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Kraków

W ubiegły poniedziałek przewodniczący KRH Roman Wąt-
kowski podczas cotygodniowego spotkania zapoznał przewod-
niczących komisji oddziałowych z odpowiedzią pracodawcy w
sprawie wystąpienia związkowego dotyczącego wypłacenia II
części nagrody wyrównawczo-inflacyjnej oraz dodatkowego od-
pisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Przewod-
niczący nie kryli rozczarowania stanowiskiem pracodawcy (treść
stanowiska zamieściliśmy w ubiegłotygodniowym numerze NBS)
i dali temu wyraz w stanowczych komentarzach. Wobec powyż-
szego Zarząd KRH postanowił zwołać posiedzenie Komisji Ro-
botniczej Hutników, na które zaprosił dyrekcję HR. Na piątkowe
(10 czerwca) posiedzenie komisji przybył dyrektor personalny
Stanisław Ból oraz dyr. Agnieszka Kukla.

Dziękując wszystkim za przybycie, Roman Wątkowski stwier-
dził, iż powodem spotkania jest bulwersująca, naszym zdaniem,
odpowiedź HR na związkowe wystąpienia. Zdaniem przewodni-
czącego taka odpowiedź właściwie kończy dialog stron, dlate-
go doprowadzenie do spotkania z dyrekcją HR umożliwi przed-
stawienie swoich racji i da pełny ogląd na sprawę. Przypomniał,
że oficjalna odpowiedź związkowców na stanowisko pracodaw-
cy w sprawie II części nagrody wyrównawczo-inflacyjnej bę-
dzie udzielona po konsultacjach w ramach TOP6. Co do dodat-
kowego odpisu na ZFŚS dla pracowników AMP za rok 2021 i
2022 odpowiedzi udzieli 15 organizacji związkowych będących
sygnatariuszami wystąpienia.

Po krótkim wstępie przewodniczącego KRH głos zabrał dy-
rektor Stanisław Ból. Dziękując za zaproszenie stwierdził, że w
ostatnim okresie jego dział często spotykał się ze związkowca-
mi, dlatego ma pełne rozeznanie dotyczące oczekiwań pracow-
ników. Ponownie przedstawił argumenty zawarte w pisemnych
odpowiedziach, które zdaniem pracodawcy nie pozwalają na wy-
płatę dodatkowych środków. Dyrektor odniósł się do przedsta-
wionych wskaźników pokazujących poziom wzrostu płac w od-
niesieniu do roku 2021, a nawet 2020. Wśród wielu przytacza-

nych liczb znalazły się te odnoszące do wzrostu tzw. Małego
Hutnika. Takie przedstawienie danych może świadczyć o znaczą-
cym wzroście wynagrodzeń. Sporo czasu poświęcił bieżącej ana-
lizie warunków rynkowych w powiązaniu ze zmianami geopoli-
tycznymi, które powodują wiele zagrożeń. Pomimo bardzo dobre-
go roku 2021 i pierwszego kwartału 2022, obecny wskaźnik PMI
wynoszący 49% może być zwiastunem nadchodzącego kryzysu.
Rosnąca inflacja, koszty energii i surowców to kolejny nieko-
rzystny czynnik. Co prawda  obecnie ceny naszych wyrobów są
na zadawalającym poziomie, to jednak klienci nie tolerują już
wysokich cen stali.

Drugi wniosek ma inny charakter i nie jest związany z inflacją –
kontynuował szef HR. - Po ponownej analizie przez kancelarie
prawne stwierdzamy, iż na chwilę obecną nie można stosować
dodatkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal-
nych dla pracowników AMP za rok 2021 i 2022. Nie zezwalają na
to tzw. przepisy COVID-owe. Skoro przedsiębiorstwo skorzysta-
ło z dotacji Skarbu Państwa w celu utrzymania zatrudnienia wy-
ższy odpis nie może być realizowany przez cały okres trwania
stanu epidemii lub też stanu zagrożenia epidemicznego. Nie jest
to zależne od woli pracodawcy, jednakże istnieje możliwość czę-
ściowego zrekompensowania. W porozumieniu z dyrektorem fi-
nansowym analizuje się możliwość zasilenia funduszu kwotą 2,5
mln zł. Konkretna data i wysokość kwoty podana zostanie za 2 –
3 tygodnie. Kolejny krok to ustalenia Głównej Komisji Socjalnej,
co do sposobu wypłaty.

