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Określenie „morda w kubeł” to dosadne polecenie, aby w danym temacie się nie wypowiadać i nie dyskutować nawet, gdy
nam się coś nie podoba lub mamy w danej sprawie inne zdanie.
Za czasów komuny obywatel nie miał mieć prawa do swoich poglądów politycznych a nawet, jeżeli je miał to nie mógł ich głośno
prezentować, bo mogło się to dla niego źle skończyć. Modne było
powiedzenie, że „o polityce nie rozmawiamy, bo za politykę się
siedzi”. I rzeczywiście wielu za rozprawianie o polityce siedziało,
ale znacznie więcej miało utrudnioną karierę zawodową i utrudnione życie. Sam tego doświadczyłem, gdy złożyłem wniosek o przydział mieszkania zakładowego. Kierownik wydziału na którym wtedy pracowałem – oczywiście członek PZPR – napisał mi w opinii,
że nie angażuję się politycznie (rozumieć to należało, że mam
inne poglądy niż te, które wtedy obowiązywały) i umieścił na ostatnim miejscu listy. Do przydziału mieszkania rekomendował pewną
panią aktywistę PZPR i ZSMP. Opinia ta przypadkowo wpadła w
moje ręce, gdy likwidowano wydział.
Wydawać by się mogło, że w demokracji wszystko się zmieni i
że nikt nie będzie miał do nikogo pretensji o to, że ma inne poglądy
polityczne, społeczne, religijne jak również, że inaczej ocenia daną
sprawę, czy ma inny sposób na rozwiązanie problemu. I oficjalnie
tak jest. W rzeczywistości jednak jest zupełnie inaczej. Wprawdzie
za mówienie o polityce nikt już nikogo nie zamyka, ale dzieje się
rzecz o wiele gorsza, bo są obszary w które najlepiej się nie zapuszczać, aby nie narazić się na miano oszołoma, głupka, szowinisty, faszysty, czy ciemniaka. W demokracji w dzisiejszym wydaniu
zapanowała można by powiedzieć moda, a właściwie określone
„standardy”, które wyznaczają jakie poglądy są właściwe, a jakie
nie, co można krytykować, a czego nie, jak daną rzecz nazwać, a
jak jej nie nazywać. Jest to tak zwana poprawność, która w rzeczywistości sprowadza się do granic poza które nie należy wychodzić.
Aby zobrazować to o czym mówię podam kilka przykładów.
Niewskazane jest, aby mówić, że drugą wojnę światową rozpętali i
zbrodni podczas jej trwania dokonywali Niemcy. Poprawność nakazuje mówić, że zrobili to naziści. Ktoś niezorientowany w geografii może szukać kraju o nazwie Nazizmlandia, ale nigdy go nie
znajdzie, bo takiego nie ma i nigdy nie było. Kolejny przykład. Nie
wolno mówić o zabijaniu dzieci nienarodzonych, ale należy mówić
o aborcji. Nie wolno mówić, że homoseksualizm to zboczenie czy
choroba, ale że jest to odmienna orientacja seksualna równie dobra jak orientacje inne. Na czarnoskórego nie należy mówić Murzyn. W żadnym wypadku nie należy źle mówić o Żydach nawet
gdy ma się im słusznie coś do zarzucenia, bo od razu będzie się
nazwanym antysemitą. Przykłady można mnożyć. Wszystko to w
praktyce sprowadza się do tego, aby wsadzić „mordę w kubeł” i
nie wychylać się poza granice określone przez poprawność. W
tym miejscu należałoby zapytać, kto granice poprawności wyznacza. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, bo właściwie nie
bardzo wiadomo kto. Są jakieś bardzo wpływowe środowiska,
które potrafią narzucić swoje punkty widzenia, a czynią to bez

