
 

 

 
 

 

 

MUSIMY UNIEZALEŻNIĆ SIĘ  

OD GÓRNICTWA 
 

ROZMOWA Z „MH” Z ARTUREM JACKIEM WILKONIEM  
PRZEWODNICZĄCYM ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW HUTY „ŁABĘDY”. 

 
„MH”: Panie Przewodniczący. Mamy za sobą kolejny rok działalności 

związku i huty. Jaki był dla Związku kierowanego przez Pana rok 2020? Jak Pan 

ocenia sytuację płacową i socjalną załogi? Czy i w jakim stopniu miała wpływ na 

nią pandemia?  

 A.Wilkoń: Dla pracowników Huty Łabędy i spółek Grupy Kapitałowej był to 

trudny rok. Do tej pory wielokrotnie mierzyliśmy się z trudnościami, jednak 

pandemia i zamknięcie gospodarki było zjawiskiem do tej pory niespotykanym. Ludzie z jednej strony bali się, by nie 

zachorować, a z drugiej bali się o swoja przyszłość, pracę i najbliższych.  

 Dla związków zawodowych, które są powołane do tego by bronić praw pracowniczych rok 2020 był czasem 

wzmożonej pracy. Musieliśmy sprostać wyzwaniu pt. praca i działalność on line. Nie było to łatwe, bo osobiste 

spotkania z członkami związku do tej pory były na porządku dnia. Musieliśmy przestawić  myślenie i pozbyć się pewnych 

stereotypów, choć nie wszystko można załatwić zdalnie. Praca z domu, brak perspektywy szybkiego powrotu do biur 

spowodowało spiętrzenie się problemów. Ludzie dzwonili, pisali, a my w miarę swoich możliwości staraliśmy się im 

pomagać i rozwiązywać sprawy.  

 Pierwsza fala pandemii w bardzo małym stopniu dotknęła załogę huty i w zasadzie przeszliśmy ją łagodnie. 

Niestety nie udało się nam wynegocjować podwyżek płac, ze względu na niepewność i symptomy pogarszającej się 

sytuacji rynkowej, a także lockdown. Rozmowy z zarządem były prowadzone na bieżąco. Pogorszenie się sytuacji 

zaczęliśmy odczuwać w drugiej połowie II kwartału, gdy zaczęto wstrzymywać wydobycie w kopalniach ze względu na 

dużą ilość chorych na COVID-19, co automatycznie przełożyło się na nasze wyniki. Były miesiące gdzie produkcję 

zamykaliśmy na katastrofalnym poziomie.  

 Pomimo wdrożonych procedur sanitarnych, pracy zdalnej my również w pewnym momencie zaczęliśmy 

odnotowywać dużą absencje chorobową. Liczyliśmy się również z czasowym zatrzymaniem produkcji ze względu na 

brak pracowników produkcyjnych. Na szczęście do tego nie doszło a ludzie zdrowi powracali na swoje stanowiska pracy.  

Czas pandemii jest niezmiernie trudny dla spółki Venus, która w hutniczej grupie kapitałowej zajmuje się turystyką i 

wypoczynkiem. Po prostu mówiąc działalność zamarła.  

Podsumowując działalność huty w roku ubiegłym mogę powiedzieć, że był to rok trudny, ale suma summarum 

dobry dla zakładu i pracowników. Pandemia dała się nam we znaki, ale doświadczona i zaangażowana załoga sprostała 

temu wyzwaniu. Przed nami kolejne, wcale nie łatwiejsze miesiące i lata.  

„MH”: Co w zaistniałej sytuacji można uznać za osiągnięcie, a co za porażkę? I jakie stąd wynikają wnioski do 

dalszej działalności?  

A.Wilkoń: Z całą pewnością dużym sukcesem było utrzymanie miejsc pracy i wypracowanie dodatniego wyniku 

finansowego w zmieniających się i trudnych warunkach rynkowych. Były pewne obawy o to, czy zdołamy utrzymać 

produkcję i czy nie pojawią się problemy z ilością osób obsługujących produkcję.   Sytuacja dynamicznie się zmieniała.  

Do końca nikt chyba nie wiedział, w która stronę się rozwinie i jak zareaguje krajowa i unijna gospodarka.  
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Na całe szczęście w Hucie Łabędy, ani też w Grupie Kapitałowej nie zwolniono żadnego pracownika. Myślę, że 

w tym najgorszym okresie strona społeczna zdała egzamin. Jednak przed związkami wiele pracy w czasie postpande-

micznym. Trzeba będzie ponownie usiąść do stołu rozmów z pracodawcami i stroną rządową w celu wypracowania 

rozwiązań pro pracowniczych, a co najważniejsze usunięcia tych zapisów, które znalazły się w tzw. tarczach antykryzy-

sowych. Moim zdaniem wiele z nich jest szkodliwych. Dużo mówi się w nich o ratowaniu przedsiębiorstw, firm, a gdzie 

w tym wszystkim są pracownicy? Rozumiem, że podczas pierwszej fali trzeba było działać szybko i wspierać firmy, po-

przez umarzanie składek ZUS, wypłacanie pieniędzy za postojowe, ograniczanie czasu pracy, a także pożyczek z urzę-

dów pracy, czy Polskiego Funduszu Rozwoju itd. Teraz niestety ludzie zostali sami. Teraz jest czas by zacząć myśleć o 

zmianach i korzystnych zapisach chroniących prawa pracowników. 

