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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Do koñca kwietnia mo¿na podpisywaæ siê pod listami kandydatów NSZZ
Solidarnoæ do Rady Nadzorczej  nie zapomnij z³o¿yæ swój podpis!
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 w zbli¿aj¹cych siê wyborach w
dniach 17-18 maja 2017 r.

Kandydaci NSZZ Solidarnoæ:

Czyczerski Józef

Kandydatami NSZZ Solidarnoæ na dziesi¹t¹ kadencjê s¹: Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ i cz³onek Rady Nadzorczej z wyboru za³ogi Józef Czyczerski,
Przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/
ZG Lubin Bogdan Nuciñski oraz Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice i cz³onek
Rady Nadzorczej z wyboru za³ogi Bogus³aw Szarek.

Nuciñski Bogdan

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.

Szarek Bogus³aw

Zdrowych, pogodnych wi¹t Wielkanocnych, pe³nych wiary,
nadziei i mi³oci, spêdzonych w gronie rodziny i przyjació³
oraz Weso³ego Alleluja Czytelnikom Pryzmatu,
cz³onkom Solidarnoci i pracownikom KGHM ¿ycz¹
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ Solidarnoæ,
Komisje Zak³adowe i Miêdzyzak³adowe
NSZZ Solidarnoæ oraz
redakcja Pryzmatu

Spotkanie z wiceministrem
resortu Energii
Cz³onkowie Rady Nadzorczej z wyboru za³ogi: Przewodnicz¹cy Sekcji
Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski
oraz zastêpca przewodnicz¹cego SKGRM NSZZ Solidarnoæ Bogus³aw Szarek spotkali siê 23 marca br. w Ministerstwie Energii z wiceministrem Grzegorzem Tobiszowskim w sprawach dotycz¹cych Polskiej Miedzi. Po likwidacji Ministerstwa Skarbu KGHM trafi³ do Ministerstwa Energii, kierowanego przez ministra Krzysztofa Tchórzewskiego.
Spotkanie dotyczy³o g³ównie wp³ywu podatku od wydobycia niektórych
kopalin na KGHM Polska Mied S.A. oraz obecnego zad³u¿enia, wynosz¹cego ponad 8 mld z³. Podobn¹ kwotê spó³ka odprowadzi³a z tytu³u podatku od miedzi i srebra licz¹c od momentu jego wprowadzenia. Omawiano te¿ przebieg nietrafionych inwestycji zagranicznych, które katastrofalnie rzutuj¹ na kondycjê spó³ki. KGHM na inwestycje w obu Amerykach przeznaczy³ ju¿ ok. 20 mld z³. Inwestuj¹c te pieni¹dze w Polsce
mo¿na by³oby stworzyæ kilkaset, jak nie kilka tysiêcy miejsc pracy choæby
w tzw. Starym Zag³êbiu Miedziowym ko³o Boles³awca. Trzecim tematem
rozmów by³a sytuacja w KGHM wraz z grup¹ kapita³ow¹ w Polsce. W
przysz³oci ma dojæ do kolejnych spotkañ, na których bêdzie kontynuowane omawianie bardziej szczegó³owych kwestii w powy¿szych sprawach. Otwarta pozostaje sprawa podatku, którego likwidacji, zawieszenia (w obietnicy wyborczej mówiono o 11-letnim zawieszeniu) lub znacz¹cego zmniejszenia (dostosowanego do wysokoci tego podatku w
innych krajach, na terenie których wydobywana jest mied) domaga siê
NSZZ Solidarnoæ.

Informacje z O/ZG
Polkowice-Sieroszowice
Jak informuje Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ w KGHM Polska Mied S.A. O/ZG Polkowice-Sieroszowice, w dniu 6 kwietnia
2017 r. odby³o siê spotkanie z Dyrektorem Naczelnym i Dyrektorem
ds. Pracowniczych, na którym ustalono, ¿e:
- zarz¹dzeniem Dyrektora Naczelnego z dniem 3 kwietnia br. wprowadzono Program powierzania stanowisk operatorskich SMG w oddzia³ach górniczych KGHM (do wgl¹du na stronie: solidarnoscps.pl);
- propozycja dotycz¹ca akordu indywidualnego zacznie funkcjonowaæ od 1 maja 2017 r. po podpisaniu porozumienia przez wszystkie
Zwi¹zki Zawodowe;
- po przeliczeniu bud¿etu za pierwsze pó³rocze zostan¹ uruchomione
przeszeregowania na poziomie nie mniejszym ni¿ w roku ubieg³ym.
W innej sprawie Komisja Zak³adowa informuje, ¿e w zwi¹zku z decyzj¹ Prezesa KGHM Polska Mied S.A. powo³any zosta³ Komitet ds.
wynagrodzeñ, którego zadaniem ma byæ wprowadzenie jednolitego
systemu premiowania dla wszystkich kopalñ. Komitet ds. wynagrodzeñ w ci¹gu 30 dni ma przedstawiæ zmiany do projektu regulaminu
premiowania.

