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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Kandydaci NSZZ Solidarnoæ
do Rady Nadzorczej wybrani
w prawyborach

i do, np. Górnik ma przypisane kategorie od 9 do 14, jeli zmiany wesz³yby w ¿ycie, wtedy zakres kategorii by³by od 10 do 15. Z drugiej strony
propozycja Sekcji dotyczy przeniesienia rodków finansowych z premii
C-1 i w³¹czenie ich do stawek osobistego zaszeregowania. System motywacyjny wprowadzony przez by³ego prezesa Herberta Wirtha nie zdaje
egzaminu i patrz¹c z szerszej perspektywy powoduje skutek odwrotny od
zamierzonego.

W wyniku przeprowadzonych prawyborów Sekcja Krajowa Górnictwa
Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ, w porozumieniu z Regionaln¹ Sekcj¹
Hutniczo-Przetwórcz¹ Miedzi NSZZ Solidarnoæ, sporód swoich przedstawicieli dokona³a wyboru trzech kandydatów na cz³onka Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. z wyboru za³ogi. Kandydatami NSZZ Solidarnoæ na dziesi¹t¹ kadencjê s¹:

Proponowane rozwi¹zania maj¹ byæ pierwszym krokiem na drodze zmian
w wadliwie skonstruowanym systemie wynagradzania, którego funkcjonowanie prze³o¿y³o siê na znaczne dysproporcje miêdzy oddzia³ami w
tym zatrudnionymi pod ziemi¹ w Zak³adach Górniczych.

Czyczerski Józef

(przewodnicz¹cy KZ NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna
wybrany przez za³ogê na cz³onka RN obecnej 9. kadencji)

Nuciñski Bogdan

(przewodnicz¹cy KM NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin)

Szarek Bogus³aw

(przewodnicz¹cy KZ NSZZ Solidarnoæ
O/ZG Polkowice-Sieroszowice
wybrany przez za³ogê na cz³onka RN obecnej 9. kadencji)
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ
zwraca siê do wszystkich cz³onków i sympatyków zwi¹zku
o sk³adanie podpisów pod listami zg³oszeniowymi i oddawanie g³osów na kandydatów NSZZ Solidarnoæ w zbli¿aj¹cych siê wyborach. Listy dostêpne s¹ w biurach naszego zwi¹zku na Oddzia³ach. Pracownicze wybory do Rady
Nadzorczej odbêd¹ siê w dniach 17-18 maja 2017r.

SKGRM proponuje zmiany
w systemie wynagrodzeñ
Po otrzymaniu przez Sekcjê Krajow¹ Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ dokumentacji ze szczegó³ow¹
struktur¹ systemu wynagrodzeñ, potwierdzi³y siê postawione przez Sekcjê tezy o niepokoj¹cych tendencjach i z³ej polityce kszta³towania wynagrodzeñ w KGHM
Polska Mied S.A. W tej sprawie Przewodnicz¹cy Józef
Czyczerski w imieniu SKGRM wyst¹pi³ do Prezesa Zarz¹du z pismem, w którym przedstawi³ propozycjê zmian w
stawkach osobistego zaszeregowania oraz premii C-1.
Propozycja sk³ada siê z dwóch czêci. Z jednej strony Sekcja proponuje podniesienie przypisanych do stanowisk
kategorii osobistego zaszeregowania o jedn¹ kategoriê od

