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Prezydium NSZZ Pracowników AMP SA
8 czerwca 2020 roku w sali konferencyjnej HUT–
PUS po ponad 2 miesięcznej przerwie związanej z pandemią
koronawirusa odbyło się spotkanie Prezydium Związku. W spotkaniu udział wzięli przewodniczący zarządów zakładowych z
AMP SA, ponieważ głównym tematem spotkania było wypowiedzenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w AMP SA.
W pierwszej części spotkania omówiono działania Związku od
ogłoszenia pandemii koronowirusa w Polsce. Od 23 marca
pracujemy zdalnie lub przebywamy na „postojowym” dlatego
osobiste spotkania były ograniczone. Pomimo to Zarząd Związku podjął decyzję, iż od kwietnia w siedzibie związku pełnione
były na stałe dyżury. Dyżurowali przewodniczący i wiceprzewodniczący Związku. Spotkania Prezydium były prowadzone on
line. Dzięki codziennym spotkaniom przewodniczący zarządów
zakładowych otrzymywali wszystkie informacje, które były przekazywane przez dział HR i zespół antykryzysowy powołany w
Spółce. Ponadto wszystkie sprawy związkowe można było załatwić on line bądź telefonicznie. Zebranym skrótowo przypomniano najważniejsze wydarzenia z mijających miesięcy 2020 roku.
- 18 marca otrzymaliśmy informację o wstrzymaniu przygotowań
do uruchomienia wielkiego pieca i stalowni. Dla przypomnienia
głównym argumentem zarządu, przemawiającym za taką decyzją, był światowy spadek produkcji i szerząca się pandemia
COVID 19, choć olbrzymie środki zostały już wydatkowane i
piec de facto był przygotowany do odpalenia.
- 25 marca podjęliśmy decyzję o zawieszeniu składek związkowych na kwiecień i maj.
- 30 marca 5 organizacji związkowych, bez „Solidarności” z Dąbrowy Górniczej, porozumiało się w sprawie zawieszenia do
końca maja rozmów dotyczących podwyżek płac na rok 2020 i
wypłacenia z Funduszu Świadczeń Socjalnych bonów na święta
Wielkanocne. Uważaliśmy, że w tym trudnym dla nas wszystkich czasie takowe rozmowy po prostu nie przyniosą oczekiwanego efektu.
- Związek wsparł służbę zdrowia zakupując dla szpitala im. St.
Żeromskiego w Krakowie 1000 maseczek oraz wziął udział w
akcji wsparcia finansowego
- 29 kwietnia podpisaliśmy, po miesięcznych negocjacjach porozumienie postojowe. W imieniu wszystkich związków zawodowych podpisy na tym dokumencie złożyli przedstawiciele trzech
reprezentatywnych związków działających w koncernie. Porozumienie było oparte, o zapisy wynegocjowane wcześniej spółce.
Jednakże aby pracodawca mógł otrzymać pieniądze z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach musieliśmy podpisać
nowe, zgodnie z rządową Tarczą Antykryzysową. Mając na
względzie dobro firmy postanowiliśmy to porozumienie podpisać, choć zdawaliśmy sobie sprawę, że dotknie ono dużą część
pracowników, a najbardziej tych z naszego oddziału. Ta decyzja
miała być ostatnią powodującą zmniejszenie płac pracowników
AMP SA. Szybko nasze nadzieje zostały zgaszone, najpierw
jednostronnie zawieszono składki na PPE, a dopełnieniem tego
dyktatu było wypowiedzenie Zakładowego Układu Zbiorowego
Pracy i Porozumień Okołoukładowych.
W drugiej części spotkania o sytuacji spółek zależnych mówił
wiceprzewodniczący Tomasz Ziołek. W większości z nich pod-

pisano lub wynegocjowano porozumienia postojowe lub ograniczające czas pracy i płacy o 20 proc., zawieszono wypłaty premii, czy odpraw emerytalno-rentowych, na okres od 2 do 3 miesięcy. Niestety w kilku spółkach zawieszono ZUZP i poinformowano związki zawodowe o możliwości zwolnień grupowych.
Najgorsza sytuacja jest w spółkach świadczących usługi dla
ArcelorMittal Poland. Dopóki jeszcze są pieniądze z tarczy nie
mówi się o zwolnieniach, ale jeżeli one się skończą, a sytuacja
nie poprawi to będzie dramat. Pracodawcy zasłaniają się trudną
sytuacją i Tarczą Antykryzysową. Trzeba dobitnie powiedzieć,
że gdyby nie stanowcza postawa związków zawodowych cięcia
byłyby znacznie większe.
