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  World Steel Association  poinformowało, iż światowa produkcja stali surowej w 64 krajach  
zrzeszonych w Stowarzyszeniu wyniosła we wrześniu br. 156,4 mln ton, co oznacza wzrost o 2,9 proc. w 
porównaniu do września 2019 roku. Ze względu na trwające trudności i pandemię COVID-19, podane 
dane są szacunkowe i mogą ulec zmianie.

 „MH”: Panie Przewodniczący! 
Protestujecie przeciw decyzji o 
likwidacji części surocowej huty i w 

obronie miejsc pracy. Najgorsza dla 
hutników jest niepewność, która 
trwa od ponad półtora roku. 
 J.Kawula: Wszystko zaczęło się 
w maju 2019 roku kiedy dowiedzie-
liśmy się o planach zamknięcia 
wielkiego pieca i stalowni. 

 Produkcja stali surowej po 9 
miesiącach br. wyniosła 1. 347 mln ton, 
co oznacza spadek o 3,2 proc. w 
porównaniu z tym samym okresem w 
2019 r. Największe spadki odnotowała 
Unia Europejska 17,9 proc. z produkcją 
na poziomie 99,4 mln ton stali, następnie 
Ameryka Północna 18,2 proc. (74 mln 
ton). Azja odnotowała minimalny 
wzrost produkcji 0,2 proc. (niespełna 
1.002 mln ton). 
 W rozbiciu na poszczególne kraje 
najlepsza sytuacja jest w Chinach gdzie 
we wrześniu 2020 roku wyprodu-
kowano 92,6 mln ton stali, co oznacza 
prawie 11 proc. wzrost w stosunku do 

września 2019 roku. Dowodzi to, iż kraj 
ten dobrze radzi sobie z pandemią i 
nadal rozwija swoje moce. 
 Indie we wrześniu wyprodukowały 
8,5 mln ton stali (spadek o  2,9 proc.), 
Japonia 6,5 mln ton stali (spadek o 19,3 
proc.), natomiast Korea Południowa 5,8 
mln ton (wzrost o 2,1 proc.)
 Duży, bo ponad 20 proc. spadek 
produkcji we wrześniu odnotowała 
Polska. Natomiast Niemcy wyprodu-
kowały 3 mln ton stali (spadek o 9,7 
proc.), Włochy 1,8 mln ton (spadek o 
18,7 proc.), Francja 1 mln ton (spadek o 
20,1 proc.), Hiszpania 0,9 mln ton 
(spadek o 20,7 proc.) .

 Według World Steel w krajach CIS 
produkcja stali we wrześniu  br. mogła 
wynieść 8,2 mln ton (spadek o 0,3 
proc.). Natomiast na  Ukrainie  
wyprodukowano 1,7 mln ton surowej 
stali (spadek o 5,4 proc.).
 W Stanach Zjednoczonych wypro-
dukowano 5,7 mln ton stali (spadek o 
18,5 procent w porównaniu do września 
2019 roku). 
 Natomiast Brazylia i Turcja odno-
towały znaczące wzrosty produkcji w 
stosunku do września 2019 roku. 
Wynoszą one odpowiednio 7,5 proc. 
(2,6 mln ton) i 18 proc. (3,2 mln ton 
stali surowej). 
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 Jak już informowaliśmy na 
naszych łamach zarząd Morskiej 
Stoczni Remontowej „Gryfia”, która 
powstała w 2013 roku w wyniku 
połączenia Szczecińskiej Stoczni 
Remontowej „Gryfia” S.A i Morskiej 
Stoczni Remontowej S.A. podjął 
decyzję o sprzedaży terenów w 
Świnoujściu ogłaszając zamknięty 
przetarg. Cena wywoławcza to 58,1 
mln złotych. Pozostały majątek ma 
zostać rozebrany i przeniesiony do 
Szczecina.

  Z taką decyzją nie zgadzają się 
związkowcy i pracownicy stoczni w 
Świnoujściu. „Będziemy walczyć o 
swój zakład pracy, bo sytuacja w 
mieście ze względu na pandemię 
koronawirusa - zamykanie ośrodków 
wczasowych oraz przygranicznych 
bazarów jest coraz trudniejsza. W 
stoczni pracują całe rodziny, które 
mogą zostać jeszcze przed końcem 
roku bez środków do życia” - 
zapowiadają. 
 

Posiedzenie WRDS w Katowicach odbywało się z zachowaniem rygoru sanitarnego. Na pierwszym planie 
przewodniczący Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego Andrzej Węglarz, prezes Hutniczej Izby 

Przemysłowo-Handlowej Stefan Dzienniak, prezes CMC Zawiercie Jerzy Kozicz 
i członek zarządu ArcelorMittal Poland Tomasz Ślęzak.

TERENY STOCZNI NA SPRZEDA¯

 28 października br. związki zawodowe działające w Morskiej 
Stoczni Remontowej „Gryfia” w Świnoujściu otrzymały informację o 
zwolnieniu wszystkich pracowników z dniem 30 listopada 2020 roku. 
Wcześniej prezes zarządu Krzysztof Zaremba zapewniał, iż nikt nie 
straci pracy. 

 22 października 2020 roku podczas konferencji 
prasowej przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr 
Duda ogłosił, że kierowany przezeń Związek występuje 
z Rady Dialogu Społecznego, gdyż nie godzi się, by 
przewodniczył jej wicepremier Jarosław Gowin. 
Stwierdził: Nie zgadzamy się na psucie dialogu przez 
rząd Zjednoczonej Prawicy.

Od pewnego czasu było wiadomo, że szef „Soli-
darności” nie akceptuje Jarosława Gowina głównie z powodu 
dawnej działalności politycznej, w tym za głosowanie za 
wydłużeniem wieku emerytalnego. Dawał temu wyraz w 
swoich wystąpieniach publicznych. Można było jednak sądzić, 
że dojdzie do porozumienia, wskazywały na to dobre relacje 
„Solidarności” z rządem.

Rodzi się pytanie, co oznacza wystąpienie „Soli-
darności” z Rady Dialogu Społecznego, która ma przecież 
pośredniczyć między rządem, stroną społeczną i pracodaw-
cami, opiniować projekty ustaw, zgłaszać pomysły rozwiązań 
ważnych dla życia gospodarczego i społecznego problemów. 

CIĄG DALSZY  NA STR.3 i 6

 Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” odnotowały w 
III kwartale br. 7,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto 
przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, co 
oznacza znaczący wzrost wobec 4,44 mln zł zysku rok 
wcześniej. Natomiast zysk operacyjny w roku bieżącym 
wyniósł 9,45 mln zł wobec 3,54 mln zł zysku rok 
wcześniej. O niespełna 5 proc. spadły skonsolidowane 
przychody ze sprzedaży, które osiągnęły w III kwartale 
2020 roku poziom 67,85 mln zł ( w roku 2019 było to 
69,61 mln zł).

OSI¥GAJ¥C DOBRE WYNIKI W TRUDNYM CZASIE

W ZM „ROPCZYCE” SA

 W tym trudnym okresie naznaczonym pan-
demią COVID -19 ZM „Ropczyce” S.A. skutecznie 
realizowały swoją strategię wielowymiarowej 
dywersyfikacji. Świadczy o tym porównywalny poziom 
uzyskanych przychodów ze sprzedaży w trzecim 
kwartale bieżącego roku w stosunku do trzeciego 
kwartału roku ubiegłego - pisze prezes zarządu 
Józef Siwiec dodając, że spółka z powodzeniem 
adaptuje się do zmieniających warunków. 

RECYKLING WA¯NYM OGNIWEM
SEMINARIUM GLIWICKICH NAUKOWCÓW

 23 października br. odbyło się on-line seminarium „Nowe 
wyzwania  i rozwiązania w zakresie recyklingu metali nieżelaznych” 
zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali 
Nieżelaznych i Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Metali 
Nieżelaznych w Gliwicach. Podczas spotkania przedstawione zostały 
zagadnienia zeroemisyjnego recyklingu oraz realizowane przez 
naukowców Instytutu projekty badawcze w ramach KIC Raw 
Materials. 
 Wprowadzenia do tematyki seminarium dokonał Witold Kurylak, który 
stwierdził: Impulsem do zorganizowania spotkania jest bieżąca działalność 
Instytut w zakresie Wspólnoty Wiedzy i Innowacji dla Sektora Surowców 
Naturalnych – KIC RAW Materials, która działa od 2015 roku, a Instytut był 
jednym z członków założycieli. Działa ona pod auspicjami Komisji 
Europejskiej w celu wzmocnienia konkurencyjności europejskiego sektora 
surowców. Skupia obszary, takie jak: edukacja, technologia, badania, biznes-
przedsiębiorczość. Innowacyjność stanowi główny motor napędowy 
trwałego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności w Europie. 

DOKOŃCZENIE NA STR.6
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CZY TO KONIEC

CHINY, BRAZYLIA, TURCJA 
W TRENDZIE WZROSTOWYM

ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI

Jak co roku 11 listopada obchodzimy narodowe święto, oddając hołd bohaterom wielu pokoleń, 
dzięki którym żyjemy dziś w wolnym i suwerennym kraju. Niestety skłóceni zapominamy do czego
prowadzi niezgoda. Czy stać nas na głębszą refleksję nad narodowym losem i opanowanie emocji? 



»     «MH str.3

 Inicjatorzy zaostrzenia przepisów aborcyj-
nych nie spodziewali się takiej reakcji społeczeń-
stwa na naruszenie ustanowionego przed prawie 
trzema dekadami kompromisu w tak wrażliwej 
sprawie. Liczyli, że w sytuacji pandemii, zagro-
żenia zdrowia i życia decyzja Trybunału Konsty-
tucyjnego może wywołać jedynie ograniczone 
protesty i wszystko będzie później po ich myśli. 
Mylili się bardzo, bo wywołali burzę największą 
do dziesięcioleci. Co dowodzi oderwania od życia 
i braku politycznego wyczucia.
 Dziwię się, że lider PiS Jarosław Kaczyński w 
takim momencie postanowił zburzyć kompro-
mis, którego rzecznikiem był jego tragicznie 
zmarły brat, prezydent Lech Kaczyński. Przy-
pomnijmy, że małżonka prezydenta popierała 
takie rozwiązanie, za co została zaatakowana 
bezpardonowo przez Tadeusza Rydzyka.
 Dziś mamy w kraju sytuację pełną napięć 
społecznych i obaw o przyszłość. Rządzący nie 
wiedzą jak z tego wybrnąć. Protestujące kobiety 
radykalizują się, żądają zasadniczych zmian, w 
tym ustąpienia lidera PiS i nowych wyborów. 

 Mnożą się postulaty zgoła nierealne. Póki co 
nie widać możliwości podjęcia rozmów i 
zażegnania konfliktu ogarniającego także z 
powodów ekonomicznego zagrożenia kolejne 
grupy zawodowe.
 Prezydent Andrzej Duda zgłosił do Sejmu 
projekt ustawy mający na celu uspokojenie 
nastrojów. Zakłada bowiem, że aborcja może być 
dokonana, gdy „badania prenatalne lub inne 
przesłanki medyczne wskazują na wysokie 
prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się 
martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub 
wadą prowadzącą niechybnie do śmierci dziecka”. 
Miał nad nim debatować Sejm, ale jego obrady 
zostały przełożone o dwa tygodnie, na 18 i 19 
listopada. Jak zapowiedział wicemarszałek i szef 
klubu PiS Ryszard Terlecki z powodu pandemii. 
Opozycja twierdzi, że PiS nie ma stabilnej 
większości, by prezydencki projekt przeforsować. 
No i liczy na przeczekanie protestów.
 Propozycja prezydenta, która doprecyzuje 
przesłanki dotyczące aborcji z powodu letalnych 
wad płodu spotkała się z krytyczną odpowiedzią 
abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski. W wywiadzie dla 
„Rzeczpospolitej” stwierdził, że „byłaby nową 
formą eutanazji, która selekcjonuje osoby ze 
względu na możliwość przeżycia”.
 Z zupełnie innych względów swoje zdecydo-
wane „nie” wobec prezydenckiego projektu 
zadeklarowały Koalicja Obywatelska i Lewica. 
Szef PSL Władysław Kosiniak – Kamysz ocenił, 
że jest on nieprecyzyjny i niczego nie rozwiązuje, 
a całą odpowiedzialnością obarcza lekarzy, którzy 
będą musieli podejmować decyzję.
 Tymczasem bardziej radykalni posłowie 
prawicy domagają się rychłej publikacji wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego, uznając, że od tego 
zależy zachowanie autorytetu przez obecną 
władzę. Trudno przy tak fundamentalnych 
różnicach o rzeczową dyskusję i porozumienie.
 Czy dwa tygodnie wystarczą PiS na 
zbudowanie sejmowej większości i przeforso-
wanie projektu Andrzeja Dudy? Czas ten zapewne 
zostanie wykorzystany do wzajemnego przeko-
nywania się w Zjednoczonej Prawicy i pozyskania 
głosów spoza niej, co nie będzie łatwe. Wynik 
głosowania trudny do przewidzenia. Jeśli nawet 
ustawa zostanie przyjęta, to nie zapewni spokoju 
społecznego. Trzeba się bowiem liczyć, że w 
sytuacji narastania pandemii i dalszych obostrzeń 
powstawać będą kolejne ogniska konfliktów 
społeczeństwa z władzą, a ich kumulacja to 
wielkie niebezpieczeństwo dla nas wszystkich.
Jest jeszcze czas, by to właśnie prezydent podjął 
próbę zainicjowania rzetelnego dialogu w celu 
uspokojenia nastrojów społecznych i zapobie-
żenia sytuacji, w której pogrążymy się w chaosie. 
Boje się o przyszłość mojego kraju.

