B

I

U

L

E

T

Y

N

|

L U T Y

2 0 1 6

R .

Stop uchodźcOM

T

rwająca 4,5 roku wojna w Syrii wywołała ogromny exodus
swoich obywateli. Szacuje się,
że z terenów objętych wojną domową uciekło ponad 10 mln. osób.
Prawie 700 tysięcy uchodźców dotarło w 2015 roku do Europy. Skala
tego zjawiska przekroczyła wszelkie
wcześniejsze przewidywania! Jak
w tle tych wydarzeń rysuje się przyszłość Polski? Według wcześniejszych umów międzynarodowych
nasz kraj musi przyjąć do końca
2017 roku 7 tysięcy uchodźców.
Przed dalszą uległością naszego
rządu wobec UE i polityką pro-imigracyjną, zaprotestował Paweł Kukiz
lider Ruchu Kukiz’15. 21 stycznia
2016-ego roku ogłosił ogólnopolską
zbiórkę podpisów pod referendum
w sprawie przyjęcia imigrantów.

Jako przedstawiciele 13-ego
okręgu obejmującego swoim zasięgiem miasto Kraków oraz powiaty:krakowski, olkuski i miechowski
już pierwszego dnia rozpoczęliśmy
działania! Poprzez organizację codziennych zbiórek podpisów pod
referendum przez członków Ruchu
Kukiz’15 i zaktywizowanie dużej ilości sympatyków i wolontariuszy, zetknęliśmy się z przychylną aprobatą
społeczną i dużym odzewem. Słuszna
idea przedsięwzięcia połączyła wiele

środowisk antysystemowych,które
biorą udział w naszej akcji. Pomagają Ruch Narodowy i Młodzież
Wszechpolska. Współpracują z nami
partia KORWiN, Ruch Szczęść Boże,
KNP oraz grupy patriotyczne i kibicowskie. W trakcie rozmów na ulicach spotykamy się ze zrozumieniem
i jesteśmy pozytywnie odbierani. Ludzie chętnie się podpisują i dziękują
nam za zajęcie się tak ważnym zagadnieniem. Nasza aktywna działalność
spowodowała,że mamy już ponad
4 tysiące podpisów. To sukces, ale też
duże poświęcenie i zasługa wszystkich przyjaciół z Ruchu Kukiz’15
naszego okręgu oraz zwolenników
uczestniczących w akcji zbierania
podpisów. Dla wszystkich duże brawa i gratulacje – Potrafisz Polsko!
Piotr Kubiczek

Aktywność klubu poselskiego KUKIZ’15 (Tydzien od 8.02 do12.02)

UJEMNY PODATEK
DOCHODOWY zamiast 500+

W

środę 10.02. Klub Kukiz’15
zaprezentował
na konferencji prasowej szczegóły koncepcji Ujemnego
Podatku Dochodowego, która jest
alternatywą dla forsowanego przez
rząd programu „500+”.
Dzień wcześniej poseł Rafał
Wójcikowski przedstawił tę koncepcję na posiedzeniu sejmu: https://
w w w.youtube.com/watch?v=lbvo8OBQX7o (posiedzenie sejmu
09.02); https://www.youtube.com/
watch?v=9PyCs41wo1Y (posiedzenie sejmu 10.02)
Ujemny podatek dochodowy
polega na tym, że podatnik, który
nie osiągnął w danym roku podat-

kowym określonego przez ustawodawcę dochodu, otrzymuje dodatek
w wysokości brakującej różnicy.

W przypadku kwoty 10 tys. złotych
podatnik, który zarobi w danym
roku 8 tys. złotych, otrzyma część

brakującej kwoty w formie świadczenia pieniężnego wypłacanego
przez Urząd Skarbowy na zasadzie
zbliżonej do zwrotu podatku.
Posłowie Kukiz ’15 proponują połączenie tego instrumentu z ulgą prorodzinną naliczaną od całkowitych
kosztów pracy, rozszerzając obecnie
funkcjonujące ulgi na dzieci w PIT.
Zalety:
n Zmniejszenie klina podatkowego
n Zmniejszenie szarej strefy
n Radykalne zmniejszenie bezrobocia
n Osiągnięcie efektu jak w Ustawie
Wilczka
n Radykalne podniesienie płacy
minimalnej bez obciążania pracodawcy
Koncepcja Ujemnego Podatku
Dochodowego została opracowana
przy współpracy z ekspertem Markiem Kułakowskim z Fundacji Progresywnej. Koncepcja ta bazuje na
modelu „Negative Income Tax”, opisanym w 1962 roku przez wybitnego ekonomistę Miltona Friedmana
w pracy „Kapitalizm i Wolność”.
AT

BIULET YN | LUT Y 2016 R.