W kolejnej części spotkania sprawy organizacyjne przedstawił
kol. Józef Kawula. Przypomniał nasz udział w programie Norweskim - „Systemy informacyjne w kierunku zwiększania świadomości na temat równości płci w sektorach przemysłowych”. 20
maja odbyło się on-line pierwsze na ten temat spotkanie, w którym udział wzięło 30 osób. Następne spotkania, również będą
się odbywać przez internet. Zakończenie planowane jest w IV
kw tego roku w większym gronie jeżeli nic nie pokrzyżuje planów. W maju miała odbyć się Konferencja Sprawozdawcza naszego Związku. Niestety musieliśmy odłożyć ją w czasie. Mamy
nadzieję, że uda się ją nam zorganizować w połowie września,
jak zniesione zostaną kolejne obostrzenia.
W kolejnej części spotkania przedstawiono sytuację finansową
Związku w tym zmiany dotyczące zapomóg losowych, regulaminu dotyczącego dofinansowanie do pobytu w „Chacie pod Pustą” oraz zmiany w preliminarzu wydatków Związku.
Następnie członkowie Prezydium przystąpili do dyskusji na temat wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
oraz Porozumień Okołoukładowych, a także wyrażenia poparcia
dla wniosku związku zawodowego „Solidarność” z Dąbrowy
Górniczej, wzywającego zarząd ArcelorMittal Poland do cofnięcia decyzji o wypowiedzeniu Układu. Ożywiona dyskusja doprowadziła do wypracowania stanowiska związku skierowanego do
prezesa AMP SA Pana Marca De Pauw, które przedstawił przewodniczący Krzysztof Wójcik.
NSZZ Pracowników AMP SA z olbrzymim zaskoczeniem i
niezadowoleniem przyjął informacje o wypowiedzeniu ZUZP i Porozumień Okołoukładowych w AMP SA. Działania Spółki postrzegamy
jako odpowiedź na brak zgody związków zawodowych na kolejne
obniżanie wynagrodzeń pracowników.
Tą decyzją Zarząd spółki praktycznie przekreśla możliwość prowadzenia rozmów w ramach dialogu społecznego, który i tak był bardzo osłabiony decyzjami AMP SA. Zarząd Spółki i osoby doradzające podjęcie tak złej decyzji stają się odpowiedzialni za sytuację,
która w kolejnych miesiącach może doprowadzić do niepokojów
społecznych.m
O zaistniałej sytuacji i nastrojach społecznych jesteśmy zmuszeni
poinformować władze państwowe, władze samorządowe oraz zainteresowane media.
Oczekiwane przez AMP SA wsparcie strony związkowej na terenie
Polski jak i UE w obecnej sytuacji staje pod olbrzymim znakiem
zapytania.
Prezydium NSZZ Pracowników AMP SA jako pierwszą reakcję na wypowiedzenie ZUZP podjęło decyzję o rozpoczęciu akcji
protestacyjnej poprzez oflagowanie siedzib związkowych Cd str nr 2
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oraz wywieszenie banerów protestacyjnych. Nasze
działanie w kolejnych dniach będzie zależne od wspólnej decyzji
związkowego komitetu protestacyjnego.
Apelujemy do Zarządu Spółki o cofnięcie decyzji o wypowiedzeniu ZUZP w AMP SA.

Prezydium Związku do czasu udzielenia odpowiedzi na nasze
wystąpienie wstrzymuje się z podjęciem dalszych działań związanych z wypowiedzeniem ZUZP. Prezydium poparło stanowisko ZOK Solidarność uznało także, że jak najszybciej powinno
odbyć się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych
sygnatariuszy ZUZP by wypracować wspólną strategię po wypowiedzeniu przez pracodawcę Układu. W burzliwej dyskusji
przeważały głosy członków Prezydium by nie bojkotować rozmów tylko przystępując do negocjacji zagwarantować sobie
negocjacje partnerskie bez dyktatu pracodawcy.
K.W.