konsultowania się ze społeczeństwami lub osiągają swoje cele tak
społeczeństwami manipulując, że przyjmują one nawet najbardziej
absurdalne rozwiązania. Wszystko to dzieje się pod płaszczykiem
dobra, wolności, nowoczesności itp. Skutkuje to tym, że niszczone
są wartości wypracowane przez cywilizację na przestrzeni tysięcy
lat. Poprawność sprawia, że stajemy się nieszczerzy, dostosowujemy się do środowiska w którym przychodzi nam funkcjonować,
boimy się wypowiadać swoich opinii i sami sobie zakładamy kaganiec by jak powiedziałem nie narazić się na epitety.
Wejdźmy jednak na nasze pracownicze podwórko. Nie różni się
ono niczym od standardów obowiązujących w sprawach ogólnoświatowych. W zakładach, które obejmujemy swoim działaniem
pracownik oficjalnie jest osobą najważniejszą. Może on zgłaszać
swoje pomysły, proponować swoje rozwiązania, a z jego opinią
pracodawca bardzo się liczy. Są nawet opracowane specjalne
kodeksy w których określone są prawa (obowiązki również) pracownika. Przeprowadza się ankiety w których pracownicy odpowiadają na pytania dotyczące ich miejsca pracy i stosunków panujących w zakładzie. W rzeczywistości jednak pracownik, który za
dużo się wypowiada, który nie zgadza się z opinią przełożonego
na dany temat nie jest lubiany. Gdyby jedynie o nielubienie chodziło to niechby tam. Nie lubi to nie lubi. Jego sprawa. Niestety
nielubienie bardzo często skutkuje tym, że pracownik jest źle oceniany, pomijany przy awansach, premiach czy podwyżkach płacy.
Nieodosobnione są przypadki przesyłania takiego pracownika do
innego działu, nakładania na niego dodatkowych obowiązków,
poddawaniu nadmiernemu dyscyplinowaniu itp. W przypadku
zwolnień pracownik taki ma ogromne szanse na znalezienie się na
liście osób przeznaczonych do zwolnienia, bo wiadomo, że przełożony bardzo chętnie pozbędzie się pracownika, który w jego opinii
mu „miesza”. Dla większości przełożonych najlepszy jest pracownik, który bez szemrania wykonuje to, co mu się każe, nie dyskutuje, nie zgłasza problemów, przytakuje. To też jest rodzaj poprawności tyle tylko, że w zakładowym wydaniu. Znaczna część
pracowników wiedząc jaka jest rzeczywistość dostosowuje się do
niej, aby mieć święty spokój. Stąd na zebraniach, które odbywają
się w poszczególnych komórkach organizacyjnych nie ma dyskusji. Pracownicy wysłuchają, co przełożony ma do powiedzenia i się
rozchodzą. Dyskusja rozpoczyna się dopiero po zakończeniu zebrania, gdy przełożonego już nie ma. Taka to jest demokracja.
Myślę, że pomimo wszystko nie należy się kryć z własnymi poglądami, a wręcz przeciwnie głośno je wypowiadać i walczyć w
obronie swoich racji. Owszem możemy z tego powodu mieć jakieś
problemy. Możemy być obrzucani jakimiś epitetami. Ale przecież
mamy przyrodzone prawo do własnego postrzegania otaczającej
nas rzeczywistości i do jej komentowania. Gdy wszyscy z tego
prawa będziemy korzystać to dopiero wtedy będzie można powiedzieć, że pracujemy w normalnym zakładzie, że żyjemy w normalnym kraju i na normalnym świecie.
Jan Seweryn