Huta Łabędy skorzystała z pomocy państwa, w związku z ograniczonym czasem pracy. Pracownicy podczas tej 

pandemii w roku ubiegłym nie stracili. Działania z pierwszej połowy roku uważam, że były skuteczne i uchroniły wiele 

firm przed upadkiem. Obecnie jest znacznie gorzej, a końca pandemii nie widać. Trzeba będzie przygotować się na 

trudny rok. Związki zawodowe muszą razem działać w obronie praw pracowników, bo pokusy rządzących, i to z każdej 

opcji politycznej, na ograniczenie naszych podstawowych praw są duże.  

„MH”: Jak należy się przygotować do sprostowania tej trudnej sytuacji?  

A.Wilkoń: I to jest bardzo dobre pytanie. Niestety nie na dzień dzisiejszy nie ma na nie dobrej odpowiedzi.  

Huta Łabędy to przede wszystkim produkty dla górnictwa. Wszyscy wiemy jaki klimat w Unii Europejskiej panuje wokół 

węgla i przemysłu ciężkiego. Ogłoszenie przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen planu 

European Green Deal i dochodzenie do zeroemisyjności gospodarek światowych jest z zasady słuszne, ale trzeba 

patrzeć na problem znacznie szerzej – nie tylko z perspektywy ochrony klimatu. Podstawowe pytanie - Czy najwięksi 

truciciele będą również stosować się do tych zasad? Zmiana na stanowisku prezydenta USA doprowadziła do powrotu 

tego kraju do Porozumienia Paryskiego. Jednak kraje azjatyckie nadal nie spieszą się z wprowadzaniem restrykcji 

środowiskowych. Stal jest i będzie potrzebna, bo samochodów nie zbudujemy bez niej. Wiatraków do produkcji czystej 

energii też nie.  

Mamy problemy globalne, ale także krajowe, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Brak konkretów w 

sprawie restrukturyzacji branży górniczej w Polsce i brak dat granicznych wygaszania poszczególnych kopalń, nam jako 

przedsiębiorstwu kooperującemu z tym przemysłem, nie pomaga w działalności.  

 Decyzje związane z COVID-19, w tym zamykanie kopalń jak już wspominałem odbijało się na naszej produkcji. 

Dlatego ważnym w punktu widzenia przyszłości Huty Łabędy jest jasny plan działalności i inwestycji uniezależniający 

nas od górnictwa, które zaczyna być przemysłem schyłkowym w Europie, a także w Polsce.  

 „MH”: Huta Łabędy to nie tylko obudowy i akcesoria górnicze… 

 A.Wilkoń: Tak to prawda. Kilka lat temu postawiliśmy drugą nogę, która miała nas uniezależnić od górnictwa. 

Sprawa nie jest taka prosta, bo ówczesne analizy oparte były na hurra optymizmie związanym w ogromnymi, 

planowanymi, inwestycjami w gaz łupkowy. Dziś to już przeszłość, a huta została z rurami i kształtownikami 

zimonogiętymi. Ulokowanie tego asortymentu na rynku nie jest takie proste. Są znacznie więksi gracze, a potentatami 

w rurach byli do tej pory Włosi. Może sytuacja po pandemii się zmieni, ale to i tak nie zapewni hucie takich dochodów 

jak profil V, który jest naszym sztandarowym produktem, ale związanym bezpośrednio z górnictwem.  

Moim zdaniem nie mamy szans na znalezienie w jego miejsce jednego produktu przynoszącego tak znaczące 

dochody, który  będzie w stanie dać pracę takiej samej liczbie hutników. Może się okazać, że chcąc utrzymać obecny 

stan zatrudnienia będziemy musieli znacznie zwiększyć swój asortyment, co wiążę się z inwestycjami w nowoczesne 

urządzenia i maszyny. To bardzo poważne wyzwanie przed którym stoi zarząd huty.  

 Czekamy również na analizy związane z rozwojem produkcji rur. Z nieoficjalnych informacji wiem, że na 

poziomie Ministerstwa Aktywów Państwowych z programu odbudowy gospodarki po pandemii jakieś plany dla huty się 

pojawiły, ale dopóki nie ma konkretów……… 

Podczas rozmów z górnikami i przygotowywania planu dla Śląska mało mówi się o setkach tysięcy miejsc pracy 

w przemysłach kooperujących. Sprawia to wrażenie, że panowie w Warszawie myślą tylko i wyłącznie o górnikach, a 

reszta firm jakoś będzie musiała z tym problemem sobie poradzić. Przeżyliśmy już jedną restrukturyzację górnictwa za 

czasów premiera Jerzego Buzka. I dzięki postawie pracowników i ówczesnego zarządu zdołaliśmy przetrwać, choć wielu 

polityków i ekspertów postawiło na nas krzyżyk. Mam nadzieje, że i tym razem huta wykorzysta ten nadchodzący czas i 

będzie kontynuowała ponad 170 letnią tradycję hutniczą w Łabędach, a obecny właściciel w tym nam pomoże.  