Sytuacja w Spółkach
Kolejne tygodnie pandemii przyniosły pogorszenie sytuacji w większości Spółek hutniczych. Na szczęście nie odnotowano zachorowań. Dwa przypadki, które wystąpiły na początku
pandemii nie spowodowały innych zakażeń. Niestety stan finansów i zamówień jest na bardzo niskim poziomie. Pomimo otrzymania pomocy ze strony rządu najbliższa przyszłość rysuje się
w ciemnych kolorach. Kurczą się rynki zbytu, maleją zamówienia przede wszystkim z AMP, a uzyskane środki pomocowe
kończą się. AMP wprowadzając kolejne ograniczenia dotyczące
remontów, inwestycji, a nawet normalnego utrzymania ruchu w
Spółce powoduje, iż wiele firm zastanawia się nad wdrożeniem
zwolnień grupowych, a nawet rozważa ogłoszenie upadłości
Spółek. Dla przykładu w ubiegłym tygodniu Zarząd Spółki HUTPUS otrzymując kolejne wypowiedzenia (Cognor) świadczeń
żywieniowych przy spadku posiłków w AMP SA i innych Spółkach hutniczych zaczął rozważać wszystkie warianty, w tym i
upadłość firmy. Choć takie zagrożenia są realne to musimy
także reagować na propozycje porozumień, które przesyłają
pracodawcy, a które generalnie w swych zapisach sięgają do
„kieszeni” pracowników. W wielu spółkach zarobki pracowników
spadają już poniżej minimalnej płacy krajowej. Niestety nie
wszędzie zarządy spółek chcą „dzielić tą biedę” wśród wszystkich zatrudnionych. Dochodzi do dzielenia pracowników na
lepszych i gorszych. Przedstawiciele naszego Związku reagują
w takich sytuacjach. Nie zgadzamy się automatycznie na przesyłane porozumienia obniżające wymiar czasu pracy i wielkość
tzw postojowego. Dużą rolę pełni w tych działaniach nasz prawnik związkowy. Wszystkie porozumienia są z nim konsultowane. Na razie te działania skutkują ale obawiamy się kolejnych
projektów „tarczy antykryzysowej”. Obecny rząd z każdym projektem daje pracodawcom oręż do podejmowania jednostronnych decyzji, skutkujących głównie możliwościom ograniczenia
wynagrodzeń i wielu świadczeń pracowniczych.
Obecnie negocjowane są porozumienia w Spółkach: HUT-PUS
i AM DS. W obu firmach mamy nadzieję na zawarcie kompromisowych porozumień.
T. Ziołek
Walne Zebranie Delegatów MPKZP AMP S.A. O/ Kraków
9 czerwca 2020 roku w HUT-PUS z zachowaniem środków ostrożności (maseczki, środki dezynfekcyjne) odbyło się
Walne Zgromadzenie Delegatów MPKZP O/Kraków. WZD
otworzył Przewodniczący Zarządu MPKZP kol. Mirosław Kopeć. Gośćmi WZD byli: Kierownik MPKZP Pani M. Szumilas
oraz Wiceprzewodnicząca NSZZ Pracowników AMP SA kol. H.
Szpakowska. Po wybraniu prowadzącego WZD (kol. K. Bąk),
przedstawieniu i zatwierdzeniu przez delegatów porządku obrad została powołana Komisja Mandatowa i Komisja Uchwał i
Wniosków. Następnie Komisja Mandatowa zgodnie z listą Delegatów wybranych na WZD (47 delegatów) stwierdziła obecność
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35 osób, co stanowiło 74% ogółu delegatów. Na tej podstawie
stwierdzono ważność WZD MPKZP. W części WZD Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalność
MPKZP. Rozpoczynając sprawozdanie przypomniał skład Prezydium i Zarządu, podkreślił również bardzo dobrą współpracę
z Księgowością MPKZP. Na koniec 2019 roku MPKIZP liczyła
8505 członków, w tym 5451 emerytów i rencistów. W AMP stan członków na koniec 2019r wynosił 1830 osób.
(zanotowano spadek o 112 członków w stosunku do 2018r) W
Spółkach - stan członków na koniec 2019r wynosił 1224 osób.
(zanotowano spadek o 148. członków w stosunku do roku
2018). EiR - stan członków na koniec 2019 r wynosił 5451 osób
(zanotowano spadek o 226 członków w stosunku do roku 2018). Stan wkładów członkowskich: średni wkład na koniec 2019r
kształtował się na poziomie 5857,49 zł i był wyższy w stosunku
do roku 2018 o 280,16 zł. Średni stan zadłużenia wynosił w
roku 2019r 2718,86.zł i był niższy o 96zł. W 2019 r z Funduszu
udzielono:
1262 pożyczek gotówkowo-ratalnych na łączną kwotę 14 096
964,52 zł. Średnia wysokość pożyczki w 2019 r była wyższa w
stosunku do 2018 r i kształtowała się na poziomie 11 170,00 zł.
185 pożyczek krótkoterminowych na kwotę 81 050 zł, której
średnia nosiła 438,00 zł. 809 zapomóg bezzwrotnych (B) na
kwotę 266,450 zł. (mniej o 24 zapomogi niż w ubiegłym roku,
kwota zmniejszyła się o 6400zł). Średnia zapomoga w roku
2019 wynosiła 329 zł. 735 zapomóg pośmiertnych na kwotę
1 605 400 zł (był to wzrost o 47 zapomóg i kwotę 151 600 zł w
stosunku do ubiegłego roku).