Po co kłamać, skoro wystarczy mówić prawdę, żeby nam nie wierzono.
Guy de Maupassant
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Podwyżka płacy w MAN
Zgodnie z porozumieniem dotyczącym polityki płacowej
na lata 2018-2019 od 1 stycznia bieżącego roku płace
zasadnicze pracowników MAN BUS wzrosły o 3,5%. Warto przypomnieć, że od stycznia 2018 r. płace wzrosły o
6,5%, a ponadto do płacy zasadniczej pracowników włączona została premia z tytułu oceny indywidualnej pracownika (8% pracownicy fizyczni i 5% pracownicy umysłowi).
Od 1 stycznia br. w ramach wynegocjowanego 1% na
podwyżki indywidualne 457 pracownikom podwyższono
grupy osobistego zaszeregowania: 344 to pracownicy
fizyczni; 13 pośrednio produkcyjni; 100 pracownicy umysłowi.
Co z premiami? (MAN)
Po niepodpisaniu przez „Solidarność” porozumienia o dalszym funkcjonowaniu w MAN elastycznego czasu pracy
ogłoszono, że pracownicy nie otrzymają w roku 2019 tak
zwanego dobrowolnego dodatku i premii koncernowej. Co
by nie mówić to będzie to poważny spadek dochodów pracowników, a wszystko to ma nastąpić w roku, który ma
być rekordowym rokiem jeżeli chodzi o ilość wyprodukowanych autobusów. NSZZ „Solidarność” uważa, że pracodawca nie ma prawa pozbawiać pracowników premii rocznej i premii koncernowej, bo obydwie te premii pracownikom się należą bez względu na to czy jest w firmie elastyczny czas pracy czy go nie ma. Ludzie ciężko pracują
dlatego pozbawianie ich dodatkowych pieniędzy jest niedocenianiem ich pracy. Liczymy na to, że pracodawca
przemyśli swoją decyzję i się z niej wycofa. Jeżeli nie to
„Solidarność” będzie zmuszona podjąć działania, które
doprowadzą do tego, że pracownicy otrzymają to, co im
się bezdyskusyjnie należy.
Co z tą premią? (PKC)
Docierają do nas niepokojące informacje, że premia, którą
pracownicy otrzymali przy wypłacie za miesiąc styczeń
została poważnie obniżona. W sprawie tej zwróciliśmy się
do pracodawcy, ale na chwilę obecną nie otrzymaliśmy
odpowiedzi. Pracownicy PKC są rozżaleni, bo obniżenie
premii to obniżenie płacy, a jak wiadomo płace w tej firmie
rewelacyjne nie są. Dziwić się należy, że pracodawca dopuszcza do obniżenie płacy, bo może to skutkować tym,
że będzie miał problem ze znalezieniem pracowników do
wykonania zamówień. Duża rotacja pracowników może
również sprawić, że pogorszy się jakość i terminowość
produkcji.
Spotkanie z prezesem Yavuzem
W dniu 25 stycznia w MAN odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z prezesem MünüremYawuzem. Spotkanie miało charakter zapoznawczy. Prezes
zapowiedział, że będzie się starał uporządkować proces
produkcyjny, dlatego dwa tygodnie będzie przebywał w
Starachowicach, a dwa tygodnie w Ankarze. Mamy nadzieję, że współpraca z nowym prezesem będzie się układała dobrze.
Na roboty…na Węgry
Dziesięciu pracowników MAN wysłanych zostanie do zakładu na Węgrzech, który produkuje dla MAN-a tzw.
„harmonijki”, które stosowane są w autobusach przegubowych. Węgierski zakład nie jest w stanie sprostać zamówieniom MAN-a, gdyż ma problemy ze znalezieniem pracowników. Aby więc zapewnić rytmiczność dostawy
„harmonijek” nie było innego wyjścia jak wysłanie grupy
naszych pracowników. Wyjazd spotkał się z dużym zainteresowaniem, bo zgłosiło się ponad 80 osób. Na wstępie
z wyjazdu wyeliminowani zostali spawacze i lakiernicy,
których wciąż w MAN brakuje. Wyjazd potrwa około pół
roku.