Działania Kukiz’15 w kraju
Region białostocki
Poseł Adam Andruszkiewicz zaangażował się w sprawy Polaków
na Wschodzie oraz pomoc osobom niepełnosprawnym. Odbył
także spotkania z lokalnymi samorządowcami oraz otwarty dyżur
w Grajewie. W regionie rozpoczęła
się zbiórka podpisów pod referendum w sprawie przyjęcia uchodźców do Polski, zorganizowana została także manifestacja przeciwko
utworzeniu ośrodka dla islamskich
imigrantów w Białymstoku i Olecku. Adam Andruszkiewicz wziął
także udział w kampanii społecznej
„Kocham Polskę”.
Region gdyński
W rejonie gdyńskim poseł Małgorzata Zwiercan systematycznie
spotyka się ze swoimi wyborcami.
Rozmowy dotyczą przede wszystkim seniorów, zdrowia i spraw
związanych z okręgiem wyborczym. Biuro Poseł Małgorzaty
Zwiercan czynne jest codziennie,
a poza dyrektorem biura, dyżury pełni także na zmianę kilku
asystentów. 8 stycznia pani Poseł
odbyła rozmowy z Prezydentem
Gdyni dotyczące funkcjonowania systemu opieki i wsparcia seniorów. Natomiast 11 stycznia
w Warszawie wzięła udział w spotkaniu Rady Programowej Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia
się. Dzień później odbyła naradę
z dyrektorem PARPA dotyczącą
utworzenia spójnego systemu fi-

nansowania leczenia uzależnień.
W połowie stycznia Pani poseł
spotkała się w Słupsku z Panią
Ewą Sobolewską – Kanclerzem
Akademii Pomorskiej. Rozmowa
dotyczyła lokalnych problemów
Słupska oraz biura poselskiego
w Słupsku. Później spotkała się
także z Pawłem Cybulskim, z którym rozmawiała o ewentualnych
lokalizacjach biura poselskiego
w Słupsku. Na początku lutego
w Gdyni odbyła się narada Ruchu
Kukiz’15 w sprawie koordynacji akcji referendalnej. Następnie
pod gdyńskim Infoboxem odbyła
się konferencja prasowa zorganizowana, dotycząca organizacji
zbiórki podpisów pod wnioskiem
o referendum w sprawie przyjęcia
uchodźców. W konferencji poza
Panią poseł Małgorzatą Zwiercan
udział wzięli działacze Kukiz’15
m.in. koordynatorzy akcji na Pomorzu, a także asystenci społeczni
Pani poseł – Leszek Kilichowski
oraz Radek Farion oraz przedstawiciele pozostałych środowisk
wspierających referendum.
Region krakowski
Na krakowskim rynku zorganizowana została zbiórka podpisów
pod referendum w sprawie przyjęcia uchodźców. W zainicjowanej
przez Ruch Społeczny Kukiz’15
zbiórce wzięły udział partia KORWiN, Szczęść Boże, KNP oraz Ruch
Narodowy. Wspólna idea zjednoczyła środowiska wolnościowe,

Region częstochowski
Poseł Tomasz Jaskóła wystosował pytanie o zatrudnienie Marka Balta i Łukasza Giżyńskiego
w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym. Jaskóła
skierował także do dwóch ministerstw interpelację poselską
w sprawie wątpliwości, czy miasto Częstochowa powinno płacić
podatek dochodowy od korzyści
za utrzymywanie w czystości
jego terenów, przez Wspólnoty
Mieszkaniowe. Tomasz Jaskóła
przedstawił również sprawozdanie z trzy miesięcznego pełnienia
mandatu poselskiego (można je
obejrzeć na youtube). W styczniu poseł zrobił happening poli-

tyczny mający na celu zwrócenie
uwagi na tablicę upamiętniająca
„bohaterów armii radzieckiej”,
która wisi na budynku Politechniki Częstochowskiej. Był to
protest przeciwko upamiętnianiu tak zwanego „wyzwolenia”
Częstochowy. Policja wysłała do
interwencji kilkanaście radiowozów, co więcej pilnowała komunistycznej tablicy przez kilka dni.

