
W dniu 18 stycznia 2013 r. w Pałacu Zespołu Pie-
śni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie odbyły się warsztaty 
szkoleniowe pt. „Megatrendy w metalach; zarządza-
nie firmą i zespołem w recyklingu”. Organizatorem 
spotkania była Izba Gospodarcza Metali Nieżela-
znych i Recyklingu. Podobnie jak w ubiegłym roku, 
wydarzenie zgromadziło ponad 50 gości. 

W przedpołudniowej sesji warsztatowej Jan 
Szafraniak, dyrektor biura Izby, zaprezento-
wał najważniejsze trendy w wymiarze global-
nym i europejskim, które będą determinowały 
rozwój przemysłu metali nieżelaznych w Unii 
Europejskiej. – Izba jest członkiem trzech czo-
łowych międzynarodowych organizacji bran-
żowych: BIR, Eurometaux oraz Eurometrec. 

ROZMOWA „MH”
Z Prof. dr. hab. inż.

JANeM PILARCZYKIeM
DYReKTOReM

INSTYTUTU SPAWALNICTWA
W GLIWICACH

„MH”: Jaki był rok 2012? Czy i w ja-
kim stopniu branża odczuła zjawiska kry-
zysowe? Co udało się przezwyciężyć? Jak 
wpłynęło to na wyniki minionego roku? 

Prof. J.Pilarczyk: Polska jest integralną 
częścią Unii Europejskiej, organizmu dotknię-
tego kryzysem już w 2009 roku. Należy zdać 
sobie sprawę, że pomimo wielu odrębności 
nasz kraj nie jest w stanie funkcjonować w ode-
rwaniu od tego co się dzieje we Wspólnocie. 

Pogłębiający się kryzys w strefie euro 
w 2012 roku miał pejoratywny wpływ na 
kondycję polskiego spawalnictwa, ponie-
waż większość eksportu firm spawalni-
czych kierowana jest właśnie do tej strefy. 
Należy również dodać, że spowolnienie 
w budownictwie miało swoje negatywne 
odbicie na kondycji wielu firm wykorzy-
stujących technologie spajania. 

ROZMOWA „MH”
Z KaZiMiErZEM PoZnaŃsKiM

PrEZEsEM ZarZĄdU iZbY 
GOSPODARCZeJ MeTALI 

niEżELaZnYCh i rECYKLinGU
„MH”: Jaki był rok 2012? Czy 

i w jakim stopniu branża odczuła zja-
wiska kryzysowe? Co udało się prze-

zwyciężyć? Jak wpłynęło to na wyniki 
minionego roku?

K. Poznański: Wyniki działalności 
spółek w przemyśle metali nieżela-
znych w roku 2012 charakteryzowały 
się znacznym zróżnicowaniem. Podob-
nie jak w roku poprzednim korzystne 
efekty osiągnęła KGHM Polska Miedź 
S.A., które ukształtowały się na po-
ziomie zbliżonym do bardzo dobre-
go roku 2011. Osiągnięte wydobycie 
rud, produkcja miedzi elektrolitycz-
nej i srebra rafinowanego, przy dość 
wysokich notowaniach tych metali 
na Giełdzie Londyńskiej, pozwoliły 
zrealizować przyjęte założenia eko-
nomiczno-finansowe w roku 2012.

Przypomnijmy, że Międzyzakła-
dowy Komitet Protestacyjny tworzą: 
NSZZ „Solidarność”,  Ogólnopol-
skie Porozumienie Związków Za-
wodowych, Forum Związków Zawo-
dowych, Wolne Związki Zawodowe 
„Sierpień 80” i Związek Zawodowy 
„Kontra”. Strajk ma być protestem 
przeciwko polityce rządu Donalda 
Tuska, którą związkowcy określają 
jako wyniszczającą. Swoje postula-
ty sformułowali w 6 punktach, do-
tyczących m.in. wprowadzenia ulg 
podatkowych dla firm, które utrzy-
mują zatrudnienie w okresie posto-

ju produkcyjnego, rekompensat dla 
przedsiębiorstw w związku z wpro-
wadzeniem pakietu klimatycznego 
i ograniczenia zatrudnienia na tzw. 
umowach śmieciowych.

Od listopada trwa referendum w 
sprawie przeprowadzenia general-
nego strajku solidarnościowego w 
regionie. Za strajkiem opowiedzieli 
się już pracownicy kolei, hut, kok-
sowni, zakładów zbrojeniowych, gór-
nictwa, ciepłownictwa, energetyki, 
przemysłu metalowego. Kończą się 
referenda w przedsiębiorstwach ko-
munikacji miejskiej. Dotychczas w 

głosowaniu wzięło udział około 120 
tys. pracowników, ale ta liczba z dnia 
na dzień rośnie. 

Podczas trwającego 3 godziny spo-
tkania, w którym uczestniczył także 
wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, 
ustalono program dalszych rozmów, któ-
re prowadzone będą w zespołach pro-
blemowych. Podkreślano, iż nastąpiło 
zbliżenie stanowisk w wielu kwestiach, 
ale istota tkwi w szczegółowych propozy-
cjach rozwiązań. Wiadomo, że na pewno 
strajku nie będzie do 11 marca tj. termi-
nu rozmów w ramach Wojewódzkiej Ko-
misji Dialogu Społecznego. (E)

... oświadczył po spotkaniu z wicepremierem i ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim i ministrem pracy 
Władysławem  Kosiniakiem-Kamyszem szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz. Taki jest póki co efekt 
rozmów przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego w dniu 30 stycznia w Śląskim Urzędzie Woje-
wódzkim w Katowicach z delegacją rządową.
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CENY ENERGII

ARCElORMIttAl WARSzAWA
WStRzYMuJE CzASOWO PROduKCJę

NOWE WYzWANIA dlA PRzEMYSłu
MEtAlI NIEżElAzNYCh I RECYKlERóW

JEStEM
uMIARKOWANYM
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ROZMOWA „MH”
Z JÓZeFeM SKUDLIKIeM

PrZEWodniCZĄCYM
MiĘdZYZaKŁadoWEJ

orGaniZaCJi ZWiĄZKoWEJ
nsZZ „soLidarnoŚĆ”

„HUTY POKÓJ” S.A. 
„MH”: Jaki był rok 2012? Jak Pan 

ocenia efekty działalności związku 
w minionym roku?

