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dokończenie na str. 4

W piątek 27 maja w Zakopanem zakończył się dwudnio-
wy, jubileuszowy XXX Zjazd Krajowy NSZZ „Solidarność”,
na który przybyło 235 delegatów z wszystkich 285 repre-
zentujących organizacje związkowe „S” z całego kraju. Ko-
misję Robotniczą Hutników reprezentowali Władysław Kie-
lian oraz Andrzej Gębara.

Obecnie „Solidarność” liczy 700 tys. członków i jak za-
znaczył Piotr Duda: żadna partia, żaden ruch społeczny
nie może poszczycić się taka siłą.

Krajowy Zjazd Delegatów jest natomiast najwyższą
władzą stanowiącą w Związku. Tworzą go delegaci wybrani
przez walne zebrania delegatów regionów. Liczba miejsc
mandatowych przypadających poszczególnym regionom
jest proporcjonalna do liczby członków związku zrzeszo-
nych w danym regionie. Ponadto w skład KZD wchodzą
przewodniczący zarządów regionów i rad krajowych sekre-
tariatów branżowych oraz przewodniczący Rady Krajowe-
go Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

Dzień przed rozpoczęciem obrad, w środę 25 maja delega-
ci wzięli udział we mszy świętej w Sanktuarium Narodowym
Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, której przewodniczył
metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Wśród licz-
nych i znamienitych gości, jacy pojawili się pierwszego dnia
Zjazdu, tj. w czwartek 26 maja, byli prezydent Andrzej Duda,
premier Mateusz Morawiecki, wicemarszałek Senatu Marek
Pęk, burmistrz Zakopanego Leszek Dorula, Główny Inspek-
tor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko. Nie sposób wymie-
nić wszystkich osób zaproszonych na ten wyjątkowy, rocz-
nicowy zjazd, ale ominąć nie można obecności  na nim An-
drija Deszczycy, ambasadora Ukrainy w Polsce oraz prze-
wodniczącego ukraińskich związków zawodowych Micha-
iła Wołyńca. Cień wojny w Ukrainie był smutnym akcentem
towarzyszącym tegorocznemu Krajowemu Zjazdowi Dele-
gatów. Był obecny w przemówieniach zaproszonych gości
oraz przewodniczącego KK Piotra Dudy, który w inaugura-
cyjnym wystąpieniu powiedział:

- Czekaliśmy długo na ten jubileuszowy zjazd, bo pande-
mia pokrzyżowała nasze plany. Ale nie możemy być dziś
bardzo uśmiechnięci, bo 24 lutego świat się zatrzymał. Nic
już nie będzie takie jak było, tylko „Solidarność” się nie
zmieniła. Otworzyliśmy nasze serca jako cały naród, ale tak-

że jako związkowcy z „Solidarności”, niosąc pomoc naszym ukraiń-
skim przyjaciołom. Przyjęliśmy ich do naszych domów, do naszych
związkowych ośrodków, bo nie mogliśmy patrzeć na to, jak ludobójca
i bandyta Putin najechał na wolny, demokratyczny kraj, jakim jest
Ukraina. Dziękuję wam wszystkim za to wsparcie, za tą solidarność.
Chcę przedstawić jak codziennie pomagamy i wspieramy naszych przy-
jaciół z Ukrainy. Daj Boże, żeby ta wojna jak najszybciej się skończyła.

 Także prezydent Andrzej Duda
podziękował Związkowi za pomoc
i solidarność wobec uchodźców
z Ukrainy. W swoim wystąpieniu
położył nacisk na historyczne za-
sługi „Solidarności”, której po-
wstanie przyczyniło się do demo-
kratycznych zmian w kraju i od-
zyskania przez Polskę niezależno-
ści. W tym samym dniu prezydent
dokonał odznaczenia działaczy
związkowych Orderem Stulecia
Odzyskanej Niepodległości. Z Regionu Małopolskiego odznaczo-
ny został Adam Gawlik, przewodniczący „Solidarności” z Kopalni
Soli w Wieliczce.

Odwołując się do słynnego  „Posłania do ludzi pracy Europy
Wschodniej” z 1981 r., odczytano posłanie zatytułowane „Nie zabijaj-
cie i nie pozwalajcie zabijać” (patrz str. 4), a kolejnego dnia przyjęto
Apel w sprawie uwolnienia liderów i członków Białoruskiego Kongre-
su Demokratycznych Związków Zawodowych.