ANDRZEJ

Pracują setki metrów pod ziemią, 
by wydobywać to, co buduje 
współczesny świat. Nie ma w tym 
przesady – bez węgla koksowego 
nie ma stali, a bez niej – nie ma 
cywilizacji, jaką znamy.

Czy wyobrażamy sobie świat bez 
samochodów, nowoczesnych 
b i u r o w c ó w  c z y  m o s t ó w ?  
Praktycznie wszystko, co nas 
otacza, ma związek ze stalą. Nawet 
drewniane meble produkowane są 
w  s t a l o w y c h  h a l a c h  
produkcyjnych, w których pracują 
maszyny zbudowane głównie… ze 
stali! Przypomnijmy – stal to 
głównie stop żelaza i węgla oraz 
kilku innych pierwiastków. Ale  to 
węgiel jest tu kluczowy. To  
surowiec metalurgiczny, który – 
dodany we właściwych proporcjach 
- sprawia, że stal jest tak 
wytrzymała i  od setek la t  
w y k o r z y s t y w a n a  j a k o  
najpopularniejszy materiał w 
budownictwie, inżynierii oraz w 
każdym aspekcie naszego życia. 
Dlatego ostatnio tak dużo mówi się 
o drodze od węgla do stali, która 
prowadzi  z  kopalni ,  przez  
koksownię i hutę na plac budowy 
czy do fabryki. Nawet wiatraki, 
b ę d ą c e  ź r ó d ł e m  e n e r g i i  
odnawialnej, buduje się ze stali! 
Każda tona węgla koksowego to 
około 0,70 tony koksu, który 
umożliwia wytworzenie od 1,6 do 
2,1 tony surówki hutniczej. Jeden 
wiatrak to nawet 400 ton stali!

Czy w Polsce wydobywa się węgiel 
k o k s u j ą c y ?  O c z y w i ś c i e !  
Największym producentem tego 
surowca jest Jastrzębska Spółka 
Węglowa, w której zakładach 
pracuje około 22,5 tys. osób. JSW 
to pięć zakładów górniczych: 
„Pniówek” w Pawłowicach, 
„Knurów-Szczyg łowice”  w  

K n u r o w i e ,  „ B u d r y k ”  w  
Ornontowicach oraz „Borynia-
Zofiówka” i „Jastrzębie-Bzie” w 
Jastrzębiu-Zdroju. W każdej z tych 
kopalń pracujący w trudnych 
warunkach górnicy wydobywają 
surowiec, który już w 2017 r. Unia 
Europejska umieściła na liście 
materiałów krytycznych, czyli 
t rudno zastępowalnych i  o  
strategicznym znaczeniu dla 
rozwoju unijnej gospodarki. Dziś 
JSW – jako największy producent 
tego surowca w Unii Europejskiej -  
stara się, by węgiel koksowy 
ponownie został wpisany na tę listę.

Jastrzębska Spółka Węglowa 
wydobywa rocznie ok. 15 mln ton 
węgla, który wykorzystywany jest 
w całej Europie Środkowej i nie 
tylko. Koks produkowany przez 
koksownie wchodzące w skład 
Grupy Kapitałowej JSW w ilości 
ok. 3,2 mln ton rocznie także jest 
sprzedawany za granicę. Głównymi 
odbiorcami są klienci w Polsce, 
Niemczech, Austrii, Czechach, na 
Słowacji i w Indiach. Co ciekawe, 
Jastrzębska Spółka Węglowa 
zamierza też wkrótce wkroczyć na 
rynek chiński. A możliwości są 
o g r o m n e  -  w i e l k o ś ć  
udokumentowanych zasobów 
operatywnych węgla wynosi 1 mld 
ton, a to gwarantuje utrzymanie 
wydobycia przez JSW do 2075 
roku.

Koronawirusa nie zakłócił prac 
przy budowie elektrociepłowni 
opalanej gazem koksowniczym w 
koksowni Radlin. Jak informuje 
JSW Koks spółka należąca do 
grupy kapitałowej Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej inwestycja idzie 
pełną parą, a jej zakończenie 
planowane na IV kwartał 2021 
roku. 
Budowa jest realizacją podpisanej 
12 czerwca 2019 r. w Radlinie przez 
JSW Koks i Rafako umowy na 
budowę kogeneracyjnego bloku 
energetycznego opalanego gazem 
koksowniczym o mocy ok. 32 MWe 
i  w y p o s a ż o n e g o  w  c z ł o n  
ciepłowniczy o mocy 37 MWt. 
Wartość inwestycji to 289 mln zł 
netto, a czas jej realizacji określono 
na 29 miesięcy, licząc od dnia 
podpisania umowy. 
Nowa Elektrociepłownia Radlin 
docelowo zastąpi planowaną do 
wyłączenia z eksploatacji z końcem 
2022 roku EC Marcel, będąca 
własnośc ią  Polsk ie j  Grupy 
Górniczej. Budowana w koksowni 
Radlin jednostka będzie jednym z 
najnowocześniejszych tego typu 

obiektów w Polsce, spełniając 
wszystkie wymagania UE, w 
szczególności konkluzje BAT dla 
dużych obiektów energetycznego 
spalania (BAT LCP). Zgodnie z 
z a ł o ż e n i a m i  n o w a  
elektrociepłownia ma zaspokoić 
potrzeby energetyczne koksowni, a 
nadwyżki energii elektrycznej 
z a s i l ą  K r a j o w y  S y s t e m  
Energetyczny, zaś ciepło w wodzie 
grzewczej dostarczane będzie na 
potrzeby kopalni ROW Ruch 
M a r c e l  ( 2 1  M W t )  o r a z  
mieszkańców Radlina (16 MWt).
JSW Koks  zakłada łącznie roczną 
produkcję ok. 486 tys. GJ pary 
technologicznej  oraz  wody 
grzewczej w ilości ok. 209 tys. GJ a 
także 196 tys. MWh energii 
elektrycznej. Zadanie inwestycyjne 
obejmuje dwa kotły parowe o 
łącznej mocy około 104 MWt, 
zabudowę turbiny upustowo – 
kondensacyjnej o mocy ok. 32 
MWe oraz człon ciepłowniczy o 
mocy 37 MWt a także instalacje 
pomocnicze. Źródłem energii 
pierwotnej dla bloku będzie 
nadmiarowy gaz koksowniczy w 

ilości około 180 mln metrów 
sześciennych rocznie.
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PRACODAWCY I ZWI¥ZKOWCY O OP£ACIE MOCOWEJ
 NA POSIEDZENIU WRDS W KATOWICACH

PRZEMYS£Y ENERGOCH£ONNE TEGO NIE UD�WIGN¥!

 
Jak zakomunikował nam zarząd 
ArcelorMittal Poland ma to być 
czasowe wygaszenie części surow-
cowej ze względu na trudną sytuację 
rynkową i wysokie koszty 
wytwarzania oddziału. Z tą decyzją 
nie zgadzaliśmy się od samego 
początku uważając, że brak 
rzetelnych wyliczeń i doliczanie do 
kosztów produkcji dodatkowych 
pozycji jest dla nas krzywdzące. 
Wówczas, przy zamykaniu 
spiekalni, zwracaliśmy uwagę że 
przywożenie wsadu z Dąbrowy 
Górniczej podroży produkcję. Nie 
chciano nas wówczas słuchać. 

 Dzięki naszej determinacji, 
manifestacjom przed urzędami, a 
także dyrekcją ArcelorMittal Poland 
w Dąbrowie Górniczej decyzja 
została wstrzymana, ale weszła w 
życie w październiku ubiegłego 
roku. I od tego czasu można mówić o 
realizacji czarnego scenariusza dla 
Krakowa.
 W styczniu br. na wniosek 
prezydenta miasta Krakowa prof. 
Jacka Majchrowskiego odbyło się 
posiedzenie tzw. hutniczego okrąg-
łego stołu, podczas którego każda ze 
stron przedstawiła swoje argumenty. 
Wówczas wydawało się, że zapo-
wiedzi o tymczasowym wygaszeniu 
części surowcowej są prawdziwe 
i w perspektywie kilku miesięcy 
nastąpi restart. Światełko w tunelu 
zapaliło się, gdy w marcu ruszyły 
prace przygotowawcze do ponow-
nego uruchomienia wielkiego 
pieca. Niestety zniweczyła je 
pandemia koronawirusa i lock-
down wielu gospodarek świato-
wych, a co za tym idzie załamanie 
na rynku stalowym. Mieliśmy 
jednak nadzieje, że wraz z uspo-
kojeniem sytuacji pandemicznej 
ruszy również produkcja stali w 
Krakowie…
 „MH”: Przyszedł październik 
2020 roku i wiadomość o trwałym 
wygaszeniu części surowcowej.
 J.Kawula:  Ta decyzja była dla 
nas jak cios poniżej pasa, bo przez 
rok mamiono nas obietnicami, że 
ruszymy, że nikt nie straci pracy, że 
to tylko sytuacja przejściowa i jak 
tylko odbuduje się rynek to 
zaczniemy produkować. 
 Ludzie, którzy byli oddele-
gowywani do Dąbrowy Górniczej 
pracowali bardzo ciężko, po 
kilkanaście godzin dziennie, często 
kosz tem własne j  rodz iny.  
Dojeżdżali po 4, a nawet 5 godzin 
do pracy licząc, że to sytuacja 
przejściowa i będą mogli wkrótce 
wrócić na swoje stanowiska w 
Krakowie. Jak wiemy były to 
obietnice bez pokrycia, a podmio-
towe traktowanie ludzi jest nie do 
przyjęcia. 
 Czujemy się oszukani i rozgo-
ryczeni, bo naszym zdaniem wielki 
piec, który przecież kosztem ponad 
160 mln złotych wyremontowano 
kilka lat temu mógł spokojnie 
pracować przez najbliższe 20 lat. 
Szczerze mówiąc nie wiem kto 
podjął, naszym zdaniem złą, 
decyzję ale z całą pewnością 
zaważyły na niej nie tylko względy 
ekonomiczne. 

 „MH”: Po jej ogłoszeniu z 
inicjatywy władz miasta odbyło 
się spotkanie on-line z przedsta-
wicielami ArcelorMittal Poland 
S.A, związków zawodowych 

oraz firm kooperujących.
 J.Kawula: Można powiedzieć, 
że była to kontynuacja debaty ze 
stycznia tego roku. Jej celem było 
uzyskanie od przedstawicieli 
spółki ArcelorMittal Poland 
aktualnej wiedzy o sytuacji 
pracowników części surowcowej 
huty oraz o planach działań 
osłonowych, które zostaną podjęte, 
aby zminimalizować skutki 
ewentualnych zwolnień. Prezes 
ArcelorMittal Poland Sanjay 
Samaddar poinformował, że z 
grupy 1200 pracowników części 
surowcowej do tej pory około 550 

osób znalazło zatrudnienie w 
innych częściach przedsiębiorstwa, 
przeszło na emeryturę lub 
kontynuuje karierę w innych 
firmach. 
 Zatem spółka poszukuje 
rozwiązań dla około 650 osób. 
Podkreślił również, że krakowski 
oddział poza częścią surowcową 
pracował i pracuje nadal oraz że 
wbrew pogłoskom huta nie 
zostanie zamknięta, a zarząd 
dołoży wszelkich starań, aby 
zapewnić jej zrównoważony 
rozwój i rentowność.