antysystemowe i patriotyczne. Na
początku lutego przez dwa dni liderzy krakowskiego okręgu pracowali nad planem strategicznym dla
okręgu 13. Ludzie z różnych środowisk, różnorodni doświadczeniem
i wiekiem połączyli siły aby wyjść
naprzeciw potrzebom mieszkańców Krakowa.
Region elbląski
W Elblągu odbyło się oficjalne
otwarcie biura poselskiego posła
Andrzeja Kobylarza. Dobiegają
końca przygotowania do uruchomienia punktu bezpłatnych porad
prawnych dla mieszkańców okręgu
elbląskiego oraz rozmowy ws. stałego stanowiska dla osób pokrzywdzonych przez instytucje finansowe. Poseł Andrzej Kobylarz odbył
spotkanie z prezydentem Elbląga,
podczas którego omówione zostały najważniejsze sprawy związane
z bieżącymi problemami miasta
oraz kwestie związane z rozwojem
portu morskiego w Elblągu. Dyskusja toczyła się również wokół planowanego przez rząd kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej oraz
prac Komisji Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej, której poseł
jest członkiem. Poseł Kobylarz odbył także spotkanie z burmistrzem
Tolkmicka. Na spotkaniu omówiono problemy gminy związane z nieczynną Koleją Nadzalewową, którą
burmistrz chciałby reaktywować.
Ponadto dyskutowano o planowanych inwestycjach gminy oraz możliwym wsparciu niektórych z nich
ze środków budżetu państwa. W regionie została zainicjowana akcja
zbierania podpisów za referendum
przeciw przyjęciu przez Polskę
uchodźców. Konferencja prasowa
nt. akcji referendalnej wywołała
duży odzew w lokalnym społeczeństwie. Do biura spływają listy od
osób, które samodzielnie zaangażowały się w zbieranie podpisów.
Region katowicki
W lutym z udziałem Kukiz’15 odbyła się Debata o Onkologii w Polskim Radio Katowice, Debata
o Śląskości (Klub Pokolenie w Chorzowie). Odbyło się także spotkanie
dotyczące Funduszy wspierających
stowarzyszenia (dotacje rządowe,
unijne itp.), spotkanie z Prezyden-

tem Miasta Chorzów oraz spotkanie z samorządowcami z miast
z okręgu 31. W regionie prowadzona jest także zbiórka podpisów
– STOP UCHODŹCOM. Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowane zostały natomiast pytania w sprawie zmiany
struktury funkcjonowania komisariatów policji w Łaziskach Górnych
i Orzeszu.
W tym tygodniu planowane jest
spotkanie z Prezydentem Siemianowic Śląskich oraz spotkanie z władzami Związku Górnośląskiego,
a także spotkanie z przedsiębiorcami w sprawie projektu ustawy
o podatku od sprzedaży detalicznej.
Planowane jest także doradztwo
prawno-społeczno-obywatelskie dla
mieszkańców okręgu 31 oraz otwarty wykład Posła Grzegorza Długiego
w Wyższej Szkole Bankowej.
Region lubelski
Poseł Jakub Kulesza zorganizował
konferencję prasową w sprawie
zbierania podpisów pod referendum, informująca o akcji „STOP
Uchodźcom”. Poseł odbył także
12 spotkań indywidualnych z obywatelami. W lutym reprezentacja
Posła brała udział w obchodach
76 Rocznicy Deportacji Polaków
na Sybir oraz reprezentowała Posła
podczas koncertu charytatywnego
na rzecz chorego chłopca, koncert
ten był objęty patronatem. Patronatem Jakuba Kuleszy objęta została
także zbliżająca się impreza „Bieg
krokiem wilczym” która odbędzie
sie 27 lutego.
20 lutego planowane jest także
spotkanie w sprawie zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum
oraz zgłaszania deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia Kukiz’15.
Region płocki
W lutym poseł Marek Jakubiak
i jego asystenci brali udział w wielu
spotkaniach, m.in. w spotkaniu wigilijno-noworocznym środowiska
żołnierzy AK Batalionu „Miotła”,
a także w sesjach samorządów lokalnych. Uruchomiona została akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie
przyjęcia uchodźców. W Ciechanowie przeprowadzone zostało walne zgromadzenie oddziału OW16

BIULET YN | LUT Y 2016 R.

Stowarzyszenia „Kukiz’15”. Zostały utworzone dwa koła terenowe,
w Ciechanowie i w Sochaczewie.
Otwarto dwa Biura posła Jakubiaka. Pierwsze w Ciechanowie, drugie w Płocku, a niebawem powstanie trzecie, w Sochaczewie.
Region radomski
8 lutego w Biurze Poselskim Posła
Roberta Mordaka miało miejsce
spotkanie radomskiego środowiska Kukiz’15 z super ciekawym
Gościem. Arek Sajnok, bo o nim
mowa, jest licencjowanym trenerem I klasy Polskiego Związku
Strzelectwa Sportowego a także
Prezesem Klubu Sportowego „Akademia Strzelecka – Ragun Radom”.
Gość wprowadził zgromadzonych
w zagadnienia prawne obowiązujące aktualnie w naszym Kraju,
dotyczace posiadania broni. Wywołał tym ożywioną dyskusje na
ten temat. Atrakcją wieczoru była
prezentacja kilku jednostek broni
którą Sojnok „przytaskał” ze sobą.
Kolejne spotkanie radomskich „Kukizowców” odbędzie się wkrótce na
strzelnicy (na razie pneumatycznej), a wiosną będzie ostre strzelanie na strzelnicy w pod radomskim
Piastowie. Organizatorzy zaprasza-

ją wszystkich chętnych Strzelców
do Radomia. Kontakt: Artur Łepecki 603 071 303.
„Kukizowcy” z Radomia zapraszają także na kolejne poniedziałkowe
spotkanie radomskiego środowiska Kukiz’15. Odbędzie się ono 15
lutego o godz. 18.00 w Biurze Poselskim Roberta Mordaka. Oprócz
omawiania bieżących spraw, będzie można posłuchać osoby, która
przebywała w Syrii tuż przed wybuchem wojny i ma super ciekawe
obserwacje na temat tamtejszych
stosunków. Obserwacje zupełnie
różniące się od propagandy mediów systemowych.
Region toruński
17 lutego w Toruniu o godz. 17:00
w Centrum Dialogu im. Jana
Pawła II odbędzie się Konferencja: „Uchodźcy i imigranci – czy
„bomba” demograficzno-kulturowa zagraża Europie?” Wstęp na
Konferencję wolny. Na Konferencji
wystąpi poseł na Sejm RP Paweł
Szramka oraz Jaromir Łutaszyński – specjalista ds. terroryzmu.
Po zakończeniu konferencji zbierane będą podpisy pod wnioskiem
o referendum ws. przyjmowania
uchodźców.

Region opolski
Dnia 11 stycznia zostało otworzone biuro poselskie posłów Pawła
Kukiza i Pawła Grabowskiego

współpracy w regionie na rzecz samorządów. Na wiosnę planowane
jest otwarcie drugiego biura posel-

w Brzegu. Biuro jest otwarte od
poniedziałku do piątku w godz.
10-16. Dyżur poselski Pawła Grabowskiego odbywa się w każdy poniedziałek w godz. 14-20. W biurze jest prawnik, który świadczy
bezpłatną pomoc prawną dla okolicznych mieszkańców. W styczniu
poseł Paweł Grabowski odwiedził
wszystkie powiaty w województwie opolskim, spotykając się ze
wszystkimi starostami i burmistrzami miast powiatowych, wynikiem czego będą wyjazdowe
dyżury poselskie w 8 miastach
na Opolszczyźnie. Spotkania te
zarysowały również możliwości

skiego w Opolu. Na Opolszczyźnie
aktywnie działa też Komitet Referendalny prowadzący akcję zbierania podpisów pod referendum ws.
imigrantów. Komitet dysponuje
busem, którym przemieszcza się
po województwie opolskim zbierając aktywnie podpisy. Ponadto
poseł Paweł Grabowski sam osobiście angażuje się w zbiórkę podpisów - dwukrotnie odbył poranną
podróż pociągiem: z Brzegu do
Wrocławia oraz z Brzegu do Opola
umożliwiając tym samym złożenie
podpisów pod referendum mieszkańcom Brzegu, pracującym poza
miastem.
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Region tarnowski
W sobotę 30 stycznia odbyło
się otwarte spotkanie z Pawłem Kukizem, w którym wzięło udział ponad 300 osób.
W wyborach uzupełniających
do Rady Miejskiej w Proszowicach na miejsce Posła Norberta
Kaczmarczyka mandat radnego uzyskał Marcin Czerwiec
z komitetu Kukiz’15. Pokonał
on w wyborach przeprowadzonych w jednomandatowych
okręgach wyborczych kandydatów popieranych przez PiS
i PO. Marcin Czerwiec został
pierwszym w Polsce samorządowcem startujących z komitetu Kukiz’15. Także 30 stycznia
zostało otwarte biuro poselskie
w Proszowicach (w czwartek
planowane jest otwarcie biura
poselskiego w Tarnowie). Poseł
Norbert Kaczmarczyk prowaRegion warszawski
W regionie warszawskim trwa akcja zbiórki podpisów w sprawie
rozpisania referendum związanego
z przyjęciem uchodźców. Działacze Kukiz’15 zapraszają na wielką,
cotygodniową zbiórkę podpisów
w Warszawie przy stacji metra Centrum na tzw. Patelni. W każdy piątek
w godzinach 14 – 17 wolontariusze
zbierają podpisy i pozyskują nowych
działaczy. Środowisko Kukiz’15 zaprasza także do biura Pawła Kukiza,
gdzie będzie można złożyć podpis
lub pobrać formularz potrzebny do
zbiórki. Godziny otwarcia: poniedziałek- piątek od 9:00 do 17:00.
Działacze Kukiz’15 wesprą żołnierzy z Nangar Khel. Zbiorą się przed
budynkiem Sądu Najwyższego, przy
Placu Krasińskich w Warszawie,
w dniu rozprawy – w środę, 17.02.16
od godz. 9.30, aby wyrazić wsparcie.

Region zielonogórski

dzi prace nad ustawami dotyczącymi rolnictwa - sprzedaż
bezpośrednia, ochrona ziemi,
a także zajmuje się sprawą rolników poszkodowanych przez
firmę skupującą tytoń z regionu
małopolski i świętokrzyskiego.
Norbert Kaczmarczyk udanie
interweniował w sprawie zamykanych szkół w gminie Kazimierza Wielka – szkoły nie
zostaną zamknięte.
Chcą pokazać, że najwyższy czas
zakończyć sądową batalię o winę
lub niewinność siedmiu polskich
żołnierzy.
Region sieradzki
Pod koniec grudnia poseł Tomasz
Rzymkowski oficjalnie otworzył
swoje biuro w Kutnie. Z tej okazji odbyła się konferencja prasowa, na której parlamentarzysta
poinformował o swoich planach,
skomentował bieżące wydarzenia
w krajowej polityce i przedstawił
swoją poselską aktywność. Po konferencji prasowej odbyło się spotkanie opłatkowe z najbliższymi
współpracownikami. W styczniu
otwarto filię biura w Łowiczu. Na
konferencji prasowej poseł poinformował dziennikarzy o złożonej
przez siebie interpelacji w sprawie
likwidowanych połączeń kolejo-

Poseł Jarosław Porwich na początku lutego po raz kolejny spotkał
się z osobami zainteresowanymi
w tworzeniu struktur szeroko pojętego ruchu Pawła Kukiza. Poseł
spotkał się także z lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami
chcącymi budować i propagować
w regionie idee spółdzielni socjalnych. W działalności posła
pojawił się temat obwodnicy
w Krośnie Odrzańskim, co prawdopodobnie skończy się zbiórką
podpisów w tej sprawie. Ruch
planuje także mocną aktywność
związaną ze zbiórką podpisów
ws. referendum. W tym tygodniu
odbędzie się zbiórka podpisów
i konferencja dla mediów w Słubicach, gdzie dochodzi do szeregu naruszeń przez tzw. „uchodźców”, którzy pokonują granicę
wych między Łowiczem a Warszawą. W połowie stycznia poseł
i starosta powiatu kutnowskiego
Krzysztof Debich gościli w Ministerstwie Zdrowia, w którym odbyli
rozmowę z dyrektorem Gabinetu
Politycznego Tomaszem Matynią.
Spotkanie dotyczyło problemów
kutnowskiego szpitala. Panowie
omówili jego sytuację finansową
i rozważyli sposoby uzdrowienia
zadłużonej placówki. W połowie
stycznia odbyło się także pierwsze otwarte spotkanie posła z wyborcami. Parlamentarzysta klubu
Kukiz’15 odwiedził Konstantynów
Łódzki, którego mieszkańcy przybyli do sali Konstantynowskiego
Stowarzyszenia
Śpiewaczo-Muzycznego im. Fryderyka Chopina,
aby zadać posłowi pytania w interesujących ich sprawach. Owocem
tej wizyty były dwie interpelacje
poselskie: w sprawie wycofania

i powodują spory strach wśród
mieszkańców. W miejscu gdzie
istnieje realne zagrożenie od ich
strony, zostanie wyrażone jasne
stanowisko. W Gorzowie organizowany będzie Marsz Żołnierzy
Wyklętych, wspierany będzie bieg
upamiętniający bohaterów oraz
przeprowadzony zostanie przedpremierowy pokaz filmu „Historia Roja”.
z użycia szczepionek i w sprawie
zapewnienia dojazdów do pracy
niepełnosprawnemu mieszkańcowi
Konstantynowa Łódzkiego. Pod koniec stycznia poseł Tomasz Rzymkowski poinformował dziennikarzy
na konferencji prasowej o rozpoczęciu akcji zbierania podpisów
pod wnioskiem o przeprowadzenie
referendum w sprawie przyjmowania uchodźców. W lutym Tomasz
Rzymkowski spotkał się w Zgierzu
z wójtem gminy Zgierz Barbarą
Kaczmarek. Rozmowa dotyczyła problemu imigrantów z byłych
republik ZSRR przebywających
w ośrodku w Grotnikach. Poseł
pytał o nastroje społeczne i dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowaniem ośrodka. W Aleksandrowie Łódzkim Tomasz Rzymkowski
spotkał się z działaczami byłego
komitetu referendalnego.
Paweł Maciak

Kukiz’15 za złagodzeniem przepisów
o przemysłowej uprawie konopi

K

lub Poselski Kukiz ’15 chce
uregulować kwestie prawne
związane z dostępem do
konopi indyjskiej i jej wykorzystania w celach medycznych oraz
przemysłowych. W związku z tym
w poniedziałek 08.02 posłowie
Klubu zorganizowali w sejmie kon-

ferencję prasową „Konopie – pomost między przeszłością a przyszłością”. Obecnie bardzo trudno
jest uzyskać zezwolenie na uprawę
przemysłową, co skutecznie zniechęca polskich rolników do uprawy tej rośliny. Jednocześnie na
nasz rynek trafiają opatentowane

kannabinoidy. Kukiz’15 ma zamiar
ułatwić dostęp do konopi na zasadzie oświadczenia o zasiewie składanego przez rolnika do lokalnych
władz, które mają przejąć większość obowiązków związanych ze
zgłoszeniami.
AT

BIULET YN | LUT Y 2016 R.

Co się działo w Sejmie? – Głosowania

G

łosowanie nad ustawą
o świadczeniu wychowawczym – czyli tak zwane 500
zł na dziecko. Co ciekawe faktycznie
w ustawie jest na każde dziecko tylko co do pierwszego jest kryterium
dochodowe. Jak do niego odnieśli się
posłowie Kukiz’15?
Złożyli dwie poprawki, a dokładnie poseł Wójcikowski dotyczące:
Zmiany definicji pierwszego
dziecka na „jedyne lub najstarsze
dziecko w rodzinie; w przypadku
dzieci urodzonych tego samego
dnia, miesiąca i roku, będących
najstarszymi dziećmi w rodzinie,
pierwsze dziecko oznacza jedno
z tych dzieci wskazane przez osobę”
oraz zmianę aby program zaczął
funkcjonować od 30 czerwca nie od
30 września. Ma to na celu danie 3
miesiące rządowi/ Sejmowi na ocenę i poprawę budżetu czy założeń
programu w razie jakiś komplikacji.
Jak głosowano? Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że w Klubie nie
ma dyscypliny a tym razem przy głosowaniach nie było nawet rekomendacji jak głosować. Rekomendację
co do głosowań przekazują posłowie
znajdujący się w określonych komisjach gdzie był procedowany projekt. Zazwyczaj też to oni występują
w imieniu Klubu przy wygłaszaniu
stanowiska w sprawie proponowanych ustaw.
Głosowanie w Klubie: Za ustawą:
14 posłów, Przeciw 11 a wstrzymało
się 13.

Na tym posiedzeniu były także
omawiane dwa projekty Kukiz’15:
zmiana konstytucji w kwestiach
Trybunału (lex Rzymkowski – od
imienia posła Rzymkowskiego,
który był pomysłodawcą) oraz
sprawozdanie Komisji do Spraw
Unii Europejskiej o poselskim projekcie uchwały w sprawie polityki
imigracyjnej państwa polskiego
na forum Unii Europejskiej (czyli
projekt zobowiązujący rząd do nie
przyjmowania narzuconych kwot
imigrantów). Pierwszy projekt głosami Kukiz’15 oraz PiS został przesłany do dalszego procedowania
w komisji a sprawozdanie Komisji
wzywające do odrzucenia uchwały
odrzucone.

Nasze dzieci naszą przyszłością

K

ukiz’15 współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, takim przykładem jest Fundacja Polak Polakowi
Przyjacielem która między innymi
wspiera Polskie dzieci i rodziców
na emigracji walczących z organizacjami socjalnymi typu Barnevernet w Norwegii, Social Work
Services w Szkocji, Jugendamt
w Niemczech.
Nasz działacz w Norwegii pan
Adam Stalerzuk wraz z organizacjami pozarządowymi zajmuje się
sprawą wzmocnienia naszych placówek dyplomatycznych o dodatkowy
personel. Osoby pracujące na tych
stanowiskach miały by w obowiązku
pracę nad przypadkami niesłusznie
odbieranych Polskich dzieci, dzieci

odebranych rodzinom z problemami,
oraz co najważniejsze by dzieci przebywające tymczasowo w rodzinach
zastępczych nie zatraciły tożsamości
rodzinnej i narodowej. Niebawem zostanie przygotowany raport z opisem
stanu zagrożenia procederem odbierania dzieci przez służby socjalne.
Należy pamiętać że nasze dzieci
to nasza przyszłość, jeżeli nie będziemy o nie dbać i walczyć, to w przyszłości one nie będą czuły się w obowiązku walczyć o Polskę.
Gdziekolwiek na świecie jesteśmy zawsze jesteśmy Polakami,
i rząd który reprezentuje Naród
Polski i Polskich obywateli musi
nas bronić przed wszelkimi zagrożeniami.
Adam Stalerzuk

Ponad to Sejm pracował nad:
Odrzuceniem projektu ustawy
o zmianie ustawy kodeks postępowania karnego – jest to cofnięcie
reformy, która zakończyła proces
inkwizycyjny w postępowaniu karnym. Co to znaczy? W procesie inkwizycyjnym sąd musiał wyjaśnić
wszelkie wątpliwości. Dlatego procesy trwały niezmiernie długo a sąd
wyręczał prokuratora m.in. jeżeli nie
sam powołał świadków/ekspertów
także przeciw oskarżonemu (sic!).
Obecnie mamy proces kontradyktoryjny gdzie prokurator oraz obrońca
mają przedstawić wszystkie dowody
na winę oraz niewinność a sąd na ich
podstawie ma wyrokować. Zmusza
to prokuratorów do pracy. Obecnie

głosami PiS projekt ten nie został
odrzucony.
Sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Projekt dotyczył
naprawy luki gdzie w sprawach cywilnych banki korzystały z obniżonej
stawki maksymalnej za pozew przysługującej konsumentom oraz producenta rolnego. Za było 32, przeciw
6 i jeden poseł się wstrzymał.
Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy. Założenie nowelizacji
polegało na tym, żeby zakazywać odbierania dzieci rodzicom ze względu
na ubóstwo za wyjątkiem sytuacji
gdy zagrożone jest dobro dziecka.
Do projektu poseł Wilk złożył poprawkę, uznając, że sformułowanie
dobro dziecka rozszerza a nie zawęża
możliwość odebrania dziecka. Poprawka posła dotyczyła dokładnego
określenia, że odebranie dziecka może
jedynie nastąpić w przypadku bezpośredniego i realnego zagrożenia życia.
Poprawka została odrzucona. Natomiast za przyjęciem całości projektu za było 14 posłów, przeciw 2 a 24
wstrzymało się.
Sprawozdaniem Komisji Łączności z Polakami za Granicą o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie
upamiętnienia 80. rocznicy deportacji Polaków do Kazachstanu. Cały
Sejm był Za.
Dominik Mazur

Zlikwidujmy gabinety polityczne

Z

łożyliśmy projekt ustawy
likwidującej ponad 10 000
etatów obsadzanych wyłącznie z partyjnego klucza. Takie rozwiązanie przyniosłoby oszczędności
w kwocie co najmniej 500 mln złotych rocznie. Na naszej stronie opublikowaliśmy wynagrodzenia i wiek
członków gabinetów politycznych
we wszystkich resortach - na podstawie oficjalnych danych. Wicemarszałek Stanisław Tyszka złożył interpelacje do wszystkich ministrów
w celu uzyskania szczegółowych
informacji finansowych o kosztach

dla budżetu państwa związanych
z obsługą takich etatów oraz zakresie
obowiązków powierzonych poszczególnym gabinetom.
Piotr Kowalski

gabinetypolityczne.pl
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Klub Poselski Kukiz’15 wyważa
drzwi do Sejmu dla obywateli

D

o tej pory, aby mieć prawo udziału w działaniach Sejmu trzeba było być posłem
lub współpracować ściśle z partiami. Dla
pozostałych Sejm był niedostępny – nawet osoby
korzystające z prawa do obserwowania posiedzeń
Sejmu muszą się zgłosić na 48h przed z prośbą
o przepustkę. Ale posiedzenia to tylko mały wycinek prac Sejmu: są przecież Komisje, spotkania
Zespołów Parlamentarnych oraz działalność samych Klubów Poselskich. A jak wiadomo, do tych
już zwykli obywatele bez zaproszenia partyjnego
nie mają wstępu.
Ten fakt chce zmienić Klub Kukiz’15 projektem – Otwarty Sejm.
Pierwszym filarem Projektu jest swobodny
dostęp - bez rygoru przynależności partyjnej bądź
znajomości – do praktyk dla każdego chętnego
studenta. Miejsca dla takich osób czekają w biurze prawnym lub w biurze medialnym. Studenci

będą brać aktywny udział w ich działaniach. Będą
pomagać i doradzać, czyli intensywnie pracować
na rzecz kraju. Liczba miejsc na praktykach jest
nieograniczona.
„Klub stawia na młodych ludzi - studentów
– dostaną szansę zobaczenia w jak wygląda polska demokracja w jej sercu, czyli Sejmie. Już teraz
przecież decydują o Polsce. Niech poczują jakie
wyzwania i konsekwencje z tego wynikają” – mówi
Dariusz Pitaś Dyrektor Biura Kukiz’15.

Drugim filarem jest zmiana w zasadach tworzenia zespołów parlamentarnych. Aktualnie według Regulaminu Sejmu zespoły mogą tworzyć
tylko posłowie wraz z senatorami. Klub Poselski
Kukiz’15 złoży projekt zmian w Regulaminie,
który ma wyważyć drzwi Sejmu dla obywateli
i stworzyć nową platformę współpracy obywatel-władza, a mianowicie zespoły parlamentarno-społeczne. W tej kwestii pozostaje pytanie czy
inne Klubu poprą ten pomysł?
Ostatnim trzecim filarem jest nawiązanie szerokiej współpracy ze społecznymi, proobywatelskimi organizacjami pozarządowymi, ponieważ to
one od wielu lat badają i znają doskonale problemy
społeczne. Co więcej mają już gotowe rozwiązania
dla tych problemów! Klub już teraz korzysta z ich
doświadczenia, raportów oraz specjalistów. To oni
mają być społecznym think- tankiem Kukiz’15.
„Ruch Kukiz’15 jest ruchem obywatelskim,
posłowie są na służbie społeczeństwa. W kampanii mówiliśmy, że będziemy reprezentować pozapartyjne środowiska. Projekt Otwarty Sejm jest
z pierwszym pewnym krokiem w tym kierunku.”
– mówi Dariusz Pitaś.
Dominik Mazur

