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PISMO MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W MAN Bus — PKC GROUP POLAND — APLEONA w STARACHOWICACH

Nie od dziś wiadomo, że wiedza jest niejednokrotnie więcej
warta niż pieniądze. Tylko dzięki posiadaniu wiedzy możemy w
miarę swobodnie poruszać się w dzisiejszym świecie. Popatrzmy
na tę sprawę z punktu widzenia związkowego i pracowniczego.
Uważam że pracownik powinien posiadać przynajmniej podstawowe wiadomości z dziedziny prawa pracy, bo to pozwala mu unikać
wykorzystywania przez pracodawcę. A przecież jak widzimy wykorzystywanie to jest na porządku dziennym. Aby nie dać się wykorzystywać pracownik powinien znać swoje obowiązki pracownicze
i swoje prawa. Głównym źródłem praw i obowiązków pracowniczych jest Kodeks Pracy. Są jeszcze różnego rodzaju ustawy okołokodeksowe jak również Rozporządzenia rządowe, ale to już jest
trochę większe wtajemniczenie. Niestety ze swojego doświadczenia związkowego wiem, że z wiedzą dotyczącą praw i obowiązków
pracowniczych nie jest najlepiej, żeby nie powiedzieć, że jest tragicznie. Jest to o tyle niezrozumiałe, że obecnie dostęp do wiedzy
– i to z każdej dziedziny – jest bardzo ułatwiony, a to za sprawą
Internetu. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać odpowiednie hasło, a
zaraz wyskoczy nam wiele stron na których możemy znaleźć odpowiedź na interesujący nas temat.
To, że stan wiedzy pracowników jest na bardzo niskim poziomie
nie oznacza, że nie ma ludzi, którzy jednak sprawą swoich prawa i
obowiązków się interesują. Niestety często zdarza się, że zapisy
kodeksowe są źle interpretowane co sprawia, że pracownika niby
coś wie, ale w praktyce nie wie niczego. Weźmy pierwszy z brzegu
przykład. W Kodeksie Pracy jest zapis, że: „Czas pracy nie może
przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy”. Większość czytających
uznaje, że każda godzina ponad te 8 godzin to godzina nadliczbowa. Nic bardziej mylnego. Słowem kluczowym w tym zapisie jest
słowo „przeciętnie”. Drugim ważnym określeniem jest „w przyjętym
okresie rozliczeniowym”. Jak więc należy ten zapis rozumieć? Ano
tak, że można jeden miesiąc nie pracować w ogóle, a później
przez trzy miesiące pracować dajmy na to po dziesięć czy dwanaście godzin, aby ten nieprzepracowany miesiąc odpracować. W
ogólnym rozrachunku wyjdzie, że pracowaliśmy przez wszystkie
cztery miesiące po 8 godzin. Inną sprawą jest tak zwany wydłużony okres rozliczeniowy zwany potocznie „elastycznym czasem
pracy”. Pracownikom wydaje się, że jeżeli nie będzie podpisanego
porozumienia o wprowadzeniu w firmie „elastycznego czasu pracy” to będą pracować 8 godzin dziennie i nic więcej. Jak udowodniłem powyżej jest to błędne rozumowanie.
Kolejną sprawą to praca w godzinach nadliczbowych. Niejednemu wydaje się, że jeżeli nie chce nadliczbowo pracować to nikt go
do tego nie zmusi. Ostatnio przekonywał mnie o tym jeden z koordynatorów twierdząc, że to tylko jego dobra wola, że zostanie dłużej. I znów kłania się brak wiedzy w tej sprawie. Kodeks Pracy
zobowiązuje pracownika do pracy w godzinach nadliczbowych w
razie: „szczególnych potrzeb pracodawcy”. Co to są te
„szczególne potrzeby pracodawcy” określa pracodawca a pracownik nie może tego kwestionować. Odmowa pracy w godzinach
nadliczbowych może być uznana za niewykonanie polecenia służ-