Po przedstawieniu argumentów pracodawcy rozpoczęła się trzy-
godzinna wymiana zdań. Każdy związkowiec zabierający głos
poruszał inny aspekt zagadnień, które bezpośrednio wpływają
na zubożenie pracowników. Wiesław Zając odniósł się do przed-
stawionych przez pracodawcę wskaźników świadczących o do-
brych podwyżkach. Dowodem na powyższe było stwierdzenie
zawarte w odpowiedzi, cytat: „W efekcie więc, nawet przy nieko-
rzystnym scenariuszu gospodarczym, przy inflacji sięgającej

wspomnianego przez Państwa poziomu 15%,
płace pracowników Spółki oparte o zawarte
Porozumienie Płacowe na rok 2022 powinny
zachować swoją realną wartość.” I tutaj Wie-
sław Zając stwierdził, że strony rozmijają się w
postrzeganiu realiów. Co prawda nikt nie twier-
dzi, jakoby dane procentowe opisujące wzrost
płac nie były prawdziwe, lecz nie pokazują praw-
dziwej wartości pieniądza w odniesieniu do in-
flacji. Na dowód przedstawił dwa przykłady.
Pierwszy dotyczył wzrostu płac zasadniczych
na rok 2022, który był o 60% wyższy od uzgod-
nionego w 2021 roku. Wydaje się imponujący
wzrost, ale jak to wygląda w odniesieniu do

dokończenie na str. 2

Pracownicy oczekują konkretów i zrozumienia swoich racji
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kwot realnych. Rok 2021 wzrost płac zasadniczych średnio na
pracownika to 130 zł + 70 zł co daje kwotę 200 złotych, rok 2022
wzrost płac 300 zł + 20 zł = 320 zł. Realny przyrost to 120 złotych.
Drugi przykład to tzw. Mały Hutnik. Rok 2021 to kwota 427, 35
zł, a 2022 to 500, 35 zł. Daje to 17% wzrostu przy kwocie 72, 93 zł
wypłaconej raz w roku. Biorąc pod uwagę obecną inflację, wzrost
cen energii, paliw, opłat mieszkania oraz dynamiczny wzrost cen
żywności te nieźle wyglądające procenty i inne dodatki nikną
momentalnie. Drastyczny spadek siły nabywczej pieniądza za-
przecza stwierdzeniu pracodawcy, jakoby wzrost płac w 2022
roku powinien zachować realną wartość. Wyższe wskaźniki pro-
centowe są pokłosiem bardzo małych podwyżek płac w latach
ubiegłych w stosunku do bieżącego roku. Według strony spo-
łecznej wnioskowanie o dopłaty jest ze wszech miar zasadne, o
co wnosimy.

Kolejni koledzy zabierający głos, tj. Andrzej Grabski i Stani-
sław Lebiest wypowiadali się w podobnym tonie, zwracając
uwagę na duże zaangażowanie pracowników skutkujące do-
brymi wynikami Spółki. Pomimo obostrzeń covidowych i trud-
ności związanych z płynnością dostaw praca załogi w latach
2020-2021 przyniosła bardzo dobre efekty. Uważamy, że praco-
dawca powinien podzielić się osiągniętymi zyskami z załogą.
Zdaniem Stanisława Lebiesta skoro rozmawiamy w historycz-
nej sali 101, to należy przypomnieć, że zawsze stąd wychodzili-
śmy osiągając porozumienie, do czego także teraz namawiamy.

Beata Suder, Czesław Bujak i Janusz Kukułka skupili się na
utrzymaniu stabilności zatrudnienia. W dalszym ciągu odczu-
walne są niedobory w zatrudnieniu. Przyjmujemy do wiadomości
informację z HR, że w ostatnim czasie nastąpiły przyjęcia no-
wych pracowników, a także przeniesienia do AMP pracowników
z Interimów, jednakże uważamy je za wciąż niewystarczające. Z
hal produkcyjnych stale docierają do nas głosy pracowników, że
dla pracodawcy liczy się tylko „redukcja i redukcja”. Czy tak ma
wyglądać restrukturyzacja i kiedy nadejdzie tego koniec?

W odpowiedzi Stanisław Ból stwierdził, że nigdy, ponieważ
mamy do czynienia ze stałym postępem technologicznym, bu-
dujemy nowe linie, które wymagają mniejszej obsady. Przez cały
czas, mówił dyrektor, w porozumieniu z Państwem staramy się
łagodzić skutki społeczne. Każdemu proponujemy przekwalifi-
kowania, a w ostateczności  odprawy,  ale są to przypadki jed-
nostkowe. Tak na prawdę, to dyrektorzy komórek organizacyj-
nych określają własne potrzeby, a HR je tylko realizuje.