Podsumowując statystyki należy stwierdzić, że pomimo znacznych wypłat z funduszu D Zarząd MPKZP nie chce rekomendować WZD wzrostu składek członkowskich. Kol. M. Kopeć poinformował zebranych, że zgodnie ze Statutem, Prezydium
MPKZP przygotowało limity zapomóg na rok 2020. Uprawnionych do zapomóg jest 5340 członków (nastąpił spadek o 292
członków). Środki finansowe zostały rozdysponowane do poszczególnych komórek.
Przewodniczący MPKZP złożył w imieniu delegatów serdeczne
podziękowania Pani Lucynie Kopytek (nieobecnej na WZD),
za duży wkład w funkcjonowanie Kasy oraz za doświadczenie,
wiedze i wieloletnie zaangażowanie, które dało się odczuć na
każdym kroku. Od stycznia 2020r po odejściu Pani Lucyny na
zasłużoną emeryturę, stanowisko objęła Pani Małgorzata Szumilas. Kasa Zapomogowo Pożyczkowa jest obsługiwana przez
księgowość BCOiE. W Krakowie „Kasę” obsługują trzy panie.
Ze względu na pandemię koronowirusa oraz zmniejszenie czasu pracy w BCOE zostały zmienione godziny otwarcia okienka
kasowego co jest pewnym utrudnieniem dla członków MPKZP.
Przewodniczący poinformował także, że w ubiegłym roku drastycznie zwiększyła się ilość wypłacanych zapomóg pośmiertnych, co wiąże się z koniecznością przesunięcia zwiększonych
środków z Funduszu Rezerwowego w stosunku do 2019 roku.
To działanie pozwoli utrzymać płynność finansową na tym funduszu. Przewodniczący przypomniał również o zmianie siedziby MPKZP. Głównie ze względów finansowych „Kasa” została
przeniesiona do budynków HUT PUS. Podkreślił duże zaangażowanie kolegi Andrzeja Grabskiego. To dzięki jego uporowi i
dużemu doświadczeniu umowa najmu lokalu jest korzystna dla
MPKZP. Podziękował również członkom Zarządu MPKZP za
zaangażowanie osobiste w przygotowanie miejsc pracy w nowej siedzibie. Kończąc wystąpienie poinformował zebranych o
konieczności rozszerzenia działalności MPKZP w spółkach
lizingujących pracowników. To duża grupa stosunkowo młodych osób, które mogą w przyszłości zatrudnienie w AMP SA.
Kończąc swoje wystąpienie podziękował organizacjom związkowym działającym w Krakowie za udzielone wsparcie i pomoc
w trudnych dla MPKZP sytuacjach…..
Cd str nr 4
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POLSKA 2020 W LICZBACH GUS
Trochę w cieniu panującej w kraju pandemii koronawirusa i w
tle bieżących wydarzeń politycznych, związanych z wyborami prezydenckimi anno Domini 2020, GUS opublikował bardzo ciekawy raport
o stanie społeczno-gospodarczym naszej ojczyzny. Dane w nim zawarte dotyczą roku ubiegłego i są swoistym, bo liczbowym, podsumowaniem roku 2019. Promotorem tej publikacji jest Magdalena
Ambroch, a autorkami panie: Justyna Gustyn, Elżbieta Lisiak, Ewa
Morytz-Balska i Urszula Wilczyńska. Jak mawiał Pitagoras (ur. około
572 p.n.e. grecki matematyk i filozof, kojarzony ze słynnym twierdzeniem matematycznym nazwanym jego imieniem ) to „liczby rządzą
światem”. Żyjemy właśnie w takich czasach, w których bezkrytycznie uwierzono w to powiedzenie, dodatkowo przyjmując za pewnik
tezę Galileusza, że „matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat”. Czy tak jest na pewno ? Czy rzeczywiście istotę człowieka i jego działania słusznie ujmuje się w kategoriach czysto statystycznych ? Odpowiedź pozostawiamy naszym
czytelnikom. Należy przy tym pamiętać, że czy to sklep, czy szkoła,
korporacja, czy uniwersytet, czy nawet szpital – wszędzie wszystko
próbuje się sprowadzić do precyzyjnej liczby. Ufność w potęgę liczby
wynika z wiary w potęgę informacji. Ta narodziła się w XIX w. wraz
ze scjentyzmem głoszącym, że tylko nauki przyrodnicze mówią o
świecie coś prawdziwego. W XXI wieku przekonanie takie żywią
także statystycy, ekonomiści, psychologowie i socjolodzy. Odkąd
używają komputerów i zdolni są do przetwarzania olbrzymich ilości
danych, traktowani są podobnie jak ich koledzy fizycy, matematycy
czy biolodzy. Nie można więc obojętnie ( czytaj: bez komentarza )
przechodzić obok publikowanych danych statycznych GUS, bo niestety liczby, w sposób druzgocący, potrafią obalić twierdzenia niektórych polityków, iż Polska jest krajem mlekiem i miodem płynącym.