Spotkanie z Dyrektorami
w O/ZG Rudna
W dniu 16 marca br. dosz³o do spotkania strony zwi¹zkowej z pracodawc¹ w osobach Dyrektora Naczelnego Paw³a Markowskiego i Dyrektora ds. pracowniczych Jana Zubowskiego w celu poruszenia bie¿¹cych problemów w Oddziale ZG Rudna. NSZZ Solidarnoæ reprezentowa³ Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej Józef Czyczerski.
Na spotkaniu poruszono nastêpuj¹ce sprawy:
1. Informacja na temat realizacji zadañ ze spotkania w dniu 16.11.2016r.,
2. Plan Nastêpstw, Program sukcesji i rozwój pracowników,
3. Zmiany systemu pracy w Zak³adach Górniczych,
4. Struktura i podleg³oæ pracowników w pionie GC,

5. Wydawanie posi³ków profilaktycznych,
6. Likwidacja oddzia³u M-5 (cele i koszty) planowane zmiany struktury
organizacyjnej w 2017 r.,
7. Funkcjonowanie systemu kontroli jakoci w Dziale TGE,
8. Premia dla pracowników oddzia³ów K-1, K-2 oraz sekcji kontroli jakoci w TGE,
9. Alkomaty,
10. Parking na R-VII,
11. Wolne wnioski.
W punkcie pierwszym dotycz¹cym realizacji zadañ z ostatniego spotkania Dyrektor Naczelny przedstawi³ sytuacjê w poszczególnych sprawach.
Poruszono temat m.in. dotycz¹cy mo¿liwoci tzw. przepiêtrowania naczynia szybowego podczas jazdy pracowników szybem R-IX. Stwierdzono, ¿e przepisy okrelaj¹ sposób postêpowania podczas wsiadania i
wysiadania osób, ale jednoczenie wskazano, ¿e jeli jest taka mo¿liwoæ
dyrekcja wyst¹pi do Urzêdu Górniczego z wnioskiem o odstêpstwo w
powy¿szej sprawie.
Kolejny temat Plan Nastêpstw, Program sukcesji i rozwój pracowników
wywo³any zosta³ przez NSZZ Solidarnoæ. Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski stwierdzi³, ¿e zdarzaj¹ siê sytuacje, w których pracownicy ujêci w
Planie nagle bez podania ¿adnej przyczyny s¹ wykrelani i odbywa siê to
podczas rozmowy telefonicznej, bez pisemnego uzasadnienia. Dyrektor
stwierdzi³, ¿e obowi¹zuj¹cy Plan bêdzie poddany weryfikacji w celu maksymalnego wykorzystania potencja³u ludzkiego. W sprawie Programu
sukcesji pracodawca zadeklarowa³ przygotowanie w niedalekiej przysz³oci
program cie¿ek awansu z uwzglêdnieniem osób przechodz¹cych na
emerytury i m³odych pracowników kadr kierowniczych, którzy maj¹ ich
zast¹piæ. Jednoczenie Dyrektor nie wykluczy³ przed³u¿ania umów z osobami, które osi¹gnê³y wiek emerytalny, ale chc¹ dalej pracowaæ. W celu
zapobie¿enia zmniejszeniu wynagrodzeñ po przejciu pracowników na
emeryturê pad³a deklaracja przeznaczenia czêci dyrektorskiego funduszu nagród na wynagrodzenia. Dzia³ania w powy¿szym zakresie bêd¹
jeszcze omawiane ze zwi¹zkami zawodowymi.