 W przyszłym tygodniu, a 
dokładniej 20 listopada ma odbyć 
się spotkanie przedstawicieli 
miasta Krakowa, Grodzkiego 
Urzędu Pracy i pracodawcy, na 
którym przedstawione zostaną 
szczegóły dotyczące ewentualnych 
zwolnień. Mam jednak nadzieję, że 
nie będziemy musieli korzystać z 
pomocy urzędu pracy i zgodnie z 
zapowiedziami dyrekcji Arcelor-
Mittal Poland wszyscy pracownicy 
otrzymają godne oferty i będą nadal 
kontynuować swoją pracę na rzecz 
branży hutniczej, czy to bezpo-
średnio w hucie, czy spółkach 
zależnych. 
 „MH”: Kierownictwo firmy 
uzasadnia decyzję rosnącymi 
kosztami produkcji, wysokimi 
cenami energii w Polsce, 
napływem taniej stali z krajów 
trzecich i zapowiedzią dalszych 
obciążeń, w tym z tytułu opłaty 
mocowej, której koszt dla dla 
ArcelorMittal Poland może 
wynieść nawet 100 mln złotych. 
 J.Kawula: Rynek boryka się z 
problemami, ale o nich wiemy nie 
od dziś. Nie wiem gdzie są 
decydenci, którzy powinni bronić 
unijnego rynku stalowego. 

 Powstaje pytanie czy politycy, 
zarówno ci w Brukseli jak i 
Warszawie chcą się pozbyć 
hutnictwa z Europy? To nie jest 
dobra droga. Rozumieją to państwa 
rozwijające się, które inwestują w 
nowe moce produkcyjne, bo bez 
stali nie ma rozwoju.
 W ramach europejskiego dnia 
stali, w dniu 1 października pod 
hasłem „Europa potrzebuje stali- 
stal potrzebuje Europy” unijni 
hutnicy wzywali polityków do 
pilnych działań na rzecz obrony 
sektora i miejsc pracy. Niestety 
niewiele z tego wynika, bo dziś 
wszyscy walczą z koronawirusem i 
mało kto myśli o hutnictwie. A 
przecież w naszym kraju wystar-
czyłoby pochylić się nad stano-
wiskami Wojewódzkich Rad 

Dialogu Społecznego w Krakowie, 
czy Katowicach, które apelowały o 
zawieszenie poboru opłaty na rok i 
przygotowanie w tym czasie 
rozwiązań, które byłyby realne do 
udźwignięcia przez przemysły 
energochłonne. Jedynym ruchem 
ze strony rządu było odroczenie 
opłaty o trzy miesiące. 
 Obawiamy się, że wygaszenie 
wielkiego pieca i stalowni w 
Krakowie to może być początek 
końca hutnictwa w Polsce. 
Chcielibyśmy się mylić, ale podej-
ście rządu do tak ważkiej sprawy 

jak opłata mocowa pokazuje 
totalną ignorancję tej władzy w 
sprawie hutnictwa. A przecież te 
dodatkowe obciążenia dotyczą 
wielu firm energochłonnych, nie 
tylko sektora stalowego, który daje  
tysiące miejsc pracy i oparcie dla 
wielu tysięcy rodzin. 
 Trzeba również pamiętać, że na 
każde 1 miejsce w hutnictwie 
przypada około 5-6 miejsc pracy w 
przemysłach współpracujących. 
Widzimy to dobrze na przykładzie 
Krakowa, gdzie wiele firm około 
hutniczych musiało drastycznie 
zmniejszyć zatrudnienie, bo 
wyłączono część surowcową. 
 Jeżeli ktoś opierał swoją 
działalność tylko i wyłącznie na 
współpracy z ArcelorMittal Poland 
w Krakowie, to dziś stoi nad 
przepaścią. 
 „MH”: Jak związki zawo-
dowe chcą zadbać o ludzi, którzy 
mogą stracić pracę?
 J.Kawula: Robimy wszystko, 
by do tego nie doszło. Przez rok 
czasu część pracowników, głównie 
młodych, ale nie tylko, znalazło 
sobie nowe miejsca pracy i z 
informacji jakie do nas docierają są 
zadowoleni. Ale to było jeszcze 

przed pandemią. Decyzja o 
trwałym wygaszeniu wielkiego 
pieca i stalowni dotyczy bezpo-
średnio na dzień dzisiejszy 531 
osób. Część z nich wykonuje 
obecnie swoją pracę w innych 
oddziałach, niektóre osoby zajmują 
się pracami, które krakowska huta 
wykonuje na rzecz Dąbrowy 
Górniczej, a inni mają przejść na 
emeryturę. Tym ostatnim praco-
dawca chce zaproponować pakiety 
przedemerytalne. 
 Dużej grupie pracowników 
dyrekcja chce zaproponować 
zatrudnienie w Krakowie, m.in. w 
spółkach zależnych, ale są też 
propozycje pracy w Dąbrowie 
Górniczej. Za dodatkowy wysiłek 
związany z dojazdem zostaną im 
wypłacone dodatki, zorgani-

zowany zostanie także transport. 
Firma deklaruje też, że osoby, które 
wyrażą zgodę na dojeżdżanie do 
pracy, w przyszłości, podczas 
rekrutacji na stanowiska w Krako-
wie, będą miały pierwszeństwo.  
Sytuacja jest dynamiczna i z 
ostatnich informacji jakie do nas 
docierają wiemy, że ze względu na 
dużą absencję chorobową w 
Dąbrowie Górniczej i korona-
wirusa proponuje się coraz 
większej liczbie osób zmianę 
warunków pracy tzn. miejsca jej 
wykonywania.
 Pracodawca obiecał, że nie 
będzie zwolnień, jednak my 
pamiętamy, że obiecywał również 
ponowne uruchomienie wielkiego 
pieca. Dziś podchodzimy to tych 
deklaracji z dużą rezerwą, ba wręcz 
nieufnością. Prowadzimy nego-
cjacje w celu znalezienia naj-
lepszego rozwiązania, ale na dzień 
dzisiejszy nie doszliśmy do poro-
zumienia, które oczywiście może 
nastąpić podczas następnego 
spotkania. 
 Każda ze storn ma swoją wizję i 
musimy znaleźć kompromis, by 
podpisać porozumienie, które 
będzie korzystne dla ludzi. 
Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja 
z jaką przyszło nam wszystkim się 
zmierzyć i obraz gospodarki po 
pandemii nie będzie już taki sam. 
Ludzie boją się o swoją przyszłość 
dlatego też będziemy o nich 
walczyć. 
 To przecież obowiązek i 
podstawa działalności każdej 
organizacji zawodowej, choć jak 
patrzę na działania innych 
związków, to wydaje mi się, że 
niektórzy o tym zapomnieli.
 Ostatecznością będzie wyne-
gocjowanie dla odchodzących z 
własnej woli godziwych odpraw, 
tak jak to bywało w latach 
poprzednich.
 Cały czas jesteśmy w sporze 
zbiorowym z pracodawcą i 
prowadzimy jako Niezależny 
Samorządny Związek Zawodo-
wych Pracowników ArcelorMittal 
Poland okupację budynku dyrekcji 
krakowskiej huty. I dopóki nie 
podpiszemy porozumienia z 
pracodawcą dającego gwarancje 
pracy dla wszystkich hutników 
będziemy naszą akcję prowadzili 
nieprzerwanie. Oczywiście jest ona 
utrudniona ze względu na korona-
wirusa, ale to już siła wyższa. 

JESTEŒMY 
GOTOWI 

NA KOLEJNE 
WYZWANIA!
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   CIĄG DALSZY  ZE STR.1

BÊDZIEMY BRONIÆ 

ROZMOWA „MH” Z JÓZEFEM KAWULĄ WICEPRZEWODNICZĄCYM NSZZ PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND 
I PRZEWODNICZĄCYM MAŁOPOLSKIEGO OKRĘGU FEDERACJI ZZ METALOWCÓW I HUTNIKÓW W POLSCE

KA¯DEGO MIEJSCA PRACY

„MH”: Wystosowaliście petycję o wycofaniu wypowiedzenie Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy i zapisów okołoukładowych. Dlaczego?
J.Kawula: 29 maja to kolejny czarny dzień w tym roku. Zarząd ArcelorMittal Poland S.A. 
wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy oraz Porozumienia Okołoukładowe. Naszym 
zdaniem była to odpowiedź na brak zgody na dalsze obniżki wynagrodzeń pracowników, o które 
dyrekcja spółki wystąpiła do organizacji związkowych. Po podpisaniu porozumienia postojowego, 
które tylko dzięki związkowej zgodzie dało firmie duże dopłaty miesięczne z budżetu państwa 
powiedzieliśmy wyraźnie, że to ostatnie takie decyzje, które zabierają pracownikom część ich 
świadczeń.
Niestety dwa tygodnie po zakończeniu rozmów postojowych pracodawca oczekiwał aprobaty dla 
kolejnych obniżek wynagrodzeń. Czy mieliśmy się zgodzić na zabranie pracownikom: karty hutnika, 
części dodatku zmianowego, premii, dopłat do godzin nadliczbowych i nocnych, częściowej dopłaty 
do dodatku mistrzowskiego, uprawnień do posiłków regeneracyjnych oraz dodatkowego odpisu na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych? 
Dlatego wypowiedzenie ZUZP oraz innych porozumień traktujemy jako odwet za to, że chcieliśmy 
utrzymać już i tak ograniczone wynagrodzenia pracowników. Oczywiście pracodawca tłumaczył się 
potrzebą unowocześnienia układu i dostosowania go do dzisiejszych realiów, jednak widzimy tę 
sprawę inaczej. 
Dyrekcja ArcelorMittal Poland szczyciła się swego czasu, iż prowadzi jeden z najlepszych w kraju 
dialogów społecznych. Tak też było, ale z każdym rokiem nasze rozmowy były i są coraz trudniejsze, a 
pracodawca oczekuje kolejnych wyrzeczeń i poświęceń ze strony pracowników nie dając w zamian 
niczego. O godną pracę i płacę walczymy od przejęcia spółki przez obecnego właściciela. Dziś 
ArcelorMittal Poland spadło w rankingu hut krajowych w zakresie poziomu wynagrodzeń 
pracowniczych. Płaca hutników zaczyna także odbiegać poziomem od innych grup zawodowych, 
nawet tych w popularnych marketach. Nasila się zjawisko luki pokoleniowej. Na niektórych 
wydziałach brakuje rąk do pracy, ludzie pracują w nadgodzinach. To nie jest normalna sytuacja. 
Rozmowy nad nowy układem rozpoczęły się, ale ze względu na pandemię i utrudniony kontakt 
osobisty wszystkich zainteresowanych wystosowaliśmy apel do prezesa Samaddara o wycofaniu 
wypowiedzenia. Niestety został on bez odpowiedzi. Uważamy, że to nie jest dobry czas na 
negocjowanie zapisów tak ważnego dokumentu. Przecież ten wypowiedziany układ sprawdzał się i 
mógł być tylko zmodyfikowany, szczególnie, że pracodawca obiecuje, że zapisy nowego nie będą 
gorsze od tych poprzednich. 
„MH”: Dziękuje za interesującą rozmowę.

  Rozmawiał: 
 Przemysław Szwagierczak 

   DOKOŃCZENIE NA STR.6

Styczniowe posiedzenie hutniczego okrągłego stołu zgromadziło 
reprezentatywne grono przedstawicieli dyrekcji koncernu, 

związków zawodowych, posłów na Sejm RP
oraz rządu RP z wicepremierem Jarosławem Gowinem na czele.



»     «MH str.4

 Opinia publiczna wstrząśnięta została 
wiadomością o otruciu lidera rosyjskiej opo-zycji 
Aleksieja Nawal-nego zabójczą subs-tancją, do 
której dostęp ma wyłącznie rosyjskie państwo.
 T y m  s a m y m  R o s j a  z ł a m a ł a  
międzynarodową konwencję o zakazie stosowania 
broni chemicznej. Nowiczok, bo tak nazywa się 
ów środek, powstał w radziec-kich laboratoriach, a 
później był doskonalony w ramach ulepszania 
arsenału broni masowego rażenia. W 2017 roku 
Kreml zapewnił, że ostatecznie zlikwidował 
wszystkie swoje zasoby nowiczoka.
 Rok później agenci rosyjskiego wywiadu 
użyli tego środka na terenie Wielkiej Brytanii, 
próbując otruć swego byłego kolegę Siergieja 
Skripala i jego córkę. Sprawa stała się bardzo 
głośna, posypały się protesty i na tym się 
skończyło. Czy tym razem będzie inaczej? Bo 
podobnie jak w przypadku kilku innych morderstw 
Moskwa wypiera się wszystkiego. Choć nie ma 
właściwie wątpliwości, że Nawalny został otruty 
nowiczokiem. Sam fakt otrucia stwierdzili 
rosyjscy lekarze na Syberii, choć później 
próbowali się z tego wycofać. Natomiast 
potwierdziły to badania ekspertów Bundeswehry 
po przewiezieniu opozycjonisty do Berlina.