bowego, za co pracownik może być ukarany karą dyscyplinarną, a
w skrajnym przypadku zwolniony z pracy w trybie artykułu 52 Kodeksu Pracy. Przytaczając powyższe przykłady chciałem pokazać,
że pracownicy nie orientują się, jakie obowiązki na nich nakłada
prawo pracy. Niejednokrotnie pracownicy obwiniają związki zawodowe, że godzą się na jakieś niekorzystne dla nich rozwiązania. W
większości przypadków nie mają oni racji, bo rozwiązania te nakładają przepisy prawa pracy i związki nic do tego nie mają. Patrząc
na problem z innego punktu widzenia należy stwierdzić, że pracodawca stosując zapisy prawa pracy robi to, bo ma do tego prawo.
Każdy na jego miejscu by robił to samo.
NSZZ „Solidarności” poprzez różnego rodzaju działania udaje
się wynegocjować wiele korzystnych dla pracowników rozwiązań,
ale niewiedza części pracowników co do roli związków zawodowych sprawia, że nie doceniają oni tego co wynegocjowano lub
uważają, że im się to należało i pracodawca dał bo musiał. Niejednemu do głowy nie przyjdzie, że aby osiągnąć coś więcej niż to
określa Kodeks Pracy trzeba było wielu zabiegów. Przykładów, że
to tylko dzięki związkom zawodowym pracownicy mają coś dodatkowego jest wiele. Chociażby wydłużona przerwa śniadaniowa,
nagrody jubileuszowe, Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa itp. itd.
Inną sprawą jest to, że związki zawodowe muszą działać w ramach obowiązującego prawa. To, że prawo to nie zawsze jest
korzystne jak również nie na wszystko pozwala to zupełnie inna
sprawa, ale to pracownicy powinni wiedzieć i nie stawiać przed
związkami nierealnych oczekiwań. Pewnych spraw nie sposób
przeskoczyć i czy tego chcemy czy nie musimy się z tym pogodzić. Śmieszne jest na przykład to, gdy ktoś nie chce się do związku zapisać, bo twierdzi, że w firmie się źle dzieje. Albo inny przykład. Ktoś wypisuje się ze związku, bo pracodawca nie podwyższył
mu grupy osobistego zaszeregowania. Przecież to paranoja. Czy
to przewodniczący związku zatrudnia pracowników? Czy to przewodniczący występuje z wnioskiem o awans? Oczywiście, że nie.
Żaden przewodniczący nie ma takich uprawnień. Dlatego zamiast
nie zapisać się do związku lub się z niego wypisać należałoby
plunąć pracodawcy w twarz i poszukać takiego, który by oczekiwania spełnił.
Paradoksem jest to, że częste są przypadki, że związek krytykują i go oceniają ci, którzy do niego nie należą! Jakie do tego
mają prawo? A nie mają żadnego. Muszą się pogodzić z tym co w
firmie jest już. I tu też kłania się niewiedza co do roli związków
zawodowych. A należałoby wiedzieć, że to tylko związki zawodowe uprawnione są do negocjowania z pracodawcą warunków pracy i płacy i tylko one mogą interweniować w najrozmaitszych sprawach pracowniczych. Pracownicy powinni wiedzieć, że sami nic
nie znaczą i są skazani na łaskę i niełaskę pracodawcy. Widocznie
jednak ta świadomość jest niedostateczna, bo znaczna część pracowników do związków nie należy.
Na zakończenie jeszcze raz powiem, że pracownicy powinni
starać się poznawać przepisy dotyczące pracy, bo jest to w ich
interesie. Ignorancja dużo kosztuje i zawsze obraca się przeciwko
ignorantom. Dlatego starajmy się być świadomymi pracownikami.
Jan Seweryn

Budząc się rano, pomyśli jaki to wspaniały skarb żyć, oddychać i móc się radować.
Marek Aureliusz
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Zebranie Komisji Międzyzakładowej