Rada Nadzorcza
zatwierdzi³a bud¿et
W dniu 15 marca 2017 r. odby³o siê posiedzenie
Rady Nadzorczej, na którym zatwierdzono bud¿et
spó³ki. Prawdopodobnie w czerwcu 2017 r. odbêdzie siê Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KGHM Polska Mied S.A., które przyjmie sprawozdanie roczne. Po przyjêciu sprawozdania, zgodnie z zapisami Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego
Pracy najpóniej po 14 dniach zostanie wyp³acona
nagroda roczna z zysku - ró¿nica wyp³aconej wczeniej zaliczki do okrelonej wielkoci.
Na Radzie przyjêto bud¿et spó³ki, z którego wynika, ¿e
KGHM po odjêciu negatywnego wp³ywu odpisów na
aktywach trwa³ych osi¹gn¹³ w ubieg³ym roku zysk netto w wysokoci zaledwie 1,225 mld z³, co daje wynik
zbli¿ony do ubieg³orocznego  1,202 mld z³. Z tytu³u
podatku od wydobycia niektórych kopalin odprowadzono do skarbu pañstwa 1,338 mld z³. Dodatkowym
kosztem ponoszonym przez spó³kê a wypracowywanym przez pracowników KGHM s¹ wydatki na finansowanie zagranicznych inwestycji i wyp³ata dywidendy.
Wspomniane obci¹¿enia przek³adaj¹ siê na wzrost zad³u¿enia spó³ki, które na koniec 2016 r. wynios³o 7,262
mld z³. Na koniec 2015 r. zad³u¿enie wynosi³o ok. 6,554
mld z³. Jest to równoznaczne ze wzrostem zad³u¿enia
rok do roku a¿ o 10,8%.
Prawdopodobnie w czerwcu br. odbêdzie siê posiedzenie ZWZA, które zatwierdzi sprawozdanie, co bêdzie równoznaczne z wyrównaniem nagrody z zysku za
2016 r. Zgodnie z przepisami nie mo¿e staæ siê to
póniej ni¿ 14 dni po posiedzeniu ZWZA. Jak ju¿ pisalimy w poprzednim numerze Pryzmatu, mo¿na siê
spodziewaæ wyp³aty mniej wiêcej 1,5 redniomiesiêcznego wynagrodzenia.

Trzy postulaty NSZZ
Solidarnoæ
w Pol-Mied Trans
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ w Pol-Mied Trans
Sp. z o.o. wyst¹pi³a do Prezesa Zarz¹du z pismem, w którym postuluje o polepszenie sytuacji ekonomicznej pracowników Spó³ki, oczekuj¹c od Zarz¹du realizacji trzech poni¿szych postulatów:
1.
2.
3.

Wzrostu redniego wynagrodzenia na poziomie 2% od stawki
osobistego zaszeregowania z wyrównaniem od 1 marca 2017
roku.
Wyp³aty bonów z okazji wi¹t Wielkanocnych zwiêkszonych o
kwotê 200 z³otych.
Wyp³aty wiadczenia wypoczynkowego w wysokoci nie mniejszej ni¿ wartoæ minimalnego wynagrodzenia za pracê w 2017
roku.

O przebiegu rozmów z Zarz¹dem w powy¿szej sprawie bêdziemy
informowaæ.

Czy kto chce zerwaæ Porozumienia
jastrzêbskie?!
Zgodnie z uzyskanymi informacjami przez Józefa Czyczerskiego, Przewodnicz¹cego NSZZ Solidarnoæ Oddzia³ Zak³ady Górnicze Rudna,
trwaj¹ rozmowy o wycofaniu siê z ustaleñ zawartych w Porozumieniach

jastrzêbskich  wchodz¹cych w sk³ad Porozumieñ sierpniowych. Oznacza³oby to naruszenie fundamentów pracy od poniedzia³ku do pi¹tku,
porozumienia zawartego miêdzy rz¹dem a Niezale¿nym Samorz¹dnym
Zwi¹zkiem Zawodowym Solidarnoæ w 1980 roku. Od tamtego momentu soboty i niedziele s¹ wolne od pracy, obowi¹zuje jedynie zasada
dobrowolnoci, dziêki której pracownik musi wyraziæ zgodê na pracê w
godzinach nadliczbowych. Praca w kopalniach w ruchu ci¹g³ym mia³a
miejsce w KGHM, ale przed wrzeniem 1980 roku. Tym bardziej szokuj¹ca
jest próba powrotu do czasów g³êbokiego socjalizmu. Jednym z zapisów
Porozumieñ jastrzêbskich by³o zaliczenie pylicy p³uc do chorób zawodowych  mo¿e od razu hurtem usun¹æ i ten zapis?!
Przewodnicz¹cy wystosowa³ w tej sprawie pismo do Prezesa Zarz¹du z
wnioskiem o priorytetowe potraktowanie sprawy i szybkie jej wyjanienie.