6.02.2019

2

Na następny okres rozliczeniowy (PKC)
Właśnie skończył się czteromiesięczny okres rozliczeniowy
w PKC. Następny okres rozliczeniowy będzie trzymiesięczny i potrwa od lutego do końca kwietnia. W związku z zakończeniem okresu rozliczeniowego pojawił się problem,
bo niektórzy kierownicy proponowali pracownikom, aby pisali wnioski o przeniesienie godzin nadpracowanych na
następny okres rozliczeniowy. Pracownicy byli tym zbulwersowani, bo wiadomo, że chcieliby, aby im za godziny nadpracowane zapłacono. Niestety pracodawca nie był skłonny płacić, stąd pomysł przeniesienia godzin na kolejny
okres rozliczeniowy. Pracownicy dzwonili do nas i prosili o
interwencję. I taka interwencja była, bo wiadomo, że godziny nadpracowane lub niedopracowane powinny być rozliczone do końca okresu rozliczeniowego. Owszem pracownik może wnioskować, aby te godziny przenieść na następny okres rozliczeniowy, ale powinno to nastąpić z jego inicjatywy, a nie z inicjatywy pracodawcy. Wprawdzie przedstawicielka pracodawcy zapewniała nas, że nikt nikogo nie
zmuszał, a jedynie pytał czy pracownik nie ma chęci na
„przepisanie” godzin. Dobrze wiemy jak wygląda dobrowolność, gdy kierownik składa propozycję. Jest to tak zwana
propozycja nie do odrzucenia. Problem z „przepisywaniem”
godzin pojawia się w PKC co jakiś czas. Mając to na uwadze po raz kolejny informujemy i przypominamy zarówno
pracownikom jak i ich przełożonym, że NIKT NIE MA PRAWA ZMUSZAĆ PRACOWNIKA ABY PRZEPISYWAŁ GODZINY Z JEDNEGO OKRESU ROZLICZENIOWEGO NA
DRUGI.
Legitymacje związkowe
Są już do odbioru legitymacje związkowe na podstawie, których będzie sobie można „wyrobić” sobie kartę rabatową do
stacji paliwowych Lotos. Aby taką kartę otrzymać trzeba
podpisać listę zbiorczą, która znajduje się w naszym biurze
związkowym. Listę tę przekażemy do Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, który załatwi tę sprawę.
Zarząd
Apleona HSG Sp. z o.o.
Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ
„Solidarność” zwraca się z wnioskiem o rozpoczęcie rozmów
na temat wzrostu płacy zasadniczej pracowników APLEONA. Uważamy, że kwota podwyżki winna być przynajmniej
równa wysokości podwyżki płacy minimalnej, czyli 150 zł.
Podwyżka powinna wejść od 1 stycznia 2019 roku.
Jednocześnie przypominamy, że wciąż niezrealizowany
jest nasz wniosek o utworzenie w APLEONA taryfikatora
płac.
Przewodniczący Komisji MOZ NSZZ „Solidarność”
Jan Seweryn
Zarząd
PKC GROUP Poland
Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ
„Solidarność” zwraca się z wnioskiem o rozpoczęcie rozmów
na temat wzrostu płacy zasadniczej pracowników PKC
GROUP Poland. Uważamy, że kwota podwyżki winna być
przynajmniej równa wysokości podwyżki płacy minimalnej
czyli 150 zł.
Przewodniczący Komisji MOZ NSZZ „Solidarność”
Jan Seweryn
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Świadczenia statutowe




Zgon członka Związku – 500zł



Zgon małżonka członka Związku – 400zł



Zgon członka rodziny – 200zł.



Odejście na emeryturę lub rentę – 500zł
Odejście na świadczenie przedemerytalne – 500 zł

Świadczenia statutowe wypłacone przez
NSZZ „Solidarność” w 2018 roku
Planowanie urlopów
Rodzaj świadczenia
statutowego
Urodzenie dziecka
Zgon członka związku
Zgon członka rodziny
Odejście na emeryturę
Odejście na rentę
Razem
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Statystyka wypadkowa w PKC – Rok 2018

NSZZ „Solidarność” wypłaca następujące
świadczenia statutowe:
Urodzenie dziecka – 400zł
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Ilość
świadczeń
80
2
65
10
1
158