W dniu 4 listopada odbyło się comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej. Jak zwykle pierwszym punktem zebrania było
przyjęcie do Związku nowych członków. Tym razem przyjęto siedem osób. Następnie przewodniczący Jan Seweryn omówił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W
MAN głównym problem jest sprawa tak zwanego elastycznego
czasu pracy o wprowadzenie, którego wnioskuje Zarząd firmy.
Przewodniczący stwierdził, że rozwiązania, które zaproponował
pracodawca są dla pracowników nie do przyjęcia. W czasie rozmów na wydziałach pracownicy bardzo krytycznie odnosili się do
przedstawionych propozycji i postulowali, żeby „Solidarność” nie
wchodziła z Zarządem w negocjacje w tej sprawie. Mając na uwadze opinie pracowników Komisja zdecydowała, że oficjalne stanowisko w sprawie elastycznego czasu pracy zajmie po spotkaniach
prezesa Yavuza z pracownikami, które mają się odbyć w przyszłym tygodniu. Spotkania te będą miały nietypowy charakter, bo
ze względu na pandemię koronawirusa odbędą się za pośrednictwem telebimów, które zostaną zainstalowane na wydziałach. Dla
członków Komisji niezrozumiałe jest, że pracodawca planuje w
przyszłym roku przestoje, gdy z informacji przedstawionych związkom zawodowym wynika, że plany produkcyjne na rok 2022 są na
bardzo wysokim poziomie. Kolejną sprawą o której poinformował
przewodniczący było to, że członek Światowej i Europejskiej Rady
Zakładowej Volkswagena i MAN Mariusz Dzwonek poruszył na
ostatnim spotkaniu Rady MAN TRUCS & BUS sprawę sytuacji w
MAN BUS w Starachowicach. W posiedzeniu Rady udział brał
prezes MAN TRUCS & BUS Andreas Tostmann. Tak, więc prezes
ma informacje o tym, co się w zakładzie w Starachowiach dzieje z
jeszcze innego źródła, bo już wcześniej o sytuacji w MAN BUS był
informowany przez przewodniczącego Jana Seweryna. Kolejną
sprawą jest doprowadzenie przez „Solidarność” do odstąpienia
przez Dział BHP od wymierzania pracownikom kar dyscyplinarnych, ponieważ nie są oni do tego upoważnieni. Kary nałożone
przez BHP zostały anulowane. Jednak o nieprawidłowościach,
jakie miały miejsce została poinformowana Państwowa Inspekcja
Pracy. W dniu 4 listopada w MAN pojawiły się inspektorki PIP i
przeprowadziły rozmowę z przewodniczącym „Solidarności”.
W PKC podpisane zostało porozumienie dotyczące odpracowania
przez pracowników dnia 31 grudnia. Dzień ten będzie dla pracowników dniem wolny. W tej chwili w firmie jest bardzo dużo pracy i
zapowiada się, że w następnych miesiącach będzie tak samo. W
związku z tym firma zapowiedziała, że do wykonania tych wysokich planów produkcyjnych zatrudnionych zostanie około 150
osób w tym ponad 70 osób z Ukrainy. Dodatkowo planuje się
przyjazd dużej grupy pracowników PKC z zakładu w Serbii. Na
wniosek „Solidarności” w PKC odbyła się kontrola PIP, która w
pełni potwierdziła zarzuty „Solidarności”, że pracodawca nie zapewnia pracownikom miejsc do tak zwanego chwilowego wypoczynku. Po kontroli PIP na stanowiskach pojawiły się wreszcie
krzesełka. Niestety w hali na ulicy Składowej, krzesełka były tylko
w czasie, gdy przeprowadzana była kontrola. Po kontroli krzesełka zniknęły. „Solidarność” zapowiedziała, że najprawdopodobniej