Przechodząc do analizy tych danych wypada na wstępie przypomnieć niektóre informacje związane z geografią naszego kraju. Podział terytorialny: 16 województw, 314 powiatów, 66 miast na prawach powiatu oraz 2477 gmin. Powierzchnia ogólna Polski w tys. ha
wynosi 31 271, Warszawa dalej stolicą, z liczbą mieszkańców 1791
tys. Najwyżej położony punkt w Polsce to Rysy - 2 499 n.p.m. Najniżej położony punkt –Raczki Elbląskie 1,8 m p.p.m. Najdłuższa rzeka,
Wisła – 1 022 km. Największe jezioro, Śniardwy – 113,4 km². Najgłębsze jezioro, Hańcza – 108,5 m. Ludność wg stanu na dzień
31.12.2019 - 38 383 tys. W naszych analizach najczęściej będziemy
porównywać rok 2019 do roku 2010, ale w niektórych danych podane są inne lata poprzednie. W stosunku właśnie do roku 2010 ubyło
147 tys. Polaków. Różne są tego przyczyny. Demografowie tłumaczą
ten stan rzeczy emigracją ludności do zamożniejszych krajów oraz
spadkiem dzietności, o którym napiszemy dalej. Ludność miejska
stanowiła 61 % i była niższa o 1 % w stosunku do roku 2010. Na
każdych 100 mężczyzn przypadało 107 Pań i proporcja ta utrzymała
się na takim samym poziomie jak w roku 2010, przy czym średnia
długość życia kobiet wynosiła 81,8 lat ( wzrost o 6,6 lat w stosunku
do roku 1990 ), natomiast panowie w roku ubiegłym statystycznie żyli
o 7,9 lat dłużej w stosunku do roku 1990, lecz i tak ich średnia długość przebywania na tym padole znacznie odbiega od płci pięknej,
bo w roku 2019 wyniosła ledwie – 74,1 lat. No cóż, naukowcy, lekarze i socjolodzy tłumaczą ten fakt przede wszystkim niehigienicznym
( alkohol, papierosy, mało ruchu, niewłaściwe nawyki żywieniowe
itd.) oraz bardziej stresującym trybem życia mężczyzn, do tego dochodzi sama fizjologia budowy ciała obu płci i mamy końcowy wynik
na korzyść pań. Dla pocieszenia współcześnie żyjących, przypominamy, iż na początku XIX wieku mieszkańcy obecnego obszaru Polski żyli niecałe 40 lat, czyli prawie dwa razy krócej niż obecnie. Wiele
czynników miało wpływ na wydłużenie życia nie tylko Polaków, lecz
całej ludzkości, a najważniejszy z nich był związany z ogromnym
postępem w medycynie. Niektórzy naukowcy twierdzą, że za około
20-30 lat są w stanie wydłużyć średnią drogość życia ludzi do ponad
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90 lat. Niestety w dziale omawiającym „Ruch naturalny ludności”
liczby nie są już tak optymistyczne. Przyrost naturalny na 1000 ludności w roku 2019 był ujemny i wynosił -0,9, podczas gdy jeszcze w
roku 1990 był na poziomie +4,1, a w roku 2010 +0,9. Jako społeczeństwo starzejemy się i spada liczba urodzeń. Różne są tego przyczyny i nie pomogą tu żadne programy typu 500 plus, gdyż zmieniły
się wartości i cele jakimi obecnie kierują się młodzi ludzie. Brakuje
podstawowej bazy dla młodych małżeństw, czyli mieszkań i tanich
kredytów dla nich. Jak na razie żaden rząd w Polsce nie rozwiązał
tego problemu i poza obietnicami nie oferuje się nic dla tej grupy
społeczeństwa. Przy obecnych cenach mieszkań, np. w Krakowie
wynoszących od 8500 zł za m² do nawet 11 tys. zł, i udziale własnym
w kredycie bankowych sięgającym już w niektórych bankach 30 %,
młodzi ludzie skazani są na wegetowanie z rodzicami lub dziadkami.
Fakt ten potwierdzają również ostatnie badania europejskie, ponieważ to właśnie Polsce najwięcej młodych małżeństw ( około 36 %)
żyje właśnie w dwu lub trzypokoleniowych rodzinach. Do tych
wszystkich niekorzystnych zjawisk dochodzi pęd do kariery, zwany
„wyścigiem szczurów”, bieżące zaspokajanie potrzeb własnych
( dobry samochód, atrakcyjne wakacje itd.), spadek liczby zawieranych w Polsce małżeństw (w roku 1990 – 6,7, 2010 – 5,9, rok 2019 –
4,8 ), co w efekcie końcowym powoduje wydłużenie się wieku, w
jakim pary decydują się na powiększenie rodziny. Średni wiek kobiet
w momencie urodzenia pierwszego dziecka w roku 1990 wynosił
22,7, a obecnie 28,3. Współczynnik dzietności w roku 1990 był na
poziomie 1,991, by spaść w roku 2019 do 1,419. Przy takim trendzie
spadku urodzeń, liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 pracujących będzie wynosić w roku 2050 ponad 50, przy obecnych 37.