Kanclerz Angela Merkel zareagowała 
bardzo zdecy-dowanie, stwierdzając: Pojawiają 
się teraz bardzo poważne pytania, na które tylko 
rząd rosyjski może i musi odpowiedzieć. Głosy 
potępienia zbrodni popłynęły z siedziby NATO i 
UE. Rozpoczęła się dyskusja na temat, w jaki 
sposób można wymóc na Rosji przeprowadzenie 

śledztwa i ukaranie winnych. Eksperci 
zaproponowali zastosowanie sankcji, 
w tym ograniczenie działalności 
r u r o c i ą g u  N o r d  S t r e a m  2  
i uderzenie w rosyjskie siatki 
szpiegowskie.

Sekretarz generalny NATO Jens 
Stoltenberg wzywał Moskwę do 
odpowiedzi na najważniejsze pytania 
dotyczące sprawy. Jednak rosyjscy 
śledczy nie widzą podstaw do 
w s z c z ę c i a  p o s t ę p o w a n i a  

wyjaśniającego.
 Spodziewano się, że podobnie jak Niemcy, 
także Waszyngton zajmie zdecydowane 
stanowisko. Tymczasem prezydent Donald Trump 
tak ocenił całą sytuację: Nie wiem dokładnie, co 
się stało. Ale myślę, że to tragiczne, straszne i nie 
powinno się zdarzyć (…) To ciekawe, że wszyscy 
zawsze wspominają Rosję. Nie mam nic 
przeciwko temu, ale myślę, że w tej chwili 
prawdopodobnie Chiny są państwem, o którym 
powinniśmy mówić o wiele więcej.
 Zdecydowane poparcie dla stanowiska 
Niemiec wyraził brytyjski minister spraw 
zagranicznych Domini Raab: Użycie boni 
chemicznej w takim kontekście jest zwykłą 
gangsterką, a Rosja ponosi odpowiedzialność za 

to, by nigdy jej nie używać i by 
nikt inny jej nie użył.
 Co na to Rosja? Rzecznik 
prezydenta Dmitrij Pieskow 
stwierdził: Nie ma żadnych 
oskarżeń i nie ma powodu, by 
oskarżać państwo rosyjskie. 
N i e  j e s t e ś m y  s k ł o n n i  
przyjmować jakichkolwiek 

oskarżeń. Zgodnie z tym nie wszczęto żadnego 
śledztwa.
 Po wystąpieniu kanclerz Angeli Merkel 
niemiecką ambasadę w Moskwie odwiedził jeden 
ze współpracowników Władimira Putina, szef 
koncernu Rosnieft  Igor Sieczin, który 
przypomniał ambasadorowi, że „rosyjsko-
niemieckie projekty energetyczne warte są 20 mld 
dolarów” i zaprosił niemieckie firmy do 
współpracy przy eksploatacji ogromnych pól 
naftowych na Półwyspie Tajmyrskim.
 A niemieccy lobbyści nawołują, by sprawę 
Nawalnego wyjaśnić wspólnie z Rosją i nie 
utrudniać relacji handlowych miedzy krajami. I że 
nie należy wprowadzać żadnych sankcji, które 
mogłyby uderzyć w rosyjskie społeczeństwo.
 Jakie będzie stanowisko unijnego szczytu 
przekonamy się pod koniec miesiąca. Choć nie 
spodziewam się, że może się go obawiać Władimir 
Putin i jego ekipa. Wprawdzie w 2014 roku po 
aneksji Krymu i ataku „zielonych ludzików” na 
wschodn ia  Ukra inę  o raz  zes t rze len iu  
pasażerskiego boeinga Unia Europejska nałożyła 
na Rosję surowe sankcje gospodarcze, ale od tego 
czasu w tejże Unii ponawiane są apele o 
pojednanie i współpracę.
 Władimir Putin nie przestraszy się oskarżeń, bo 
w i e ,  ż e  
i tym razem wszystko skończy się na słowach 
oburzenia. Jak wówczas, gdy mordowano 
opozycjonistów: dziennikarkę Annę Politkowską i 
byłego wicepremiera Borysa Niemcowa czy 
byłych agentów Aleksandra Litwinienkę i 
Siergieja Skripala.
 Pecunia non olet. Kto chce robić lukratywne 
i n t e r e s y  
w Rosji nie może być Katonem.

   DOKOŃCZENIE NA STR.5

Pracują setki metrów pod ziemią, 
by wydobywać to, co buduje 
współczesny świat. Nie ma w tym 
przesady – bez węgla koksowego 
nie ma stali, a bez niej – nie ma 
cywilizacji, jaką znamy.

Czy wyobrażamy sobie świat bez 
samochodów, nowoczesnych 
b i u r o w c ó w  c z y  m o s t ó w ?  
Praktycznie wszystko, co nas 
otacza, ma związek ze stalą. Nawet 
drewniane meble produkowane są 
w  s t a l o w y c h  h a l a c h  
produkcyjnych, w których pracują 
maszyny zbudowane głównie… ze 
stali! Przypomnijmy – stal to 
głównie stop żelaza i węgla oraz 
kilku innych pierwiastków. Ale  to 
węgiel jest tu kluczowy. To  
surowiec metalurgiczny, który – 
dodany we właściwych proporcjach 
- sprawia, że stal jest tak 
wytrzymała i  od setek la t  
w y k o r z y s t y w a n a  j a k o  
najpopularniejszy materiał w 
budownictwie, inżynierii oraz w 
każdym aspekcie naszego życia. 
Dlatego ostatnio tak dużo mówi się 
o drodze od węgla do stali, która 
prowadzi  z  kopalni ,  przez  
koksownię i hutę na plac budowy 
czy do fabryki. Nawet wiatraki, 
b ę d ą c e  ź r ó d ł e m  e n e r g i i  
odnawialnej, buduje się ze stali! 
Każda tona węgla koksowego to 
około 0,70 tony koksu, który 
umożliwia wytworzenie od 1,6 do 
2,1 tony surówki hutniczej. Jeden 
wiatrak to nawet 400 ton stali!

Czy w Polsce wydobywa się węgiel 
k o k s u j ą c y ?  O c z y w i ś c i e !  
Największym producentem tego 
surowca jest Jastrzębska Spółka 
Węglowa, w której zakładach 
pracuje około 22,5 tys. osób. JSW 
to pięć zakładów górniczych: 
„Pniówek” w Pawłowicach, 
„Knurów-Szczyg łowice”  w  

K n u r o w i e ,  „ B u d r y k ”  w  
Ornontowicach oraz „Borynia-
Zofiówka” i „Jastrzębie-Bzie” w 
Jastrzębiu-Zdroju. W każdej z tych 
kopalń pracujący w trudnych 
warunkach górnicy wydobywają 
surowiec, który już w 2017 r. Unia 
Europejska umieściła na liście 
materiałów krytycznych, czyli 
t rudno zastępowalnych i  o  
strategicznym znaczeniu dla 
rozwoju unijnej gospodarki. Dziś 
JSW – jako największy producent 
tego surowca w Unii Europejskiej -  
stara się, by węgiel koksowy 
ponownie został wpisany na tę listę.

Jastrzębska Spółka Węglowa 
wydobywa rocznie ok. 15 mln ton 
węgla, który wykorzystywany jest 
w całej Europie Środkowej i nie 
tylko. Koks produkowany przez 
koksownie wchodzące w skład 
Grupy Kapitałowej JSW w ilości 
ok. 3,2 mln ton rocznie także jest 
sprzedawany za granicę. Głównymi 
odbiorcami są klienci w Polsce, 
Niemczech, Austrii, Czechach, na 
Słowacji i w Indiach. Co ciekawe, 
Jastrzębska Spółka Węglowa 
zamierza też wkrótce wkroczyć na 
rynek chiński. A możliwości są 
o g r o m n e  -  w i e l k o ś ć  
udokumentowanych zasobów 
operatywnych węgla wynosi 1 mld 
ton, a to gwarantuje utrzymanie 
wydobycia przez JSW do 2075 
roku.

Koronawirusa nie zakłócił prac 
przy budowie elektrociepłowni 
opalanej gazem koksowniczym w 
koksowni Radlin. Jak informuje 
JSW Koks spółka należąca do 
grupy kapitałowej Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej inwestycja idzie 
pełną parą, a jej zakończenie 
planowane na IV kwartał 2021 
roku. 
Budowa jest realizacją podpisanej 
12 czerwca 2019 r. w Radlinie przez 
JSW Koks i Rafako umowy na 
budowę kogeneracyjnego bloku 
energetycznego opalanego gazem 
koksowniczym o mocy ok. 32 MWe 
i  w y p o s a ż o n e g o  w  c z ł o n  
ciepłowniczy o mocy 37 MWt. 
Wartość inwestycji to 289 mln zł 
netto, a czas jej realizacji określono 
na 29 miesięcy, licząc od dnia 
podpisania umowy. 
Nowa Elektrociepłownia Radlin 
docelowo zastąpi planowaną do 
wyłączenia z eksploatacji z końcem 
2022 roku EC Marcel, będąca 
własnośc ią  Polsk ie j  Grupy 
Górniczej. Budowana w koksowni 
Radlin jednostka będzie jednym z 
najnowocześniejszych tego typu 

obiektów w Polsce, spełniając 
wszystkie wymagania UE, w 
szczególności konkluzje BAT dla 
dużych obiektów energetycznego 
spalania (BAT LCP). Zgodnie z 
z a ł o ż e n i a m i  n o w a  
elektrociepłownia ma zaspokoić 
potrzeby energetyczne koksowni, a 
nadwyżki energii elektrycznej 
z a s i l ą  K r a j o w y  S y s t e m  
Energetyczny, zaś ciepło w wodzie 
grzewczej dostarczane będzie na 
potrzeby kopalni ROW Ruch 
M a r c e l  ( 2 1  M W t )  o r a z  
mieszkańców Radlina (16 MWt).
JSW Koks  zakłada łącznie roczną 
produkcję ok. 486 tys. GJ pary 
technologicznej  oraz  wody 
grzewczej w ilości ok. 209 tys. GJ a 
także 196 tys. MWh energii 
elektrycznej. Zadanie inwestycyjne 
obejmuje dwa kotły parowe o 
łącznej mocy około 104 MWt, 
zabudowę turbiny upustowo – 
kondensacyjnej o mocy ok. 32 
MWe oraz człon ciepłowniczy o 
mocy 37 MWt a także instalacje 
pomocnicze. Źródłem energii 
pierwotnej dla bloku będzie 
nadmiarowy gaz koksowniczy w 

ilości około 180 mln metrów 
sześciennych rocznie.
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   DOKOŃCZENIE ZE STR.1

 KGHM Polska Miedź S.A. i Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. podpisały 
dodatkowy kontrakt indywidualny do obowią-
zującej umowy ramowej. Miedziowa spółka 
zwiększyła zamówienie na dostawy gazu ziem-
nego. Szacunkowa wartość podpisanego kon-
traktu wynosi ok. 190 mln zł.
 KGHM zdecydował o poszerzeniu dostaw gazu 
ziemnego od PGNiG o nowy punkt - Powierzchniową 
Stację Klimatyzacyjną w Kwielicach na Dolnym Śląsku. 
Zostanie ona oddana do użytku w 2021 roku. W ramach 
realizowanej inwestycji KGHM powstanie system 
rurociągów i podajników, którego zadaniem będzie m.in. 
odzysk ciepła dla celów gospodarki energetycznej spółki.
 - Dzięki zapewnieniu paliwa gazowego dla 
Powierzchniowej Stacji Klimatyzacji w rejonie szybu 
GG-1 stwarzamy możliwość dostawy wody lodowej do 
wyrobisk górniczych zlokalizowanych na poziomie 
poniżej 1200 m w obszarze górniczym Głogów Głęboki 
Przemysłowy. Wprowadzona do umowy optymalizacja 
procesu zakupu gazu była dla KGHM priorytetem przy 
tak dużych ilościach gazu zużywanego w naszym 
procesie produkcyjnym – powiedział Marcin 
Chludziński prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A, 
dodając, że wartym podkreślenia jest okres negocjacji i 
wypracowania zapisów nowego kontraktu oraz aneksów 
do umowy ramowej i dziewięciu kontraktów indy-
widualnych, który przypadł na czas pandemii COVID-19. 
 Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński komentując podpi-
sany kontrakt powiedział: Jesteśmy dumni z poszerzenia 
współpracy z KGHM – jednym z największych producen-
tów miedzi na świecie oraz naszym wieloletnim strategi-
cznym klientem, który nieustannie rozwija swoją działal-
ność. W ten sposób wspólnie wspieramy rozwój polskiej 
gospodarki 
 Obie spółki wypracowały dodatkowe mechanizmy 
optymalizacji procesu zakupu i sprzedaży surowca, które 
zostały wprowadzone w postaci aneksów do 
obowiązującej umowy oraz kontraktów indywidualnych, 
zawartych między KGHM i PGNiG w 2017 roku. 
Podpisane wówczas porozumienia zakładają dostawy 
gazu ziemnego dla KGHM od PGNiG do 2033 roku.

W KGHM POLSKA MIED� SA

DODATKOWA UMOWA 
NA DOSTAWY GAZU

 18 września związkowcy „Sierpnia 80” z Huty 
Bankowa, Arcelor Mittal Oddziały Dąbrowa 
Górnicza, Chorzów i Kraków a także ze spółki Sanpro 
Synergy dołączyli do Międzyzwiązkowego Komitetu 
Protestacyjno-Strajkowego. 
 Komitet został reaktywowany przez działające na 
Górnym Śląsku i oraz w Zagłębiu Dąbrowskim związki 
zawodowe ogłaszając jednocześnie pogotowie strajkowe w 
całym regionie i oflagowując siedziby górniczych spółek. 
To reakcja na plany zamykania kopalń i likwidacji tysięcy 
miejsc pracy, nie tylko w górnictwie, ale także w innych 
wrażliwych branżach jak hutnictwo czy energetyka – 
czytamy w komunikacie związkowców.
 Solidarność wezwała do ogłoszenia pogotowia 
strajkowego energetyków. Podjęte kroki uzasadniono 
„zagrożeniem dalszego 
funkcjonowania branży 
energetycznej i górniczej 
oraz  bezpieczeństwa 
energetycznego państwa".
 Działacze zarzucają 
rządowi, że z jednej strony 
deklaruje wolę dialogu, a z 
drugiej podejmuje decyzje 
zmierzające do szybkiego 

 - Wszystko byłoby w porządku, gdyby przetarg był otwarty, bo chętni na 
zakup zorganizowanego przedsiębiorstwa są. I są to spółki polskie. Jednak 
zarząd Gryfii chce sprzedać sam teren z klauzulą, iż nie może tu powstać firma 
remontowa, czyli konkurent dla Szczecina. Nie wiem czego się boją, bo jeżeli 
jesteśmy nierentowni i przynosimy straty to nie stanowimy zagrożenia dla 
Szczecina – mówi Aneta Stawicka przewodnicząca Międzyzakładowego 
Związku Zawodowego Pracowników Stoczni. 
 Walne Zgromadzenie wydało zgodę na wszczęcie procedury zbycia 
terenów stoczni Świnoujście pomimo sprzeciwu strony społecznej i wpisaniu 
tego przedsiębiorstwa jak spółki strategicznej dla obronności kraju. Związ-
kowcy wystosowali list do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, w 
którym zwracają uwagę iż dalsze istnienie zakładu produkcyjnego w 
Świnoujściu jest „wyjątkowo korzystne dla interesu bezpieczeństwa państwa”.
 Czytamy w nim m.in. Infrastruktura stoczni w bezpośrednim 
sąsiedztwie akwenu morskiego oraz bazy Marynarki Wojennej zawsze 
pozwalała na sprawne prowadzenie procesów serwisowania i prób morskich 
jednostek pływających marynarki bez konieczności przebazowania ich do 
Szczecina czy bardziej odległych zakładów remontowo-produkcyjnych. (…) 
Morska Stocznia Remontowa Gryfia SA jest ujęta w PMG jako całość 
przedsiębiorstwa o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (…) 
Utracenie zaplecza wsparcia technicznego dla jednostek pływających Mary-
narki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Portu 
Wojennego Świnoujście może mieć bezpośredni wpływ na znaczące pomniej-
szeni standardów bezpieczeństwa. (…) Decyzje o zbyciu terenów Stoczni w 
Świnoujściu może nieść za sobą nieodwracalne konsekwencje i wymierne 
skutki w postaci negatywnego wpływu na interes bezpieczeństwa Państwa”.

 Pomimo przytaczanych argumentów w postaci wyliczeń ekonomicznych 
i powoływania się na słowa premiera Mateusza Morawieckiego o reaktywacji 
przemysłu stoczniowego związkowcy nie otrzymali odpowiedzi na list. 
 Tuż przed planowanym na 9 października br. Walnym Zgromadzeniem 
Akcjonariuszy strona społeczna poprosiła o pilne spotkanie w celu omówienia 
możliwości sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci 
czynnego zakładu uzasadniając, że stocznia w Świnoujściu „zatrudnia ponad 
dwustu pracowników, którzy w przypadku zbycia terenów stracą pracę”.
 W liście czytamy również, że wiedza i doświadczenie załogi „pozwalają 
twierdzić, że zakład i nasze miejsca pracy można uratować. Traktując sprawę 
niezwykle poważnie jesteśmy gotowi zainwestować własne pieniądze, by nabyć 
zakład. Chcemy założyć spółkę pracowniczą, która utrzyma miejsca pracy i 
produkcję. Taka transakcja będzie o wiele bardziej korzystna niż wyprzedaż 
samych działek i likwidacja firmy (…)”. 
 - Jak już kiedyś mówiłam zrobimy wszystko by ratować nasza stocznie. 
Chcieliśmy powołać spółkę pracowniczą i wykupić zakład. Nasza propozycja 
oczywiście po raz kolejny została bez odpowiedzi. My wiemy, że Świnoujście 
może być rentowne. To pokazują nasze analizy. Nie możemy zrozumieć dlacze-
go robi się wszystko by zlikwidować naprawdę dobry zakład, który z powo-
dzeniem może funkcjonować jako stocznia remontowa. Mamy bezpośredni 
dostęp do morza. Armatorzy chcą z nami współpracować, bo mamy dogodne 
położenie, ale przede wszystkim dobrych fachowców, którzy znają się na swojej 
robocie. Naszym zdaniem zarząd pod kierownictwem prezesa Krzysztofa 
Zaremby i dyrektora Artura Trzeciakowskiego naszym kosztem chce załatać 
dziurę w Gryfii, która wynosi ponad 80 mln złotych. Tylko w 2019 roku była ona 
na poziomie 9 mln złotych. Ci panowie nie mają pojęcia o kierowaniu stocznią i 
za chwilę również Szczecin zostanie zamknięty  – dodaje Aneta Stawicka.
 Związkowcy nie kryją żalu do rządu, który obiecywał rozwój stoczni 
oraz budowę nowoczesnych polskich promów. Ich zdaniem przemysł 
remontów jednostek w związku z zaprzestaniem budów nowych jednostek w 
najbliższych latach będzie się rozwijał, co potwierdzają również armatorzy. 
Podkreślają, że traktuje się ich bardzo instrumentalnie. Z jednej strony zarząd 
mówi o trudnej sytuacji rynkowej i finansowej spółki z drugiej wydaje 
pieniądze, nie patrząc na pracowników zatrudnionych od lat w stoczni.
 - Dla przykładu powiem, że firmie zewnętrznej zatrudniającej Ukraińców 
wypłaca się 49 złotych netto za 1 godzinę pracy. Natomiast nasi wykwa-
lifikowani pracownicy dostają od 20 do 25 złotych na godzinę. Jak możemy 
mówić o rzetelnym prowadzeniu firmy. To jest wyprowadzanie pieniędzy ze 
spółki państwowej i tym powinna zająć się prokuratura. Zamknąć stocznie jest 
bardzo łatwo, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że armatorzy którzy do tej pory 
przypływali do Świnoujścia nie przejdą do Szczecina. To zbyt daleko. Prędzej 
przejmą ich stocznie z Niemiec – mówi przewodnicząca dodając, że związki 
zrobią wszystko by ratować miejsca pracy.
 Morze Bałtyckie ze względu na swoja specyfikę jest jednym z 
najbardziej zatłoczonych akwenów wodnych na świecie i charakteryzuje się 
spora ilością wypadków i kolizji, które rocznie wahają się na poziomie 120-
140. Liczba statków znajdujących się w regionie Morza Bałtyckiego w chwili 
obecnej oceniana jest na 2.000 jednostek. I w remontach tych statków 
pracownicy ze Świnoujścia widzą szansę dla swojego zakładu.
 Od 30 października związki zawodowe Morskiej Stoczni Remontowej 
w Świnoujściu weszły w spór zbiorowy z pracodawcą.

TERENY STOCZNI NA SPRZEDA¯
LUDZIE NA BRUK?

 
 Po III kwartałach 2020 r. Zakłady 
Magnezytowe „Ropczyce wypra-
cowały 20,4 mln zł skonsolidowanego 
zysku netto przypisanego akcjo-
nariuszom jednostki dominującej w 
porównaniu z 20,88 mln zł zysku rok 
wcześniej, przy przychodach ze 
sprzedaży w wysokości 223,56 mln zł w 
porównaniu z 252,04 mln zł rok 
wcześniej. 
 Natomiast zysk netto w okresie 
trzech kwartałów wyniósł 20,02 mln zł 
wobec 21,16 mln zł zysku rok 
wcześniej, co przy obecnej sytuacji ryn-
kowej jest dużym osiągnięciem kadry 
menedżerskiej i pracowników rop-
czyckiej spółki.
 „Podobnie jak w okresach poprzed-
nich,wiodącym konsumentem materia-
łów wytwarzanych przez spółkę pozosta-
je hutnictwo żelaza i stali z realizacją 
sprzedaży na poziomie 106,3 mln zł. 
 W ujęciu rok do roku wygene-
rowany obrót był niższy o 9,8 proc.. 
Czynniki obiektywne redukujące sprze-
daż w kraju zostały w znacznym stopniu 
skompensowane rozwojem sprzedaży 
eksportowej, gdzie pomimo skurczo-
nego rynku spółka wygenerowała 
o blisko 3 proc. wyższą sprzedaż 
w stosunku do roku poprzedniego. 
Istotny wpływ na taki stan rzeczy miało 
sukcesywne rozszerzanie portfela 
klientów Zakładów Magnezytowych 
„ROPCZYCE” S.A. 
 Do grona dotychczasowych odbior-
ców spółki w analizowanym okresie 
dołączyły kolejne podmioty m.in. z 
Francji, Belgii czy Ukrainy. Niebaga-
telny wpływ na wyniki współpracy z 
tym sektorem będzie miała dalsza 
specjalizacja projektowa całej Grupy 

Kapitałowej ZM „Ropczyce”, skutku-
jąca kolejnymi kontraktami projekto-
wymi m.in. w Czechach czy Libii.
 W III kwartale 2020 roku spółka 
utrzymała dodatni trend sprzedażowy w 
segmencie hutnictwa metali nieże-
laznych. Zrealizowana sprzedaż na 
poziomie 57,4 mln zł odpowiada ponad 
40 proc. przyrostowi w stosunku do 
roku 2019. W ujęciu narastającym 
spółka wygenerowała w analizowanym 
okresie wysokie obroty na rynku 
krajowym, w dużej mierze w efekcie 
realizacji sprzedaży projektowej. 
 Działalność eksportowa to w 
głównej mierze współpraca z podmio-
tami europejskimi, m.in. z Hiszpanii, 
Belgii czy Austrii. Wskazywane we 
wcześniejszych sprawozdaniach działa-
nia w zakresie kooperacji z podmiotami 
inżynieringowymi przyniosły w ostat-
nim czasie efekty w postaci dużej skali 
kontraktów na realizacje projektowe w 
Belgii oraz Indonezji.
 Trzeci kwartał 2020 roku nie 
przyniósł przełomu w zakresie współ-
pracy spółki z przemysłem cementowo-
wapienniczym. Po trzech kwartałach br.  
sprzedaż ukształtowała się na pozio-
mie 36,1 mln zł i była o 45,2 proc. 
niższa od realizacji ubiegłorocznej.
 Utrzymujący się w wielu obsza-
rach świata lockdown nadal utrzy-
mywał produkcję cementu i wapna na 
poziomach odległych od potencjałów.
 Ten stan generował gwałtowną 
redukcję ilości remontów wyłożeń 
ogniotrwałych pieców wykorzysty-
wanych przez sektor. W ostatnich 
tygodniach pojawiły się symptomy 
poprawy sytuacji w postaci pierwszych 
po długiej przerwie zamówień z 
Pakistanu czy odbudowującej się po-

woli sprzedaży do cementowni zlokali-
zowanych w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki oraz Rosji. 
 Pozytywne prognozy obrotów z 
sektorem w ostatnich miesiącach 
bieżącego roku powinny pozwolić 
spółce częściowo odbudować pozycję 
przemysłu cementowo-wapienniczego 
w jej globalnej strukturze sprzedaży.
 W pozostałych obszarach sprze-
dażowych sytuacja kształtowała się w 
układzie analogicznym do pierwszego 
półrocza 2020 roku. O ile w sektorze 
odlewnictwa, borykającym się z pro-
blemami organizacyjnymi i finan-
sowymi, spółka nie osiągnęła poziomu 
sprzedaży z ubiegłego roku, o tyle 
sektory hutnictwa szkła oraz koksow-
nictwa narastająco wygenerowały obrót 
przekraczający poziom sprzedaży 
ubiegłorocznej. (...) Podjęte działania, 
pomimo faktu braku pełnej realizacji 
przyjętych założeń sprzedażowych, 
pozwalają na stabilne funkcjonowanie 
spółki i wysoko pozycjonują jej wyniki 
na tle konkurencji międzynarodowej” - 
czytamy w raporcie.
 Jak dodaje prezes Józef Siwiec:  
Sytuacja w gospodarce światowej nadal 
charakteryzuje się gwałtownym 
spowolnieniem wywołanym epidemią 
COVID-19. Drugie półrocze 2020 roku 
charakteryzuje się silniejszym oddzia-
ływaniem kryzysu spowodowanego tą 
epidemią niż w okresach wcześniej-
szych. Uzyskane wyniki finansowe 
wskazują, że jesteśmy dobrze przygoto-
wani do dynamicznie zmieniających się 
warunków rynkowych.
 Funkcjonowanie w takim otoczeniu 
wymaga elastyczności oraz wysokiej 
skuteczności w poszukiwaniu poja-
wiających się szans rynkowych. 
 Wyniki finansowe wygenerowane 
przez nas w 2020 roku są potwier-
dzeniem skuteczności realizowanego 
modelu biznesowego, którego jednym z 
podstawowych filarów jest dywer-
syfikacja inżynieringowa i rozwój w 
obszarze urządzeń do wysokotempera-
turowej utylizacji odpadów przemy-
słowych.