zwróci się do PIP o przeprowadzenie powtórnej kontroli w tej
sprawie. Dobrą informacją jest to, że w PKC pracownicy zostaną
objęci tak zwaną „dodatkową opieką medyczną”, co ułatwi im
znacznie dostęp do lekarzy specjalistów. O wprowadzenie tego
świadczenia „Solidarność” wnioskował od kilku lat. Wszystko
wskazuje, że „dodatkowa opieka medyczna” zacznie funkcjonować od stycznia 2022 roku. Część kosztów związanych z tym
świadczeniem pokryje pracodawca, a część pracownik.
W APLEONA wciąż nie ma decyzji czy firma ta w dalszym ciągu
będzie świadczyła usługi w zakresie utrzymania ruchu i sprzątania. Jak informują przedstawiciele MAN-a do przetargu na te usługi zgłosiło się aż dwanaście firm w tym APLEONA, Gegenbauer,
jakaś firma turecka i jakaś szwedzka. Kiedy podjęta zastanie ostateczna decyzja co do obsługi MAN-a nie wiadomo. Na chwile
obecna sprawa wygląda tak, że kolejny termin zakończenia przetargu nie został dotrzymany. Teraz mówi się, że przetarg ma się
zakończyć do końca bieżącego roku. Czy tak będzie nie wiadomo.
Komisja zdecydowała, że podobnie jak w roku ubiegłym członkom
Związku zamiast paczek ze słodyczami wydane zostaną bony
Sodexo. Podstawowa kwota wartości bonu wynosi 150 zł. Jak co
roku przedstawiciele „Solidarności” wraz ze sztandarem wezmą
udział w uroczystości Niepodległości organizowanej przez Urząd
Miasta.
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Elastycznie czy nie?
Jak wiemy kilka tygodni temu Zarząd MAN BUS przedstawił związkom zawodowym plan pracy na rok 2022. W planie tym jest propozycja podpisania porozumienia o wprowadzenie w firmie tak zwanego „elastycznego czasu pracy”. Propozycja zwiera również punkt
dotyczący podwyżki płacy i wypłaty premii rocznej tak zwanego
„dobrowolnego dodatku”. O swoich propozycjach Zarząd poinformował wszystkich pracowników firmy wysyłając do nich pismo. Jak do
tej chwili w sprawie propozycji pracodawcy nie odbyło się żadne
spotkanie ze związkami zawodowymi. NSZZ „Solidarność” uważa,
że propozycje przedstawione przez Zarząd są zaporowe i nie ma
żadnych szans, aby były one przez pracowników zaakceptowane.
Wiemy to doskonale, bo odbyliśmy wiele spotkań na wydziałach.
Ponadto na naszym Forum internetowym wciąż pojawiają się wpisy
w których pracownicy wyrażają opinie na temat pomysłów pracodawcy. Jak nas poinformowano w połowie miesiąca ma się w firmie
pojawić prezes Münür Yavuz. Prezes ma osobiście poinformować
pracowników o sytuacji w firmie, jak również o oczekiwaniach pracodawcy co do „elastycznego czasu pracy”. Spotkanie prezesa z pracownikami będzie miało nietypowych charakter, bo odbędzie się ono
za pośrednictwem telebimów, które mają być zamontowane na wydziałach.
Bony dla członków „Solidarności”
Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ
„Solidarność” w MAN Bus postanawia ufundować dla członków
związku bony podarunkowe Sodexo o wartości 150 zł.
Wartość bonów, które otrzymają wszyscy członkowie Związku, uzależniona będzie od ich stażu związkowego.
1. Osoby, które zapisały się do Związku do 31 sierpnia 2021
roku otrzymają bony o wartości 150 zł.