Są to wyzwania dla każdego rządu RP, by ten niekorzystny bilans
odwrócić. Czy zrobił to tak chwalony program 500 plus, który w założeniach miał poprawić, między innymi, niekorzystny spadek urodzeń ? Sądząc po wynikach podanych wyżej ( ujemny przyrost w
roku 2019) oraz po analizie pozycji statystycznej GUS, dotyczącej
rynku pracy, nie tylko nie poprawił, za to w przyszłości może spowodować znaczny wzrost osób, którym państwo w ten lub inny sposób
będzie musiało pomóc, bo za otrzymane, a właściwie wypracowane
( krótki staż) emerytury nie będą w stanie przeżyć. W dalszej części
GUS skupia się na statystykach dochodów Polaków w poszczególnych latach. I tu też ciekawostka. Porównując rok 2018 ( liczba 100 )
do roku 2019 przeciętne miesięczne wynagrodzenie realne brutto
spadło rok do roku ze 105,3 do 104,8, co świadczy o tym, iż pomimo
wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorach
prywatnym i publicznym, realna siła nabywcza pieniądza spadła.
Wpływ na tą sytuację miały przede wszystkim wzrostowe wskaźniki
cen towarów i usług konsumpcyjnych (liczba 100 rok poprzedni): rok
2018 – 101,5, rok 2019 – 103,9. Najlepiej wzrost cen ilustrują podwyżki (statystyczne) artykułów spożywczych oraz paliw i napojów, w
tym wyskokowych.
Rok 2018: Chleb pszenno żytni za 1 kg – 3,87 zł, mleko 3,0/3,5% 2,69 zł/l, jabłka za 1 kg – 2,51 zł, kawa naturalna mielona za 1 kg –
24,12 zł, piwo jasne pełne za 1 l – 5,82 zł, zimna
woda z sieci za 1 m3 – 2,99 zł, benzyna 95 oktanowa za 1 l – 4,59 zł.
Rok 2019: Chleb pszenno żytni za 1 kg – 5,32 zł, mleko 3,0/3,5% 2,71 zł/l, jabłka za 1 kg – 2,71 zł, kawa naturalna mielona za 1 kg –
30,24 zł, piwo jasne pełne za 1 l – 5,98 zł, zimna woda z sieci za 1
m3 – 4,04 zł, benzyna 95 oktanowa za 1 l – 5,02 zł. Bardzo ciekawe
dane podaje GUS w rozdziale „Mieszkania oddane do użytkowania”.
W roku 2010 oddano do użytku – 135,8 tysięcy mieszkań, w roku
2018 – 185,1 tys., w roku 2019 – 207,4 tysięcy. Zauważa się przy
tym znaczny spadek przeciętnej powierzchni kupowanego mieszkania, ze 106,1 m² w roku 2010 do 88,6 m² .w roku 2019. Statystycznie
widać więc bardzo duży wzrost budowanych lokali mieszkalnych,
dlaczego jest więc tak źle, jak jest tak dobrze ? .
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Odpowiedź, przynajmniej częściowa, znajduje w niniejszym artykule. Reszta jest w rękach różnej maści rządzących naszym
krajem, obiecujących tanie mieszkania komunalne, tanie kredyty itd.