OSI¥GAJ¥C DOBRE WYNIKI W TRUDNYM CZASIE

W ZM „ROPCZYCE” SA

SKUTECZNIE REALIZUJ¥ STRATEGIÊ
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Czy żurawie i doki remontowe wkrótce znikną z krajobrazu Świnoujścia?

 
 Bez kluczowego partnera, jakim jest „Solidarność”, 
dalsze jej funkcjonowanie staje się niemożliwe. Z tym 
większą uwagą śledzić będziemy przebieg tego konfliktu. 
W tak trudnym okresie i obawach o przyszłość polskiej 
gospodarki porozumienie i poszukiwanie rozwiązań 
ograniczających choćby częściowo skutki wielkiego 
kryzysu jest szczególnie ważne. Tym bardziej, że konflikt 
wybuchł nie w kwestiach merytorycznej działalności Rady, 
a na tle politycznym.

 Warto też przypomnieć, że od pewnego czasu 
działalność Rady Dialogu Społecznego pozostawiała sporo 
do życzenia. A zaczęło się wiosną, gdy przewodniczący 
Piotr Duda i prezes Związku Przedsiębiorców i 
Pracodawców Cezary Kaźmierczak ogłosili, że nie będą 
się udzielać w Radzie i jej prezydium, gdyż nie zgadzają się, 
by jej przewodniczył prezydent Pracodawców RP Andrzej 
Malinowski, a działały także inne osoby posądzone o 
współpracę ze służbami bezpieczeństwa PRL. Na co 
Andrzej Malinowski odpowiedział: W 1997 roku 
kandydując do Sejmu RP, złożyłem stosowne negatywne 
oświadczenie lustracyjne. Złożyłem je świadomy 
odpowiedzialności w tej kwestii.
 Stwierdził, że dokumenty o współpracy z wywiadem 
wojskowym są sfałszowane. Jednak Instytut Pamięci 
Narodowej miał odmienne zdanie.
 W tej sytuacji na wspomnianej już konferencji w marcu 
tego roku Piotr Duda powiedział: Jako przewodniczący 
Rady Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wyobrażam sobie, 
wspólnie z naszymi kolegami, którzy wchodzą w skład 
RDS, aby współpracować z osobą, która była tajnym 
współpracownikiem wywiadu wojskowego.
 Rada Dialogu Społecznego jest ważną instytucją 
dialogu trójstronnego w Polsce. Powinna być poza wszelkimi 
zarzutami i podejrzeniami. Obecna sytuacja jest kompro-
mitująca i podważająca zaufanie do RDS jako instytucji. 
Należy usunąć Malinowskiego, przeprowadzić lustrację i w 
ten sposób oczyścić atmosferę wokół RDS. Natychmiast 
wrócimy do Rady, jeśli będziemy mogli rozmawiać bez 
obecności ubeków – argumentował szef „Solidarności”.

 Obydwaj adwersarze przewodniczącego Rady 
dotrzymali słowa, nie uczestnicząc w jej działalności, a 
kadencja Andrzeja Malinowskiego powoli dobiegała 
końca. I pewnie odszedłby cicho, zważywszy na 
atmosferę pandemii, gdyby nie okoliczność, że odcho-
dzący szef Rady zobowiązany jest do podsumowania 
kadencji i złożenia raportu z działalności marszałkom 
Sejmu i Senatu.
 I to podczas przygotowania raportu, jak twierdzi 
Andrzej Malinowski, zauważył, że panowie Duda i 
Kaźmierczak pobierali ryczałt, choć wycofali się z prac.

 Uznałem, że należy im zwrócić uwagę, bo to jednak 
poważne nadużycie. Posłałem pisma. Chcę, by sprawdzili 
jak pracowali ich delegaci. „Solidarność” to w sumie osiem 
osób, a Związek Przedsiębiorców i Pracodawców cztery. 
Pieniądze mają zwrócić niezwłocznie – powiedział szef 
Rady Dialogu Społecznego.
 W pismach do przewodniczącego Piotra Dudy 
domaga się zwrotu diet, których miesięczna stawka wynosi 
prawie 3,7 tys. złotych brutto, stwierdzając, że od  4 marca 
2020 roku nie bierze udziału w posiedzeniu Rady Dialogu 
Społecznego, a niemożliwe jest wykonywanie funkcji 
wiceprzewodniczącego nie uczestnicząc w posiedzeniach.
 Drugi wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecz-
nego Cezary Kaźmierczak otrzymał podobne w treści 
pismo i odpowiedział na nie na Twitterze: Jeśli wyjdzie taka 
reguła, że zwolnienie z obowiązku uczestnictwa w 
posiedzeniach prowadzonych przez ubowca kosztuje 25 
tys. złotych, mogę płacić co rok. Twierdzi ponadto, że nie 
uczestniczy w posiedzeniach plenarnych, ale jego związek 
wykonuje pracę w zespołach i opiniuje projekty.
 Czym zakończy się ta wojna, której musiał ustąpić 
miejsca dialog społeczny?
 NSZZ „Solidarność” zapowiada sprawdzenie list 
obecności na posiedzeniach RDS z ostatnich pięciu lat i 
wnioskuje o skierowanie żądania zwrotu ryczałtu od 
wszystkich osób, które były nieobecne na posiedzeniach 
Rady i jej zespołów. To z pewnością oczyściłoby 
atmosferę, ale droga do tego bardzo daleka i naznaczona 
politycznymi i osobistymi uprzedzeniami, które naj-
trudniej przezwyciężyć.                                               (S)
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LICZYMY NA POPRAWÊ KONIUNKTURY!
ROZMOWA „MH” Z ANDRZEJEM ŁATKĄ PREZESEM ZARZĄDU BATERPOL S.A.

NASZA ROZMOWA
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Relacja:
 Przemysław Szwagierczak

CHCEMY DIALOGU NA PARTNERSKICH ZASADACH
ROZMOWA KRZYSZTOFEM WOJCIKIEM PRZEWODNICZĄCYM

NSZZ PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND W KRAKOWIE

HUTNICTWO POTRZEBUJE 
SZYBKIEJ POMOCY!

ROZMOWA „MH”Z ANDRZEJEM KAROLEM PRZEWODNICZĄCYM 
RADY KRAJOWEJ SEKCJI HUTNICTWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Od lat widzimy, wzrost cen energii elektrycznej. 

Dziś w rachunkach mamy kilka pozycji, a koszt 1 MWh w Polsce jest droższy o ponad 70 złotych aniżeli u naszych sąsiadów - Niemiec. Po wprowadzeniu opłaty 
mocowej biznes hutniczy może okazać się nieopłacalny. Ucierpi również na tym energetyka, która przez lata nie modernizowała swojej bazy wytwórczej, bo nie 
będzie miała komu sprzedawać prądu. 
Jak przemysły energochłonne zaczną wyprowadzać swoje biznesy poza Polskę, czy Unię Europejską, to możemy obudzić się za kilka lat w całkiem innej 
rzeczywistości. Będziemy uzależnieni od innych krajów, które zaczną dyktować warunki. Takie uzależnienie się jest bardzo niebezpieczne. To pokazała 
pandemia COVID 19. Zamknięcie granic i wielu fabryk w Chinach doprowadziło do turbulencji w łańcuchu dostaw i w efekcie do wstrzymywania prac w wielu 
zakładach w Europie. Nie możemy doprowadzić do tego, by kosztem innych modernizować sektor energetyczny w Polsce. Trzeba również zastanowić się nad 
sensownością pewnych inwestycji w tym sektorze, które nijak się mają do proponowanego Green Deal – Zielonego Ładu.
 Stąd nasz apel i stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, by zawiesić do końca 2021 roku opłatę mocową i w tym czasie wypracować 
rozwiązanie, które nie doprowadzi do załamania się hutnictwa, szczególnie w tym trudnym czasie, gdy na całym świecie rozprzestrzenia się zaraza.
 „MH”: Czas pandemii nie sprzyja organizowaniu manifestacji czy protestów. Jednak, gdy ludzie tracą pracę i zostają bez środków do życia...
 M.Grzybek: Obostrzenia związane z pandemią, strach przed zarażeniem, kwarantanną i konsekwencjami ograniczają związkom zawodowym możliwość 
wyprowadzenia ludzi na ulicę. Ale jeżeli sytuacja w zatrudnieniu zacznie się pogarszać, a ludzie będą masowo tracić pracę, to nic innego nam nie pozostanie jak 
masowe protesty w obronie interesów pracowniczych. Oczekujemy konkretnej pomocy ze strony państwa i administracji rządowej. Szczególnie, że 
proponujemy gotowe rozwiązania i pokazujemy, że bez ich wdrożenia będzie tylko gorzej.
 Czekamy z wielką niecierpliwością na ruch ze strony rządu. Mamy nadzieję, że środki z nowego budżetu unijnego jak i duże pieniądze na odbudowę 
gospodarki po pandemii, które są największe w całej dotychczasowej historii Unii, zostaną szybko uruchomione i nie będziemy musieli wychodzić na ulicę.
 „MH”: Dziękuję za interesującą rozmowę.

 
 
 EKZZ z zadowoleniem przyjęła również decyzję o sfinansowaniu środków naprawczych za 
pośrednictwem europejskich obligacji, które mają być gwarantowane bezpośrednio przez UE oraz 
o przyznaniu znacznej części środków poprzez bezpośrednie finansowanie, unikając w ten sposób 
niemożliwego do spłacenia dodatkowego zadłużenia państw członkowskich.
 Apelujemy do wszystkich instytucji UE i rządów krajowych o przyjęcie planu naprawy i 
nadanie mu najwyższego priorytetu, poprzez terminowe stosowanie krajowych i sektorowych 
planów naprawy.
 Jednocześnie istnieją ważne aspekty porozu-mienia osiągniętego przez Radę, które są 
negatywne lub wymagają wyjaśnienia. Naleganie niektórych państw członkowskich na obcięcie 
proponowanych funduszy, zwłaszcza dotacji, i wprowadzenie kontroli Rady nad krajowymi 
planami naprawy wraz z żądaniami zwiększenia rabatów i osłabienia pozytywnych i wiążących 
warunków finansowania, takich jak te związane z poszanowaniem prawo-rządności, budzą duże 
obawy. Potencjalnie może to prowadzić do szkodliwych oszczędności i reform strukturalnych.
 Szczególnie niedopuszczalne są cięcia w proponowanym funduszu na rzecz sprawiedliwej 
transformacji, środki zdrowotne, finansowanie badań i innowacji oraz środki na wsparcie 
wypłacalności i restrukturyzacji. Całkowity budżet UE nie jest wystarczająco duży, aby zapewnić 
ambitną ekolo-giczną i cyfrową transformację oraz odpowiednie zasoby na rzecz spójności, 
konwergencji i priorytetów społecznych. (...) 
 EKZZ jest przekonana, że reformy zarządzania i podejmowania decyzji w UE, jak również 
dalsza integracja strefy euro, są teraz pilne, aby przywrócić jedność i spójność w Europie.
 Konferencja w sprawie przyszłości Europy staje się jeszcze ważniejsza, a EKZZ prosi o 
zagwarantowanie udziału partnerów społecznych, unikanie praw weta oraz zbudowanie bardziej 
społecznej i sprawiedliwszej UE, obejmującej postęp społeczny.