Stowarzyszenie na rzecz nowej
Konstytucji zarejestrowane

CYTAT MIESIĄCA

Zebranie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia – 23 luty

W

e wtorek, 1 lutego Stowarzyszenie na rzecz nowej
Konstytucji Kukiz’15 zostało oficjalnie zarejestrowane przez Sąd
– to dzień długo oczekiwany przez nas
wszystkich. Rok 2015 dostarczył nam
wiele emocji, tych dobrych i tych nieco
trudniejszych, ale to właśnie każda kolejna przeszkoda wzmacniała nas coraz
bardziej i dodawała sił do dalszej walki
o przywrócenie państwa obywatelom.
Nie budzi żadnych wątpliwości to, iż
wdrożenie gruntownych zmian w naszym kraju jest konieczne.
„Podstawą sprawnego zarządzania
państwem w sposób demokratyczny
i bezpieczny jest odpowiednio skonstruowany akt prawny najwyższej
mocy prawnej w kraju, czyli Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Sytuacja w Polsce i na świecie zmienia
się w zastraszającym tempie, co czyni
Konstytucję niedostosowaną do dzisiejszych realiów. Zapisy prawne w Konstytucji są nieprecyzyjne, więc można
je interpretować na wiele sposobów,
co prowadzi do tego, iż każda władza
dostosowuje ten akt prawny do swoich potrzeb. Konstytucja powinna być

godna obywateli, a według aktualnie
istniejącej Sejm może nie uznawać woli
obywateli. Dokument ten jest sprzeczny
z interesem obywatelskim. Nie chroni
obywateli, a władzę rządzącą.” – mówi
Paweł Kukiz.
Zmiana Konstytucji jest priorytetem
w celu przywrócenia Państwa Obywatelskiego. Wymaga to jednak zaangażowania obywateli w politykę. Przez ostatni
rok wiele osób poświęciło dużo swojego
zdrowia i cennego czasu na budowanie
Obywatelskiego Ruchu, który nie zrodziłby się, gdyby zabrakło takich cech
jak dobroć serca, uczciwość i ideowość.
To dzięki tak wspaniałym ludziom jesteśmy teraz trzecią siłą w Sejmie! Ale
jak mówił Józef Piłsudski: „Zwyciężyć
i spocząć na laurach to klęska.” Dlatego
to dopiero początek naszej drogi, ponieważ możliwość wdrożenia wielu zmian
w naszym kraju wymaga pomocy, doradztwa i zaangażowania bardzo wielu
obywateli, czyli każdego z Nas.
Zatem serdecznie zapraszamy do
współpracy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w życie obywatelskie
i wspólnie z nami dokonywać zmian
w celu przeciwdziałania problemom

życia codziennego, zapisując się do naszego Stowarzyszenia na rzecz nowej
Konstytucji Kukiz’15. Do dnia dzisiejszego na samej poczcie elektronicznej
ruchkukizakontakt@gmail.com zgłosiło się ponad 1450 osób chętnych do nas
dołączyć, a wiemy, że jest Nas znacznie
więcej. Już za tydzień, 23 lutego odbędzie się pierwsze zebranie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia, gdzie
omówione zostaną wszelkie niezbędne
sprawy m.in. budowa struktur, sposób
i harmonogram działania czy kwestie
składki członkowskiej.
Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do Stowarzyszenia na rzecz
nowej Konstytucji Kukiz’15 prosimy
o kontakt na e-mail podany poniżej
(e-mail z informacją o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia). Zostaną
Państwu przesłane wszelkie niezbędne
informacje: deklaracja, instrukcja wypełnienia deklaracji, statut, adresy biur
poselskich oraz informacje o aktualnych akcjach Ruchu Kukiz’15. Deklaracje można wypełnić również w biurach
poselskich posłów Klubu Kukiz’15.
Ewelina Sztab
ruchkukizakontakt@gmail.com

Budujemy przy pomocy Stowarzyszenia szeroki ruch społeczny. Bądźmy w tym razem!

Statut Stowarzyszenia,
Adresy biur poselskich

www.ruchkukiza.pl

Podstawowym powodem
mojego wejścia
w politykę jest troska
o przyszłość dzieci
i wnuków, nie tylko
moich ,lecz także moich
sąsiadów, znajomych,
wszystkich obywateli!
Polskę trzeba oddać
młodym ludziom.
Jak się z nami można
kontaktować:
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Prosimy kontakt wszystkich
zainteresowanych
współpracą przy tworzeniu
biuletynu.