1. Zgodnie z Art. 163 Kodeksu Pracy pracodawca powinien ustalić
plan urlopów pracowników firmy. Plan urlopu ustala się biorąc
pod uwagę wnioski pracowników.
2. Wymiar urlopu wynosi:
 20 dni jeżeli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat
 26 dni jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 10 lat.
3. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części.
W takim przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
4. Pracodawca zobowiązany jest udzielić na żądanie pracownika i
w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w
każdym roku kalendarzowym.
5. Urlop niewykorzystany w ustalonym terminie należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Dodatek za pracę w porze nocnej
(w PKC i APLEONA)
za styczeń – 2,56 zł/godz.
za luty i grudzień – 2,81 zł/godz.
za marzec, kwiecień, maj, sierpień i wrzesień – 2,68 zł.
za czerwiec i listopad – 2,96 zł/godz.
za lipiec i październik – 2,45 zł/godz.
W MAN dodatek za pracę w porze nocnej wynosi 3,23 zł.
Dodatki do płacy – Apleona
Dodatek szkodliwy – 0 zł.
Dodatek za pracę w warunkach niebezpiecznych – 0 zł.
Dodatek nocny – 2,45 zł. – 2,96 zł.
Nagroda jubileuszowa – 0 zł.
Odprawy emerytalno-rentowe - Jednomiesięczna pensja.

Za sobotę wolny cały dzień
Wiadomo, że za pracę w sobotę pracodawca zobowiązany jest oddać pracownikowi dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego.
Nie wszyscy jednak wiedzą, że niezależnie ile godzin pracownik
przepracował w dniu który jest dla niego wolnym, pracodawca musi
mu oddać cały dzień. Na przykład pracownik dostał polecenie przyjścia w sobotę na cztery godziny, ale pracodawca musi mu oddać
osiem godzin.

Miesiąc

Ilość wypadków

Lokalizacja

Styczeń
Luty
Marzec

1
2
1

Produkcja
Produkcja/magazyn
Produkcja

Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec

0
2
3
1

Produkcja
Produkcja/magazyn
Produkcja
Produkcja

Sierpień

0

Wrzesień

1

Produkcja

Październik
Listopad
Grudzień
Razem

1
3
0

Magazyn
Produkcja
15

Ponadto było jeszcze 2 wypadki, którym ulegli pracownicy
APT czyli w sumie było 17 wypadków.

Statystyka wypadkowa w MAN BUS w roku 2108
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem

Ilość
wypadków
3
6
6
9
10
7
3
6
5
2
2
4
63

Data
15,17,23
1,5,6,15,23,27
1,14,15,16,19,27
4,10,10,10,19,23,24,26,27
7,8,15,21,21,22,24,25,28,28
4,7,15,20,22,28,29
2,4,19
6,8,23,27,27,31
5,10,12,13,17
15,19
7,24
1,5,6,11

Pion Montażu: 25 wypadków
Pion Spawalnia + Lakiernia: 30 wypadków
Pion Logistyki: 5 wypadków
Pozostałe obszary: 3 wypadki
W sumie odnotowano: 63 wypadki pracowników MAN i 49
pracowników APT czyli razem 112 wypadków.

Miejsca do wypoczynku

Pracownikom wykonującym pracę w pozycji stojącej pracodawca zobowiązany jest zapewnić miejsca do chwilowego wypoczynku. Sprawę tę reguluje Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy.
§ 49. [Praca stojąca, siedząca]
1. Przy wykonywaniu pracy niewymagającej stale pozycji
stojącej należy zapewnić pracownikom możliwość siedzenia.
2. Przy wykonywaniu pracy wymagającej stale pozycji
stojącej lub chodzenia należy zapewnić pracownikom
możliwość odpoczynku w pobliżu miejsca pracy w pozycji
siedzącej.
3. Siedziska powinny spełniać wymagania Polskich
Norm.
Informację tę dedykujemy niektórym kierownikom z MAN (z
PKC również) bo okazuje się, że nie wszyscy o tym wiedzą.
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 Premia w tym miesiącu to kpina z pracowników. Tłumaczą że wyro-

bienia nie ma, a to że ludzie na zwolnienia chodzą i my za to też
obrywamy. W sumie pensja pracownika, który był cały miesiąc w
pracy różni się minimalne od osoby, która była na zwolnieniu w danym miesiącu. Ewidentnie nowa dyrektor chce się wykazać i szuka
oszczędności, a najlepiej okraść nas pracowników, którzy odwalamy
brudną robotę. To już nie ten zakład co wcześniej. Tak źle jeszcze
nie było.