J. Skudlik: Rok 2012 był dla naszego 
zakładu pracy kolejnym rokiem niezwy-
kle trudnych zmagań w związku z trud-
nymi rynkowymi uwarunkowaniami ze-
wnętrznymi, zarówno w kraju jak i poza 

jego granicami. Spadające ceny wyrobów 
zimnogiętych przy wysokich cenach blach 
zwijanych, jako materiału wsadowego do 
tego typu produkcji, doprowadziły do 
efektu końcowego  w  postaci  wyniku  
finansowego  równego  kosztom  wytwo-
rzenia  produkcji. 

StRAJKu GENERAlNEGO NA ŚlĄSKu
NIE będzIE NA PEWNO dO 11 MARCA... 
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NAdzIEJA
W PRzEbudzENIu
SPOłECzNYM
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Zarząd ArcelorMittal Warszawa informuje, że 28 
stycznia 2013 roku podjął decyzję o czasowym wstrzy-
maniu produkcji zarówno na wydziale stalowni, jak i na 
wydziale walcowni, odpowiednio na 9 i 11 dni. Decyzja 
ta weszła w życie z dniem 29 stycznia 2013 r. Została 
ona podjęta na skutek utrzymującego się od wielu mie-
sięcy drastycznego spadku zamówień na pręty żebrowa-
ne, które stanowią 40 proc. produkcji zakładu.

Branża stalowa w Polsce, w tym spółka Arcelor-
Mittal Warszawa, od wielu miesięcy zmaga się z ma-
lejącą liczbą zamówień na pręty żebrowane. Sytuacja 
ta jest w znacznym stopniu skutkiem nielegalnych 
działań w handlu stalą w Polsce i sprzedaży prętów 
żebrowanych, importowanych do Polski z krajów są-
siednich z pominięciem podatku VAT. 

XXX MIędzYNAROdOWE hAlOWE MIStRzOStWA 
POlSKI hutNIKóW W PIłCE NOżNEJ

 Zwycięska drużyna tegorocznych rozgrywek – HW Pietrzak Holding.                      Relację czytaj na str 5.
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• W ciągu naj-
bliższych dwóch 
lat Impexmetal 
dostarczy do za-
kładów grupy 
Valeo aluminium 
o wartości 256 mln 
złotych. Impexme-

tal podpisał ze spółką Valeo Systems Ther-
miques umowę na dostawy aluminium do 
produkcji wymienników ciepła dla samo-
chodów. Podana wartość umowy to na razie 
szacunki oparte o aktualne notowania alu-
minium na Londyńskiej Giełdzie Metali.

Valeo to międzynarodowa grupa specjali-
zująca się w projektowaniu, produkcji i sprze-
daży części oraz systemów samochodowych. 
Działa w 29 państwach, w których ma m.in. 
133 fabryki oraz 71 centrów badawczych i roz-
wojowych. W Polsce Valeo ma fabryki w 4 
miastach. Zakłady w Tychach, Skawinie i Cze-
chowicach Dziedzicach pracują na potrzeby 
Thermal Systems, jednej z czterech grup biz-
nesowych na jakie podzielony jest koncern.
• Zezwolenia na emisję dwutlenku węgla 
są obecnie przypisane do konkretnych in-
stalacji, co utrudnia przenoszenie produk-
cji między zakładami. Przywrócenie zasa-
dy transferu emisji pozwoli uelastycznić 
produkcję – powiedział dla wnp.pl prezes 
ArcelorMittal Poland Sanjay Samaddar. 
W konsekwencji braku zasady transferu, 
operatorzy dużych przemysłowych zakładów 
są pozbawiani elastyczności w rozdzielaniu 
produkcji pomiędzy nimi. Nie zawsze tak 
było. Poprzednia Ustawa o handlu upraw-
nieniami do emisji gazów cieplarnianych 
i innych substancji, zawierała mechanizm 
przekazywania wolnych kwot emisji w przy-
padku, gdy produkcja została przeniesiona 
do innego zakładu.

Zasada transferu jest gwarantowana 
w innych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, np. we Francji – dodał prezes. 
W 2010 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, w sprawie wniesionej przez Ar-
celorMittal, stwierdził, że zasada transferu 
powinna być dopuszczona (w przeciwnym 
razie zostałaby naruszona swoboda przedsię-
biorczości), ale właściwą platformą dla regu-
lacji takiej zasady powinno być ustawodaw-
stwo krajowe, a nie prawo Unii Europejskiej.
• Ceny stali w styczniu w skali global-
nej poszły nieco w górę – wynika z analiz 
firmy konsultingowej MEPS Internatio-
nal. W Europie parcie do podniesienia 
cen jest równoważone przez problemy ze 
sprzedażą stali na kurczącym się rynku.

Raport MEPS informuje, że huty w Eu-
ropie pozornie dążą do podniesienia cen, 
ale pilniejszym celem jest sprzedaż wypro-
dukowanej stali. Zdaniem autorów raportu 
polscy klienci opierają się nurtowi podno-
szenia cen właśnie ze względu na spowol-
nienie gospodarcze, obniżające produkcję 
wielu sektorów gospodarki. Na sytuację 
rynków Czech i Słowacji działają natomiast 
oprócz zmniejszenia popytu także proble-
my finansowe, brak kredytów i niepewna 
sytuacja polityczna. (P)

Natomiast produkcja cynku, jak 
i ołowiu rafinowanego ze złomu 
akumulatorowego była znacząco 
niższa i wiązała się ze spadkiem 
pozyskiwanych surowców do ich 
produkcji. W przypadku cynku 
wystąpił spadek wydobycia rud 
cynkowo-ołowiowych i jednocze-
śnie zawartości tego metalu, wy-
nikający z wyczerpywania się ich 
zasobów. Zasadniczą przyczyną 
niższej produkcji wyrobów prze-
twórstwa miedzi i jej stopów było 
zauważalne zmniejszenie zamó-
wień, głównie odbiorców krajo-
wych, wynikające ze spowolnienia 
gospodarczego. 