W kwestii zmiany w systemie pracy w Zak³adach Górniczych Dyrektor
stwierdzi³, ¿e nie wiadomo czy bêd¹ jakiekolwiek zmiany maj¹ce wp³yw
na odejcie od pracy od poniedzia³ku do pi¹tku i prosi³ jednoczenie o
tymczasowe powstrzymanie siê od dyskusji, bo byæ mo¿e tematu w ogóle nie bêdzie. Przedstawiciele organizacji zwi¹zkowych jednoznacznie
stwierdzili, ¿e zgody na pracê w systemie ci¹g³ym nie ma i nie bêdzie.
Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski wskaza³, ¿e temat zmiany systemu pracy co jaki czas powraca i zawsze pracodawca szuka argumentów, ¿eby
tylko wprowadziæ zmiany w tym zakresie co by³oby z³amaniem Porozumieñ Jastrzêbskich z 1980 roku uznaj¹cych pracê w górnictwie w podstawowym czasie za dopuszczaln¹ tylko od poniedzia³ku do pi¹tku.
Zagadnienie Struktury i podleg³oci pracowników w pionie GC zosta³o
opisane w informacji od Pracodawcy nastêpuj¹co: Pracownicy na stanowiskach robotniczych podlegaj¹ w strukturze dzia³u: sztygarowi zmianowemu, sztygarowi oddzia³owemu, nadsztygarowi, kierownikowi dzia³u. Podczas wykonywania prac w oddzia³ach wydobywczych  dozorowi
tych oddzia³ów i dzia³ów. Nadsztygarowi Maszyn Do³owych bezporednio podlegaj¹ Komory Eksploatacji Maszyn Do³owych (w danym Rejonowym Oddziale Eksploatacji Maszyn Do³owych) z ich dozorem i za³og¹.
Sztygarowi oddzia³owemu bezporednio podlega dana Komora Eksploatacji Maszyn Do³owych z dozorem i za³og¹. Ponadto nale¿y stwierdziæ, ¿e
przepisy Regulaminu Organizacyjnego pozwalaj¹ na tworzenie w danym
dziale wewnêtrznej struktury organizacyjnej. Na uwadze nale¿y mieæ tak¿e uregulowania zawarte w Planie Ruchu Zak³adu Górniczego, który zatwierdzany jest decyzj¹ organu nadzoru górniczego. Na pytanie Zak³adowego Spo³ecznego Inspektora Pracy o to kto konkretnie w Dziale GC
kieruje pracownikiem. Dyrektor Naczelny poleci³ Kierownikowi dzia³u energomechanicznego ds. maszyn do³owych przygotowanie zakresu odpowiedzialnoci i schematu podleg³oci w pionie Dzia³u GC.
Zmiany w wydawaniu posi³ków profilaktycznych zosta³y przedstawione
przez pracodawcê w formie pisemnej:
1. Posi³ki profilaktyczne wydaje siê pracownikom w postaci produktów
spo¿ywczych w celu przyrz¹dzenia posi³ków we w³asnym zakresie.
2. Posi³ki profilaktyczne wydaje siê uprawnionym pracownikom w okresach miesiêcznych, w iloci odpowiadaj¹cej przepracowanym dniom
w miesi¹cu poprzednim.
3. Pocz¹wszy od stycznia 2017 roku dane o naliczonych posi³kach przenoszone s¹ do nowo utworzonej aplikacji Profilaktyka sucha, a nie
jak dotychczas drukowane na papierowych bonach.
4. Podstaw¹ do pobrania posi³ków w punkach ich wydawania s¹ Elek-