Wspólne pismo organizacji
zwi¹zkowych w PMT do Zarz¹du
Pol-Mied Trans boryka siê z wieloma problemami. Jednym z nich
jest brak jednolitej strategii rozwoju, która na przestrzeni lat by³a na
okr¹g³o zmieniana i porzucana. Jednoczenie oprócz nowych brakuje te¿ przed³u¿enia dotychczasowych kontraktów na transport. Dodatkow¹ kwesti¹ poruszan¹ w zamieszczonym poni¿ej pimie jest kwestia wzrostu wynagrodzeñ dla pracowników.

Zwi¹zki Zawodowe dzia³aj¹ce w Pol-Mied Trans Sp. z o.o. reprezentuj¹c
interesy pracowników wnosz¹ o przyst¹pienie do rozmów na temat podwy¿szenia wynagrodzeñ pracowników Spó³ki oraz strategii jej rozwoju.
Jestemy zaniepokojeni informacjami jakie do nas docieraj¹ dotycz¹cymi
przysz³oci Pol-Mied Trans. W 2014 roku kiedy by³ przygotowywany
proces restrukturyzacji bylimy informowani przez Nadzór W³acicielski,
¿e strategia PMT zak³ada rozwój obszaru transportu kolejowego. Zapewniano nas, ¿e w efekcie nast¹pi podwojenie pracy przewozowej i co siê z
tym wi¹¿e, wzrost zatrudnienia do roku 2020. Jednak, z nieznanych nam
powodów, nie dosz³o do pozyskania partnera strategicznego, którym
mia³ byæ PKP Cargo. Nie wiemy równie¿ czy wyci¹gniête zosta³y jakiekolwiek konsekwencje formalne i finansowe wobec osób odpowiedzialnych
za to nieudane przedsiêwziêcie.
Teraz zostalimy poinformowani o nowym projekcie, transport intermodalny w strefie ekonomicznej. Uwa¿amy, ¿e ci¹g³e zmiany strategii nie
powoduj¹ rozwoju Spó³ki, tym bardziej, ¿e ju¿ od 10 lat co jaki czas plany
te s¹ prezentowane, i jak do tej pory w ¿adnym stopniu nie zosta³y wdro¿one.
Obecnie z przedstawionych nam informacji wynika, ¿e Spó³ka nie kreuje
zysków. Na dodatek na 2017 rok nie tylko nie pozyska³a nowych kontraktów to jeszcze nie ma prolongowanych wielu dotychczas obowi¹zuj¹cych. Czy¿bymy byli na prostej drodze do zwijania firmy? Kto ponosi
odpowiedzialnoæ za ten stan rzeczy?
Brak rzetelnej wiedzy na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej PMT
powoduje nasz niepokój o jej przysz³oæ. Jakie plany ma Zarz¹d Spó³ki i
jakie dzia³ania chce podj¹æ, które pozwol¹ wyjæ z tej sytuacji? Podkrelamy jednoczenie, ¿e za dotychczasowe b³êdy, niekompetencje i niedopatrzenia nie wolno wystawiaæ rachunku za³odze. Ludzie rzetelnie pracuj¹ i
maj¹ pe³ne prawo do podwy¿ek. W ich kieszeniach nie wolno szukaæ
oszczêdnoci.