Natomiast zadowalające wyniki 
osiągnęły spółki przetwarzające 
cynk na wyroby walcowane oraz 
produkujące stopy odlewnicze 
z aluminium i cynku. Spodziewane 
wyniki ekonomiczno-finansowe 
branży metali nieżelaznych i recy-
klingu były niższe od osiągniętych 
w 2011 r. Niewątpliwie pozytyw-
nym zjawiskiem w roku ubiegłym 
było zwiększenie udziału ekspor-
tu produktów w ogólnej wartości 
sprzedaży wyrobów i usług.

„MH”: Co w zaistniałej sytuacji 
można uznać za osiągnięcie, a co 
za porażkę? Jakie wnioski dla dal-
szej działalności wypływają z do-
świadczeń kryzysowych?

K. Poznański: Wydarzeniem, 
które z pewnością zasługuje na 
miano sukcesu i miało wpływ na 
rozwój przemysłu metali nieże-
laznych w 2012 r. był zakup przez 
KGHM Polska Miedź S.A. kana-
dyjskiej spółki Quadra FNX Mi-
ning Ltd. Jest to średniej wielkości 
firma górnicza, notowana dotych-
czas na giełdzie w Toronto i wyco-
fana po przejęciu 100 proc. akcji 
przez nowego właściciela.

Dzięki tej transakcji KGHM Pol-
ska Miedź S.A. zwiększyła produk-
cję w ubiegłym roku o ok. 100 tys. 
ton miedzi górniczej, a docelowo 
zwiększy o blisko 50 proc. w stosun-
ku do dotychczasowego poziomu. 
Całkowite zasoby surowca wzrosły 
o ponad 8,2 mln ton miedzi, plasu-
jąc KGHM Polska Miedź S.A. na 
czwartym miejscu na świecie. Po 
przejęciu Quadra FNX Mining Ltd., 
KGHM Polska Miedź S.A. stała się 
zdywersyfikowanym producentem 
metali, pozyskującym oprócz miedzi 

elektrolitycznej i srebra rafinowa-
nego, także ołów, nikiel, molibden, 
złoto, pallad, ren i selen.

Całkowita wartość transakcji, 
którą spółka sfinansowała ze środ-
ków własnych, wyniosła 9,1 mld zł.

Nadzieję budzi, tym razem dla 
branży recyklerskiej, pozytywna 
reakcja Ministerstwa Finansów na 
wielokrotne wystąpienia IGMNiR 
w sprawie wprowadzenia zmian 
do Ustawy o podatku od towarów 
i usług (deklaracja Ministerstwa 
przewiduje wprowadzenie uzupeł-
niających zmian w bieżącym roku). 
Nowelizacje Ustawy o VAT z kwiet-
nia i lipca 2011 r. wprowadziły me-
chanizm odwróconego obciążenia 
w obrocie złomem oraz załącznik 

nr 11, zawierający listę towarów, dla 
których stosuje się samonaliczanie. 

Luki w tym załączniku pozwalają 
na uznaniową klasyfikację surow-
ców, co może prowadzić do obejścia 
samonaliczania oraz wyłudzania 
podatku VAT przez nieuczciwych 
przedsiębiorców. W związku z in-
formacjami o wyłudzeniach, które 
miały miejsce przed wprowadze-
niem samonaliczenia, wiele spółek 
w branży recyklingu jest kontrolo-
wanych i karanych, m.in. przez or-
gany podatkowe. Urzędy kontroli 
skarbowej nie uwzględniają przy 
tym faktu, że podatnik, który w do-
brej wierze odliczył podatek VAT 
z faktury dostawcy, mógł nie wie-
dzieć, iż na wcześniejszym etapie 
obrotu złomem doszło do wyłudze-
nia podatku. Uzupełnienie załącz-
nika nr 11 do Ustawy o VAT o bra-
kujące pozycje Polskiej Klasyfikacji 
Wyrobów i Usług zapobiegłoby dal-
szym wyłudzeniom oraz pozwoliło-
by zwiększyć roczne wpływy budże-
towe o kilka miliardów złotych.

„MH”: Czy podziela Pan po-
gląd, że rok 2013 przyniesie oży-
wienie gospodarcze? Jakie symp-
tomy mogą o tym świadczyć? 

K. Poznański: Polska gospo-
darka, w tym przemysł metali nie-
żelaznych, jest ściśle powiązana 
z kondycją gospodarki Unii Eu-
ropejskiej, a w mniejszym stop-
niu z pozostałymi krajami świata. 
Oczekiwana już w II połowie 2013 
r. lekka poprawa gospodarki unij-
nej stanowi podstawę optymistycz-
nego spojrzenia na rozwój sytuacji 
gospodarczej w Polsce, w tym 
również przemysłu metali nieżela-
znych. Należy zaznaczyć, że metale 

nieżelazne w postaci produktów 
hutniczych, a więc miedź elektro-
lityczna, cynk pierwotny i ołów 
rafinowany, są przedmiotem han-
dlu światowego i według notowań 
Giełdy Londyńskiej praktycznie są 
zawsze zbywalne. 

Natomiast występują problemy 
ze zmiennością wielkości zamó-
wień na wyroby w postaci blach, 
taśm, prętów, rur i profili, związa-
nych ściśle z kondycją odbiorców, 
głównie budownictwa i przemysłu 
motoryzacyjnego. Przemysł mie-
dziowy, po zakupie kanadyjskiej 
Spółki Quadra FNX Mining Ltd., 
ma zagwarantowaną bazę surow-
cową do wzrostu produkcji miedzi 
elektrolitycznej, a tym samym osią-

gnięcia korzystniejszych wyników 
ekonomiczno-finansowych przy 
założeniu utrzymania poziomu 
cen giełdowych z IV kwartału 2011 
r. Trudniejsza sytuacja wystąpi 
w przemyśle cynkowo-ołowiowym, 
gdzie spadające ilości dostaw su-
rowców do produkcji cynku pier-
wotnego i ołowiu rafinowanego 
mogą spowodować zmniejszenie 
ich wielkości w porównaniu do 
roku 2011.