Rozpoczynając część roboczą Piotr Duda przedstawił sprawozda-
nie z działalności Komisji Krajowej od ostatniego Zjazdu w Często-
chowie. W tym czasie udało się załatwić wiele spraw pracowniczych.
Jak przypomniał, niektóre ustawowe inicjatywy prezydenckie inspi-
rowane były przez NSZZ „Solidarność”, w tym odmrożenie wskaźnika
zakładowych środków socjalnych, wyłączenie z minimalnej płacy do-
datków za pracę nocną, stażowych i pracę w szkodliwych warunkach,
wprowadzenie prawdziwego pluralizmu związkowego w służbach
mundurowych, tj. w Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej. W
tej ostatniej sprawie wysłano skargę na Polskę do Międzynarodowej
Organizacji Pracy. Związek wystąpił do Unii Europejskiej z wnioskiem
o wprowadzenie europejskiej płacy minimalnej.

W ciągu dwudniowych obrad delegaci wysłuchali kolejnych spra-
wozdań: Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Ta
ostatnia zgłosiła szereg wniosków dotyczących zmian w statucie Związ-
ku oraz zasad funkcjonowania Związku, szczególnie na poziomie pod-
stawowych organizacji związkowych. Delegaci w większości zaak-
ceptowali proponowane zmiany w statucie, ale odrzucili wprowadze-
nie do niego instytucji sądów koleżeńskich.

W sumie XXX Krajowy Zjazd Delegatów przyjął prawie 50 uchwał,
w tym Uchwałę Programową, w której wymienione zostały zadania
wymagające pilnej realizacji dla pogłębienia profesjonalności Związ-
ku, jego unowocześnienia i przygotowania do wymogów XXI wieku.
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Zebranie przewodniczących z dnia 30 maja
Zebranie rozpoczął przewodniczący Roman Wątkowski od omó-

wienia piątkowego posiedzenia TOP6. Podano tam, że na dzień 27
maja br. prawie tysiąc osób nie podpisało deklaracji przystąpienia
do „Opieki medycznej” z PZU Życie. Jest to zaskakująco duża licz-
ba, ponieważ mamy do czynienia z bardzo korzystną jakościowo i
cenowo ofertą, praktycznie nieosiągalną na rynku ubezpieczenio-
wym. Jak można domniemywać, jedną z przyczyn tak wydawałoby
się małego zainteresowania jest to, że znacząca część pracowników
nie rozróżnia podstawowego ubezpieczenia grupowego od dodat-
kowej opieki medycznej.

Wspólną decyzją pracodawcy i PZU przedłużono pakiet STAN-
DARD do końca czerwca, dając możliwość przystąpienia do pa-

Udana Majówka z „Solidarnością”
W sobotę 28 maja Zarząd Regionu wspólnie z Komisją Ro-

botniczą Hutników zorganizowały Małopolski Piknik „Solidar-
ności”. Ze strony KRH szefem organizacyjnym był Janusz
Klimaszewski, który jak zawsze bardzo dobrze wywiązał się z
powierzonego zadania.

Tradycyjna majówka zgromadziła ok. 1200 uczestników –
głównie członków NSZZ „Solidarność”, a przede wszystkim 
ich rodzin i to kilkupokoleniowych. W tym roku, po dwóch
latach pandemii, powróciliśmy do sprawdzonego Borku koło
Bochni, gdzie na rozległym, pełnym zieleni terenie znajdują się
liczne atrakcje Centrum Aktywnego Wypoczynku.

W imieniu organizatorów licznie przybyłe rodziny przywita-
li i zaprosili do zabawy: przewodniczący Zarządu Regionu
Małopolskiego Adam Lach, przewodniczący KRH Roman
Wątkowski oraz członek Zarządu Regionu Adam Gawlik. Zna-
ny z Biesiad Piwnych kabaret-zespół „Jestem” przez cały czas
zachęcał dzieci i dorosłych do wyśmienitej zabawy. Lubiane
przez wszystkich piosenki biesiadne spowodowały, że parkiet
zapełnił się tańczącymi. Zgodnie z zasadą coś dla duszy, coś
dla ciała uczestnicy mieli możliwość spalenia kalorii przyswo-
jonych po spożyciu przygotowanych dla nich golonek, kie-
łbasek z rożna, zapiekanek czy też hot-dogów. Gwarantowały
to liczne konkurencje sportowe takie jak: przeciąganie liny,
mecze siatkówki, podnoszenie ciężarków, strzelanie z łuku do
tarczy. Dla dzieci oddano do dyspozycji ogromne place za-
baw, dmuchańce, „stare miasto solne”, tyrolka (zjazd po linie)
nad jeziorkiem oraz przejazdy konne. Przez cały czas dziećmi
zajmowała się specjalna grupa animatorów. Przy stanowisku
Biura Podróży GALEON, które przy tej okazji polecało swoje
kolonie i wczasy, dzieci malowały „swoją wizję majówki”. Naj-
młodszym majówkowiczom wręczono pluszowe misiaki ufun-
dowane przez hutniczą „Solidarność”. Podobnie jak w ubie-
głych latach Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej sprowadziła na imprezę Osteobus, w którym uczest-
nicy pikniku mogli przebadać stan swoich kości.

Udana zabawa trwała do wieczora, kiedy to konieczność
wsiadania do odjeżdżających autobusów zmusiła ostatnich
tancerzy do opuszczenia parkietu. Krótko mówiąc, niech żału-
je ten, kto nie był.

Poniżej podajemy zwycięzców konkursów sportowych przy-
gotowanych i prowadzonych przez naszych kolegów z Zarzą-
du KRH: Czesława Bujaka i Pawła Orła.

Przeciąganie liny
Do konkursu zgłosiło się 5 pięcioosobowych drużyn.
I miejsce - drużyna „Janina”
II miejsce - drużyna „Stoki”
III miejsce - drużyna „Niepokonani
Konkurs Strongmen

Konkurs polegał na podnoszeniu  ciężarka 17,5 kg. W konkursie
uczestniczyło 13 zawodników.

I miejsce - Paweł Kantor (50 podniesień)
II miejsce - Piotr Paliwoda (44)
III miejsce - Daniel Dudzik (35)
Turniej siatkówki
Do konkursu zgłosiło się 6 drużyn.
I miejsce - Zakład Energetyczny
II miejsce - „Janina”
III miejsce - „Wisła” Zakład Energetyczny 2
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Choć przedłużono termin składania deklaracji przystąpienia do pakie-
tu Opieki Medycznej PZU - KOMFORT, nadal wiele osób tego nie zrobi-
ło. Po raz kolejny więc przypominamy zasady uczestnictwa w tym pro-
gramie.

Przede wszystkim trzeba rozróżnić ubezpieczenie grupowe PZU Życie
od Opieki Medycznej PZU. Pracownik przystępując do ubezpieczenia
grupowego zobowiązuje się płacić składki w wysokości określonej w
polisie. Tę składkę w całości uiszcza pracownik. Czym innym jest dodat-
kowa opieka medyczna, która - dzięki dofinansowaniu przez pracodaw-
cę - umożliwia pracownikom łatwiejszy dostęp do wielu usług medycz-
nych oraz lekarzy bez skierowania.

Dzięki wynegocjowanemu porozumieniu od 1 czerwca 2022 roku pra-
cownicy uzyskują dostęp do rozszerzonych usług medycznych PZU –
KOMFORT. Ponieważ wcześniejszy pakiet STANDARD zostaje wycofa-
ny i przestaje obowiązywać, każdy kto miał ten pakiet i chce dalej korzy-
stać z opieki medycznej musi złożyć podpis na nowej deklaracji. Należy
pamiętać także o członkach rodziny, jeżeli pracownik opłaca im zakres
STANDARD.

PZU KOMFORT finansowany jest w następujący sposób:
• pracodawca płaci 95% wysokości składki, tj. 26,30 zł,
• pracownik płaci jedynie 5% wysokości składki, tj. 1,40 zł.
Więcej możliwości od PZU KOMFORT zapewniają pakiety KOMFORT

PLUS lub OPTIMUM. Kto do tej pory z nich korzystał, nie musi zmie-
niać deklaracji. W ich przypadku pracodawca również dopłaca kwotę
26,30 zł.

Aby nadal korzystać z usług opieki medycznej, pracownik posia-
dający obecnie zakres STANDARD musi wypełnić nową deklara-
cję. Jeśli nie zrobi tego w ciągu najbliższych tygodni kolejna możli-
wość złożenia nowej deklaracji z opcją opieki medycznej pojawi się
dopiero po upływie roku.
Pracownicy oddziału krakowskiego mogą złożyć deklaracje w Agen-

cji PZU Życie POLISHUT przy ul. Mrozowej 1, u koordynatorów ka-
drowych w poszczególnych lokalizacjach, w wyznaczonych miejscach
służących do przekazywania poczty wewnętrznej. Deklaracja przystą-
pienia dla pracownika, małżonka/partnera, pełnoletniego dziecka oraz
osobna deklaracja przystąpienia dla współubezpieczonego niepełno-
letniego dziecka dostępna jest między innymi na stronie www.krhhts.pl
w plikach do pobrania.

Opiekę Medyczną PZU w 95% opłaca pracodawcakietu KOMFORT tym, którzy tego jeszcze nie zrobili.
Jednocześnie poinformowano, że do końca czerwca od
pracowników, którzy posiadają jeszcze pakiet Standard
pobierana będzie dotychczasowa kwota 14,90 zł, ale nie
będzie już ona refundowana przez pracodawcę.

Kolejny temat dotyczył pisma największych organiza-
cji związkowych w sprawie dodatku inflacyjnego, o czym
pisaliśmy dwa tygodnie wcześniej. Na chwilę obecną nie
mamy oficjalnej odpowiedzi pracodawcy. Ma być udzie-
lona w najbliższym czasie. Z tego co słyszymy, praco-
dawca jest zaskoczony takim wystąpieniem, ponieważ w
budżecie nie ma na to zakwalifikowanych dodatkowych
środków. Jak dotąd również strona społeczna nie uzy-
skała od pracodawcy odpowiedzi na wspólne wystąpie-
nie w sprawie dodatkowego 20-procentowego odpisu na
Fundusz Świadczeń Socjalnych. Taki zapis został uzgod-
niony i ujęty w obecnie obowiązującym ZUZP w rozdzia-
le 10 § 56 pkt 2, w którym to pracodawca m.in. zobowią-
zuje się do zwiększenia w każdym roku odpisu na ZFŚS o
20% odpisu podstawowego, o którym mowa w Ustawie
o ZFŚS, na każdego uprawnionego pracownika. Przez
okres pandemii tzw. tarcza covidowa dawała pracodaw-
cy możliwość zwolnienia z tego obowiązku, z czego sko-
rzystał. Zgodnie z argumentacją przytoczoną w piśmie
wystosowanym przez związki, strona pracodawcy po-
winna zacząć realizować ustalenia wynikające z ZUZP.
Niestety, jakoś nie widać dobrej woli pracodawcy w tym
względzie. Mimo to, liczymy na szybkie podjęcie decyzji
sprzyjającej woli związkowców.

Nasi przewodniczący mówili na zebraniu, że docierają
do nich bardzo dobre opinie o tegorocznej majówce. Rze-
czywiście, wszystko w tym roku ułożyło się po myśli
organizatorów i nawet pogoda nie sprawiła zawodu. O
tym jak przebiegała ta impreza można dowiedzieć się z
tekstu zamieszczonego na 1. i 2. stronie tego biuletynu.
Natomiast w tym miejscu chcemy, za przewodniczącym
Romanem Wątkowskim, podziękować całemu Zarządo-
wi KRH oraz innym wspierającym osobom za wkład w
przygotowanie majówki i pracę w trakcie jej trwania. Przy-
pomnijmy te nazwiska: Janusz Klimaszewski - główno-
dowodzący od spraw organizacyjnych, koledzy Czesław
Bujak, Stanisław Lebiest, Paweł Orzeł, Wiesław Zając,
koleżanka Beata Suder oraz Stanisław Czura - kierowca.

W dalszej części zebrania Andrzej Gębara i Władysław
Kielian - delegaci na XXX Zjazd Solidarności zdali rela-
cję z przebiegu Zjazdu. Nieco więcej na ten temat pisze-
my na pierwszej stronie NBS.

Na koniec przew. Wątkowski zapoznał obecnych z
sytuacją w spółce HUT-PUS i jej dużych problemach fi-
nansowych wynikających z inflacji i wzrostu kosztów
energii. Coraz częściej słychać, że inflacja może osiągnąć
co najmniej 15 proc., dodatkowo zakładane jest podnie-
sienie pensji minimalnej, co w przypadku firm wypłacają-
cych niewysokie pensje nałoży na nie dodatkowe kosz-
ty. Taki rozwój wypadków może doprowadzić nawet do
upadłości firmy. W związku z tą sytuacją zwracamy się
jako związek zawodowy o realistyczne podejście do pro-
blemu i szukanie skutecznych rozwiązań, w celu zapew-
nienia pracownikom huty utrzymanego na odpowiednim
poziomie wyżywienia przy jednoczesnym uchronieniu
spółki od upadłości.