 Cyrk na kółkach. Coraz więcej ludzi co pracują już długo się zwalnia
bo nie mogą patrzeć co tu się dzieję. Teraz najważniejszym problemem maszynowni jest złom. Nie ma nic ważniejszego. Już zgłupieli
dosłownie. Szukają chyba dziury w całym żeby coraz bardziej się
pogrążyć.

 Dziś na zebraniu dowidzieliśmy się, że winni odnośnie premii wyro-

bieniowej są ludzie na zwolnieniach. Więc mam pytanie co dzieje się
na maszynowni z pieniędzmi ze zwolnień. Czyżby brali je ci co tak
chętnie przychodzą na nadgodziny mimo ich przepisywania. Panie
Janie czy naprawdę nie da się nic z nieprzejrzystością podziału tych
pieniędzy zrobić?

 Dokładnie

u nas na DAF to samo. Pieniądze znikają, a kierownika
nikt nie pyta bo byłaby obraza i odpowiedzi brak.

 Osoba będąca na L4 nie zaniży ci wyrobienia,

no bo niby jak? Ale

wam głupoty wciskają.

 Na innych działach ta sama śpiewka. Nie ma ludzi i nie ma wyrobie-

nia. Takie kity wciskają i wszyscy wiedzą, że to brednie by tylko kasę
nam zabrać.

 Zabierają nam pieniądze, a na zakładzie w grudniu był ogromny bur-

del między innymi przez przeprowadzki. I przez to były problemy
produkcyjne. I wmawiają nam, że to przez ludzi na L4. Oszuści.

 Ludzie z

karuzeli obudźcie się ile można tak pracować jak roboty?
Większa norma coraz mniejsze pieniądze. Robimy codziennie po
około 130 wiązek, a im ciągle mało. To czasem ponad nasze siły.
Mówią, że mamy tyle robić żeby nie przychodzić w soboty. No, ale
jakim kosztem. Praca w ciągłym biegu bez odpowiedniego wynagrodzenia. Niby że ludzie chodzą na zwolnienia i dlatego premii nie ma.
Ale takie ich prawo. Każdy może zachorować. Naprawdę jesteśmy
tylko ludźmi. Wszyscy się śmieją, że AP1 zapierdziela, kierownika
pewnie klepią po plecach, że największy dział sobie tak wyszkolił,
zaoszczędził pieniądze firmy. Premia ucięta o ponad połowę! Trzeba
się w końcu odezwać i coś zrobić, a nie dawać się tak wykorzystywać!

 Zgadzam się w 100%. Duże tempo, dużo pracy, marne zarobki, niepewność jutra. Atmosfera fatalna

 Jest gorzej niż źle. Najgorszy dział na całym zakładzie to AP1. Nigdy

tak nie było jak jest teraz. Kobitom się w głowach poprzewracało, jak
można dać się tak oszukiwać i wykorzystywać. To widać gołym
okiem że robi się ponad normę za marne grosze. Dlaczego nikt się
za to nie weźmie? Dokąd będziemy tak ciężko harować? Zdrowia jest
coraz to mniej, a norma z kosmosu. Coraz to wyższa. Niech każdego
dnia stanie ktoś z przełożonych i zobaczy jak wygląda praca na AP1.
Wtedy będzie mógł coś powiedzieć na ten temat, a nie wymądrzać
się. Jak atmosfera się nie poprawi i wysokość premii to mało kto zostanie. Ludzie już zaczynają szukać pracy i uciekać do innych zakładów bo tu nie idzie się utrzymać za takie śmieszne pieniądze.
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Ilość oddanej krwi przez członków AKHDK

