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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса 

• новая  техника, • новая  техника, 
• стабильная зарплата • стабильная зарплата 
• хорошие условия• хорошие условия

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 

водителей CDL 
c опытом работы 

и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392
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OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA
MANAGEMENT COMPANY 

POSZUKUJE PRACOWNIKA  
NA ETAT STALY LUB POL DO PRACY 

PRZY REMONTACH DOMOW.
W RAZIE POTRZEBY ZAPEWNIAMY 

ZAMIESZKANIE, SAMOCHOD 
I NARZEDZIA.

TELEFON: 267-228-4050 BORYS


POSZUKUJEMY 
PRACOWNIKOW NA POZYCJE:

FRONT DESK(KOBIETA), 
PRACOWNIKA DO MYCIA 

SAMOCHODOW, BODY MAN 
(DETAILER), AUTOMECHANIKA 

(NAPRAWA SAMOCHODOW)
DOBRE WARUNKI PRACY I PLACY.

TELEFON: 215-687-8547


PRZYGOTOWANIE DO 
EGZAMINU NA PERMIT/

LICENCJE CDL(KOMERCYJNE 
PRAWO JAZDY) W CIĄGU 

3-6 DNI W JEZYKU ROSYJSKIM. 
USTALANIE TERMINU EGZAMINU. 

PLATNE SZKOLENIE.
PO ZDANIU EGZAMINU 

ZAPEWNIENIE 100% MIEJSCA 
PRACY CDL. Tel: 267-323-9437, 
203-570-4915, 347-224-3893


FOOD DISTRIBUTOR COMPANY 

POSZUKUJE PRACOWNIKOW DO 
ROZWOZENIA PRODUKTOW  

I PRACY W MAGAZYNIE.
FULL/PART TIME JOB

WYMAGANY NIENAGANNY 
DRIVER RECORD, 

MINIMUM JEZYKA ANGIELSKIEGO.
Telefon: 5267-666-7936


FABRYKA OKIEN POSZUKUJE 
MLODEGO, ENERGICZNEGO 

PRACOWNIKA W WIEKU DO 40 LAT.
Wymagana komunikatywna znajomosc 
jezyka angielskiego oraz. Valid Drive's 

Licence. Po dodatkowe informacje 
prosze dzwonic: 773-747-2384


POSZUKIWANI PRACOWNICY DO 
PRACY PRZY SIDING I GUTTERS  
Z DOSWIADCZENIEM LUB BEZ

Stala praca. Tygodniowe 
wynagrodzenie na godzine.

Tel: 267-699-8739 lub 609-540-3247


Poszukiwany Mechanik do pracy 
przy naprawie duzych ciezarowek 

(Trucks)
Zatrudnienie na pelny/niepelny 

etat.
Dobre warunki placy i pracy.

Nie wymagany legalny status prawny
Zapewniamy zakwaterowanie.

Telefon:609-239-2694


Poszukiwany pracownik 
w Heating(duck work) z 

doswiadczeniem lub bez.
Dobre warunki pracy i placy.

Telefon: 267300-2522

KUPON REKLAMA OGŁOSZENIE FORM 
Wypełnij kupon i wyślij na nasz adres:  
111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006, 

Unit 300, Suite 3 prześlij faksem: 267-684-6338 
Opublikuj ogłoszenie w sekcji "Classified"

Twój tekst:   ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_______________________________________________________
___________________    Data _____________________________

__________ 1 tydzień    _________ 2 tygodnie    ___________ Miesiąc

Płatność: ________Czek _______Money Order_____ Karta Kredytowa 
Card #____________________________ data ważności_____________

Imię, nazwisko na karcie _______________________________________Adres: ____
_________________________________________________

Miasto_____________________________ Stan________ Kod_________
Tel. #________________________________________________________

 ZADZWOŃ: 267-288-5111; 267-684-6474
podaj tekst reklamy i użyj karty debetowej / kredytowej.

 Wytnij FORMULARZ KLASYFIKACJI
Załącz do niego czek lub Pieniądze w gazetach firmowych i rynkowych i 

przesłać do redakcji:
111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006. Unit 300, Suite 3

OPUBLIKUJ REKLAMĘ W SEKCJI “OGŁOSZENIE”:OPUBLIKUJ REKLAMĘ W SEKCJI “OGŁOSZENIE”: SWIADCZYMY USLUGI DLA 
WLASCICIELI NIERUCHOMOSCI 

PRZY POSZUKIWANIU TENANTS 
I  WYNAJMIE APARTAMENTOW.

    DOKUMENTACJA I ZARZADZANIE 
    PO DODATKOWE INFORMACJE 

PROSZE DZWONIC:  
267-228-4050 BORYS


Wykonujemy prace o roznym stopniu 

zlozonosci:
Prace wewnetrzne: malowanie,parkiet, laminat, 

plytki ceramiczne, schody.
Remont lazienek i kuchni.

Wykanczanie piwnic
Prace na zewnatrz: hardscaping, landscaping, 
klaby, kwietniki, mulch,ogrodzenia,deki, prace 

w cemencie i betonie
Telefon: 215-588-8466


HANDYMAN REMODEL, INC.

  WYKONUJĘ WSZELKIEGO RODZAJU 
WYSOKIEJ JAKOSCI PRACE WNĘTRZ, 

REMONTOWE I BUDOWLANE.
PRZYSTĘPNE CENY

Telefon: 215-399-7248


POTRZEBNY SPECJALISTA DO 
WYKONYWANIA WEWNETRZNYCH 

I ZEWNETRZNYCH PRAC 
REMONTOWYCH :

Szpachlowanie, malowanie wnetrz, 
ukladanie kafelkow, instalacje elaktryczne, 

stucco, framing,EPDM roof, 
malowanie na zewnatrz, 

ukladanie kostki kamiennej i td)
Mozliwe wyjazdy na delegacje 

z bezplatnym zakwaterowaniem.
Wynagrodzenie w zaleznosci 
od posiadanych kwalifikacji.

Telefon: 404-202-8149
 

FIRMA SPEDYCYJNA POSZUKUJE 
SPECJALISTY W ZAKRESIE 

DIAGNOSTYKI KOMPUTEROWEJ 
CIEZAROWEK.

WYMAGANE POSIADANIE 
CDL KLASY A.

DOBRE WARUNKI PLACY I PRACY
Po wiecej informacji prosic Igora

Telefon: 215-391-0524


POTRZEBNI KIEROWCY 

Z CDL KLASY A DO PRACY 
W ZESPOLE  SAMOCHODOWYM 

FEDEX. 
STALE REGULARNE TRASY

 5 DNI PRACY / 2 DNI W DOMU.
GWARANTOWANE ZAROBKI  

W WYSOKOŚCI $1800-$2000 USD 
TYGODNIOWO PLUS 

  PLATNE WAKACJE LUB OPŁATA 
ZA MILE WYNOSI  $ 2200 USD 

TYGODNIOWO.
 Wymagane doświadczenie 

zawodowe,  Oraz T-ENDORSEMENT 
(PODWÓJNY-TRIPLE). 
Studenci mile widziani! 

Telefon:
  917-340-5503, 
 718-404-7353

Poszukiwani pracownicy przy: siding and gutters.
Doswiadczenie mile widziane.

Stala praca, tygodniowe  wynagrodzenie 
za przepracowane  godziny.

Telefon: 267-699-8739, 609-540-3247


SOUTHAMPTON SPA poszukuje pracownikow na 
stanowisko :kucharza, kelnera i osoby do sprzatania.

Telefon: 215-942-4646


POSZUKIWANI  PRACOWNICY DO PRACY PRZY  
ODNAWIANIU ODZIEZY ROBOCZEJ.

 WYMAGANA  ZNAJOMOSC OBSLUGI  MASZYN DO SZYCIA.
STALE ZATRUDNIENIE. DOBRE WARUNKI PRACY I PLACY.

Telefon: 215-500-1469


COMPANY AT TOWERS PRZYJMIE DO PRACY TOWER 
CLIMBERS W SERWISIE TELEKOMUNIKACYJNYM.

DOSWIADCZENIE NIE WYMAGANE. BEZPLATNY TRENING. 
DUZE WYNAGRODZENIE. PERSPEKTYWA ROZWOJU.

PRZYJACIELSKI KOLEKTYW PRACY.
Telefon: 267-309-0994



SPEDYCYJNA FIRMA POSZUKUJE KSIEGOWEGO ZE 
ZNAJOMOSCIA JEZYKA ANGIELSKIEGO.

DOBRE WARUNKI PRACY I PLACY.
PO WIECEJ INFORMACJI PROSZE DZWONIC

Telefon: 267-241-0794


Potrzebni mlodzi, energiczni  
pracownicy do pracy na budowie 

(SIDING,OKNA, DRZWI)
DORBRE WARUNKI PRACY I PLACY.

Po wiecej informacji prosze dzwonic:
267-648-7988
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PRAWO KOBIETY DO ABORCJI WCIĄŻ  
JEST W KONSTYTUCJI. PAŃSTWO  

MOŻE CZEKAĆ FALA POZWÓW.

Możliwość dokonania aborcji w wyniku wyroku TK,  
w przypadku, gdy „badania prenatalne lub inne przesłanki 
medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego  
i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby 
zagrażającej jego życiu”, nie będzie dłużej uprawnieniem kobiety 
dopuszczalnym na gruncie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r.  
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży.

Powyższy Wyrok nie zmienia jednak faktu, że prawo 
kobiety do przerwania ciąży w przypadku rozważanym przez  
TK można w dalszym ciągu wywodzić z przepisów 
Konstytucji RP, w szczególności z art. 47 Konstytucji RP, 
który stanowi, że: każdy ma prawo do ochrony prawnej życia 
prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do 
decydowania o swoim życiu osobistym. Wskazane uprawnienie 
wynika również z: prawa do ochrony zdrowia z art. 68 
Konstytucji RP, ochrony dóbr osobistych kobiety, o których mowa  
w art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego, oraz art. 20 i 20a ustawy  
o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pozbawienie kobiety prawa do przerwania ciąży, 
w przypadku, gdy „badania prenatalne lub inne przesłanki 
medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego  
i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby 
zagrażającej jego życiu” może w konkretnych przypadkach 
spowodować szkodę majątkową i niemajątkową (krzywdę) 
wobec kobiety i jej rodziny.

Należy uznać, że spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, 
w tym spowodowanie szkody rozumianej jako krzywda, czyli 
cierpienie związane z co najmniej dyskomfortem psychicznym - 
powinno w obecnym stanie prawnym uprawniać kobietę oraz 
jej rodzinę do dochodzenia roszczenia o odszkodowanie lub 
zadośćuczynienia od Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie 
art. 23 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 24 Kodeksu cywilnego  
w zw. z art. 448 Kodeksu cywilnego z uwagi na naruszenie dóbr 
osobistych kobiety (oraz jej rodziny) polegających na naruszeniu 
dóbr osobistych kobiety w postaci prawa do swobodnego 
kształtowania jej życia osobistego oraz prawa do intymności –  
w przypadku, gdyby naruszenie dóbr osobistych spowodowałoby 
doznanie przez kobietę (oraz jej rodzinę) krzywdy, mogłaby ona 
domagać się zadośćuczynienia pieniężnego lub zasądzenia 
odpowiedniej sumy na cel społeczny. W stosunku do powyższych 
przykładowych roszczeń możliwy jest zbieg innych przepisów 
traktujących o odpowiedzialności cywilnej pozwanego.

Wydaje się, że byłoby również zasadne roszczenie kobiety, 
która nie przerwała ciąży, ale na skutek Wyroku TK z 22.10.2020r. 
doznała krzywdy w postaci np. obaw psychicznych związanych  
z potencjalną koniecznością urodzenia dziecka dotkniętego 
ciężką i nieuleczalną chorobą.

Już w wyroku z dnia 5 listopada 2004r. o sygn. akt I ACa 
550/04 Sąd Apelacyjny w Białymstoku słusznie zauważył, że cyt.: 
„Nie może budzić wątpliwości prawo kobiety do swobodnego 
kształtowania swojego życia osobistego, jak też uprawnienie do 
planowania rodziny nie wyłączając przeprowadzenia zabiegu 
aborcyjnego. Naruszenie powyższych uprawnień należy 
postrzegać w kategoriach systemu ochrony dóbr osobistych 
- naruszenia wolności - dobra osobistego, o którym stanowi 
art. 47 Konstytucji oraz art. 23 k.c. Również w kategoriach 
naruszenia dóbr osobistych należy rozpatrywać uniemożliwienie 
przeprowadzenie badań, które zadecydowałyby o powstaniu 
prawnej możliwości uwzględnienia żądania przerwania ciąży”.

Prawo do aborcji jako dobro osobiste
Na skutek Wyroku TK pozwanie przez kobietę, która już 

urodziła dziecko z wadami prenatalnymi - lekarza albo szpital 
będzie nieskuteczne, ponieważ lekarz czy szpital bez problemu 
udowodnią, że ich działanie nie było bezprawne ani nie było 
zawinione bowiem obecnie nie będzie istniała żadna norma 
prawna, która zobowiązywałaby ich do przerwania ciąży w takim 
przypadku.

Z orzecznictwa wynika dość rygorystyczne stanowisko 
w zakresie potencjalnego prawa do aborcji w oderwaniu od 

uprawnienia przerwania ciąży przyznanego na gruncie ustawy 
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży.

W uchwale z dnia 22 lutego 2006 r. o sygn. akt III CZP 
8/06 Sąd Najwyższy stwierdził, że samo "prawo do aborcji" 
nie jest dobrem osobistym, a podstawą jego wyróżnienia nie 
może być art. 4a i 4b ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. Należy 
ponownie odwołać się do stanowiska Trybunału Konstytucyjnego 
wyrażonego w orzeczeniu z dnia 28 maja 1997 r., K 96/96,  
w którym stwierdzono, że art. 4a ust. 1 ma charakter legalizujący 
określone zachowania zmierzające do przerwania ciąży. Stanowi 
więc zezwolenie na podjęcie zachowań z zasady zabronionych 
także na gruncie innych regulacji odnoszących się do dziecka 
poczętego, jego życie pozostaje pod ochroną prawa od chwili 
poczęcia, wszelkie zaś czyny zmierzające do pozbawieniu go 
życia, w tym w szczególności przerwanie ciąży, są generalnie 
zakazane. Pogląd ten należy podzielić. Oznacza on, że 
okoliczności wskazane w art. 4a ust. 1 ustawy mają charakter 
zbliżony do kontratypu, a więc wiążą się z wyłączeniem 
bezprawności. Nie jest to jednak równoznaczne z uznaniem 
"prawa do aborcji" za dobro osobiste, wskazać bowiem należy, 
że właściwa dla kontratypu kolizja dóbr wyłącza możliwość 
konstruowania prawa podmiotowego, którego przedmiotem 
byłoby dobro osobiste, polegające na możliwości naruszenia 
dóbr osobistych innych osób.

Jednakże, od 2006 r. można zauważyć znacznie wzmożoną 
ochronę dóbr osobistych na gruncie polskiego orzecznictwa, 
która może wpłynąć na zmianę powyższej linii orzeczniczej i tym 
samym traktowanie „prawa do aborcji” jako dobra osobistego.

Prawo do aborcji jako jedno z praw pacjenta
Warto również zauważyć, że podobnej ochronie jak dobra 

osobiste podlegają prawa pacjenta. Często naruszenie prawa 
pacjenta stanowi jednocześnie naruszenie jego dobra osobistego, 
jednak w przypadku roszczeń z tytułu naruszenia praw pacjenta 
nie trzeba wykazywać, że dobro osobiste zostało naruszone. 
Warunkiem zasądzenia zadośćuczynienia jest naruszenie prawa 
pacjenta w sposób "zawiniony". Dlatego i w tym przypadku -  
w związku z wyłączeniem przesłanki do przerwania 
ciąży z powodu dużego prawdopodobieństwa ciężkiego  
i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej 
choroby zagrażającej jego życiu - dochodzenie roszczeń może 
okazać się utrudnione.

Możliwość wystąpienia z roszczeniem o zadośćuczynienie 
za naruszenie praw pacjenta wynika z art. 4 ust. 1 ustawy 
o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Sąd może 
przyznać poszkodowanemu w razie zawinionego naru- 
szenia praw pacjenta odpowiednią sumę tytułem 
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na 
podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego. Doprecyzujmy, że 
wina oznacza ujemne nastawienie psychiczne sprawcy do 
czynu, przejawiające się tym, że mimo, iż mógł zachować się 
inaczej, to tego nie uczynił.

Co do zasady ochroną zostały objęte wszystkie prawa 
pacjenta określone w ustawie o Prawach Pacjenta  
i Rzeczniku Praw Pacjenta (chyba że możliwość dochodzenia 
zadośćuczynienia za krzywdę w związku z naruszeniem 
konkretnego uprawnienia została wyłączona). Oznacza to, że 
pacjenci mogą żądać zadośćuczynienia pieniężnego za 
doznaną krzywdę w związku z naruszeniem ich prawa do 
świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom 
aktualnej wiedzy medycznej czy też prawa do poszanowania 
intymności i godności. A właśnie o naruszeniu tych praw 
można mówić w związku z pozbawieniem kobiet w ciąży prawa 
do jej przerwania w przypadku, gdy badania prenatalne lub inne 
przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo 
ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo 
nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Czy państwo czeka fala pozwów za zmuszanie do 
donoszenia ciąży z nieuleczalnie chorym płodem?

Nie ma wątpliwości co do tego, że pozwanym może być 
podmiot, który naruszył prawa pacjenta pomimo obowiązku 
ich przestrzegania albo którego działalność pozostaje  
w związku z naruszeniem praw pacjenta. Czy również państwo 
ponosi odpowiedzialność za tzw. działania w sferze imperium, 
które mogą naruszać prawa pacjenta, w tym w szczególności 
prawa wyżej przywołane?

Należy uznać, że spowodowanie krzywdy, czyli cierpienia 
związanego z co najmniej dyskomfortem psychicznym 
pacjentki w związku z niemożnością podjęcia decyzji  
o przerwaniu ciąży, powinno po opublikowaniu Wyroku przez 
Trybunał Konstytucyjny uprawniać kobiety do dochodzenia 
roszczenia o zadośćuczynienie od Rzeczpospolitej Polskiej za 
naruszenie ich praw - praw pacjentek. Możliwość ta powinna być 
zagwarantowana z uwagi na wynikający art. 77 ust. 1 Konstytucji 
RP zakaz zamykania drogi sądowej dochodzenia naruszonych 
wolności lub praw.

Wydaje się, że coraz większa świadomość praw kobiet i coraz 
bardziej prężnie działające organizacje feministyczne wpłyną na 
bardziej liberalną wykładnię sądów powszechnych oraz Sądu 
Najwyższego w przypadku potencjalnych pozwów związanych  
z brakiem możliwości przerwania ciąży w przypadku, gdy 
badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują 
na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego 
upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej 
jego życiu.

Niezależnie od powyższego przedstawiciele Parlamentu 
Europejskiego już dzień po ogłoszeniu wyroku przez TK 
zapowiedzieli, że Parlament ma zamiar niezwłocznie wydać 
rezolucję „przeciwko zakazowi aborcji, który łamie podstawowe 
prawa kobiet”

Polska i Malta z najbardziej restrykcyjnym 
prawem aborcyjnym w Europie

W ciągu ostatnich 60 lat w wielu krajach Europejskich 
stopniowo legalizowano prawo dostępu kobiet do bezpiecznej  
i legalnej aborcji, co stanowiło przejaw tendencji liberalizacyjnych. 
Dziś prawie wszystkie kraje europejskie (czterdzieści jeden 
państw europejskich, w czym 25 państw członkowskich 
Unii Europejskiej), dopuszczają aborcję na żądanie lub ze 
względów społecznych, podczas gdy mniejszość utrzymuje 
bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące aborcji. Za praktykę 
standardową uznaje się legalizację aborcji na życzenie lub 
z szeroko pojętych względów społecznych, przynajmniej  
w pierwszym trymestrze ciąży.

Polska i Malta są jedynymi państwami członkowskimi  
Unii Europejskiej, które utrzymują wysoce restrykcyjne przepisy. 
Na Malcie aborcja jest całkowicie zabroniona podczas gdy 
w Polsce niejednokrotnie podejmowano próby obostrzenia 
dostępu do aborcji mimo i tak rygorystycznych norm prawnych, 
poprzez świadome wprowadzanie środków retrogresywnych, tj. 
normatywnych regulacji uwsteczniających, które bezpośrednio 
lub pośrednio utrudniają lub ograniczają korzystanie z ukształto-
wanego prawa, co jest przez Międzynarodowy Pakt Praw 
Obywatelskich i Politycznych niedozwolone. Mimo istnienia 
ogólnych tendencji liberalizacyjnych, w ostatnich latach niektóre 
kraje podejmowały próby, często skuteczne, ograniczenia 
dostępu kobiet do aborcji, wprowadzając tym samym nowe 
regresywne warunki dostępu do usług z zakresu zdrowia 
reprodukcyjnego.

Wśród nich wymienić należy: ograniczenia czasowe, tj. 
obowiązkowe okresy oczekiwania na aborcję na żądanie 
wprowadzone w 16 krajach europejskich, które nakładają 
obowiązek upływu określonego czasu od dnia wystąpienia 
o zabieg aborcji do chwili wykonania zabiegu; penalizację 
(sankcje karne dla kobiet przerywających ciążę i dla lekarzy 
wykonujących zabiegi); uzależnienie wykonania zabiegu od 
odbycia seansu obowiązkowych porad lub otrzymania informacji 
od lekarza przed wykonaniem aborcji; otrzymanie zgody od 
osób trzecich (w szczególności uprzedniej zgody rodziców, 
opiekunów, lekarzy lub oficjalnych komitetów), zanim zabieg 
będzie wykonany; podanie przyczyny nawiązującej do sytuacji 
społecznej lub rodzinnej która mogłaby być powodem potrzeby 
wykonania zabiegu; prawo do odmowy wykonania zabiegu 
przez wzgląd na tak zwaną „klauzulę sumienia”.

Ograniczenie dostępu do legalnych zabiegów abor-
cyjnych godzi w podstawowe prawa człowieka będące 
międzynarodowymi standardami, a więc w:

1) Prawo do zdrowia, obejmujące prawo dostępu informacji 
na temat zdrowia reprodukcyjnego oraz dostępu do usług 
i towarów wolnych od dyskryminacji i przymusu. Prawa te 
są ograniczane poprzez utrudniony całkowity - jak również 
terminowy - dostęp do dobrej jakości usług w zakresie zdrowia 
reprodukcyjnego;

2) Równość i zakaz dyskryminacji - które nakładają 
obowiązek zapewnienia równych praw kobiet do korzystania 
z dobrodziejstw postępu naukowego oraz do decydowania  
o liczbie posiadanych dzieci. W kontekście opieki zdrowotnej 
prawo do równości i zakaz dyskryminacji nakazuje, aby dostęp 
kobiet do usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego nie był 
utrudniany przez bariery prawne lub polityczne;

3) Prawo do integralności cielesnej, które gwarantuje 
poszanowanie integralności fizycznej, psychicznej i moralnej 
wskutek czego prawo powinno zapewniać poszanowanie 
godności i autonomii kobiet w podejmowaniu decyzji medycznych 
oraz w dostępie do usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego 
a także winno nakładać na państwo obowiązek umożliwienia 
kobietom swobodnego i dobrowolnego podejmowania decyzji 
medycznych, bez zagrożenia karą, wolnych od zachęcania do 
niewykonywania zabiegów.

Trudno jednak, w obliczu wydanego ostatnio rozstrzygnięcia, 
mówić o możliwościach realizacji tych gwarancji przez RP.
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 MARIA SKŁODOWSKA-CURIE

                                                         KULTURA           KULTURA

Maria Skłodowska-Curie urodziła się  
7 listopada 1867 r. w Warszawie, w Królestwie 
Polskim, które było wówczas częścią Imperium 
Rosyjskiego.

Pochodzenie. Pochodziła z drobnej szlach-
ty (herbu Dołęga po ojcu, Topór po matce), będąc 
w rodzinie piątym i ostatnim dzieckiem. Rodzina 
miała tradycje pedagogiczne, ponieważ nauczy-
cielem był zarówno jej dziadek, jak i ojciec, który 
specjalizował się w matematyce i chemii. Dom 
w którym dorastała, był przesiąknięty duchem 
patriotyzmu. W kierunku pedagogicznym udali 
się również członkowie jej rodzeństwa, dwoje  
z nich było lekarzami, a jedna z sióstr pedago-
giem. Światopogląd młodej Marii ukształtował się 
pod wpływem ojca, a także ze względu na stosun-
kowo młody wiek matki, w którym odeszła na gruź-
licę. Wówczas to, śladami ojca, została ateistką, 
lub, według niektórych i jej samej – agnostykiem. 

Edukacja i światopogląd. Maria podjęła 
naukę w gimnazjum. To wtedy odeszła matka  
i siostra. Znała już wówczas cztery języki obce 
oraz matematykę, co było powodem udzielania 
przez nią korepetycji. Ostatecznie w wieku lat 
szesnastu określiła się jako ateistka, miejsce wiary 
i Boga, tak obecnego w życiu jej głęboko wierzącej 
matki, zastąpiła nauka. Ukończyła szkołę średnią  
w Warszawie ze złotym medalem, po czym 
przez osiem lat była nauczycielką, w tym również  
osobistą nauczycielką i guwernantką szlacheckich 
rodzin.

Młodzieńcza miłość. Osiemnastoletnia 
Maria Skłodowska była guwernantką w miej-
scowości Szczuki koło Ciechanowa u państwa 
Żorawskich, którzy dzierżawili tą wioskę. Byli 
ludźmi majętnymi. Maria zakochała się w synu 
Źorawskich, Kazimierzu. Był on dziewiętnasto-
letnim studentem matematyki. Francoise Giroud, 
biografka noblistki pisała o nim: był to piękny 
chłopiec, pełen uroku, zręczny łyżwiarz, świetny 
tancerz, dobra partia, na którą czyhały wszystkie 
matki w okolicy. Zakochali się w sobie i postanowili 
się pobrać, lecz na przeszkodzie stanęli rodzice 
Kazimierza, którzy uważali że ich syn nie powinien 
się żenić z osobą o tak niskim statusie społecznym 
i nie posiadającą żadnego majątku. Lucjan Biliński 
powiedział: Być może, gdyby była jego żoną nie 
poszłaby tak daleko w głąb nauki, a na pewno nie 
zostałaby noblistą. Ale może byłaby szczęśliwsza 
w życiu. Maria poświęciła się studiom. Wstęp-
ne przygotowania do badań eksperymentalnych  
z chemii i fizyki odbyła w laboratorium przy  
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie.

Emigracja. Trafiła następnie do siostry do 
Paryża. Towarzyszyła temu powzięta lata wcze-
śniej umowa z siostrą, w myśl której ta pomoże 
Marii w momencie gdy wykształci się sama za 
granicą, i tak też się stało. W latach 1891-95 r. 
Maria studiowała na Wydziale Matematyczno – 
Przyrodniczym w Sorbonie. Jej nauczycielami  
byli nauczyciele wybitni, o światowej sławie.  
Grała jednocześnie w ramach swoistej odskoczni 
w amatorskim teatrze. Poznała wtedy chociażby 
Jana Paderewskiego, z którym łączył ją patrio-
tyzm. W efekcie poświęcona naukom otrzymała 
licencjaty nauk fizycznych i matematycznych. 
Na swej drodze poznała też Gabriela Lipmanna, 
który wspomógł ją w zdobyciu stypendium  
naukowego, co też się stało, a dzięki czemu mogła  
się poświęcić badaniom nad magnetyzmem  
równych rodzajów stali. W domu prof. Kowalskiego  
tymczasem poznała o osiem lat starszego  
Piotra Curie, z którym szybko znalazła wspólny  
język, a to ze względu na tożsame zaintere-
sowania oraz jego spore osiągnięcia naukowe 
dotyczące m.in. piezoelektryczności lub, od 
jego nazwiska, odkrywcą „prawa Curie”. W dniu  

26 lipca 1895 roku w merostwie Sceaux pod  
Paryżem odbył się ich ślub cywilny, a Maria przyjęła  
obywatelstwo francuskie. Był to skromny ślub,  
a w podróż poślubną udali się oni na rowerach. 
W roku 1897 na świat przyszła ich córka Irene.

Praca. Pierwsza samodzielna praca Marii 
Skłodowskiej-Curie związana był z jej przewodem  
doktorskim, a sama praca na temat promie-
niotwórczości (wtedy to zaproponowała nazwę 
„promieniotwórczość”). Bezpośrednimi badaniami,  
które stanowiły ówczesną bazę naukową były  
dokonania Henri’ego Becquerel’a na temat właści-
wości soli uranu i ich silnej fosforescencji. Ogłosił 
on wszakże, iż na podstawie jego doświadczeń 
można wnieść o istnieniu nowego, nieznanego 
promieniowania. Dowodził to na podstawie prac 
z zaczernianiem kliszy fotograficznej i obserwacji 
procesów jonizujących powietrze. Stąd to pro- 
mienie Becquerela zostały podstawą dalszych  
prac Marii Curie-Skłodowskiej. Przy czym okazało 
się, że w swoich pracach Skłodowska zerwała 
z praktykami ówczesnych badaczy nowych pro-
mieni. Maria Curie-Skłodowska użyła bowiem do 
swych badań elektrometru, urządzenia precy-
zyjnego i czułego, a to zamiast metody fotogra- 
ficznej, która ze względu na jakość ówczesnych 
klisz dawała, słusznie wnioskując, tylko wyniki  
jakościowe, wyniki niepowtarzalne i często błęd-
ne. Ponadto towarzyszyło jej silne postanowienie, 
aby w tym celu postawić na badania dostępnych 
minerałów, skał i innych substancji.

Kierunek badań. To zerwanie z prze-
szłością od razu przyniosło przełomowy wynik. 
Wpierw przyjęła, iż natężenie promieni Becquerela  
zależy od zawartości uranu w próbce i jest do 
niej proporcjonalne. To spostrzeżenie pociągnęło  
za sobą wyciągnięcie słusznego wniosku, że  
zawartość uranu oraz wspomniana proporcja 
jest zasadniczą właściwością atomową uranu.  
Kolejnym osiągnięciem Marii było udowodnienie, 
że poza uranem także tor emituje promieniowanie.  
Ale to nie koniec, by nie powiedzieć, że był  
to dopiero początek. Otóż kazało się wkrótce, 
że natężenie promieniowania w różnych minera-
łach zawierających uran nie jest proporcjonalne 
do zawartości tego pierwiastka. I to właśnie było 
rewolucyjne, bowiem na tej podstawie badaczce 
udało się wysunąć śmiałą hipotezę, że istnieje 
nowy, nieznany pierwiastek promieniotwórczy, 
którego obecność zmienia kształt otrzymywanych 
parametrów. Jakkolwiek dzięki systematycznym 
badaniom stwierdziła promieniotwórczość toru, 
to odkrycia takiego niezależnie dokonał również 
niemiecki fizyk Gerhard Schmidt, utrwalając tylko 
częściowo, a w dodatku błędne wyniki Becquerela.  
Praca Skłodowskiej poparta aktywnością w tym 
zakresie również jej męża właśnie to miała wkrótce  
podważyć.