W dniu 31 czerwca w sali konferencyjnej spółki HUT-PUS odbyło się
posiedzenie zwyczajne Zakładowej Komisji Koordynacyjnej ZOK NSZZ
„S” AMP S.A. Było to pierwsze od 2 lat posiedzenie stacjonarne ZKK.
Porządek obrad zawierał m.in. przedstawienie informacji z posiedzeń Pre-
zydium oraz sesji plenarnej Europejskiej Rady Zakładowej ArcelorMit-
tal. Omówiono również funkcjonowanie Zakładowej Społecznej Inspek-
cji Pracy w Grupie Kapitałowej AMP. Znaczną cześć spotkania zajęło
omówienie aktualnej sytuacji społeczno-produkcyjnej w AMP i spółkach
zależnych. Przeanalizowano wyniki produkcyjne spółki za rok 2021 oraz
I kwartał 2022, które kształtowały się na bardzo dobrym poziomie. Nie-
stety, perspektywy na dalszą część bieżacego roku, ze względu na liczne
uwarunkowania, nie wydają się być tak korzystne.

Członkowie ZKK w dalszym ciągu uważają, że wystąpienie do praco-
dawcy z wnioskiem o tzw. dodatek inflacyjny jest zasadne. Dotyczy to
również dodatkowego odpisu na ZFŚS.

Jednym z punktów spotkania była relacja przewodniczącego Zakłado-
wej Komisji Rewizyjnej z ubiegłorocznej działalności. Sprawy finansowe
przedstawił Roman Wątkowski. Ostatnim punktem były wolne wnioski,
które zakończyły posiedzenie.

Posiedzenie stacjonarne ZKK ZOK
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XXX KZD NSZZ „Solidarność”- dokończenie ze str. 1

„Posłanie do Ludzi Pracy” odczytane na XXX Krajowym
Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”

NIE ZABIJAJCIE I NIE POZWALAJCIE ZABIJAĆ
I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 41 lat temu

przesłał walczącym o godność człowieka pracy – zwłaszcza w
krajach obozu komunistycznego – wyrazy poparcia i nadziei.

Dzisiaj istota tego posłania jest szczególnie aktualna. W imię
kolejnego totalitaryzmu, wyrosłego na komunistycznej tradycji,
zabito tysiące ludzi na Ukrainie i nadal zagrożone jest życie ko-
lejnych tysięcy. Miliony ludzi straciły swoje domostwa i doro-
bek życia. Ukraińcom odmawia się prawa do własnej ojczyzny,
do samostanowienia, do wolności. Podobna groźba kierowana
jest też do innych narodów.

Dlatego my, Delegaci zebrani na XXX Krajowym Zjeździe De-
legatów NSZZ „Solidarność”, wołamy z całą mocą do Rosjan –
NIE ZABIJAJCIE!

Z taką samą mocą wołamy do wszystkich pełniących jakąkol-
wiek władzę w świecie, jak i mających wpływ na te władze – NIE
POZWALAJCIE ZABIJAĆ!

Żadne argumenty nigdy nie usprawiedliwią nawet najmniej-
szego wsparcia dla agresora, którym wobec Ukrainy jest Rosja.

Tak jak wtedy – w 1981r. przesyłamy robotnikom i wszystkim
ludziom żyjącym na Ukrainie, wolnym Białorusinom, odważnym
Gruzinom oraz innym narodom byłego Związku Sowieckiego –
pozdrowienia i wyrazy poparcia. Głęboko czujemy wspólnotę
naszych losów. Jesteśmy z Wami i do tego zjednoczenia wzywa-
my wszystkich pracowników Europy – zarówno tej części, która
zrzuciła pęta komunizmu, jak i tej, którą ominęło nieszczęście
życia w komunistycznym totalitaryzmie.

Wzywamy więc wszystkich związkowców i pracowników w Eu-
ropie do takiej solidarności, której ceny nie sposób wyrazić w euro.