Aktualnoci z ZG Lubin
W trakcie ostatniego posiedzenia Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ w O/ZG Lubin wypracowano stanowisko zwi¹zane z og³oszonymi przez zarz¹d naszej firmy wyborami do Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. Komisja Miêdzyzak³adowa postanowi³a desygnowaæ Przewodnicz¹cego Bogdana Nuciñskiego jako kandydata na cz³onka Rady
Nadzorczej w pracowniczych wyborach przewidzianych na 17-18 maja
2017 r.  co kilka dni póniej zosta³o zatwierdzone w g³osowaniu przez
Sekcjê Krajow¹ Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ.
W zwi¹zku z licznymi pytaniami pracowników dotycz¹cymi aktualnych
zapisów uk³adu zbiorowego pracy, Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ przy O/ZG Lubin na wniosek Marka Budziaka uzna³a, ¿e konieczne jest wydanie pracownikom ujednoliconego tekstu uk³adu zbiorowego pracy. Przewodnicz¹cy Komisji Bogdan Nuciñski zobowi¹za³ siê
zwróciæ z wnioskiem do Dyrektora O/ZG Lubin o przekazanie wszystkim
pracownikom naszej kopalni aktualnego tekstu ZUZP.
Odpowiadaj¹c na wiele g³osów pracowników dotycz¹cych niesprawiedliwego zaszeregowania ich od wielu lat i zatrudnianiu na stawkach wy¿szych lub takich samych jak nowoprzyjêtych pracowników, Prezydium
Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ zwróci³o siê do Dyrektora
O/ZG Lubin o przekazanie informacji dotycz¹cej osób od wielu lat zatrudnionych na niskich stawkach osobistego zaszeregowania. Prezydium
zdecydowanie nie akceptuje sytuacji, w której pracownicy zaczynaj¹cy
pracê w ZG Lubin s¹ zaszeregowani na stawkach takich samych lub
wy¿szych od pracowników z kilku albo i kilkunastoletnim dowiadczeniem, którzy niejednokrotnie s¹ odpowiedzialni za przeszkolenie i wprowadzenie nowozatrudnionych do zawodu.
W nawi¹zaniu do kontrowersji, które pojawi³y siê wraz z owiadczeniami
podpisywanymi przez pracowników, a dotycz¹cymi zgody na sprawdzanie pracowników na obecnoæ alkoholu i rodków odurzaj¹cych, Prezydium zwróci³o siê do kancelarii prawnej o opiniê prawn¹ na temat stosowania takiego owiadczenia. NSZZ Solidarnoæ zale¿y zarówno na bezpieczeñstwie, jak i na tym by prawo nie by³o w ¿aden sposób naginane.
Tomasz Wiecheæ