EUROPEJSKA KONFEDERACJA ZWI¥ZKÓW ZAWODOWYCH PROPONUJE
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 Pomimo pewnych trudności nie zaprzestaliśmy 
inwestycji. W I półroczu 2020 roku wydaliśmy na nie ponad 
11 mln złotych. W segmencie dystrybucji kończymy 
budowę nowoczesnego magazynu wysokiego składowania 
w Katowicach, dzięki czemu zwiększymy wydajności i 
powiększymy powierzchnię magazynową. Pozwoli to nam 
na zwiększenie udziału Grupy na rynku dystrybucji stali.
 W I kwartale bieżącego roku zakończyliśmy również, 
rozpoczęte w 2018 roku, inwestycje w spółce KOLB, gdzie  
rozbudowaliśmy halę produkcyjną, zakupiliśmy i 
zmodernizowaliśmy maszyny. Zrealizowane inwestycje 
pozwoliły na zwiększenie możliwości wytwórczych w 
zakresie konstrukcji maszynowych, które charakteryzują 
się wyższą marżą, w porównaniu do marż osiąganych na 
konstrukcjach budowlanych. 
 Natomiast w segmencie infrastruktury nakłady w I 
półroczu 2020 roku wyniosły 1 mln 68o tysięcy złotych i 
związane były głównie z oddziałem w Zabrzu.
 Dzięki zakupowi maszyn niezbędnych do budowy 
gazociągów DN1000 poszerzyliśmy swoją ofertę. 
Natomiast w IZOSTAL-u zakupiliśmy nowe maszyny i 
urządzenia, dokonaliśmy kolejnej modernizacji linii 
produkcyjnej oraz rozbudowaliśmy budynek admi-
nistracyjny. Wszystkie te inwestycje są konsekwencją 
długofalowej strategii Grupy. 
 Zgodnie z opracowanym przez Gaz-System S.A. 
„Krajowym Dziesięcioletnim Planem Rozwoju Systemu 
Przesyłowego na lata 2020-2029”,  w Polsce do 2029 roku 
powstanie ponad 3 tysiące km nowych gazociągów. Po 
zakończeniu kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, 
na znaczeniu zyskiwać będą również  zadania remontowo-
modernizacyjne. Jesteśmy do tego przygotowani i mamy 
nadzieję na udział w tych inwestycjach, których łączna 
wartość w latach 2020-2029 to ponad 14,6 mld zł. 
 „MH”: A co z rynkiem hutniczym, z którego wyrosła 
Grupa?
 J.Bernhard: Wahania koniunktury na rynku wyrobów 
hutniczych i związana z tym zmienność cen oraz spadek 
popytu na stal jest wpisana w codzienną działalność 
Stalprofilu. Największy wpływ na wyniki segmentu 
stalowego ma stan gospodarki polskiej oraz krajów Unii 
Europejskiej. Rok 2020 charakteryzuje się pogorszeniem 
koniunktury, co przekłada się na wyniki dystrybutorów i 
producentów stali. 
 Za spadki cen w dużej mierze odpowiada utrzymująca 
się globalna nadprodukcja stali. Do tego dochodzi problem 
spadku konkurencyjności unijnego hutnictwa, szczególnie 
w stosunku do gospodarek azjatyckich i południo-
woamerykańskich. Szansą na ustabilizowanie rynku 
unijnego są zapowiadane mechanizmy ochronne w postaci 
ceł antydumpingowych, czy podatku od śladu węglowego. 
 Nie możemy również zapominać o nowym ryzyku, 
którego wpływ na globalną gospodarkę jest obecnie trudny 
do oszacowania. Mam tu na myśli pandemię koronawirusa i 
jej przebieg w kolejnych miesiącach. COVID 19 już 
przyczynił się do znacznego spowolnienia światowego 
handlu i pogorszenia nastrojów przedsiębiorstw. Efektem 
tego jest obniżony: popyt i wzrost gospodarczy w świecie i 
w Polsce. 
 Stalprofil jest przygotowany na czas ewentualnej 
dekoniunktury. Dysponujemy odpowiednimi zasobami 
kapitałowymi i bogatą, ciągle poszerzaną, ofertą handlową. 
Funkcjonowanie w warunkach zmiennej koniunktury na 
rynku stali to dziś wyzwanie, któremu musimy sprostać.
 „MH”: Dziękuje za interesującą rozmowę.

Przemysław Szwagierczak
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BÊDZIEMY BRONIÆ 

  Stocznia obecnie 
zatrudnia około 650 
pracowników, 200 w 
Świnoujściu i 450 w 
Szczecinie. Średnio 
na 100 pracowników 
przypada 1 dyrektor, 
bo mamy ich aż 6, do 
tego dochodzi kilku 
szefów, kilkunastu 
k i e r o w n i k ó w  i  
koordynatorów. Do 
końca maja mieliśmy 
d o s t a ć  a n a l i z ę  
wprowadzonych na 
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KA¯DEGO MIEJSCA PRACY

 Tradycyjna część sektora energetycznego 
ma problemy z rentownością. Jak na jego tle 
wygląda aktualna sytuacja energetyki odna-
wialnej? 
 S.Jabłoński: Produkcja energii z paliw 
kopalnych nadal dominuje nad  tą ze źródeł 
odnawialnych, które jeszcze wymagają wsparcia, 
by uzyskać finansowanie inwestycji. Warto 
jednak pamiętać, że w procesie produkcji energii z 
węgla trudno o realne usprawnienia, natomiast w 
zielonej energii drzemie ogromny potencjał 
innowacji. 

 Z roku na rok rośnie wydajność paneli 
fotowoltaicznych oraz ilość energii uzyskiwanej z 
turbin wiatrowych. Tworzona jest coraz 
nowocześniejsza infrastruktura do magazy-
nowania energii. Jestem pewien, że w 
perspektywie kilku lat rentowność odnawialnych 
źródeł energii znacznie wzrośnie. To wtedy 
dojdzie do prawdziwej zielonej rewolucji 
energetycznej. 
 Jednak my zdecy-
dowaliśmy się na inwes-
tycję w źródła odnawialne 
już teraz. Jest to głęboko 
przemyślana strategia biz-
nesowa, biorąca pod uwagę 
nie tylko zysk firmy, ale 
również dobro planety, 
ochronę środowiska natu-
ralnego oraz globalną wal-
kę ze zmianami klimatu.  
 Respect oznacza sza-
cunek. Skąd taki pomysł 
na nazwę firmy?
` S.Jabłoński: Jesteśmy 
firmą opartą na war-
tościach. Jedną z nich jest 
właśnie szacunek. Dla 
środowiska naturalnego, 
ale także dla naszych 
klientów, kontrahentów i 
pracowników.
 Uważamy, że produkcja, dystrybucja i 
sprzedaż energii to branża związana ze szczególną 
odpowiedzialnością. Dlatego nie tylko kupujemy 
i sprzedajemy zieloną energię, ale również 
promujemy jej produkcję ze źródeł odnawialnych. 
Mamy ponad trzystu dostawców, dla których 
jesteśmy nie tylko odbiorcą wyprodukowanej 
przez nich energii, lecz także doradcą w zakresie 
skomplikowanego polskiego prawa energe-
tycznego. 
  Jak branża energetyki odnawialnej znosi 
epidemię?
  S.Jabłoński: Pierwszy okres ograniczeń, 
którego świadkami byliśmy wiosną tego roku, 
doprowadził do nieznacznego zmniejszenia 
popytu na energię elektryczną. Jednak sytuacja 
dość szybko wróciła do normy. W związku z tym 
cały czas myślimy głównie o rozwoju. 
 Obroty Respect Energy wzrosły z 16 
milionów złotych w 2016 roku do 2,79 miliarda w 
roku 2019. Jesteśmy już obecni na w 21 
państwach Europy. Doskonale radzimy sobie w 
Niemczech, w Szwajcarii czy we Włoszech, gdzie 
rynki energetyki odnawialnej są od dawna bardzo 
dobrze rozwinięte. 
 Wszystkie prognozy mówią o tym, że zapo-
trzebowanie na energię elektryczną w skali 
globalnej będzie dynamicznie wzrastać. W ciągu 
najbliższych kilkudziesięciu lat będziemy mieli 
do czynienia z ogromnym wzrostem zużycia 
energii w krajach rozwijających się. 
 Wzrost zużycia energii elektrycznej będzie 
spowodowany „elektryfikacją” kolejnych dzie-
dzin naszego życia. Z czasem nasze spalinowe 
samochody zostaną zastąpione przez elektryczne. 
Nasze piece na ekogroszek zastąpią pompy ciepła. 
Nasze węglowe  gazowe ciepłownie i elektro-
ciepłownie miejskie zastąpią takie opalane np. 
wodorem czy biomasą.
 Niezależnie od scenariusza rozwoju pandemii 
przewiduję, że branżę energetyki odnawialnej 
czeka długoletni okres nieprzerwanego rozwoju, 

po pierwsze jako konsekwencja wychodzenia 
naszej cywilizacji z paliw kopalnych a po drugie 
jako konieczność pokrycia nowego popytu.
 Jakie czynniki zdecydowały o tym, że 
Respect Energy notuje tak ogromne wzrosty 
obrotów?
 S.Jabłoński: Nieskromnie muszę przyznać, 
że udało nam się stworzyć jeden z najlepszych 
europejskich zespołów zajmujących się 
hurtowym handlem energią. Poza tym 
stworzyliśmy cały system wsparcia dla drobnych 
wytwórców energii elektrycznej. Dajemy im 

dostęp do rynków energetycznych, a także 
zajmujemy się rozliczeniami i wypełnianiem 
obowiązków informacyjnych. 
 Mam też wrażenie, że klienci detaliczni po 
prostu pokochali naszą filozofię biznesową. 
Korzystanie z alternatywnych źródeł energii jest 
modne, a zmiana dostawcy to bardzo prosta 
procedura. 

 Ale z dostępnych da-
nych statystycznych wia-
domo, że klienci bardzo 
niechętnie zmieniają dos-
tawcę energii elektrycznej.
 S.Jabłoński: To prawda. 
Od czasu, kiedy jest taka 
możliwość, dostawcę ener-
gii zmieniło zaledwie około 
20 proc. konsumentów. 
Dzieje się tak, ponieważ 
różnice pomiędzy ofertami 
naj-większych dostawców 
są bardzo niewielkie. W 
dodatku rachunki są tak 
niezrozumiałe, że klienci 
rzadko są w stanie ocenić, 
która oferta jest dla nich 
naprawdę korzystniejsza. 
 Dlatego Respect Energy 
postanowiło zmienić reguły 
gry. Dajemy klientom 

zupełnie inny powód, aby zmienić dostawcę 
energii. Jest nim poczucie uczestnictwa w walce o 
lepsze warunki życia dla przyszłych pokoleń. 
Sektor energetyczny, czasami słusznie, a czasami 
niesłusznie, jest oskarżony o przyczynianie się do 
zmian klimatu i degradacji środowiska naturalnego. 
Stosując nowe technologie, możemy to zmienić.
 Naszymi najbardziej entuzjastycznymi 
klientami są przedsiębiorstwa, dla których 
korzystanie z energii odnawialnej wpisuje się w 
ich wartości. Na przykład niedawno podpisaliśmy 
umowę o dostawie energii dla banku BNP Paribas. 
Jest on teraz pierwszą dużą polską instytucją 
finansową, korzystającą wyłącznie z zielonej 
energii elektrycznej. 
 Mamy też coraz więcej klientów indy-
widualnych, którzy dzięki korzystaniu z naszej 
oferty chcą przyczynić się do poprawy stanu 
środowiska naturalnego oraz walki ze zmianami 
klimatu. Każdy kupujący od nas energię elektry-
czną klient może się chwalić tym, że jest to energia 
odnawialna. Średniej wielkości sklep osiedlowy 
zużywa-jący 50 MWh energii elektrycznej 
kupując od nas energię, przyczynia się do zmniej-
szenia emisji co2 o 39 600 kilogramów, czyli tyle 
ile węgla mieści się na dwóch ciężarówkach. To 
jest bardzo duży wkład w ochronę środowiska.
 Niedawno otrzymaliście prestiżową nagro-
dę „Innowatora” Wprost.
 S.Jabłoński: To dla nas bardzo cenna 
nagroda. Już dawno temu zauważyłem, że 
redakcja wprost aktywnie wspiera innowacyjne 
procesy w gospodarce. Znaleźliśmy się w gronie 
naprawdę zasłużonych firm. 
 Już od dłuższego czasu obserwuję coraz 
większe zainteresowanie działalnością Respect 
Energy, nie tylko wśród klientów i kooperantów, 
ale również wśród dziennikarzy. Zaczynają oni 
dostrzegać, że na polskim rynku energetycznym 
dzieje się coś nowego. Zmiany struktury tego 
rynku, jakie mogą nastąpić już w ciągu 
najbliższych kilku lat, są również bardzo 
interesujące dla czytelników. 