Istotnym głosem w dyskusji była wypowiedź Władysława
Kieliana, który zgodził się z przedmówcami co do tego, że sytu-
acja jest bardzo trudna. Nie traktujemy HR jako przeciwnika,
powiedział, bo w pełni zdajemy sobie sprawę, że jest on wyrazi-
cielem woli Zarządu AMP. Przyjmując porozumienie płacowe
na rok 2022, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że inflacja będzie tak
wysoka, tym bardziej że zaplanowany budżet państwa określił
wskaźnik inflacji na 3,3%. Odkładanie rozmów na później wy-
woła większą frustrację wśród załogi, co może zakończyć się
gwałtownymi protestami, dlatego proponuję już teraz siąść ze
związkową „szóstką” do rozmów.

Dla uczestników spotkania rozczarowujące było końcowe wy-
stąpienie dyr. Bóla, w którym stwierdził, że przekaże dyrektoro-
wi generalnemu wyniesione ze spotkania uwagi, lecz nie spo-
dziewa się zmiany stanowiska.

Kończąc spotkanie Roman Wątkowski przypomniał, że zwra-
cał się z wnioskiem o przeznaczenie nie wykorzystanych środ-
ków za „szczepienia covidowe” na wypłacenie załodze tzw. osło-
ny inflacyjnej. Przewodniczący KRH liczy, że ta inicjatywa znaj-
dzie zrozumienie w Zarządzie firmy.

Dzień Dziecka w Energylandii
Z inicjatywy Komisji Oddziałowej BWZ, w związku z niedawno

obchodzonym Dniem Dziecka, w sobotę 11 czerwca zorganizowa-
no wyjazd do Rodzinnego Parku Rozrywki ENERGYLANDIA w
Zatorze. W wycieczce wzięli udział pracownicy BWZ, BTL i PED
z rodzinami. Relację z tego bardzo udanego rodzinnego wyjazdu,
ubarwioną zdjęciami, zamieścimy w przyszłym tygodniu.

Szanowni Państwo,
w ostatnich dniach otrzymaliśmy kilka zgłoszeń dotyczących

wysokich kwot znajdujących się na paskach płacowych w po-
zycji XPDF Rozliczenie posiłków FC. W związku z tym pragnie-
my wyjaśnić i poinformować, że pod tym składnikiem znajduje
się łączna kwota naliczonego podatku oraz składek ZUS za dany
miesiąc (rozliczenie może być na liście posiłkowej lub socjalnej)
-  patrz kwoty zaznaczone pogrubionym drukiem.

Zdajemy sobie sprawę, że nazwa tego składnika mogła błędnie
sugerować, że jest to wartość rozliczonych posiłków, dlatego też
nazwa składnika XPDF zostanie zmieniona na Rozliczenie ZUS/
PDOF. Wszelkie kwoty dotyczące rozliczanych posiłków znajdują
się w polu „Posiłki rozliczone”.

Przykład z paska płacowego:

Dział HR wyjaśnia pozycje na pasku
z listy posiłkowej i socjalnej

Posiłki rozliczone
1020 Posiłek regen. FC               22,00    300,00
1021 Posiłek regen. >300 FC       0,00      59,48
8600 Składka PPE podstawowa  3,50        2,08
1026 Opłata za posiłek FC          22,00     14,30

Suma dodatków
XPDF Rozliczenie posiłków FC      65,77

Składki ZUS ubezpieczonego
Y100 Emer. pracown. skł. ubez.    5,81
Y101 Rent. pracown. skł. ubez.    0,89
Y102 Chor. pracown. skł. ubez.    1,46
Y104 Zdro. pracow. skł. ubez.re   4,61
Y001 Podatek osobowy               53,00

Podstawy
Ubezp. Em/RE                  59,48
Ubezp. chorob.                59,48
Ubezp. zdrow.                   51,32
Podatku                           310,00

lewa  kolumna

prawa
kolumna

Gdzie w Krakowie można bezpiecznie się kąpać?
Z rozpoczęciem ciepłej pory roku mieszkańcy Krakowa coraz

chętniej wybierają się całymi rodzinami nad wodę. Zainteresowa-
nym podajemy wykaz bezpiecznych miejskich kąpielisk, gdzie
woda jest regularnie badana, a na miejscu są ratownicy wodni:

Kąpielisko "Plaża Bagry", "Plaża Bagry Wschód" oraz Plaża
Bagry II, Kąpielisko Kryspinów, Kąpielisko "Przystań Brzegi",
Kąpielisko Zbiornik nr 1 Przylasek Rusiecki.


