk¹ w³a�ciw¹
dla danej waluty, np. LIBOR dla CHF. A zgodnie z art. 58 k.c. umowa
maj¹ca na celu obej�cie przepisów prawa jest niewa¿na.

W jaki zatem sposób banki by³y w stanie udostêpniæ Kowalskiemu
kredyt z³otówkowy za stawkê LIBOR, czyli poni¿ej swoich kosztów
odsetkowych?

- Aby bank móg³ zaoferowaæ stawkê LIBOR do kredytu z³otówko-
wego konstrukcja umowy takiego pseudokredytu wymaga³a zapi-
su, który pozwala³ na zmianê waluty zad³u¿enia. Takim zapisem by³
zapis o indeksacji, denominacji czy waloryzacji kwoty udostêpnio-
nego kredytu w z³otówkach do waluty CHF. Tyle tylko, ¿e taka za-
miana dokonywa³a siê bez fizycznego transferu z³otówek przez
Kowalskiego do banku i waluty CHF z banku do Kowalskiego, a
bank uruchamiaj¹c kredyt w z³otówkach w swoich ksiêgach ra-
chunkowych zapisywa³ odpowiedni¹ równowarto�æ franków i uzna-
wa³, ¿e Kowalski jest mu winien franki - mówi Barbara Garlacz,
radca prawny zajmuj¹cy siê tematem kredytów pseudofrankowych
i sporami s¹dowymi dot. CIRSów dla przedsiêbiorców Harvest Legal
House.

- W tym momencie Kowalski otwiera³ ogromn¹ pozycjê w walucie
CHF bior¹c na siebie ryzyko walutowe i nie�wiadomie konieczno�æ
jej zamkniêcia po okre�lonym czasie i kursie bie¿¹cym. I tu jest
zaszyty ten toksyczny instrument finansowy - wyja�nia ekspertka.
- Jednocze�nie w celu zachowania równowagi miêdzy kosztami
odsetkowymi banków generowanymi przez depozyty w z³otów-
kach (WIBOR) a przychodami odsetkowymi generowanymi przez
kredyty indeksowane (LIBOR) banki zawiera³y transakcje CIRS z
kontrahentami zagranicznymi, które umo¿liwia³y im otrzymanie
brakuj¹cej warto�ci stawki WIBOR od z³otówek udostêpnionych
Kowalskiemu.

Zdaniem ekspertki, mechanizm indeksacji, denominacji czy walo-
ryzacji pseudokredytów pokazuje, ¿e umowy pseudokredytów w
swojej finansowej i ekonomicznej konstrukcji s¹ to¿same z zawar-
ciem transakcji CIRS przez kredytobiorcê z bankiem. Po pierwsze
tak samo jak w transakcji CIRS nastêpuje wymiana otrzymanej
kwoty w PLN na walutê CHF, przy czym jest to wymiana wirtualna
w obrêbie ksi¹g rachunkowych banku a nie z Kowalskim (co nota
bene t³umaczy brak widocznego wp³ywu tej waluty na konto Ko-
walskiego). Po drugie, tak samo jak w transakcji CIRS nastêpuje
konieczno�æ zamkniêcia transakcji przez dostawê waluty CHF do
banku, przy czym w transakcji CIRS po kilku latach w ustalonej
dacie domkniêcia transakcji, a w przypadku pseudokredytu ratal-
nie zgodnie z harmonogramem. Inne nazewnictwo (otwarcie po-
zycji versus uruchomienie kredytu, zamkniêcie pozycji versus sp³ata
kredytu) ale mechanizm i skutek ekonomiczno-finansowy ten sam.

- Motywy oferowania CIRSów dla Kowalskiego: ni¿sze raty wiêc
wiêcej osób ma zdolno�æ kredytow¹ na kredyt, wy¿sza warto�æ
udzielanych kredytów, wiêcej udzielonych kredytów o wy¿szej
warto�ci to wy¿sze aktywa banku, wiêkszy udzia³ w rynku, wiêcej
klientów, którym mo¿na sprzedaæ produkty krzy¿owe � ubezpie-
czenia oko³o kredytowe, karty kredytowe, wiêcej prowizji od udzie-
lonych kredytów - wyja�nia Barbara Garlacz.

In¿ynieria finansowa nie zna granic... Prawo tak
Zaszycie CIRSa w kredycie pseudofrankowym oznacza, ¿e klient
zawar³ nie tylko kredyt ale te¿ transakcjê na instrument pochodny
i to z pominiêciem wymogów informacyjnych z dyrektywy MiFID.
Zawarcie takiej struktury finansowej nie jest za� tylko umow¹ o
kredyt, o której mowa w art. 69 prawa bankowego.

- W konsekwencji, z punktu widzenia przyjêtej stawki oprocento-
wania konstrukcja kredytów pseudofrankowych prowadzi do obej-
�cia przepisów prawa, za� ze wzglêdu na zaszycie w takiej kon-
strukcji instrumentu pochodnego CIRS jest ona wprost sprzeczna
z przepisem prawa. Jednocze�nie, zgodnie z art. 58 k.c. umowa
maj¹ca na celu obej�cie przepisów prawa lub sprzeczna z przepi-
sami prawa jest niewa¿na - mówi ekspertka.
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III Zjazd Motocyklowy
W niedzielê 8 maja 2016 r. odbêdzie siê III Zjazd Motocyklowy
Dolnego �l¹ska do Krzeszowa. Wspó³organizatorem Zjazdu jest
Region Zag³êbie Miedziowe NSZZ �Solidarno�æ�.

Przewidziano nastêpuj¹cy program:
- godz. 10:30 Przybycie do Sanktuarium
- godz. 11:00 Koncert organowy dedykowany motocyklistom
- godz. 12:00 Msza �w. w intencji Uczestników Zjazdu
- godz. 13:30 Agapa na Placu Klasztornym
- godz. 14:30 Zwiedzanie �Per³y Baroku� z przewodnikiem

Zainteresowani wyjazdem w sprawie uzyskania szczegó³owych
informacji mog¹ kontaktowaæ siê z Przewodnicz¹cym NSZZ �So-
lidarno�æ� O/ZG �Lubin� Bogdanem Nuciñskim � tel. (76) 748 25
63 lub (76) 748 26 05.

W wieku 49 lat tragicznie odszed³ od nas,
gin¹c � 26 kwietnia 2016 r. � na stanowisku pracy,

pracownik KGHM Polska Mied� S.A. Oddzia³ ZG �Rudna�

�p. Pawe³ Bardziñski
Cze�æ Jego Pamiêci!

Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu
dla rodziny i znajomych sk³ada:

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ �Solidarno�æ�,

Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Rudna�
oraz Redakcja �Pryzmatu�


