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rv inxe:rru ll*deraeii Z.ł,iązkórv Zarvodąrwlch Przemysłr: {i}:cmiczntgr_l,

§zklarskie5;rl i {]eranxegnĘt} § Po}scc. iako ie1 Prz+wodnicuąc§ prapl§ przckazać

Paui §tar}$lvi§k{} Radl Stcieracil, będącei t)rgnngfir iilatut()\lĄlm Federacii,

\1,-ypracfJwafie §§ ptlsicdzeniu Rarly lre*leracli *,dniu 18lislclPada l{)1ó r,

rv sprawic prrlpelzyeii §r:misii Hurrrpcislriei dotl,czącci ;ł*wartuŚci kałlrnu

rv nalvęzach ftls forrrwyc}r"

Kad* Ferieracii Związkórv Zawtrdr:wyc}r Przemvsłu {.hr:trlitrl'lcti,'.

Szklar.rkiego t Cęramiczn§go w Ptllrice z rvielką i na}eźytą pfiwagą p<ldclrrłclzi d*

propozycli Komr*ii l-urł:peiskie! doą,czącci zarvarttrści karlmu rv nawr:zagh

fasforowl,ch. fważamy, źe zapisv . prilp§n$§Jane§la rozpr:rządzcnia będą

ł,ng*ż*c interęsr:m Grupy Azot1, a cO 7R ryrt irlzie inłeresorn §fi§zęg{) Pańsrrva.

Po raz kolciny m*zc "tię rlkazać, źę ratowanin rłruintgo rirłldt:wiska <dblr*'aĆ się

będxlc kcrsztem na$ueg$ kraiu, lvcześniei bvł_v to hnuą, {"t)1, 7,ar,nacżanl§

cówruł.ż. źe w o{ręcn*i chlvili fosfarr;texr clrat*ktcryzuiąc,vm się niską znwnrtoŚclą

karlrxu d1.,*ptlrruie Rrts}a. Ł{ł;że się więc okazać, źe dzrałanig ldelmisii

l:iuropeiskiei irędą sprzylać, x, sposób fi}ę znmJefzon},, ulworźeniem nroRłlp*iu

chcmu rtlst,tsklei. Mont:prll takr. tak iak w przvpaclku m.lnrtlrolu gazorvcg()i rn()7C

stać się instnłmentem drl wrąvierania różnega rodzaiu nacisku l1fr

pasz cze gdllr:ych cz łonkórv Ł' nii |,*rapeisl*e i.
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7, pełwyzszvth przyer.yr} iwrfi{affiy *ię rla Pgni $ręmier abv prłttigtalvicięle nase*$rl rrąłlu

rv łlrgar:aeił urrilxyclr :łta$firric f*pr(łe§t*\ryxli i*rcrcs nfl§xcs{} rcldai:xego prztmYsłłr 'ih*rnieenegłl,

{irup* ,\złlty i*kłl _,perełk*" p*lxki*:i cherrłii wy§},t§* *hrq;nreni* i*i inter*sów Przłd nictearłkł:

nreuezciwą ktnkurenc!ą ktt'*r:ł mtlźe naraxić np u*af§ mieisc pra§y pr?§ż Pr'.re*wnikeiw retrudnianYch

pr;łcł spłiłki ią rw*rząec. W n**ze! *ccni* i*t*reg p*Ir*kieh pr*e*wnikÓ§f trrax Pł:lsbiegr: Przcmvsłu

chernicxr:eg{ t l#ylnasa rrwagi p*l*kicg* Rxądu.

Z p*rvyzsrych prrycuy* rnaffi il§d,|ie!ę, żł przedntawirlnr p*wyże! sta*owisk* l(adY F**lcmejr

nie pelzłstałrte bcz odp*więrlei.
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