Odkrycia. Maj 1898 roku był przełomowy, 
małżeństwo bowiem ponownie skierowało uwagę 
badaczy na promienie Becquerela. Dwa miesiące 
później, po niezwykle uciążliwej pracy mającej 
na celu wydzielenie poszukiwanej substancji  
z blendy smolistej, małżonkowie Curie donieśli  
o odkryciu nowego pierwiastka promienio- 
twórczego. – Niektóre rudy, zawierające uran  
i tor (blenda smolista, chalkolit, uranit), są bardzo  
aktywne pod względem emisji promieni Becqu-
erela – opisywali w doniesieniu. – W poprzedniej 
pracy jedno z nas wykazało, że ich aktywność jest 
nawet większa od aktywności uranu i toru i wyra- 
ziło opinię, że fakt ten należy przypisać jakiejś 
innej, nadzwyczaj aktywnej substancji, która znaj-
duje się w tych rudach w bardzo nieznacznej ilości  
– brzmiało wyjaśnienie. – Przypuszczamy, że ciało, 
 które wyodrębniliśmy z blendy smolistej, zawiera  
nieznany jeszcze metal, zbliżony do bizmutu 

pod względem właściwości chemicznych. Jeśli  
istnienie tego metalu się potwierdzi, proponujemy  
dla niego nazwę «polon» od nazwy ojczyzny jed-
nego z nas.

Trud emancypacji. Na nieco inne spoj-
rzenie w związku z karierą i osiągnięciami  
Skłodowskiej można pokusić się przez wzgląd 
na spojrzenie współczesnych krajowych ośrod-
ków naukowych. Kluczowym źródłem może być  
chociażby Uniwersytet Marii – Curie Skłodowskiej, 
który zwraca uwagę na pewien aspekt pracy swe-
go patrona: – W okresie, gdy kobiety miały trud-
ności z dostaniem się na wyższe uczelnie i kiedy 
odmawiano im wielu praw, zwłaszcza studiowa-
nia nauk ścisłych na równi z mężczyznami, wielu  
ludziom wydawało się mało prawdopodobne,  
by wspaniały pomysł systematycznego badania 
promieniotwórczości mógł się zrodzić samo- 
dzielnie w głowie młodej Polki. Jest to tymcza-
sem prawda, ponieważ wśród Francuzów tamtego 
czasu częste było takie oto przekonanie, że to 
wybitny uczony Piotr Curie jako autor rzeczywisty  
osiągnięć podsunął swej żonie temat badań  
i czuwał nad nimi, natomiast Maria pełniąc tylko 
rolę pomocniczą zademonstrowała efekty jego 
pracy światu nauki. Dziś, z perspektywy czasu, 
oraz całości źródeł, do których dostęp jest 
względnie powszechny, widać jednak dobitnie, 
że wszystkie znane fakty świadczą o błędach  
i niesprawiedliwości ówczesnych pochopnych 
sądów. Maria Skłodowska-Curie, podkreślała, 
że odkrycia w dziedzinie promieniotwórczo-
ści są wspólnym dziełem jej i jej męża. Warto 
podkreślić przy tym z całą mocą, że kierunek 
badań i zagadnienie promieniotwórczości jako 
takiej wybranych substancji, oraz metody pra-
cy nad nimi, były i na zawsze pozostaną autor-
stwa Marii. Ten fascynujący temat Skłodowska  
zaszczepiła następnym pokoleniom badaczy,  
którzy mogli w ten sposób tylko potwierdzić praw-
dziwość tez wyprowadzonych z jej badań.

Pierwsza Nagroda Nobla. Rok 1903 
przyniósł małżeństwu Curie Nagrodę Nobla  
w dziedzinie fizyki. Małżeństwo cieszy się suk-
cesem, Maria podróżuje odbierając w różnych 
ośrodkach uniwersyteckich miast europejskich 
nagrody i wyróżnienia. W roku 1904 na świat przy-
chodzi druga córka Marii i Piotra – Eve.

Śmierć męża. Dobrą passę życiową prze-
rywa jej niesłychany dramat i tragedia w postaci 
śmierci męża w roku 1906. Zginął on w trywialny 
sposób – zamyślił się przechodząc przez ulicę i 
wpadł pod wóz zaprzężony w konie. Poturbowany 
przez kopyta upadł, a koło wozu zmiażdżyło mu 
czaszkę. Maria Curie-Skłodowska załamana po 
wypadku pisała: “zgasła we mnie cała chęć do 
życia”. Maria przez rok zamieszczała osobiste 
wpisy w tzw. “Dzienniku żałobnym”. Rząd chciał 
jej przyznać emeryturę po zmarłym mężu, jednak 
odpowiedziała, że sama potrafi się utrzymać i za-
pewnić godny byt swoim dzieciom. Po tragicznej 
śmierci męża Maria Skłodowska-Curie opiekowa-
ła się dwójką małych dzieci oraz kontynuowała 
działalność naukową i dydaktyczną. Miesiąc po 
śmierci męża otrzymała po nim katedrę fizyki, co 
sprawiło, że została pierwszą kobietą profesorem, 
wykładającą na Sorbonie.

Skandaliczny romans. W latach 1910-1911 
Maria Skłodowska-Curie wdała się w romans  
w francuskim fizykiem Paulem Langevinem. Był 
on żonaty i miał czwórkę dzieci. Rozpoczęła się 
w związku z tym wielka burza w którym brali  
udział Maria, Paul i jego żona. Uczestniczyły  
w nim media, a jeden z artykułów spowodował,  
że przed domem noblistki pojawił się tłum  
z okrzykami “Precz z cudzoziemką!”, “Złodziejka  
mężów!”. Rozgłos sprawił, że ich romans się  
zakończył, jednak w najgorętszym momencie 
tej sprawy Maria otrzymała informację z Komi-
tetu Noblowskiego, że otrzymuje Nagrodę Nobla  
w dziedzinie chemii. Wieści o skandalu obycza-
jowym dotarły do szwedzkiej opinii publicznej. 
Christopher Aurivillius, sekretarz szwedzkiej  
Królewskiej Akademii Nauk pełen obaw o to 
co może stać się podczas odbierania Nagrody  
próbował odwieść ją od przyjazdu, jednak Ma-
ria przyjechała do Sztokholmu i przywitano ją  
z szacunkiem, a Szwedzkie Zrzeszenie Kobiet 
Uczonych wydało na jej cześć bankiet.