Europejczycy gorszego sortu
Proszki do prania, artyku³y spo¿ywcze, ubrania  w Polsce gorsze ni¿
na Zachodzie. Te same nazwy, wy¿sze ceny, gorsza jakoæ. Producenci i sprzedawcy przyznaj¹, ¿e jestemy klientami gorszego sortu.
Zaczê³o siê od proszków do prania. Sprzedawana na bazarach i targowiskach chemia z Niemiec robi³a furorê ju¿ kilkanacie lat temu. Polskie
gospodynie szybko siê zorientowa³y, ¿e niemiecki proszek pierze lepiej,
³adniej pachnie i mo¿na mniej go wsypaæ.
Granica na Odrze
Masowe wyjazdy Polaków na Zachód po wejciu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. zmieni³y wiele. Poza zmniejszeniem bezrobocia i mo¿liwoci¹ przysy³ania funtów i euro, pokaza³y Polakom inn¹ jakoæ ¿ycia. Ci po
powrocie do kraju orientowali siê, ¿e te same produkty  proszki do
prania, artyku³y spo¿ywcze, ubrania  tu i tam wcale nie s¹ takie same. W
dodatku ich ceny w Polsce s¹ czêsto wy¿sze, przy naszych mniejszych
zarobkach. Informacje na ten temat szybko rozprzestrzeniaj¹ siê w internecie. A Polacy masowo wymiewaj¹ sprytnych producentów, jak tego
od s³odyczy, którego zdjêcia z mniejsz¹ liczb¹ ciastek w paczce i dro¿sz¹
ich cen¹ w Polsce ni¿ w Holandii widzia³a ogromna rzesza internautów.
Jeden z klientów du¿ej niemieckiej sieci handlowej sfotografowa³ identyczn¹ z pozoru paczkê ciastek kupion¹ w Holandii i w Polsce. Paczka
polska zawiera³a 8 ciastek o wspólnej wadze 150 g za 3,49 z³, co dawa³o
cenê 44 groszy za ciastko. Paczka holenderska zawiera³a 12 ciastek o
wadze 225 g za 0,72 euro, co w przeliczeniu dawa³o 25 groszy za ciastko.
Zdjêcia produktów i paragonów sklepowych potwierdzaj¹cych cenê ciastek i miejsca ich zakupu zosta³y przez oburzonego klienta opublikowane na portalu wykop.pl i bardzo szybko doczeka³y siê rekordowej liczby
udostêpnieñ na portalach spo³ecznociowych. O czym to wiadczy?
Ano o tym, ¿e k³ami¹ producenci, którzy przekonuj¹ nas, ¿e produkty w
Polsce s¹ tylko nieco gorsze, ¿eby mog³y byæ tañsze ni¿ w Europie
Zachodniej.
Wiemy swoje
Szerokim echem odbi³a siê wypowied dyrektora handlowego brytyjskiego Tesco Matta Simistera, który w wywiadzie dla BBC przyzna³, ¿e do
krajów Europy Centralnej i Wschodniej jego sieæ hipermarketów wysy³a
produkty gorszej jakoci: W wielu wypadkach produkty pierwszej klasy
dajemy na rynek w Wielkiej Brytanii, a te klasy drugiej na rynki spo¿ywcze
Europy Centralnej i Wschodniej (t³um red.). Wielu o tym mówi³o, wiêkszoæ wiedzia³a, ale do tej pory raczej nikt siê nie przyznawa³.
Porednio do produkcji innej jakoci produktów na rynek polski i niemiecki przyzna³a siê kilka lat temu w rozmowie z Gazet¹ Wyborcz¹
przedstawicielka jednego z najwiêkszych producentów chemii. Proszek
na pewno spe³nia te same standardy, ale nie jest to ten sam produkt 
twierdzi³a Ma³gorzata Mejer, rzeczniczka Procter&Gamble.
Jednak to, co jest oczywiste dla nas, wcale nie musi byæ oczywiste dla
technokratów z Komisji Europejskiej. Dobrze, ¿e za sprawê zabra³y siê
choæby Wêgry i S³owacja.
Wspólna sprawa
Wêgierski urz¹d kontroli ¿ywnoci podda³ analizie szereg produktów
spo¿ywczych produkowanych przez miêdzynarodowe koncerny, dostêpnych na krajowym rynku. Wyniki potwierdzi³y ró¿nice w jakoci tych
samych towarów w sklepach austriackich i wêgierskich. Kancelaria premiera Orbana nie kryje s³ów krytyki dla tego procederu. Podobne testy
przeprowadzono na S³owacji i skutek by³ ten sam co na Wêgrzech. Wêgry i S³owacja zapowiadaj¹ skierowanie skargi w tej sprawie do Komisji
Europejskiej. Tak¿e czeski minister rolnictwa Marian Jureczka zapowiedzia³ protest w tej samej sprawie i zwrócenie siê do UE o wprowadzenie
godziwych przepisów, zabraniaj¹cych dotychczasowej praktyki zani¿ania jakoci produktów i zmiany ich sk³adów dla klientów rynku wschodniego. Nie ba³ siê nazwaæ traktowania przez koncerny naszej czêci Europy koszem na mieci.
Jak na razie jednak Komisja Europejska nie widzi tu problemu, poniewa¿
wed³ug Komisji producenci mog¹ dostosowywaæ swoje produkty do
poszczególnych rynków. Przepisy unijne mówi¹, ¿e tego typu dostosowywanie jest legalne, gdy na opakowaniach podany jest rzeczywisty
sk³ad produktów. Wyniki analiz zlecone przez Czechów maj¹ byæ ukoñczone w czerwcu i wtedy kraj ten podejmie dalsz¹ cie¿kê postêpowania