Kolejnym niepokojącym sygnałem w opracowaniu GUS jest liczba
łóżek w szpitalach na 10 tys. mieszkańców. Od roku zauważa się ich
spadek, z 49,4 w roku 2010 do 47,3 w roku 2018 ( w raporcie GUS
brak danych za rok 2019). To, że służba zdrowia jest chora każdy
widzi i jest to generalnie problem, z którym żaden rząd w Polsce nie
umie sobie poradzić. Smutne, ale prawdziwe, bo kolejki do lekarzy
wydłużają się z roku na rok, a ludzi starszych przybywa. Można by tak
jeszcze wiele przykładów statystycznych danych podawać, bo ta dziedzina, jak żadna inna, pokazuje prawdziwy obraz stanu polskiej gospodarki, kultury, szkolnictwa, służby zdrowia i wielu innych dziedzin
związanych z naszym codziennym życiem. Jest to prawdziwy, bo
oparty na liczbach, a nie na chęciach lub zamiarach obraz społeczeństwa polskiego. „Koń, jaki jest, każdy widzi” – to najsłynniejsza sentencja autorstwa ks. Benedykta Chmielowskiego, ujęta w „Nowych Atenach”, pierwszej polskiej encyklopedii powszechnej (I wyd. w 1745 r.) i
tak też należy traktować dane statystyczne, bo przecież stykami się z
nimi na co dzień. Słuchając niektórych dziennikarzy, polityków, czy
różnej maści wizjonerów, odnosimy wrażenie jakbyśmy żyli w innej
rzeczywistości. Takiego typowego rozdwojenia jaźni można było doznać po ostatnim wystąpieniu premiera RP pana Mateusza Morawieckiego. Jeden z komentatorów internetowych ujął to bardzo trafnie i
napisał : A my Polacy sprawdzamy i czekamy na realizacje obietnic
złożonych w 2015 roku przez PiS. 1) Gdzie jest 1,5 biliona złotych na
inwestycje ? 2) tanie mieszkania za 2 500 zł za m. kwadratowy ? 3)
miejsca pracy dla wszystkich młodych ? 4) podniesienie najniższej
krajowej do poziomu UE ? 5) mieszkania socjalne na start jeśli założy
rodzinę ? 6) sieci nowych żłobków i przedszkoli ? 7) darmowe przedszkola ? 8) lekarz i dentysta w każdej szkole ? 9) ubranka dla dzieci
przy 0 stawce VAT ? 9) podwojenie nakładów na polską naukę ? 10)
obniżenie VAT do 22% ? 11) obniżenie CIT z 19 do 15% dla najmniejszych przedsiębiorstw zatrudniających min 3 osoby ?12) skrócenia
kolejek do lekarza ?13) W których więzieniach siedzi osądzona mafia
VAT ? 14) Kto mieszka w 100 tysiącach mieszkań plus ? 15) Kto jeździ milionem samochodów elektrycznych ? 16) Jak wysokie są reparacje wojenne z Niemiec ? 17) Jakie wojska latają zakupionymi helikopterami dla armii ? 18) Kto oddycha czystym powietrzem i w jakiej miejscowości ? 19) Dokąd pływają promy ze szczecińskiej stoczni ? 20)
Jak pokonano ASF ? 21) O ile krótsze są kolejki do lekarzy ? 22) Ile
łóżek szpitalnych przybyło w Polsce ? 23) O ile wzrosły emerytury i
renty ? 24) Jak zmalały kolejki w sądach i skrócił się czas rozpraw ?
25) Ilu Polaków wróciło z emigracji zarobkowej ? 26) Ilu Polaków wyjechało na dobre z kraju ? 27) Jak ochroniono środowisko ? 28) Gdzie
jest pół miliarda posadzonych drzew ? 29) O ile mniej węgla sprowadzamy z Rosji ? 30) O ile wzrósł udział energii odnawialnej w bilansie
energetycznym Polski ? 31) O ile mniej energii importuje Polska z
Niemiec, Szwecji, Litwy ? 32) Gdzie jest wrak Tupolewa ? 33) Gdzie
jest narodowa zgoda i połączenie wszystkich Polaków ? 34) Gdzie jest
broń, którą miano dozbroić nasz kraj ? 35) Ilu urzędników mniej pracuje w ministerstwach ? 36) Gdzie można przeczytać aneks do raportu
WSI ? 37) Kto jeździ po 100 obwodnicach polskich miast ? Na szczęście rzadko da się oszukać dane statystyczne, a te są czasami boleśnie prawdziwe zarówno dla rządzących, jak i dla nas samych, stąd
zachęcam do szczegółowej lektury tego sprawozdania GUS, które
znajduje się na stronie: stat.gov.pl
K. Bąk
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W kolejnej części WZD sprawozdanie z prac Komisji
Rewizyjnej złożył Przewodniczący kol. Marek Kowalski. Odczytał
szczegółowe sprawozdanie finansowe, przedstawiając w liczbach
Aktywa, Pasywa oraz salda na poszczególnych Funduszach
MPKZP tj. funduszach A, B, C i D. Komisja Rewizyjna dokonała
również kontroli dokumentacji księgowej za okres 2019 roku,
sprawdzając prawidłowość wypłat z funduszu A, B i D, staranność
prowadzenia dokumentacji oraz przeanalizowano poprawność
prowadzenia funduszu C. Komisja Rewizyjna stwierdza, że nie
znaleziono nieprawidłowości.