Druga Nagroda Nobla. W 1911 r. została 
uhonorowana drugą Nagrodą Nobla, tym razem  
z chemii. Droga do tego odznaczenia nie była 
jednak usłana różami. Oto zanim się to stało  
Maria Skłodowska-Curie zdążyła otrzymać  
w swych badaniach nowe substancje, podała 
też definicję międzynarodowego wzorca radu.  
Ponadto brała także czynny udział w konferen-
cjach i spotkaniach międzynarodowych m.in. brała 
udział w słynnej na świecie konferencji Solvaya.  
I jakby tego było mało wspólnie z grupą przyjaciół 

odnalazła czas i zaangażowanie, aby stworzyć 
szkołę, gdzie dzieci uczono według metod całkiem  
nowatorskich, bo w laboratoriach, muzeach,  
teatrach.

Nie tylko szowinizm. A mimo to w 1911  
Maria zgłaszając swoją kandydaturę do Francuskiej  
Akademii Nauk, przepadła w głosowaniu, co zostało  
jakby naturalne i konsekwentne z czysto pragma-
tycznych pobudek francuskiego środowiska na-
ukowego. Otóż była po pierwsze kobietą, po 
drugie Polką, z kraju nieistniejącego, w dodatku 
pod berłem rosyjskiego Cara, to jeszcze oprócz 
seksizmu i ksenofobii doszły w trakcie aspekty  
antysemickie, bowiem podejrzewano ją o żydow-
skie pochodzenie. Sam fakt, iż została pierw-
szym człowiekiem wyróżnionym Nagrodą Nobla 
dwukrotnie i pierwszą kobietą laureatką Nobla  
w dziedzinie chemii, nie był jednak na tyle silny, 
aby pokonać siłę stereotypów tkwiących w umysłach 
twardogłowych i pełnych uprzedzeń, mimo że 
na ustach wielu z nich wybrzmiewało jak zwykle 
francuskie: „Wolność, Równość, Braterstwo”. 
Tymczasem Skłodowska poświęciła się działal-
ności organizacyjnej i społecznej, współpracując 
i tworząc Pracownie Radiologiczną Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego. W wyniku jej usil-
nych, i jak można sobie wyobrazić, trudnych sta-
rań, jednak w roku 1912 rozpoczęto zgodnie z jej 
 wolą budowę Instytutu Radowego w Paryżu,  
w którym zorganizowała dział badań nad fizycz-
nymi i chemicznymi właściwościami ciał promie-
niotwórczych, dając też początek działowi biolo-
gicznemu w tejże jednostce.

Działalność w czasie I wojny i po niej.
Podczas I wojny światowej nie pozostała obojętna  
– zorganizowała bowiem, i jako kierowniczka 
zaangażowała się w służbę rentgenowską mini-
sterstwa spraw wojskowych. Dzięki jej staraniom 
powstało około 200 nowych lub ulepszonych stacji 
radiologicznych. Przekazała armii, dodajmy, że 
francuskiej, 20 ruchomych ambulansów rentge-
nowskich. Zaznaczył się w dorobku radiologicznym 
francuskim również rok 1916, kiedy to dzięki stara-
niom Skłodowskiej powstał, po pierwsze – pierw-
szy we Francji wydział radiologiczny, a po drugie 
oddział radioterapii w Instytucie Radowym. Na 
szczęście z jej talentu mogła skorzystać również 
odrodzona Polska, ponieważ powzięto z sukcesem 
budowę placówki naukowo leczniczej Instytutu  
Radowego w Warszawie. Jego otwarcie sygnowała  
swoją osobistą obecnością. Dzięki temu mogło 
też dojść w roku 1947 do powstania jego filii  
w Gliwicach, a w 1951 r. w Krakowie.

Choroba i śmierć. Maria podczas swojej 
ostatniej podróży do Polski w 1932 roku spotkała 
swoją dawną miłość, Kazimierza Żórawskiego. Był 
on wówczas wybitnym matematykiem i rektorem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaprzyjaźnili się 
znowu. Pocieszał ją w chorobie i przekonał, aby 
odkryła przed światem swoją najbardziej skrywa-
ną tajemnicę mówiącą o tym, że rad jest szko-
dliwy. Pomimo choroby i śmierci wielu pracow-
ników laboratoriów radowych na całym świecie  
Maria nie dopuszczała do siebie tej myśli lub 
ukrywała prawdę. Dobrze się stało, że spotkała 
pod koniec swojego życia swoją pierwszą miłość. 
Skutki zabrania tej tajemnicy do grobu mogłyby 
być tragiczne dla wielu uczonych, i nie tylko dla 
nich. Była jedną z pierwszych śmiertelnych ofiar 
choroby popromiennej. W wyniku kilkudziesięcio-
letniej pracy z pierwiastkami takimi jak uran, rad 
i polon. Maria Skłodowska-Curie zmarła w wieku 
67 lat, 4 lipca 1934 roku. Powodem była ostra 
białaczka leukopeniczna na tle nabytej pancy-
topenii, a to w wyniku poddania się Skłodowskiej 
długotrwałemu oddziaływaniu promieniowania 
jonizującego. Jednak współcześni naukowcy 
przychylają się raczej do tezy, że to nie badania 
nad uranem i radem doprowadziły do choroby 
Marii, lecz jej humanitarna działalność w czasie  
I wojny światowej. Maria wraz z towarzyszącą jej 
córką Irene, która została później naukowcem, 
zajmowały się szkoleniem personelu medyczne-
go w korzystaniu z urządzeń rentgenowskich, za 
pomocą których odnajdywano odłamki w ciałach 
rannych żołnierzy. Wykonały setki prześwietleń, 
co prawdopodobnie uratowało życie wielu ran-
nych żołnierzy. Badanie pojedynczego żołnierza 
trwało pół godziny, lecz osoby obsługujące aparat 
otrzymywały dawkę promieniowania wielokrotnie. 
Współcześni specjaliści wskazują, że to właśnie 
ta praca doprowadziła do choroby popromiennej  
Marii, zwłaszcza że Irene również zmarła na 
 białaczkę, choć w pracy nad promieniotwórczo-
ścią używała ekranów i fartuchów ochronnych. 
Pochowano ją na cmentarzu w Sceaux obok męża  
Pierre’a. 20 kwietnia 1995 r. szczątki Marii  
i Pierre’a Curie przeniesiono do Panteonu  
w Paryżu, co jest zaszczytem związanym z ich 
zasługami dla nauki.
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  PREZES GLAPIŃSKI: NBP ZASILIŁ SYSTEM BANKOWY 158 MLD ZŁ

Od 16 marca do końca września NBP 

zasilił system bankowy środkami o wartości  

158 mld zł , co odpowiada ok. 7 proc. PKB 

– mówił na konferencji Banking Forum  

prezes NBP prof. Adam Glapiński. Jak dodał,  

spowolnienie gospodarcze w tym roku może 

być łagodniejsze niż NBP spodziewał się 

w lipcu.