Na Forum napisano – PKC

piątek RAMĘ na Składowej odwiedził kierownik i też straszył że
premii może już nie być bo są problemy z wysyłkami bo monterzy nie
robią całych zleceń tylko oddają po kilka wiązek. Ale jak tu robić
wszystko jak nie ma z czego? Samemu bez mała trzeba wszystkie rury
dociąć no i przewody sobie załatwić żeby mieć z czego montować.
Nowych stołów przybyło, a ulmer jest jeden tylko i dwie nawijarki, które
ledwo się kręcą. Na Radomskiej było nie do pomyślenia takie coś.
Przewody były na stojakach, skończył się przewód to się brało i robiło
dalej, a teraz trzeba po każdą szpulę chodzić i na bieżąco nawijać, a to
schodzi 10 min na szpulę. Kierownik straszy że brama otwarta, że
będzie pisał wnioski do dyrekcji o rozwiązanie umowy jeśli nadal nie
będzie robione wszystko na zleceniu. Tylko kto tam będzie robił jak z
tego co wiem to 2 albo 3 osoby są już na wypowiedzeniu bo chcą same odejść.
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Nazwisko i Imię
Bąk Piotr
Bidziński Łukasz
Cebula Artur
Deląg Arkadiusz
Dudek Artur
Dudek Michał
Franecki Marcin
Gałka Tomasz
Golaś Kamila
Gołąbek Mariusz
Gut Tomasz
Janus Marcin
Karyś Konrad
Kiełbasa Andrzej
Kleczaj Krzysztof
Kocia Andrzej
Kosakowski Piotr
Kowalski Jacek
Kowalski Waldemar
Kwiatkowski Krzysztof
Lange Rafał
Litwinek Sławomir
Loranty Łukasz
Mazur Łukasz
Morawski Szymon
Niewczas Michał
Nowak Piotr
Orczyk Damian
Romański Waldemar
Ryś Dariusz
Sokołowski Marcin
Spadło Sebastian
Szydełko Dariusz
Szmalec Mariusz
Szmit Leszek
Tomczak Marcin
Wiecha Grzegorz
Wolański Mariusz
Zięba Miłosz

Ilość oddanej krwi
w 2018r
(w ml.)
900
2250
2250
1350
1350
1350
2250
1350
900
2250
900
900
900
1800
1800
1350
2250
2250
2250
900
450
2700
450
2250
2250
450
900
1800
900
1800
1350
2250
1350
1350
2250
2700
900
2250
1350

Ilość oddanej
krwi ogółem
(w ml.)
8100
5850
11700
9000
16480
5400
18450
15120
1800
13500
4950
18200
6300
6700
21190
3600
10800
19520
35910
18450
4950
27900
18900
23400
4750
5850
20250
8100
1580
81250
15300
11750
17550
23850
3150
10800
12150
13800
10350

Podaruj 1% podatku dla Klaudii Klimek
Podopiecznej Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, chorej na ciężką autoimmunologiczną chorobę przewodu pokarmowego zwaną Leśniowskiego –
Crohna.
Klaudia od 17 lat choruje na ciężka postać choroby Leśniowskiego – Crohna
gdzie po kilku operacjach w wyniku choroby straciła całe jelito grube. Funkcjonuje dzięki stomii. Obecnie jest poddawana leczeniu biologicznemu i jest
pod opieką Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Przebieg
choroby jest bardzo oporny, gdyż choroba nadal postępuje i pogłębia się w
jelicie cienkim. Bardzo prosimy Wszystkich, którzy chcieli by pomóc w leczeniu Klaudii o przekazanie na jej pomoc swojego 1% podatku, które znacznie
ułatwi nam walkę z chorobą naszej córki, zakupie lekarstw, stosowaniu
drogiej diety i dojazdy do kliniki.
Za okazaną pomoc dziękują rodzice Klaudii.
W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000037904
W rubryce „informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” podaj:
13228 Klimek Klaudia
POMÓŻ MI!!!
Mam na imię Antoś. Urodziłem się 27.05.2015r. Zdiagnozowano u mnie
padaczkę lekooporną i porażenie mózgowe czterokończynowe. Od urodzenia uczęszczam na rehabilitację, która mam nadzieję pomoże mi samodzielnie usiąść a w przyszłości stanąć na moje małe nóżki.
Twój 1% podatku to dla mnie ogromna pomoc dzięki, której będę mógł
cieszyć się dzieciństwem.
Przekaż swój 1% podatku dla Antosia
Dane Fundacji: „Dorośli Dzieciom”
27-200 Starachowice, ul. Kilińskiego 26
Nr KRS 0000243743
Z dopiskiem: „Darowizna dla Antosia Plewińskiego”
Z całego serca dziękuję za pomoc.