2. Osoby, które zapisały się do Związku we wrześniu i październiku 2021 otrzymają bony o wartości 100 zł.
3. Osoby, które zapisały się do Związku po 1 listopada 2021
otrzymają bony o wartości 50 zł.
Przeszedł na emeryturę
Kilka tygodni temu na emeryturę przeszedł Krzysztof Wójtowicz.
Działacz związkowy od 1980 roku. Pracował w FSC, STAR S.A i
ostatnio w MAN. Przez wiele lat był członkiem Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”. Koledze Krzysztofowi życzymy wszelkiej
pomyślności i długich lat życia w zdrowiu i w spokoju.
Świadczenia statutowe
NSZZ „Solidarność” wypłaca następujące świadczenia statutowe:
1. Urodzenie dziecka – 400zł
2. Zgon członka Związku – 500zł
3. Zgon małżonka członka Związku – 400zł
4. Zgon członka rodziny – 200zł.
5. Odejście na emeryturę lub rentę – 500zł
6. Odejście na świadczenie przedemerytalne – 500 zł
Za członka rodziny uważa się: dzieci związkowca, rodziców i teściów. Aby uzyskać wypłatę świadczenia należy przedstawić:
1. Dowód osobisty
2. Akt urodzenia (w przypadku urodzenia dziecka)
3. Akt zgonu (w przypadku zgonu członka Związku, jego dziecka,
małżonka, rodziców lub teściów. W przypadku zgonu teściów
należy dołączyć akt małżeństwa związkowca).
Świadczenia wypłacane są w naszym biurze związkowym w godzinach 6.30 – 14.30.
Przed odwiedzeniem biura należy upewnić się, że biuro jest czynne
dzwoniąc pod numer 41 273 47 84.
Dostanie odszkodowanie
Jeden z pracowników zatrudnionych w PKC, któremu nie udzielono urlopu pomimo tego że miał on go zaplanowany, i w czasie
którego miał się udać na opłacone wcześniej wczasy, zażądał od
pracodawcy zwrotu poniesionych kosztów. Pracodawca odmówił
twierdząc, że żądania pracownika są nieuzasadnione. Pracownik
był jednak uparty i zgłosił sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.
Ta stanęła po stronie pracownika i nakazała pracodawcy wypłacenia odszkodowania.
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Premie świąteczne
Tradycją się stało, że na Święta Bożego Narodzenia pracownicy
otrzymują od pracodawców dodatkowe pieniądze. W roku bieżącym w firmach, które obejmujemy swoim działaniem również
takie pieniądze będą wypłacone. Jednak w każdej firmie będą
one w różnej wysokości.
W MAN
Wraz z pensją za miesiąc listopad wypłacony będzie tak zwany
„dobrowolny dodatek”. Jego wysokość to 50% pensji zasadniczej
pracownika. Do otrzymania dobrowolnego dodatku uprawnieni są
pracownicy, którzy:
 Na dzień 30.11.2021r. będą zatrudnieni w firmie i nie będą
znajdować się w okresie wypowiedzenia.
 Zostali zatrudnieni najpóźniej w dniu 1.08.2021r.
 W roku 2021 byli obecni w pracy co najmniej przez 4 miesiące.
 Nie otrzymali w roku 2021 kary dyscyplinarnej (nagany).
Dodatek dobrowolny wypłacony zostanie proporcjonalnie do
okresu zatrudnienia. Prawo do dodatku dobrowolnego przysługuje również pracownikom zatrudnionym w MAN za pośrednictwem
agencji pracy tymczasowej.
Pracownicy MAN otrzymają przy pensji za miesiąc styczeń drugą
część dobrowolnego dodatku w wysokości 15% pensji podstawowej, która uzależniona jest od indywidualnej absencji chorobowej.
do 7 dni absencji