Ukraińcom przesyłamy wyrazy wsparcia, otuchy i niewzru-
szonej nadziei na sprawiedliwy pokój.”

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność”

Propozycja wzrostu wynagrodzeń od 2023 r.
W odpowiedzi na galopująca inflację strona pracowników w

Radzie Dialogu Społecznego, którą reprezentują NSZZ „Solidar-
ność”, Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskie Porozu-
mienie Związków Zawodowych, złożyła do Ministerstwa Finan-
sów propozycję wynagrodzeń, która miałaby wejść w życie od
stycznia 2023 roku.

Strona pracownicza RDS w najświeższym piśmie do minister-
stwa finansów przedstawiła swoją propozycję podwyżek płac,
która miałaby wejść w życie od stycznia 2023 roku.  Zmiany mia-
łyby dotyczyć całej gospodarki narodowej (a więc de facto
wszystkich zatrudnionych), państwowej sfery budżetowej oraz
emerytów i rencistów. Według propozycji ogólny wzrost wyna-
grodzeń nie powinien być niższy niż 13,41%. Pracownicy pań-
stwowej sfery budżetowej mieliby zarabiać co najmniej 20% wię-
cej. Minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć od 1 stycznia
2023 o 16,28% (490 zł), a od 1 lipca 2023 o kolejne minimum 7,15%
(250 zł). Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić
nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w
2022 roku, zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu prze-
ciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022.

Strona związkowa zaznaczyła, że oczekuje od strony rządowej
niezwłocznego rozpoczęcia dyskusji na ten temat na forum Rady
Dialogu Społecznego, w szczególności w kwestii przystąpienia
przez rząd i stronę pracodawców do negocjacji w odniesieniu do
drugiej podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jedno-
cześnie związki zwracają uwagę, że rewizji i zmianie ulec powi-
nien cały model kształtowania wynagrodzeń w państwowej sfe-
rze budżetowej. Związki zabezpieczają sobie możliwość dokona-
nia zmian w propozycjach jeśli modyfikacjom ulegną prognozo-
wane przez rząd wskaźniki zmian makroekonomicznych, które
stanowią podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej
na 2023 rok, a także z uwagi na inne zdarzenia, które mogą nega-
tywnie wpłynąć na wynagrodzenia pracowników w Polsce.msz

Z prasy związkowej

Resetowanie hasła do HRapki przez Service Desk
Jak informuje HR, osoby które chcą zresetować swoje hasło

do aplikacji HRapka lub potrzebują pomocy w odblokowaniu
konta – mogą zrobić to poprzez zgłoszenie do Service Desk.

Kontakt do Service Desk:
* Telefon: 32 776 84 43
* MS Teams (panel po lewej stronie)

NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1800 szt.

Redakcja: bud. LTT pok. 104, tel. 12 290 38 29
e-mail: nbs.krh@poczta.fm, solidarnosc@krhhts.pl, www.krhhts.pl

Nadmienić musimy, że w trakcie Zjazdu przeprowadzono wy-
bory uzupełniające do Komisji Krajowej, wyniku których jednym
z 5 nowych członków KK został nasz kolega Andrzej Gębara. W
skład Komisji Krajowej wszedł również Andrzej Karol, przewod-
niczący Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”.

Więcej informacji na temat jubileuszowego zjazdu, samych
obrad i toczących się tam dyskusji oraz wystąpień można zna-
leźć w internecie na stronach krajowej „Solidarności” oraz zarzą-
dów regionalnych.

W kwietniu br. wyprodukowano na świecie 162,7 mln ton stali,
tj. o 5,1 proc. mniej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku.
Największą obniżkę zanotował region obejmujący Rosję i kraje
dawnego ZSRR, w tym Ukrainę. Wytworzono tam 7,3 mln ton -
to o 18,4 proc. mniej niż rok temu. Jeśli chodzi o UE, to tu spadek
wyniósł 5,4 proc.

Biorąc pod uwagę cztery miesiące roku, żaden światowy re-
gion nie wypracował wzrostu.

W pierwszej dziesiątce największych producentów stali są
oczywiście Chiny, które w kwietniu wyprodukowały 92,8 mln
ton, a w czterech miesiącach - 336,2 mln ton. W obu przypadkach
to spadek – w pierwszym o 5,2 proc., a w drugim o 10,3 proc.

Spadek produkcji stali na świecie