W raporcie o inflacji NBP prognozowany 

spadek PKB Polski w 2020 r. oszacowano  

na 5,4 proc. – Nasze przewidywania co 

do rozwoju sytuacji należy traktować jako 

bardzo konserwatywne – powiedział prof. 

Glapiński.

Prezes NBP zaznaczył, że sektor bankowy  

został dotknięty skutkami pandemii znacznie  

bardziej niż np. sektor ubezpieczeń.

System finansowy jest odporny

– Utrzymanie stabilności finansowej  

zależy od odporności, jaką system finansowy  

zbudował w latach ubiegłych, od właściwej 

polityki mikro- i makro-ostrożnościowej oraz 

od postawy banków, które dzisiaj są w stanie  

lepiej wykorzystać skutki niespodziewanego 

szoku – mówił prof. Glapiński. – Przed kry-

zysem polski system finansowy charaktery-

zował się bardzo wysoką odpornością dzięki 

zgromadzonym w ostatnich latach kapitałom 

i niskiemu poziomowi dźwigni finansowej.  

W ostatnich 10 latach fundusze własne  

banków prawie się podwoiły; nastąpił ich 

wzrost o 92 proc. – dodał.

– W sumie w okresie od 16 marca do 

końca września NBP zasili system bankowy 

środkami o wartości 158 mld zł, co odpo-

-wiada prawie 7 proc. PKB. Przyczyniło się 

to do wzrostu średniego poziomu wskaźnika 

LCR (wskaźnika pokrycia wpływów netto)  

banków komercyjnych do 195,4 proc.  

z 152,4 proc. rok wcześniej. Pod względem 

skali zasilania sektora bankowego w płyn- 

ność, NBP znajduje się w głównym nurcie  

działań banków centralnych na całym  

świecie – mówił prof. Glapiński.

Przypomniał, że w ostatnich siedmiu 

miesiącach banki centralne zwiększyły  

zakupy różnych aktywów finansowych, w przy- 

padku Europejskiego Banku Centralnego  

stanowiły one równowartość 6,6 proc. PKB 

strefy euro, Fedu – 12,4 proc. amerykań-

skiego PKB, szwedzkiego Riksbanku –  

4,5 proc. tamtejszego PKB, a Banku Anglii 

– 12 proc. PKB kraju.

W 2021 r. możliwe straty banków

Komentując obniżenie stóp procentowych  

przez NBP, prof. Glapiński stwierdził, że 

według szacunków bankowych analityków  

z racji niższych rat kredytów gospodarstw 

domowych i firm w budżetach domowych 

zostanie ok. 7 mld zł rocznie.

– Mam świadomość negatywnego 

wpływu obniżenia stóp procentowych na 

dochody odsetkowe banków. W mojej  

ocenie większym zagrożeniem dla stabil-

ności finansowej byłoby pogorszenie sytu-

acji w gospodarce realnej i materializacja 

w bilansach banków ryzyka kredytowego, 

niż czasowe obniżenie wyniku finansowego 

banków – tłumaczył. Dodał też, że w 2021 

możliwa jest sytuacja, gdy sektor bankowy  

jako całość odnotuje stratę.

Głównym czynnikiem obciążającym  

wyniki banków nie będą niższe stopy  

procentowe, jak to się powszechnie  

błędnie powtarza, ale postępujące odpisy 

na oczekiwane straty kredytowe.

– W kolejnych kwartałach kontynuowany  

będzie spadkowy trend zyskowności  

banków. Głównym czynnikiem obciążającym  

wyniki banków nie będą niższe stopy  

procentowe, jak to się powszechnie  

błędnie powtarza, ale postępujące odpisy  

na oczekiwane straty kredytowe” –  

wyjaśniał prezes NBP.

– Najtrudniejszy będzie 2021 r., kiedy 

możliwa jest nawet sytuacja, gdy sektor 

bankowy jako całość odnotuje stratę. Jest 

to wariant pesymistyczny, ale wykluczyć go 

nie można – powiedział (dla porównania: 

w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku 

banki odnotowały zysk ok. 5,6 mld zł; rok 

wcześniej w tym samym okresie było to  

10,6 mld zł – red.).

Prof. Glapiński zaznaczył, że mimo spo-

dziewanej znacznej skali przyszłych strat 

sektor jako całość posiada wysokie nadwyżki  

kapitału, które mogą być wykorzystane 

na pokrycie tych strat, a w sektorze ciągle  

zachowany będzie adekwatny poziom 

współczynnika wypłacalności i banki będą 

dalej mogły rozwijać akcję kredytową. 

Wskazał, że według analiz NBP ważne jest, 

by banki, które mają nierozdysponowany 

zysk z lat ubiegłych przeznaczyły go na 

zwiększenie funduszy własnych.

– Należy zapomnieć o zamiarach  

rozdysponowania zysku z poprzednich lat 

w formie dywidendy czy wykupu własnych 

akcji z rynku. Kapitał zarządom będzie  

potrzebny” – stwierdził prof. Glapiński.

Bez zapaści na rynku kredytów

Prezes NBP przypomniał, że w sytuacji 

szoku makroekonomicznego skłonność 

banków do udzielania nowych kredytów 

spada. Główną przyczyną jest spodzie-

wane pogorszenie się sytuacji finansowej 

potencjalnych kredytobiorców. Dodatkowo 

utrudniona jest ocena ryzyka kredytowego.

– Pomimo istotnego obniżenia dyna-

miki akcji kredytowej, NBP nie obserwuje  

zjawiska „credit crunch” w polskim sektorze 

bankowym – mówił prof. Glapiński (zjawisko 

„credit crunch” oznacza zapaść na rynku 

kredytowym, skutkującą ograniczeniem 

dostępu do kredytów poprzez zaostrzenie 

warunków ich udzielania – red.).

– Przeważająca część przedsiębiorstw 

nie odnotowuje niedoborów finansowania,  

również dzięki środkom publicznym  

w ramach tarcz. Kredyt konsumpcyjny jest  

w dużej mierze ograniczony w segmencie  

kredytów wysokokwotowych, co można  

uznać za pozytywny zwrot w polityce  

banków – podkreślił prezes NBP.
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