„MH”: Czy będzie to rzeczywi-
ście rok poprawy i wzrostu gospo-
darczego? Jakich wyników może-
my się spodziewać?

K. Poznański: Na kondycję eko-
nomiczno-finansową przemysłu 
metali nieżelaznych oraz ich recy-
klingu mogą negatywnie wpłynąć 
zapowiadane podwyżki cen energii 
elektrycznej, zwłaszcza w odnie-
sieniu do metali produkowanych 
w elektrolizach. Nieco mniejszy 
wpływ na kształtowanie wyników 
ekonomiczno-finansowych tego 
przemysłu będzie miało wprowa-
dzenie od 2013 r. obowiązku po-
zyskiwania uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla. W efekcie wie-
loletniego inwestowania w ochronę 
środowiska, w tym ochronę powie-
trza, wielkość emisji tego gazu zo-
stała ograniczona do minimum.

O rozwoju polskiej gospodarki 
decydować będzie również polity-
ka Narodowego Banku Polskiego, 
który poprzez zmniejszenie stóp 
procentowych ułatwi dostęp do 
tańszych kredytów. Należy spo-
dziewać się, że w najbliższych mie-
siącach będą kontynuowane pozy-
tywne działania w tym zakresie.

„MH”: Dziękujemy za rozmowę.

Unia naKŁĄda CŁa 
NA RURY Z ROSJI 

I TURCJI
Część rur stalowych 

i żeliwnych z Turcji 
i Rosji będzie objęta cła-
mi antydumpingowymi. 
W zależności od kraju 
pochodzenia i firmy cła 

będą miały różną wysokość. Komisja Europejska po-
stanowiła nałożyć cła antydumpoingowe na niektóre 
rodzaje rur z żeliwa i stali importowane z Turcji i Rosji. 
Według serwisu Steelorbis cła dla tureckich eksporte-
rów mają być zróżnicoweane od 2,9 proc. do 16,7 proc. 
natomiast dla wszystkich eksporterów z Rosji ustalono 
jedną stawkę – 23,8 proc.

Stowarzyszenie tureckich eksporterów stali CIB 
starało się dowieść, że eksport z Turcji nie jest podob-
ny do eksportu z Rosji pod względem warunków kon-
kurencji ze względu na „różnice w geograficznej kon-
centracji sprzedaży”. Według danych CIB w okresie 
objętym dochodzeniem Komisji Europejskiej turecki 
eksport w ponad 70 proc. koncentrował się na rynkach 
Hiszpanii, Francji, Włoch i Polski, podczas gdy eks-
port firm rosyjskich niemal całkowicie koncentrował 
się na Czechach i Niemczech. Unia wskazuje, że róż-
nice w koncentracji geograficznej nie mogą być trakto-
wane jako różnice w warunkach konkurencji, bo Unia 
Europejska to jednolity rynek.

Us sTEEL odnoToWaŁ sŁabY  
iV KWarTaŁ 2012 roKU aLE WYniKi  

LePSZe OD OCZeKIWANYCH
W ostatnim kwartale ubiegłego roku, największy 

amerykański producent stali koncern US Steel zano-
tował stratę na poziomie 50 mln dolarów. Analitycy 
spodziewali się jednak starty wyższej, szacowali ją 
na około 100 mln dolarów. Koncernowi pomógł pro-
gram oszczędnościowy i redukcja wydatków. Szefów 
koncernu mogą martwić spadające przychody. Były 
one niższe o siedem procent w porównaniu z analo-
gicznym okresem ubiegłego roku i wyniosły 4,49 mld 
dolarów. To jednak więcej o ponad sto milionów od 
oczekiwań analityków. Szefowie US Steel uważają 
jednak, że ten rok powinien być lepszy. Spodziewają 
się zwiększenia popytu na stal. Motorem ma być odra-
dzający się rodzimy rynek.

BeLGIA WALCZY O RYNeK PRACY 
Belgijski rząd zapowiedział, że będzie walczył 

o utrzymanie miejsc pracy w zakładach w Liege, 
gdzie ArcelorMittal planuje częściową likwidację. 
Swoją walkę na ulicach zaczęli także związkowcy. 
W stolicy Walonii Namur odbył się protest związ-
kowców ArcelorMittal, którzy starli się z policją 
w rejonie siedziby władz regionu. 

W cytowanym przez serwis Steelguru oświadczeniu 
rząd federalny wsparł władze Walonii, gdzie znajduje 
się Liege oraz hutników sprzeciwiających się zamknię-
ciom linii w zakładach ArcelorMittal. Wszyscy mają 
nadzieję na inne rozwiązania, tyle że rząd chciałby aby 
znalazł się inwestor zainteresowany zamykanymi przez 
ArcelorMittal częściami zakładu, a część pracowni-
ków wolałaby przejęcie zakładów przez rząd, uważając 
że przejęcie zakładu przez inną firmę tylko oddali za-
mknięcie i przedłuży stan niepewności. Administracja 
powołała zespół ekspertów, którzy mają poszukiwać 
alternatywnych rozwiązań dla zakładu.  (P)
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LIPIeC
 y Jastrzębska Spółka Węglowa i ArcelorMittal Poland SA podpisały 2 

lipca list intencyjny w sprawie przedłużenia dotychczasowej wielolet-
niej współpracy. Chodzi o działania w zakresie dostaw węgla kokso-
wego, gazu koksowniczego i koksu na kilka następnych lat oraz jej po-
szerzenia o dostawy gazu wielkopiecowego i współpracę ekspercką.