15% dobrowolnego datku

od 7 do 10 dni absencji

8% dobrowolnego dodatku

powyżej 10 dni absencji

0% dobrowolnego dodatku

Przy naliczaniu drugiej części dobrowolnego dodatku nie
uwzględnia się:
 Nieobecności z powodu wypadku przy pracy.
 Nieobecności z powodu zachorowania/kwarantanny/izolacji
pracownika w związku z Covid-19.
W szczególnych przypadkach (długotrwała choroba, pobyt w szpitalu itp.) pracownik ma prawo złożyć do pracodawcy wniosek o
wypłatę dobrowolnego dodatku w pełnej wysokości.
W PKC
Wypłacona zostanie tak zwana nagroda pieniężna. Wysokość
tej nagrody nie jest określona. W roku ubiegłym było to 800 zł.
brutto. Uważamy, że w roku bieżącym powinno to być więcej,
gdyż produkcja jest na znacznie wyższym poziomie niż w roku
ubiegłym. Do nagrody uprawnieni będą:
 Pracownicy niebędący w okresie wypowiedzenia umowy o
pracę.
 Pracownicy zatrudnieni przed 1 września bieżącego roku.
 Pracownicy, którzy nie otrzymali kary dyscyplinarnej (nagany).
Do nagrody pieniężnej na tych samych zasadach uprawnienie są
pracownicy zatrudnieni w PKC za pośrednictwem agencji pracy
tymczasowej.
W APLEONA
Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypłacone
zostanie tak zwane świadczenie świąteczne, którego wysokość
uzależniona jest od dochodu na osobę będącą we wspólnym
gospodarstwie domowym. Ze świadczenia tego wyłączone są
osoby, których dochód przekracza 5000 zł na osobę.
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Dodatkowa opieka medyczna w PKC
Wszystko wskazuje na to, że kilkuletnie działania
„Solidarności” mające na celu wprowadzenie w PKC tak
zwanej dodatkowej opieki medycznej zakończą się sukcesem. Zarząd PKC wybrał już firmę, która takie będzie dla
pracowników PKC świadczyć takie usługi. Jest nią PZU.
Firma przedstawiła już swoją ofertę, a pracownicy zostali z
nią zapoznani. Oferta zawiera kilka wariantów uczestnictwa w programie dodatkowej opieki medycznej. Koszty
uczestnictwa w części pokrywa pracodawca a w części
pracownik. Warto zauważyć, że duży wpływ na wysokość
składki wpłacanej przez pracownika ma to ile osób przystąpi do programu.
Wysokość składki, gdy liczba pracowników, którzy przystąpili do programu dodatkowej opieki medycznej wynosi pomiędzy 30%-60% zatrudnionych.
Składka płacona

13 zł

13 zł

13 zł

Pakiet indywidualny
pracownika
(potrącenie z wyna-

13,10 zł

39,60 zł

73,70 zł

Pakiet Partnerski

38,95 zł

91,95 zł

160,15 zł

Pakiet Rodzinny

64,80 zł

144,30 zł

246,60 zł

Wysokość składki, gdy liczba pracowników, którzy przystąpili do programu dodatkowej opieki medycznej wynosi powyżej 60% zatrudnionych.
Składka płacona
przez pracodawcę
Pakiet indywidualny
pracownika
(potrącenie z wynagrodzenia)
Pakiet Partnerski
Pakiet Rodzinny

13 zł

13 zł

13 zł

7,10 zł

26,60 zł

56,20 zł

26,95 zł

65,95 zł

125,15 zł

46,80 zł

105,30 zł

194,10 zł

by przystąpić do programu dodatkowej opieki medycznej
należy wypełnić deklarację i złożyć ją do działu płacowego
najpóźniej do 6 grudnia bieżącego roku. Zachęcamy do
uczestnictwa w programie, bo znacznie ułatwia to dostęp
do specjalistów. Koszt jest niewielki, a korzyści duże. Dodatkowej opieki medycznej nie należy mylić z ubezpieczeniem na życie, które to ubezpieczenie w PKC także świadczy firma ubezpieczeniowa PZU. PZU obsługuje również
dodatkowy program emerytalny Pracownicze Programy
Kapitałowe (PPK).

Odznaczony działacz „Solidarności”
W dniu 21 października Krzyżem Wolności
i Solidarności pośmiertnie odznaczony został Maciej Gruszczyński. Odznaczenie
w jego imieniu odebrał syn.

Dochód na osobę w gospodarstwie domowym

Wysokość świadczenia

Przyjęliśmy do NSZZ „Solidarność”

0 – 1500 zł.