BIZNES OPARTY 
NA SZACUNKU

Od 1 września pracownicy CMC Poland 
będą otrzymywać wyższe wynagrodzenie. 
Jak wynika  z podpisanego porozumienia 
płacowego wynagrodzenie będzie wyższe 
o 150 złotych brutto. Wzrośnie również 
dodatek brygadowy o 20 zł miesięcznie i 
dodatek zmianowy o 10 zł, co gwarantuje 
regulamin wynagradzania - wzrost o 
wysokość inflacji.
               Jak podkreśla Marek Kijas 
przewodniczący Międzyzakładowego 
Samorządnego Niezależnego Związku 
Zawodowego Pracowników CMC Poland 
Sp. z o.o. i Spółek: zaproponowane przez 
zarząd podwyżki płac nie rekompensują 
inflacji z jaką na każdym kroku się 
spotykamy. Od nowego roku czekają nas 
kolejne podwyżki m.in. prądu. Naszym 
zdaniem, biorąc pod uwagę wyniki 
finansowe CMC Poland i wypracowany 
duży zysk, podwyżki powinny być wyższe. 
Pierwsza propozycja prezesa była w ogóle 
nie do przyjęcia. 70 złotych uznaniowo? 
Straszenie pracowników kryzysem jest nie 
fair, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że 
na rynku nie jest łatwo. Pomimo to 
pracujemy i przynosimy właścicielowi 
zyski. W czasie lockdownu i pierwszej fali 
pandemii z jaką przyszło się nam zmierzyć 
w pierwszej połowie roku nasza huta 
funkcjonowała bez większych problemów. 
Wypracowaliśmy system rotacji 
pracowników, tak by unikać większych 
skupisk i nie narażać ich na ewentualne 
zarażenie. Wyzwaniem była praca w tych 
warunkach za którą pracownicy 
spodziewali się godziwego 
wynagrodzenia. Od paru lat nie 

otrzymujemy również premii z zysku. 
Takowe są wypłacane tylko i wyłącznie 
pracownikom kontraktowym i kadrze 
menedżerskiej. To nie jest w porządku 
wobec ludzi, którzy ciężko pracują 
każdego dnia na swych stanowiskach w 
hucie. Dlatego też obecne podwyżki o 150 
złotych brutto uważam za 
niewystarczające. Szkoda, że zarząd nie 
widzi zaangażowania i nie docenia ludzi 
pracy. A jeszcze kilka lat temu dewizą 
CMC było właśnie  dobro każdego 
pracownika. Jak trzeba walczyć o hutę, o 
ceny energii elektrycznej to wówczas 
związki zawodowe są potrzebne, ale jeżeli 
walczymy o pracownika i godne warunki 
życia to jesteśmy traktowani jak zło 
konieczne. Trzeba jednak pamiętać, że bez 
ludzi nie byłoby huty – mówi 
przewodniczący Marek Kijas.
CMC Poland to zakład z ponad 120 letnią 
tradycją hutniczą, produkujący wyroby 
długie gorącowalcowane w oparciu w 
wsad pochodzący z własnej stalowni 
elektrycznej, która jest jedną z 
najnowocześniejszych w Europie. Przed 
hutą stoi wyzwanie związane z jednej 
strony z rynkiem mocy i rosnącymi cenami 
energii elektrycznej, z drugiej z tzw. luką 
pokoleniową. Jak podkreśla jej prezes 
Jerzy Kozicz w najbliższych  10 latach 
CMC Poland będzie potrzebować prawie 
tysiąc nowych pracowników.
- 500 osób odejdzie na emeryturę. Oprócz 
osób na ich miejsce potrzebnych będzie 
kolejnych 300, w związku z nową 
inwestycją CMC Poland. Przewidujemy 
też dalszy rozwój. Osoby do pracy chcemy 

znaleźć głównie w Zawierciu i okolicach. 
W 80 procentach potrzebujemy ludzi ze 
średnim wykształceniem technicznym, a 
nie po studiach. Dlatego włączamy się w 
tworzenie klas patronackich – mówił na 
łamach „GW-Katowice” prezes Kozicz.
Zawierciańska huta ma już pierwsze 
sukcesy w tym zakresie. Pierwsi uczniowie 
klasy patronackiej o kierunku technik 
mechanik, w zeszłym roku ukończyli 
naukę w Zespole Szkół im. J. Bema w 
Zawierciu. Dziewięcioro z nich podjęło 
pracę w hucie i zostało ambasadorami 
tegorocznej kampanii: „Bądź kimś. 
Technikum daje więcej”, dzięki której 
CMC zamierza pozyskać przyszłe 
pokolenia hutników.   ROZMOWA Z SEBASTIANEM JABŁOŃSKIM 

PREZESEM ZARZĄDU RESPECT ENERGY S.A.

 MediaForum

 „MH”: Wystosowaliście petycję o 
wycofaniu wypowiedzenie Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy i zapisów 
okołoukładowych. Dlaczego?
 J.Kawula: 29 maja to kolejny czarny dzień 
w tym roku. Zarząd ArcelorMittal Poland S.A. 
wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy 
Pracy oraz Porozumienia Okołoukładowe. 
Naszym zdaniem była to odpowiedź na brak 
zgody na dalsze obniżki wynagrodzeń 
pracowników, o które dyrekcja spółki wystą-
piła do organizacji związkowych. 
 Po podpisaniu porozumienia posto-
jowego, które tylko dzięki związkowej 
zgodzie dało firmie duże dopłaty miesięczne z 
budżetu państwa powiedzieliśmy wyraźnie, 
że to ostatnie takie decyzje, które zabierają 
pracownikom część ich świadczeń.
 Niestety dwa tygodnie po zakończeniu 
rozmów postojowych pracodawca oczekiwał 
aprobaty dla kolejnych obniżek wynagro-
dzeń. Czy mieliśmy się zgodzić na zabranie 
pracownikom: karty hutnika, części dodatku 
zmianowego, premii, dopłat do godzin 
nadliczbowych i nocnych, częściowej 
dopłaty do dodatku mistrzowskiego, upraw-
nień do posiłków regeneracyjnych oraz 
dodatkowego odpisu na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Społecznych? 
 Dlatego wypowiedzenie Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy oraz innych 
porozumień traktujemy jako odwet za to, że 
chcieliśmy utrzymać już i tak ograniczone 
wynagrodzenia pracowników. 
 Oczywiście pracodawca tłumaczył się 
potrzebą unowocześnienia układu i dostoso-
wania go do dzisiejszych realiów, jednak 

widzimy tę sprawę inaczej. 
 Dyrekcja ArcelorMittal Poland szczy-
ciła się swego czasu, iż prowadzi jeden z 
najlepszych w kraju dialogów społecznych. 
Tak też było, ale z każdym rokiem nasze 
rozmowy były i są coraz trudniejsze, a 
pracodawca oczekuje kolejnych wyrzeczeń 
i poświęceń ze strony pracowników nie 
dając w zamian niczego. 
 O godną pracę i płacę walczymy od 
przejęcia spółki przez obecnego właściciela. 
Dziś ArcelorMittal Poland spadło w ran-
kingu hut krajowych w zakresie poziomu 
wynagrodzeń pracowniczych. Płaca hutni-
ków zaczyna także odbiegać poziomem od 
innych grup zawodowych, nawet tych w 
popularnych marketach. Nasila się zjawisko 
luki pokoleniowej. Na niektórych wydziałach 
brakuje rąk do pracy, ludzie pracują w 
nadgodzinach. To nie jest normalna sytuacja. 
 Rozmowy nad nowym układem rozpo-
częły się, ale ze względu na pandemię i 
utrudniony kontakt osobisty wszystkich 
zainteresowanych wystosowaliśmy apel do 
prezesa Samaddara o wycofaniu wypo-
wiedzenia. Niestety został on bez odpo-
wiedzi. 
 Uważamy, że to nie jest dobry czas na 
negocjowanie zapisów tak ważnego doku-
mentu. Przecież ten wypowiedziany układ 
sprawdzał się i mógł być tylko zmody-
fikowany, szczególnie, że pracodawca 
obiecuje, że zapisy nowego nie będą gorsze 
od tych poprzednich. 
 „MH”: Dziękuję za interesującą 
rozmowę, życząc dojścia do szybkiego 
porozumienia.

   Rozmawiał: 
 Przemysław Szwagierczak 

NOWY UK£AD ZBIOROWY PRACY 
DLA PRACOWNIKÓW JSW KOKS 

 Przyjęte rozwiązania mają 
usprawnić zarządzanie i 
codzienne funkcjonowanie 
firmy, a także stworzyć 
równoprawne warunki zatrud-
nienia dla wszystkich pra-
cowników - niezależnie od 
miejsca pracy - wyjaśnia JSW 
Koks.
 Jak powiedział Mariusz 
Gałuszka przewodniczący 
MSNZZ Pracowników Grupy 
JSW w Zabrzu po bardzo 
trudnych negocjacjach do-
szliśmy do porozumienia z 
pracodawcą. Nie byłoby one 
możliwe gdyby nie pomoc i 
zaangażowanie właściciela, 
czyli Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. Do tej pory nasza 
spółka funkcjonowała w 
oparciu o trzy niezależne 
regulaminy pracy, co bardzo 
utrudniało pracę i stwarzało 
niepotrzebne napięcia. Teraz 
to się zmieni, a zapisy nowego 
układu uważam za bardzo 
dobre. Znalazły się w nim w 
większości najlepsze rozwią-
zania z dwóch Zakładowych 
Układów Zbiorowych Pracy z 
Kombinatu Koksochemi-
cznego Zabrze jak i z 
Koksowni Przyjaźń. 

 Spółka JSW Koks pow-
stała w 2014 roku w wyniku 
połączenia:  Kombinatu 
Koksochemicznego Zabrze i 
Koksowni Przyjaźń. W każdej 
z tych firm obowiązywały 
różne regulacje dotyczące 
pracy i wynagradzania, 
dlatego też związki zawodowe 
domagały się ujednolicenia 
warunków w spółce. Brak 
porozumienia doprowadził do 
wprowadzenia trzech odręb-
nych regulaminów pracy w 
każdym oddziale. 
 - Bardzo nas cieszy 
podpisanie tego dokumentu. 
Była to ponad 2 letnia praca 
całego zespołu negocja-
cyjnego, a rozmowy niejedno-
krotnie miały burzliwy prze-
bieg. Podpisany Zakładowy 
Układ Zbiorowy Pracy jest 
kompromisem pomiędzy na-
szymi oczekiwaniami i żąda-
niami, a możliwościami finan-
sowymi firmy i jak każdy 
kompromis pozostawia po 
sobie niedosyt. Patrząc jednak 
na obecną sytuację gospodar-
czo-społeczną, uzgodnienie i 
podpisanie tego dokumentu 
należy uznać za wspólny 
sukces organizacji związko-

wych i zarządu JSW KOKS 
S.A. Na mocy tego porozu-
mienia, które ma obowiązy-
wać od 1 stycznia 2021 r. już z 
dniem 1 listopada 2020 r. 
nastąpią zmiany w organizacji 
przedsiębiorstwa - likwidacja 
oddziałów i  wdrożenie 
jednolitej struktury organiza-
cyjnej. Staniemy się jednolitą 
firmą. Dla pracowników 
Układ niesie korzystne roz-
wiązania i zabezpiecza  wielo-
letnie przywilej. Należy mieć 
nadzieję, że ten dokumentna 
będzie obowiązywał wiele lat, 
co nie znaczy, że nie można 
poddawać go korekcie, oczy-
wiście z korzyścią dla naszej 
załogi.
 Na koniec chcę podzię-
kować wszystkim zaanga-
żowanym osobom w tworze-
nie tego dokumentu, za możli-
wość wspólnej pracy nad nim. 
Moim zdaniem jest to dobry 
Zakładowy Układ Zbiorowy 
Pracy, oczywiście nie idealny, 
ale zabezpieczający warunki 
pracy i płacy dla pracowników 
JSW Koks - powiedział 
Jarosław Gałka przewodni-
czący MNSZZ Pracowników 
JSW KOKS S.A.            (P)

 28 października br. po ponad dwuletnich negocjacjach podpisano w JSW Koks nowy 
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 
Jednak na mocy porozumienia, z dniem 1 listopada 2020 r. zmianie uległa struktura 
organizacyjna firmy, co wiąże się z likwidacją dotychczasowych oddziałów w: Radlinie 
(Koksownia Jadwiga i Koksownia Dębieńsko), Dąbrowie Górniczej (Koksownia 
Przyjaźń) i Zabrzu.