troniczne Karty Identyfikacyjne (EKI).
5. Pracownik u¿ywaj¹c Karty mo¿e pobraæ przys³uguj¹ce mu posi³ki w
ca³oci lub czêci. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e iloæ posi³ków, które
mo¿na zrealizowaæ ograniczona jest gramatur¹ opakowania w przypadku pasztetów/konserw (np. 200 gram) oraz soków (1 l lub 2 l).
Niepobrane posi³ki pozostaj¹ do wykorzystania w innym terminie,
jednak nie póniej ni¿ data wa¿noci posi³ków.
6. Docelowo planowane jest ustalenie daty wa¿noci posi³ków na okres
trzech miesiêcy licz¹c od koñca miesi¹ca, za który zosta³y naliczone,
np. posi³ki naliczone za luty wa¿ne bêd¹ do 31 maja. Obecnie, ze
wzglêdu na mo¿liwoæ pojawienia siê problemów z realizacj¹ posi³ków, wstêpnie ustalono ich wa¿noæ na okres szeciu miesiêcy.
7. Naliczon¹ profilaktykê pracownik mo¿e sprawdziæ w e-kiosku, Intranecie, Extranecie korzystaj¹c ze skrótu do aplikacji Profilaktyka sucha
dostêpnego w panelu Moje aplikacje oraz w aplikacji S4H znajduj¹cej
siê w placówkach PHU Lubinpex wydaj¹cych posi³ki. Sprawdzenie w
e-kiosku jest mo¿liwe po w³o¿eniu karty do czytnika i podaniu przez
pracownika kodu PIN w³aciwego dla karty. E-kioski umieszczone s¹
przy wejciach na wszystkich szybach Oddzia³u ZG Rudna. Przy szybie Rudna G³ówna oprócz e-kiosku umieszczonego w wejciu do
biurowca, znajduje siê tak¿e e-kiosk przy lampowni. Naliczone posi³ki
profilaktyczna sprawdziæ mo¿na tak¿e w Dziale Socjalno-Administracyjnym.
8. Oddzia³ ZG Rudna jest pierwszym du¿ym oddzia³em KGHM, w którym
wprowadzono system Profilaktyka sucha, dlatego te¿ mog¹ pojawiæ
siê chwilowe trudnoci w realizacji posi³ków lub sprawdzaniu wysokoci naliczeñ, bowiem nie by³o mo¿liwoci przetestowania tych
czynnoci we wczeniejszych etapach wdra¿ania projektu.
Temat likwidacja oddzia³u M-5 i planowanych zmian struktury organizacyjnej w 2017 r. przedstawiono z uwzglêdnieniem celów i kosztu ca³ej
operacji. Od lutego br. po³¹czono ze sob¹ oddzia³y szybowe M-3 i M-5.
Nowy oddzia³ bêdzie siê nazywa³ M-3. Jako zalety po³¹czenia obiektów
wskazano: optymalizacjê zarz¹dzania oddzia³u; nadzoru, obs³ugi technicznej obiektów, s³u¿b zaopatrzeniowych; optymalizacjê wykorzystania
zasobów ludzkich oraz materialnych; zwiêkszenie wszechstronnoci pracowników obs³ugi technicznej (dozór, pracownicy fizyczni); nie zwiêkszanie kosztów; zmniejszenie zapasów magazynowych; zmniejszenie o jedn¹
osobê iloci kierownictwa oddzia³u.
Kolejn¹ spraw¹ poruszon¹ na spotkaniu by³o funkcjonowanie systemu
kontroli jakoci w Dziale TGE. W¹tpliwoci strony zwi¹zkowej wzbudzi³
system dowozu pracowników i problem z zabieraniem wszystkich pracowników. Dyrektor naczelny poleci³ sprawdziæ system dowozu.
W punkcie Premia dla pracowników oddzia³ów K-1, K-2 oraz sekcji kontroli jakoci pracodawca przedstawi³ nastêpuj¹c¹ analizê:
1. W Regulaminie Premiowania w Czêci C  Za³¹cznika nr 3 pracownicy
sekcji kontroli jakoci Dzia³u TGE nie s¹ objêci premi¹ kwartaln¹ z
subfunduszu C1.
2. Premia na poziomie 53% adresowana jest do pracowników bezporednio odpowiedzialnych za poziom produkcji. Maj¹c na uwadze
zarówno stopieñ wymaganych kompetencji, warunki wykonywania
prac jak i znaczenie dla utrzymania odpowiednich parametrów mikroklimatu Dyrektor Naczelny widzi mo¿liwoæ podwy¿szenia premii dla
osób wykonuj¹cych monta¿, demonta¿ urz¹dzeñ klimatyzacyjnych w
oddziale wydobywczym do poziomu 46%. Zmiany zostan¹ dokonane zgodnie z trybem przyjêtym w Oddziale.
3. Nagrody z funduszu C1 maj¹ stanowiæ dodatkowy element motywacyjny dla osób bezporednio zwi¹zanych z produkcj¹ i utrzymaniem
ruchu. Kierowane powinny byæ zatem g³ównie do pracowników pionów TG i RM.
4. W chwili obecnej nie jest planowane rozszerzenie zakresu obejmowania funduszu C1
o kolejne dzia³y/oddzia³y.
5. Zostan¹ doprecyzowane pojêcia i definicje wystêpuj¹ce w treci Regulaminu Premiowania.
Sprawa o¿ywi³a dyskusjê o systemie premiowania, jednak¿e Dyrektor
Naczelny wskaza³, i¿ w dalszym ci¹gu trwaj¹ prace w Centrali nad ujednoliceniem Regulaminu Premiowania w Oddzia³ach Górniczych i jeli tylko
pojawi¹ siê jakie nowe informacje w sprawie niezw³ocznie poinformuje
zwi¹zki zawodowe.
Nastêpny punkt dotyczy³ badañ pracowników alkomatami. Zgodnie z
planem pracodawcy przy wejciach na ka¿dy z rejonów Oddzia³u zostan¹
zainstalowane alkomaty, dziêki którym pracownik bêdzie móg³ sprawdziæ
czy w wydychanym powietrzu jest obecnoæ alkoholu.