400 zł.

1501 – 2500 zł.

300 zł.

LISTOPAD

2501 – 40000 zł.

240 zł.

4001 – 5000 zł.

200 zł.
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Wiadomości Związkowe

Amantadyna ratuje życie

Rozmowa z Katarzyną Ratkowską, lekarzem medycyny
>>Doktor Włodzimierz Bodnar, pulmonolog z Przemyśla, ma postepowanie prowadzone przez RPP za leczenie COVID-19 amantadyną. Grożą mu wysokie kary. Jak
Pani ocenia zasadność prowadzenia takich działań?
- Takie działania są skandaliczne. Zarówno wiceprezes
NFZ Bernard Waśko, jak i Rzecznik Praw Pacjenta powinni
podać się do dymisji, bo podejmują działania na szkodę
pacjentów, w czasie gdy ratowanie życia i zdrowia Polaków
jest absolutnym priorytetem.
>> RPP zarzuca przemyskiemu lekarzowi, że stosował
amantadynę poza wskazaniami rejestracyjnymi. Taka
praktyka nie jest jednak niczym nadzwyczajnym?
- Stosowanie leków poza wskazaniami rejestracyjnymi jest
powszechne w medycynie. Wie o tym każdy lekarz. Amantadyna jest lekiem przeciwwirusowym, dr Włodzimierz Bodnar jest specjalistą chorób płuc, który stosując ją od 30 lat w
grypie, zauważył, że jest niezwykle skuteczna w COVID-19.
Od samego początku powinna była się do pana doktora
ustawić w kolejce tzw. Rada Medyczna przy premierze, żeby się dowiedzieć i nauczyć jak leczyć tym lekiem – żeby to
leczenie upowszechnić w przychodniach i szpitalach, aby
ratować życie i zdrowie Polaków. Stało się i dzieje odwrotnie, przez co umarły dziesiątki tysięcy ludzi. W Polsce działa silne lobby przeciw leczeniu amantadyną, które prowadzi
sabotaż przeciw badaniu klinicznemu jej skuteczności w
COVID- 19, które przez to się opóźnia. Profesor Andrzej
Horban twierdzi, że amantadyna jest nieskuteczna, a prof.
Robert Flisiak – że jest toksyczna, co jest kłamstwem. Nie
może być toksycznym lek stosowany w medycynie od 50
lat, z bardzo dobrym skutkiem zarówno przeciwwirusowym,
jak i neurologicznym w zespołach parkinsonowskich, gdzie
jest stosowany przez neurologów, a także nas, psychiatrów.
W chorobie Parkinsona lek ten jest stosowany często u
starszych pacjentów z chorobami współistniejącymi przez
miesiące, a nawet lata, a w COVID- 19 tylko od 7 do 14 dni.
To pokazuje, że jest to lek bezpieczny, w przeciwieństwie
do eksperymentalnych preparatów genetycznych, które
wbrew temu, co wcześniej obiecywano, nie tylko nie dają
skutecznej odporności na koronawirusa, ale powodują groźne powikłania zakrzepowo – zatorowe, autoimmunologiczne, neurologiczne, ze zgonami włącznie, i powinny być
dawno wycofane. Gdyby amantadyna została dopuszczona
do schematów leczenia w przychodniach i szpitalach, już
dawno w Polsce nie byłoby groźby epidemii. Już choćby z
tego powodu Rada Medyczna powinna być zdymisjonowana, a jej członkowie poddani ocenie prawnej.
>> Dokonania dr Bodnara są doceniane na świecie.
Włoski Senat zaprosił go jako jedynego Polaka na debatę o leczeniu COVID – 19.
- Tak, dr Bodnar powinien także w Polsce zostać doceniony
wśród decydentów. Jest doceniany przez pacjentów i wielu
lekarzy. Schemat leczenia COVID – 19, jaki opracował, uratował życie dziesiątkom tysięcy Polaków i ratuje nadal.
>> Pani również leczy amantadyną, z równie pozytywnymi wynikami.