„MH”: Odbieram to jako sarkazm w stronę Węglokoksu… 



A.Wilkoń: Huta Łabędy jako firma państwowa nawet w najgorszych czasach restrukturyzacji zawsze 

wypracowywała zyski, co również przekładało się na wynagrodzenia, czy premie dla pracowników. Od 2011 roku 

naszym właścicielem jest Węglokoks, którego niektóre decyzje są dla nas niezrozumiałe. Z jednej strony zarząd 

katowickiej spółki mówi o tym, że hutnictwo jest dla niego ważnym elementem Grupy Kapitałowej, a z drugiej 

podejmuje decyzje, które nie zawsze są dla nas dobre. Stalowa część Węglokoksu to: Węglokoks Stal, Huta Łabędy i jej 

spółki, Huta Pokój wraz ze spółkami zależnymi, a także Walcownia Blach Grubych Batory.   

Pod koniec listopada ubiegłego roku zapowiedziano rozpoczęcie procesu konsolidacji aktywów hutniczych 

poprzez inkorporację przez Węglokoks spółki Weglokoks Stal, a tym samym przejęcie zakupów wsadowych do spółki 

matki. Według zapowiedzi obie huty zarówno w Rudzie Śląskiej jak i Łabędach mają być odrębnymi podmiotami, jednak 

zakup wsadu ma zostać scentralizowany. Taki scenariusz już przerabialiśmy i wówczas huta przynosiła straty. Mamy 

również przykład Huty Pokój, która nie potrafiła uniezależnić się od zakupów przez Węglokoks Stal. Wiemy jak to się 

skończyło. Kto jak nie hutnik wie najlepiej jaki wsad i za jaką cenę kupić. Nie chciałbym, aby kosztem naszej huty 

pokrywano straty innych firm i poprawiano wyniki finansowe właściciela, od tego jest przecież dywidenda, którą można 

wypłacać, gdy firma przynosi zyski. Wyprowadzanie pieniędzy poprzez prowizje od zakupów jest dla mnie działaniem 

szkodliwym i zrobimy wszystko, by do tego nie dopuścić. Opisane działanie może wprost dotykać każdego pracownika 

huty i spółek Grupy Kapitałowej 

„MH”: Jakie są główne zadania Związku w nowym roku? Jaki będzie to rok dla gospodarki i branży? Jakie 

nadzieje, a może obawy z nim wiążecie? 

A.Wilkoń: Dla związków zawodowych najważniejszym zadaniem jest niesienie pomocy i obrona praw 

pracowniczych. To było i jest nadal utrudnione. W roku ubiegłym nie odbywały się zaplanowane imprezy, wycieczki, 

które w latach poprzednich cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wiadomo, że obostrzenia zmusiły nas do zmian, ale 

przez cały czas działamy i funkcjonujemy. Ubolewam, że trudno przekonać młodych do działalności związkowej, a coraz 

więcej wieloletnich działaczy przechodzi na zasłużoną emeryturę. To jest wyzwanie, które stoi przed każdą organizacją. 

Młode pokolenie nie wiąże się z zakładem na lata. Mało kto przychodząc dziś do pracy mówi, że to jego huta i chce tu 

pracować długie lata. Te czasy już nie wrócą.  

W skali kraju uzwiązkowienie również jest na bardzo niskim poziomie i z roku na rok spada. To źle, że pracujący 

nie mają lub nie chcą mieć swoich przedstawicieli z silnym mandatem, by w tych ciężkich czasach ich reprezentować, a 

przypomnę, że przed nami bój o prawa pracownicze.  

Wyzwania na rok bieżący to z całą pewnością zadbanie o załogę i jej płace, a także o zachowanie pełnej 

samodzielności Huty Łabędy. Do tego dochodzi kurczący się rynek górniczy.  

W listopadzie roku ubiegłego po raz pierwszy nasi hutnicy walcowali profil łebkowy dla przemysłu stoczniowego. 

Jest to trudny i wymagający produkt. Widać, że zarząd poszukuje nowych możliwości. Jednak bez inwestycji huta 

zniknie z mapy gospodarczej Polski. Do tego, my hutnicy,  nie dopuścimy i mówimy to otwarcie na każdym spotkaniu. 

Wiele zostało już zrobione. Huta zmieniła swoje oblicze, nie truje, nie emituje szkodliwych substancji do środowiska. 

Jesteśmy nowoczesnym zakładem przetwórczym, który musi poszukać dodatkowych źródeł przychodów. 

 Strona społeczna nie jest od planowania inwestycji, jednak będziemy pilnować zarząd i właściciela, by huta się 

rozwijała. To będzie trudne, ale dziś nie ma łatwych spraw. Musimy stworzyć stabilny fundament, oparty może nawet 

na czterech nogach dla przyszłych pokoleń łabędzkich hutników. 

 „MH”: Dziękuję za interesującą rozmowę.  

Rozmawiał: Przemysław Szwagierczak 

 

  

  

  