Problem z parkowaniem tak naprawdê dotyczy ka¿dego rejonu Oddzia³u.
Pracodawca zadeklarowa³ podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do stworzenia
nowych miejsc parkingowych. Dyrektor Naczelny zobowi¹za³ Kierownika
Dzia³u Socjalno-Administracyjnego do przygotowania planu rozbudowy
parkingów na wszystkich rejonach Oddzia³u.
W wolnych wnioskach poruszono tematy bezpieczeñstwa i przeszeregowañ w 2017 r. W kwestii podwy¿ek Dyrektor stwierdzi³, ¿e nie bêdzie
grupowych przeszeregowañ, ale systematycznie bêd¹ przekazywane Kierownikom pionów rodki z funduszu wynagrodzeñ na indywidualne przeszeregowania. W sprawie bezpieczeñstwa Dyrektor Naczelny przedstawi³
informacjê o trwaj¹cych rozmowach z firmami, które mog³yby zaproponowaæ rozwi¹zania ci¹g³ego monitoringu w rejonie wyrobisk eksploatacyjnych w zakresie pomiarów konwergencji i cinienia górotworu . Dodatkowo rozwa¿ana jest mo¿liwoæ wprowadzenia do u¿ytku w 2018 r.
stojaków obudowy hydraulicznej, które umo¿liwi¹ monitorowanie zmian
si³y nacisku stropu na stojak..
Do czêci spraw strony powróc¹ na kolejnym spotkaniu. Terminu nastêpnych rozmów jeszcze nie ustalono.

Jan M. w koñcu
pójdzie do wiêzienia
By³y milicjant Jan M., obecnie mieszkaj¹cy w Osieku ko³o Lubina, odpowiedzialny za kierowanie akcj¹ ZOMO podczas Zbrodni
Lubiñskiej 31 sierpnia 1982 r., w której zginê³y trzy osoby a
kilkadziesi¹t zosta³o rannych, 27 kwietnia 2017 r., po niemal 35
latach od trafi na 3,5 roku do wroc³awskiego wiêzienia przy ul.
Kleczkowskiej.
Jan M. przez blisko 10 lat, od 17 lipca 2007 r. unika³ odsiadki zas³aniaj¹c siê rzekomymi problemami zdrowotnymi. Jak poinformowa³
Tomasz Jówiak z Radia Elka i serwisu miedziowe.pl Wroc³awski
S¹d Apelacyjny utrzyma³ w mocy postanowienie Wroc³awskiego
S¹du Okrêgowego o nieuwzglêdnienie dalszego odroczenia kary.
Jak mo¿na by³o przeczytaæ w uzasadnieniu wyroku: W ocenie bieg³ych, aktualny stan zdrowia skazanego umo¿liwia mu odbywanie
kary w warunkach izolacji pod warunkiem umieszczenia go w zak³adzie karnym posiadaj¹cym oddzia³ szpitalny oraz umo¿liwienia mu
kontynuacji leczenia stwierdzonych u niego schorzeñ, w tym rehabilitacji.
35 lat temu Jan M. kierowa³ oddzia³ami ZOMO, które strzela³y do
ludzi podczas pokojowej manifestacji. 31 sierpnia 1982 r. zginêli:
28-letni Micha³ Adamowicz, 26-letni Mieczys³aw Poniak i 32-letni
Andrzej Trajkowski. Kilkadziesi¹t osób odnios³o obra¿enia. Po odbyciu kary przez Jana M. sprawa ukarania winnych Zbrodni Lubiñskiej zostanie zamkniêta. Niestety ból i cierpienie rodzin po stracie
bliskich pozostanie.