Następnie Komisja Uchwał i wniosków przedstawiła propozycję
uchwał do podjęcia przez delegatów MPKZP. Uchwały dotyczyły:
przyjęcia sprawozdania Zarządu MPKZP oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej i zatwierdzenia bilansu MPKZP za 2019 rok, Uchwały w sprawie: zapomóg pośmiertnych z Funduszu D, Uchwały w
sprawie: utworzenia i podziału Funduszu zapomogowego „B” na
2020 rok, utworzenia rezerwy w ramach Funduszu "C" oraz odpisu
na Fundusz "D", uchwały w sprawie: Zmian z Statucie MPKZP
dotyczącej wstrzymania udzielania poręczeń pożyczek przez
członków Komisji Wydziałowych, Uchwały w sprawie: Utworzenia
Strony Internetowej. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. W ostatnim punkcie spotkania rozpoczęła się dyskusja delegatów. Obecni na sali rozmawiali nad zwiększeniem „zasięgu”
działania MPKZP. Nowi członkowi z firm działających na terenie
AMP to zwiększenie finansów MPKZP. Zarząd „Kasy” pracuje nad
wypracowaniem odpowiednich porozumień, które dawałyby gwarancje przekazywania składek pracowniczych z nowych spółek
oraz nad opłatą za prowadzenie tej działalności. W dyskusji poruszono także trudności z dojściem do siedziby MPKZP. Od kiedy
przestały jeździć tramwaje jest mniejsze zagrożenie ale samo dojście (chodnik) wymaga pilnej naprawy. Miejmy nadzieję, że po
„powrocie do normalności” dyrekcja Zarządu Dróg i tą sprawę rozwiąże. Na zakończenie w imieniu NSZZ Prac. AMP SA głos zabrała kol. H. Szpakowska. Podziękowała Zarządowi i delegatom za
dotychczasową pracę, życzyła jeszcze lepszych efektów w przyszłości.
Cd ze str nr 2..

Z prasy: Apel do KE o wsparcie przemysłu stalowego. Ministrowie Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Belgii, Luksemburga,
Polski i Słowacji wysłali wspólny list do komisarza UE ds. handlu
Phila Hogana z apelem o ochronę unijnego rynku stali. W liście,
ministrowie zwracają uwagę, że pandemia Covid-19 doprowadziła
do bezprecedensowego spowolnienia gospodarczego w Europie,
co ma negatywny wpływ na przemysł stalowy w UE. Wskazują, że
malejący popyt na stal doprowadziła do znacznego ograniczenia
wykorzystania mocy produkcyjnych i zamknięcia kilku zakładów
produkcyjnych w Europie. W efekcie przemysł jest narażony na
"agresywne działania" krajów spoza UE eksportujących produkty
stalowe. Dlatego - ich zdaniem - konieczne jest przyjęcie odpowiednich środków w celu ochrony przemysłu w UE. W 2018 r. Unia
nałożyła kontyngenty na import stali. Zakładają one, że powyżej
określonych ilości import ten jest obłożony cłami. Przedstawiciele
rządów ośmiu krajów unijnych piszą w liście, że w pełni popierają
obowiązujące w UE środki ochronne. Wskazują jednak, że w obecnej sytuacji trzeba zrobić więcej. Komisja Europejska przygotowała
projekt rozporządzenia wykonawczego, który zawiera kilka propozycji usprawnienia zarządzania kontyngentami. Te propozycje - jak
oceniają kraje w liście - zmierzają we właściwym kierunku, przykładowo przyjęcie kwartalnego zarządzania wszystkimi kontyngenta11 czerwca 2020 roku odszedł od nas wspaniały człowiek i kolega
mi dla poszczególnych krajów. KE zaproponowała też, że niewykorzystany kontyngent w danym kwartale zostanie przeniesiony na
Śp. Józef Czulak
następny kwartał. Osiem krajów chce jednak zaostrzenia projektu
Kierownik Liniowy Stalowni Konwenrtorowej
Komisji. W liście proponują m.in. wprowadzenie kwot krajowych
Jeden z najstarszych członków
dla wszystkich kategorii produktów stalowych oraz w związku ze
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
zmniejszającym się popytem wprowadzenie mechanizmu przenieW osobie kol. Józefa Czulaka tracimy wspaniałego kolegę,
sienia niewykorzystanych kwot z trzech pierwszych kwartałów
dla którego losy pracowników PSK nigdy nie były obce.
bieżącego roku na ostatni kwartał obowiązywania środków ochronRodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składa
nych, czyli na drugi kwartał 2021 roku. Polska wicepremier i miniZarząd NSZZ Pracowników AMP S.A oraz koleżanki i koledzy
„Umarłych wieczność dotąd trwa, strowie pozostałych siedmiu krajów podkreślają, że taka decyzja
dokąd pamięcią się im płaci ” ochroniłaby rynek stali w UE trakcie kryzysu i byłaby zgodna z
W. Szymborska regułami Światowej Organizacji Handlu.