w ramach Unii Europejskiej wobec producentów artyku³ów gorszej jakoci.
Kto tu oszukuje?
Biznes zwi¹zany z tzw. niemieck¹ chemi¹, a wiêc proszkami do prania,
wyczuli tak¿e przestêpcy. W ubieg³ym roku policjanci z Centralnego Biura
ledczego przeprowadzili ogólnopolsk¹ akcjê wymierzon¹ w grupê przestêpcz¹, która zajmowa³a siê podrabianiem chemii gospodarczej. W jednej z firm niedaleko Grójca produkowano proszek i ¿el do prania. Póniej
na opakowaniach naklejano fa³szywe etykiety, na których znajdowa³a siê
informacja, ¿e jest to firmowa chemia sprzedawana na rynku niemieckim.
Policja szacuje, ¿e przestêpcy wprowadzili do obrotu 54 tiry fa³szywej
chemii i zarobili na tym ok 1 mln z³.
W walce o portfele i godnoæ polskich konsumentów wci¹¿ czekamy na
zdecydowane dzia³ania polskiego rz¹du. Nie by³o ich ani za rz¹dów Platformy Obywatelskiej i PSL, ani teraz.
Rodzi siê tu jednak szereg pytañ. Czy w walcz¹cej z wszelkiego rodzaju
dyskryminacjami Europie temat ten nie powinien budziæ poruszenia? U
nas wci¹¿ nie robi siê badañ i nie zg³asza protestów w sprawie, która
bulwersuje opiniê publiczn¹ od dawna. Wci¹¿ mamy do czynienia jedynie
z szeptaniem po k¹tach. Jak na razie uda³o siê uzyskaæ tylko wypowied
rzecznik prasowej Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ma³gorzata Cieloch stwierdzi³a w rozmowie z portalem natemat.pl, ¿e badanie
jakoci produktów nie nale¿y do ich obowi¹zków.
-----------Jak siê broniæ?
Kupuj produkty polskie i produkowane w Polsce. Sprawdzaj sk³ad produktu na opakowaniu. Jeli jest rozpisany wy³¹cznie w jêzykach krajów
Europy rodkowo-Wschodniej, mo¿esz podejrzewaæ, ¿e jest produkowany specjalnie na ten rynek, a wiêc jest wiêksze prawdopodobieñstwo
¿e jest gorszej jakoci. Szukaj informacji w internecie i stosuj bojkot konsumencki wobec producentów i sprzedawców, którzy gorzej traktuj¹
mieszkañców naszej czêci Europy. Nie kupuj produktów, o których wiadomo, ¿e s¹ gorszej jakoci ni¿ na Zachodzie.
Maciek Chudkiewicz, Aleksandra Jakubiak
Tygodnik Solidarnoæ nr 10/2017

Zbiórka na patologiê

XIV Zlot Gwiadzisty
 Jasna Góra
W dniach 22-23 kwietnia na Jasnej Górze w Czêstochowie spotkaniem
modlitewnym rozpoczyna siê coroczny sezon motocyklowy mi³oników
jednoladów z ca³ej Europy, którego organizatorem jest stowarzyszenie
Rajdu Katyñskiego. G³ówne uroczystoci odbywaj¹ siê w dniu 23.04.2017
r. wjazdem motocykli na b³onia Jasnej Góry i uroczyst¹ msz¹ wiêt¹ z
powiêceniem jednoladów. Jedn¹ z tradycji tego spotkania jest przywo¿enie ze sob¹ maskotek i sk³adanie ich przed o³tarzem jasnogórskim w
specjalnie do tego przygotowanym miejscu. Nastêpnie wszystkie zebrane maskotki w sierpniu podczas trwaj¹cego rajdu katyñskiego rozdawane s¹ dzieciom na kresach wschodnich. Jeli chcesz uczestniczyæ w
takim spotkaniu i zobaczyæ w jednym miejscu i o jednym czasie oko³o 30
tysiêcy motocykli przeró¿nych marek z ca³ego wiata, masz niepowtarzaln¹ okazjê  do³¹cz do nas.
Zainteresowani wyjazdem i chêtni do skorzystania z noclegu w Domu
Pielgrzyma z 22 na 23 kwietnia za osobist¹ odp³atnoci¹ proszeni s¹ o
kontakt z Przewodnicz¹cym NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin Bogdanem Nuciñskim  tel. (76) 748 25 63 lub (76) 748 26 05. Miejsce zbiórki
i godzina wyjazdu bêd¹ podane w kolejnym komunikacie. Dodatkowe
informacje pod adresem internetowym  www.rajdkatynski.net