- Tak, mam własne doświadczenie lekarskie niezwykłej skuteczności leczenia amantadyną pacjentów z COVID – 19.
Stało się to w taki sposób, że moi pacjenci w trzeciej fali nie
mogli dostać się do lekarz pierwszego kontaktu, nie mogła
przyjechać karetka, bo ich brakowało, nie mogli dostać się
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do szpitala bo nie było miejsc. Pozostawali w domu i ich
stan się pogarszał, ale po włączeniu amantadyny następowała konsekwentna i trwała poprawa prowadząca do wyleczenia. Umawiałam się na codzienny kontakt z pacjentem
lub jego rodziną, były kontrolowane
dwa razy dziennie podstawowe parametry, jak temperatura,
tętno, ciśnienie, i saturacja, dodatkowo nawodnienie 3 l
dziennie, witamina D 4 – 6 tys. j.m. dziennie, wit. C 1000
mg dzienne, omega – 3, magnez, cynk. W razie potrzeby
współpraca z lekarzem rodzinnym co do włączenia antybiotyków i leków wziewnych.
Naprawdę bardzo ciężko jest mi wytrzymać sytuację tak
ogromnego zakłamania w Ministerstwie Zdrowia. Minister
ciągle straszy nowymi zachorowaniami, a jednocześnie nie
dopilnował szybkiego przeprowadzenia badania klinicznego
skuteczności amantadyny w COVID – 19( na takie badanie
potrzeba 3 tygodni), nie rozpowszechnił leczenia tym lekiem w przychodniach. Wtedy ludzie byliby wyleczeni na
bardzo wczesnym etapie i nie dochodziłoby do przepełniania szpitali, nie trzeba by było zamieniać zwykłych oddziałów w covidowe i pozostali pacjenci niecovidowi mogliby
być leczeni w szpitalach na swoje schorzenia, i wreszcie
nie byłoby potrzeby wprowadzania lockdownów i nauczania
zdalnego. Przede wszystkim ocalono by życie tysięcy ludzi.
Minister zdrowia powinien podać się do dymisji i oceny
prawnej jego działań.
Zamiast leczyć COVID – 19 lekami (amantadyna, iwermektyna, hydroksychlorochina z cynkiem), forsuje się eksperymentalne preparaty genetyczne nawet wśród coraz
młodszych dzieci, mimo że organizmy dziecięce przed covidem bronią doskonale. Według amerykańskiej bazy VAERS
( do której zgłaszane jest zaledwie 1 proc. powikłań) po
przyjęciu tzw. szczepionek przeciw COVID – 19 co miesiąc
umiera około 100 dzieci od 12 do 17 lat na zawały serca,
zatorowość płucną i zapalenia mięśnia sercowego. I ta liczba rośnie. Mimo to polskie niemowlęta i najmłodsze dzieci z
dużym prawdopodobieństwem werbowane z domów dziecka, są wydane koncernowi Pfizer na eksperymenty jak
zwierzęta laboratoryjne, z wielokrotnym złamaniem prawa
polskiego i międzynarodowego dzięki zgodzie Grzegorza
Cessaka, prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Te haniebne eksperymenty już dawno powinny być
zatrzymane przez prokuraturę. Tak, niestety wygląda sytuacja w naszej Ojczyźnie. To te urzędy i te osoby powinny być
pociągnięte do odpowiedzialności.
>> Dziękuję za rozmowę.
Zenon Baranowski
Źródło: Nasz Dziennik

Uśmiechnij się jutro będzie lepiej
***
Dziennikarz pyta prezydenta USA:
- Czy ma pan dowody na to, że Irakijczycy posiadają
broń masowej zagłady?
- Oczywiście, zachowaliśmy wszystkie pokwitowania.
***
Profesor do studenta na egzaminie:
- Proszę pana, czy pan w ogóle chce skończyć studia?
- Tak panie profesorze.
- No to właśnie pan skończył...