W wieku 52 lat tragicznie odszed³ od nas,
gin¹c  29 marca 2017 r.  na stanowisku pracy,
pracownik KGHM Polska Mied S.A.
Oddzia³ ZG Polkowice-Sieroszowice

p. Bogus³aw Cenian
Spoczywaj w pokoju.
Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu
dla rodziny i znajomych sk³ada:
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ Solidarnoæ,
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ
O/ZG Polkowice-Sieroszowice
oraz Redakcja Pryzmatu

Czy nie kar³owaciejemy?
Ka¿dy dzieñ przynosi nam nowe wyzwania, bombardowani jestemy informacjami dramatycznymi tak jakby kto przygotowywa³ nas
do tego bymy ¿yli w ci¹g³ym strachu i osamotnieniu. Obecny zamêt polityczny i moralny w Polsce jest wiêkszy ni¿ w jakiejkolwiek
poprzedniej epoce, ze wzglêdu na wysoki stopieñ zorganizowania
z³a i nowoczesne metody manipulacji wiadomoci¹, tak¿e zbiorow¹. Dzi wielu uwa¿aj¹cych siê za Polaków nie rozumie ju¿, co
znaczy wiernoæ Ojczynie, jakim skarbem jest duchowe dziedzictwo pokoleñ okupione krwi¹ i ofiar¹ ¿ycia, niewol¹ i wygnaniem
milionów rodaków. Dzi wielu zapomnia³o i nie wie co to jest suwerennoæ i ³atwo sprzedaje j¹ na europejskim bazarze rzeczy zbêdnych. Chyba nie bardzo rozumiemy czym jest niepodleg³oæ i dlaczego komu tak bardzo zale¿y na tym, ¿eby resztki niepodleg³oci z
Konstytucji podtrzymuj¹c potworne zak³amanie odziedziczone po
stanie wojennym. W sytuacji kiedy pod wp³ywem wrogich nam si³
grozi nam ca³kowite zagubienie moralne i religijne niezwyk³¹ pomoc¹ mog¹ byæ uczciwe i rzetelne Polskie a nie polskojêzyczne
media. Czeka nas na pewno dramatyczna próba czy potrafimy byæ
prawdziwie sob¹, Narodem zjednoczonym w mi³oci i solidarnoci.
Narodem rozporz¹dzaj¹cym dojrza³¹ wolnoci¹ ducha i wolnoci¹
moraln¹ - ten egzamin dojrza³oci ci¹gle trwa.
B. Nuciñski

Jak uporaæ siê z wysokimi
ratami kredytu we frankach?
Istnieje mo¿liwoæ zmniejszenia wysokich rat kredytów zaci¹gniêtych w bankach kredytu hipotecznego indeksowanego, waloryzowanego i denominowanego do franka szwajcarskiego poprzez naprawê szkody wyrz¹dzonej obecnoci¹ nielegalnej klauzuli w umowie kredytowej i zwrot nadp³aconej nadwy¿ki indeksacyjnej. Stawk¹
s¹ sumy siêgaj¹ce nawet kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych.

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.
Zbiórka 22 kwietnia o godz. 9:30. Miejscem zbiórki jest stacja Orlen
na lubiñskiej obwodnicy przy drodze krajowej nr 3 (stacja paliw w
kierunku Wroc³awia). 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.

W 2010 roku na listê klauzul niedozwolonych Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafi³ zapis o sposobie przeliczania kredytu
hipotecznego wyp³acanego w z³otówkach, ale indeksowanego we
frankach szwajcarskich. Za niedozwolon¹ uznana zosta³a klauzula,
która pozwala³a bankowi praktycznie dowolnie ustalaæ kurs wymiany. Wpis na listê klauzul niedozwolonych oznacza, ¿e zapis taki nie
wi¹¿e prawnie klienta. Kredytobiorcy maj¹ bardzo siln¹ podstawê
prawn¹ wskazuj¹c¹, ¿e z ich umowy nale¿y wykreliæ nielegalne klauzule co wp³ynie na obni¿enie wysokoci rat.
Zwrotu nadp³aconych rat mo¿na domagaæ siê w ci¹gu dziesiêciu lat
od podpisania umowy, póniej sprawa ulega przedawnieniu. Szczegó³y pod numerem tel. 662 219 316.
Arkadiusz Sahaj

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
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