Wspomó¿ szlachetny cel
Ka¿dy z nas rozliczaj¹c siê z Urzêdem Skarbowym mo¿e przekazaæ
1% podatku na szlachetny cel realizowany przez dzia³alnoæ fundacji i organizacji po¿ytku publicznego. Przewodnicz¹cy Ireneusz Pasis w imieniu Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ PeBeKa zwraca siê do wszystkich ludzi dobrej woli, aby w formularzu PIT za 2016
r. ten 1% przekazaæ na leczenie czterokoñczynowego dzieciêcego
pora¿enia mózgowego Nadii Hanuli. Rozliczaj¹c PIT wystarczy wpisaæ numer KRS 0000186434 z dopiskiem na cel szczegó³owy 78/H
Nadia Hanula, przekazuj¹c tym samym wyliczon¹ kwotê podatku.

Kiedy, ¿eby cz³owiek móg³ ¿yczliwie siê pomiaæ obowi¹zkowo trzeba by³o wybraæ siê na porz¹dny program kabaretowy np. Jana Pietrzaka. Dzi mamy u³atwion¹ mo¿liwoæ, wystarczy przejrzeæ szpalty
gazet, obejrzeæ niektóre orodki telewizyjne b¹d strony internetowe polskojêzycznych mocodawców i mo¿emy mieæ na co dzieñ bardzo ¿a³osny kabaret w wykonaniu totalnej opozycji, jak sami siebie
okrelaj¹. Ka¿demu z nas kto jest kierowc¹ zdarzy³o siê pewnie choæ
raz w swoim ¿yciu pope³niæ jakie drobne z³amanie zasad ruchu
drogowego i pewnie nikt z totalnej opozycji nie kontaktowa³ siê z
nami by proponowaæ nieodp³atn¹ pomoc najlepszych prawników i
plejady skompromitowanych polityków, którzy w ostatnim okresie
kiedy byli premierami i ministrami mieli wiele szans by poprawiæ byt
zwyk³ych obywateli, a nie fundowaæ im grabie¿cz¹ reprywatyzacjê
mieszkañ czy parê innych przewa³ów na miliony czy miliardy z³otych
i udawaæ, ¿e nic siê nie sta³o. Jak szybko musieli biedacy przemieszczaæ siê na konferencjê prasow¹ do Owiêcimia, ¿e by³a minister
zdrowia w rz¹dzie Tuska dotar³a tak roztrzêsiona, i¿ zapomnia³a zabraæ apteczki, nie mówi¹c o ³opacie, gdy trzeba by³oby przekopaæ
kawa³ek terenu a w tym jest ponoæ bardzo dobra. Id¹c tym tropem
ponoæ teraz spo³eczeñstwo ma zorganizowaæ zbiórkê na rzecz pewnego alimenciarza, na noniki pamiêci pewnego sêdziego, na kie³basê i spodnie pewnej sêdziny i elementy wiertarki dla jeszcze innego. Ca³kowity odjazd zaprezentowa³a ostatnio jedna sêdzina, ¿e za
10 tys. z³ miesiêcznie mo¿na tylko utrzymaæ siê na prowincji. Zastanawiam siê jak daleko ca³a ta kasta, jak sami siebie nazwali, odjecha³a od naszej zwyk³ej rzeczywistoci. Patologia widaæ dalej dobrze
kwitnie a my przy kolejnych wyborach wyka¿emy jeszcze wiêkszy
rozs¹dek.
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