 y Około 1300 pracowników Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bo-
lesław” w Bukownie przeprowadziło akcje protestacyjną prze-
ciwko polityce energetycznej kraju. W ramach protestu górnicy 
i hutnicy zablokowali na 30 minut ruch na drodze krajowej nr 
94. Manifestacja odbyła się legalnie i przebiegła bez incydentów.

 y Recyklerzy mówią „nie” wobec zjawiska wyłudzania podatku Vat 
w polskiej gospodarce. Skala defraudacji podatku i „firmactwa” 
w polskiej gospodarce rośnie – ostrzegają przedstawiciele Izby 
Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu. Zjawisko jest na 
tyle poważne, że przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie postanowili w tej 
sprawie wystosować apel do Premiera Donalda Tuska oraz mini-
stra gospodarki i ministra finansów. 

 y Stanowisko dyrektora personalnego w ArcelorMittal Poland SA 
objęła Monika Roznerska, zastępując na tym stanowisku dotych-
czasowego członka zarządu Andrzeja Wypycha, który podjął nowe 
wyzwanie w ramach grupy ArcelorMittal w Kazachstanie. 

 y Zdaniem zarządu KGHM Polska Miedź SA spółka jest mocno 
niedoszacowana. Jak powiedział Herbert Wirth obecna wycena 
jest nieadekwatna w zestawieniu w porównywalnymi światowymi 
spółkami z branży lubińska koncern wyceniany jest z bardzo du-
żym dyskontem. 

 y Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa przekazała Ministerstwu 
Gospodarki opinię środowiska do Projektu „Foresigh technolo-
giczny polskiego przemysłu”, skonsultowaną ze wszystkimi pod-
miotami członkowskimi. 

 y W Sejmie odbyła się debata dotycząca sytuacji energetycznej za-
kładów energochłonnych w tym ZGH „Bolesław”. Posłanka Lidia 
Gądek przesłała do Ministerstwa Gospodarki zapytanie dotyczące 
zagrożeń dla istnienia ZGH, który zatrudnia ponad trzy tysiące 
osób. Odpowiedzi udzielił wiceminister Tomasz Tomczykiewicz, 
który odwiedził zakład, by zapoznać się bliżej z jego sytuacją 
i obiecał energetyczne ulgi. 

 y

 y 27 lipca dla Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” 
należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej to jedna z najważ-
niejszych dat nowej historii firmy. To właśnie w tym dniu odbyło 
się uroczyste oddanie do eksploatacji instalacji oczyszczania gazu 
koksowniczego z amoniaku i siarkowodoru. Jest to jedna z naj-
większych inwestycji w 128 letniej historii „Victorii”, która po bar-
dzo trudnych latach restrukturyzacji intensywnie modernizuje się 
i przynosi dobre wyniki ekonomiczno-produkcyjne. 

 y Komisja Europejska zatwierdziła zawiązanie spółki joint venture 
w polskim sektorze energii elektrycznej przez wytwórcę energii 
Tauron PE oraz producenta miedzi KGHM Polska Miedź. Zada-
niem nowej spółki będzie budowa i eksploatacja elektrowni opala-
nej gazem o mocy 850 MW.

 y Komisja Europejska zaakceptowała wniosek Polski o przydział bez-
płatnych uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu 
dla polskiego sektora energetycznego po roku 2012. Przydziały na 
ponad 404 mln ton pozwoleń dotyczy okresu 2013–2019. 

NAJWAżNIEJSzE WYdARzENIA 2012 ROKu
W hutNICtWIE, KOKSOWNICtWIE I OdlEWNICtWIE

NIEPOKOJĄ NAS CENY ENERGII
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Nie można jednak jednoznacznie 
stwierdzić, że miniony rok przebiegł 
niepomyślnie dla naszej branży. Tech-
niki spawalnicze wykorzystywane są 
w ponad 100 branżach gospodarki. 
Ograniczenie produkcji w jednych 
rekompensowane są wzrostem pro-
dukcji w innych. Przykładem może 
być rozwój nowej branży tj. energe-
tyki wiatrowej. W Stoczni Gdańskiej 

uruchomiono produkcję wież wiatro-
wych. Przy produkcji docelowej 300 
wież rocznie Stocznia będzie najwięk-
szym producentem tego typu kon-
strukcji w Europie. Na terenie stocz-
ni „Gryfia” powstaje zakład branży 
„off-shorowej”, który docelowo ma 
produkować 80 tys. ton elemen-
tów fundamentów wież wiatrowych. 
W Goleniowie otworzono fabrykę ło-
pat dla elektrowni wiatrowych. 

„MH”: Co w zaistniałej sytuacji 
można uznać za osiągnięcie a co za 
porażkę? Jakie wnioski dla dalszej 
działalności wypływają z doświadczeń 
kryzysowych? 

Prof. J. Pilarczyk: Trudno chyba 
mówić o jakiś spektakularnych sukce-
sach lub porażkach. Firmy spawalni-
cze miały swój istotny udział we wzro-
ście gospodarczym powyżej 2 proc., 
a szkoda, że ten wzrost nie osiągnął 
przewidywanych 3 proc. Z uwagi na 
ograniczenia inwestycyjne firmy obec-
nie muszą ciężko pracować aby utrzy-
mać się na rynku.

W wyniku zaistniałej sytuacji nie-
zbędne są inwestycje obniżające 
koszty produkcji i podnoszące jakość 
wyrobów. 

Przyszłość polskiego spawalnic-
twa i jego konkurencyjność w dużo 
większym niż dotychczas stopniu 
zależeć będzie od aktywności przed-
siębiorstw we wdrażaniu nowych roz-
wiązań technologicznych oraz auto-
matyzacji i robotyzacji. 

Polskie spawalnictwo to olbrzymi 
potencjał wytwórczy i intelektualny, 
ale ze względu na globalizację wzrasta 
konkurencyjność na wszystkich ryn-
kach w tym również na spawalniczym. 
W tej konkurencyjności trudno prze-
cenić rolę innowacyjnych rozwiązań. 
Wprowadza się je dlatego, aby stosu-
jąc coraz nowsze materiały wytwarzać 
konstrukcje i wyroby spawane coraz 
szybciej, jakościowo lepiej no i oczy-
wiście relatywnie tanio. 

„MH”: Czy podziela Pan pogląd, 
że rok 2013 przyniesie ożywienie go-
spodarcze? Jakie symptomy mogą 
o tym świadczyć? 

Prof. J.Pilarczyk: Z przyjętego 
przez Radę Ministrów dokumentu 
pt. „Polityka energetyczna Polski do 
2030” wynika, że branża energetycz-
na będzie motorem rozwoju polskiej 
gospodarki. Jednym z czynników 
wpływających na rozwój energety-
ki są wymagania Unii Europejskiej 

związane z ograniczeniem emi-
sji  dwutlenku węgla. Konieczna 
w związku z tym będzie moderni-
zacja istniejących i budowa nowych 
bloków energetycznych i sieci prze-
syłowych, dywersyfikacja struktury 
wytwarzania energii elektrycznej 

poprzez wprowadzenie energetyki 
jądrowej, rozwój energetyki wiatro-
wej, wodnej, słonecznej, z biopaliw. 
Te zmiany nie będą możliwe bez no-
wych technologii i rozwiązań w dzie-
dzinie spawalnictwa.

Budownictwo obecnie nieco spo-
wolniło swój rozwój, ale biorąc pod 
uwagę potrzeby w zakresie szero-
ko rozumianej infrastruktury oraz 
przewidywane dofinansowanie 
z funduszy europejskich, budow-
nictwo ma szansę nadal pozytywnie 
wpływać na spawalnictwo. 

Zapowiadane inwestycje w spa-
larnie odpadów, w kolejnictwo oraz 
kontynuowane inwestycje w infra-

strukturze drogowej dobrze wróżą 
dla branży spawalniczej. Na moder-
nizację linii kolejowych zabezpie-
czonych jest na razie 3 mld zł, lecz 
kwota ta ma zostać zwiększona, być 
może że do ok. 10 mld zł. 

„MH”: Jak Pan ocenia perspekty-
wy rozwojowe roku 2013 w skali go-
spodarki i przemysłu spawalnictwa? 
Czy będzie to rzeczywiście rok popra-
wy i wzrostu gospodarczego? Jakich 
wyników możemy się spodziewać? 

Prof. J. Pilarczyk: Mam nadzieję, że 
kolejna trudna sytuacja gospodarcza 
będzie dźwignią postępu dla opera-
tywnych firm spawalniczych. Poszu-
kiwanie oszczędności zmusi firmy do 
racjonalizacji organizacji produkcji, 
wdrażania nowoczesnych rozwiązań 

oraz zainteresowania nowymi szansa-
mi dla spawalnictwa związanymi np. 
z odnawialnymi źródłami energii, ener-
getyką jądrową czy gazem łupkowym.

Może nie jesteśmy już „zieloną wy-
spą”, ale przewidywany wzrost gospodar-
czy na poziomie 2 proc. to jednak wzrost, 
a nie spadek. Poza tym Unia Europejska 
podejmuje wiele działań mających na 
celu ograniczenie konsekwencji kryzysu 
i aktywizację wzrostu gospodarczego. 
Jak już wielokrotnie podkreślałem, je-
stem umiarkowanym optymistą i mam 
nadzieję, że jakieś nieodpowiedzialne 
zawirowania polityczne nie zakłócą na-
szej wspólnej przyszłości.

„MH”: Dziękujemy za rozmowę.

siErPiEŃ 
 y Katowicki Bipromet podpisał z KGHM Polską Miedzią umo-
wę o szacunkowej wartości 12 mln złotych netto na „weryfi-
kację koncepcji programowo-przestrzennej i wykonanie kom-
pletnej, wielobranżowej dokumentacji wykonawczej w ramach 
Programu Modernizacji Pirometalurgii – Intensyfikacja prze-
topu w Hucie Miedzi Głogów II”.

 y Polska Unia Dystrybutorów Stali zorganizowała konferencję 
prasową podczas której zaprezentowana została, a następnie 
podpisana „Deklaracja odpowiedzialnego handlu wyrobami 

hutniczymi”. W imieniu członków PUDS symbolicznego aktu 
podpisania Deklaracji dokonali Robert Wojdyna – prezes 
Konsorcjum Stali, Jerzy Bernhard – prezes Stalprofilu, Krzysz-
tof Pruszyński – prezes Pruszyński oraz Roman Czyżykowski 
– wiceprezes ThyssenKrup-Energostal.

 y Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje z krajami Unii 
Europejskiej ws. zmniejszenia liczby pozwoleń na emisję 
dwutlenku węgla na rynku w latach 2013 – 2015. Tym dzia-
łaniem Unia zamierza regulować cenę pozwoleń, która jest 
bardzo niska. 

 y Prezes KGHM Polska Miedź SA Herbert Wirth został laure-
atem Listy TOP 20 – Najlepsi menedżerowie na czas kryzysu. 
Konkurs organizowany jest przez redakcję Bloomberg Busi-
nessweek Polska. 

 y W pierwszym półroczu polskie huty wytworzyły 4,5 miliona 
ton stali. Z danych Hutniczej Izby Przemysłowo- Handlowej 
wynika, że jest to wynik lepszy o 4,4 procenta w porównaniu 
do analogicznego okresu 2011 roku. Eksperci jednak uważa-
ją, że takiej dynamiki produkcji nie uda się utrzymać w dru-
gim półroczu 2012 roku.

 y Australia i Unia Europejska łączą systemu handlu emisjami 
dwutlenku węgla. Pełne połączenie ze wzajemnym uznawa-
niem pozwoleń na emisję na ruszyć 1 lipca 2018 roku. 

 y Zarząd koncernu ArcelorMittal podjął decyzje o „odmroże-
niu” planowanej wcześniej inwestycji w Dąbrowskim oddziale 
ArcelorMittal Poland. Jest to projekt instalacji do produkcji 
tzw. długiej szyny. Kilka miesięcy wcześniej został on odło-
żony na półkę z uzasadnienie bacznej obserwacji sytuacji na 
rynku. Jak podkreślił prezes Sanjay Sammadar decyzja o in-
westycji została podjęta, choć widać, iż recesja na rynku stali 
nie ominie Polski. 

 y Z inicjatywy trzech urzędów regulacyjnych: Urzędu Komu-
nikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki oraz 
Urzędu Transportu Kolejowego podpisano Memorandum 
w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku 
kradzieży i dewastacji infrastruktury. Jednym z sygnatariuszy 
tego dokumentu została Izba Gospodarcza Metali Nieżela-
znych i Recyklingu. 

 y Minister skarbu Mikołaj Budzanowski zapowiedział, że dywi-
dendy spółek skarbu państwa za 2012 rok powinny być znacz-
nie wyższe niż te które minister dostał w roku bieżący. Resort 
zamierza ze spółek giełdowych wziąć powyżej 63 procent zy-
sku, tak by osiągnąć poziom 5 mld złotych. 

 y 30 sierpnia w Krakowie oddano do użytku drugie przyza-
kładowe przedszkole ArcelorMittal Poland. Uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonał prezes Sanjay Sammadar i pełno-
mocnik prezydenta miasta ds. rodziny i polityki społecznej 
Marzena Paszkot.

Sytuacja PLL LOT S.A. 
stała się w ostatnim czasie 
powszechnie znana. Naro-
dowemu przewoźnikowi, jak 
chlubnie nazywa się bankru-
tującą firmę, potrzebny jest 
program naprawczy i nowe 
kierownictwo. Rząd próbu-
je ratować LOT i niedawno 
udzielił mu pożyczki w wy-

sokości 400 mln złotych. Wiadomo, że spółki półśrodkami nie 
da się uratować. Trudno też oczekiwać, by Komisja Europejska 
zaakceptowała pożyczkę. Jeśli tego nie uczyni to firma musi być 
postawiona w stan upadłości.

Gwoli ścisłości ratowanie LOT-u trwa ponad 20 lat i jedynym 
konkretnym tego efektem jest zadłużenie na ponad 1 miliard zło-
tych. W tym okresie niemal co roku zmieniał się zarząd, a kolejni 
prezesi przedstawiali swoje strategie. Zawsze prosili o czas i pienią-
dze. Ostatni z prezesów jeszcze jesienią minionego roku zapewniał, 
że wszystko idzie zgodnie z planem, by w grudniu ku zaskoczeniu 
wszystkich ogłosić, że jego plany się rozsypały i bez pożyczki z pań-
stwowej kasy dłużej firma się nie utrzyma. 

Narodowe ambicje rządu sprawiły, że wspomnianą pożyczkę 
LOT otrzymał. Choć wszyscy doskonale wiedzą, że to żadna po-
życzka, bo pieniędzy z budżetu państwa firma nie będzie w stanie 
zwrócić. Kolejny raz posłużono się fałszem w ocenie sytuacji.

Do fotela prezesa LOT zgłosiło się 31 kandydatów. Nie bądźmy 
naiwni, że ci menedżerowie wierzą w uratowanie firmy i mają tego 
koncepcję. Dlaczego zatem tak tłumnie stawili się na przesłucha-
nia? Oni doskonale wiedzą, że na ratunek jest za późno, zwłaszcza 
w sytuacji z Dreamlinerami. Jednak wiedzą przede wszystkim to, 
że po kilku miesiącach pracy w LOT otrzymają sowite odprawy. 
Bo państwowe wielkie firmy zawsze tak czynią. Nie miejsce tu, aby 
przytaczać liczne przykłady z przeszłości, które znane są czytelni-
kom. Pamiętajmy jednak, że rachunek za nieudolność i niekom-
petencje menedżerów, nierzadko z politycznego nadania, płacimy 
zawsze my, podatnicy.

Historia LOT-u jest klinicznym przykładem do czego prowadzi 
państwa kontrola nad spółką i unikanie prywatyzacji, pielęgnowanie 
mitu narodowego przewoźnika, symbolu suwerenności narodowej. 
Pod koniec lat 90. mniejszościowy pakiet LOT wykupił niewielki 
szwajcarski przewoźnik Swissair Group, który jednak zbankrutował. 
Zresztą wybrany został dlatego, gdyż nie był w stanie odegrać zdecy-
dowanej roli, a jedynie pomocniczą. Kolejne rządy nie szukały silne-
go inwestora. Bo tak naprawdę był tylko jeden inwestor gotowy kupić 
LOT. Jednak rządy PiS i Platformy broniły spółki przed Lufthansą. 
Czy dziś Niemcy byliby zainteresowani LOT-em?

Rząd przygotowuje ponoć warianty awaryjne na wypadek upa-
dłości. Być może planuje przekazanie wówczas majątku spółce za-
leżnej od LOT i skarbu państwa tj. EUROLOTOWI. Wówczas nic 
się w istocie nie zmieni. Państwo będzie udzielać pożyczek, a my 
płacić z naszych podatków za nieudolność, brak profesjonalizmu. 
Najwyższy czas, by po 20 latach prób i błędów rząd podjął zdecydo-
wanie środki w celu zrestrukturyzowania firmy i znalezienia bran-
żowego inwestora zagranicznego. Kandydaci na prezesa pewnie nie 
wierzą, że to możliwe. Wierzą, że gdy będą opuszczać fotele zosta-
ną docenieni tak, jak ich poprzednicy. To cała zagadka tego tłoku.

ANDRZeJ 

MENEdżEROWIE
dO PAńStWOWEJ KASY!

doKoŃCZEniE ZE sTr. 1J
A
K
I

b
Y
ł

R
O
K

2
0
1
2
?

J
A
K
I

b
ę
d
z
I
E

2
0
1
3
?

NAJWAżNIEJSzE WYdARzENIA 2012 ROKu
W hutNICtWIE, KOKSOWNICtWIE I OdlEWNICtWIE

JEStEM uMIARKOWANYM OPtYMIStĄ

Uczestnicy konferencji spawalniczej podczas targów Expowelding w Sosnowcu.
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Krajowi producenci tracą udziały 
w rynku na rzecz podmiotów działających 
nielegalnie, które oferują po niższych ce-
nach pręty żebrowane wytwarzane w in-
nych krajach, czerpiąc tym samym nie-
legalne zyski wynikające z niepłacenia 
podatku VAT. 

Zgodnie z szacunkami Hutniczej Izby 
Przemysłowo-Handlowej (HIPH) oraz 
Polskiej Unii Dystrybutorów Stali (PUDS) 
40 proc. prętów żebrowanych sprzeda-
wanych w Polsce może pochodzić z nie-
legalnych źródeł. Ponadto organizacje te 
oszacowały, że każdego roku przestępstwa 

VAT dotyczące tylko prętów żebrowanych 
mogą narazić budżet państwa na straty 
sięgające kilkuset milionów złotych.

Martwi nas fakt, że polskie hutnictwo, po-
mimo wszystkich podjętych wysiłków moder-
nizacyjnych i zrealizowanych inwestycji, cierpi 
w wyniku nielegalnych praktyk w handlu sta-
lą – skomentował Sanjay Samaddar, dyrektor 
generalny sektora wyrobów płaskich Arce-
lorMittal na Europę Środkowo-Wschodnią. 
– Mamy nadzieję, że polski rząd niezwłocz-
nie zajmie się tą kwestią i że zostaną podjęte 
działania mające na celu wyeliminowanie tego 
procederu, tym bardziej, że otrzymujemy sy-
gnały z rynku świadczące o tym, że dotyka on 
także segmentu blach.

WrZEsiEŃ
 y Związek Zawodowy Pracowników Huty „Łabędy” obchodził 
jubileusz 30-lecia. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie 
z udziałem zaproszonych gości, członków hutniczej organiza-
cji i przyjaciół, których serdecznie powitał przewodniczący 
Tadeusz Klimek. 

 y 1 września z okazji 120 rocznicy istnienia Huty Królewskiej, 
jednego z najstarszych zakładów przemysłowych w Polsce na 
terenie Starochorzowskiego Centrum Sportu „Sokół” odbył się 
rodzinny piknik załogi jubilatki. Uświetnili go swoją obecnością 
przedstawiciele władz ArcelorMittal Poland, którego częścią 
jest obecnie, a także przedstawiciele środowiska hutniczego. 

 y Na terenie Międzynarodowych Targów Kielce odbyła się ko-
lejna wielka impreza targowa kilku sektorów polskiego prze-
mysłu: METAL – XVIII Międzynarodowe Targi Technologii 
dla Odlewnictwa, ALUMINIUM & NON FERMET – XI 
Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii, Materia-
łów i Produktów Metali Nieżelaznych, CONTROL-TECH – 
XVI Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań 
Nieniszczących.

 y Komitet Alokacji Inwestycji oraz zarząd koncernu ArcelorMittal 
podjęli decyzje o modernizacji konwektora tlenowego nr 2 w Dą-
browie Górniczej i linii ocynkowania ogniowego w Świętochło-
wicach, a także realizacji projektu długiej szyny oraz utworzeniu 
centrum serwisowego grodzic. Cztery projekty mają zakończyć 
się do końca 2013 roku, a ich wartość ma wynieść 58 mln euro.

 y Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”, ZM Invest i ZM Service 
zorganizowały w Zakopanem doroczną konferencję nauko-
wo-techniczną „Materiały ogniotrwałe dla przemysłu stalo-
wego i przemysłu metali nieżelaznych” z udziałem licznego 
grona przedstawicieli obydwu przemysłów, praktyków z za-
kładów przemysłowych – prezesów, dyrektorów, specjalistów 
oraz naukowców. 

 y W auli Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica 
w Krakowie odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału 
Metali Nieżelaznych z okazji jubileuszu 50 lecia, które otworzy-
ła dziekan prof. dr hab. inż. Maria Richert. Dzień wcześniej z tej 
samej okazji odbyła się konferencja „Metale Nieżelazne 2012”. 

 y Delegaci Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracow-
ników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza podsumowali dzia-
łalność organów statutowych organizacji w drugim roku VIII 
kadencji. Uczestników obrad i zaproszonych gości serdecznie 
powitał przewodniczący zarządu Jacek Zub, który podkreślił, 
że zmieniające się uwarunkowania makroekonomiczne w istot-
ny sposób wpływają na sytuację firmy i jej politykę.

 y KGHM Polska Miedź SA, PGE Polska Grupa Energetyczna, 
Tauron PE oraz Enea podpisały list intencyjny dotyczący naby-
cia udziałów w spółce celowej, powołanej do budowy i eksplo-
atacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. 

NAJWAżNIEJSzE WYdARzENIA 2012 ROKu
W hutNICtWIE, KOKSOWNICtWIE I OdlEWNICtWIE

Słabiutki poziom zamówień na rynku 
wyrobów gorąco walcowanych, szczególnie 
blachy grubej, dołuje w sposób bardzo wy-
raźny końcowy efekt finansowy zakładów 
produkcyjnych. Nie najgorsza sytuacja na 
rynku konstrukcji stalowych nie przekłada 
się niestety na optymalną cenę wyrobu. Po-
zwala jedynie na utrzymanie oraz zasadność 
produkcji gorąco walcowanej w danym za-
kładzie pracy. 

Nie można inaczej, jak tylko z dużym uzna-
niem odnieść się do wszystkich liczących się 
zakładów pracy w naszej branży, które w tak 
trudnych okolicznościach zewnętrznych, 
przy „postawie strusia” ze strony rządowej, 
nie tylko nie zmniejszały znacząco zatrud-
nienia, ale co najmniej utrzymały poziom 
płac oraz warunki zatrudnienia porówny-
walne do roku poprzedniego.

Uznanie tym wyższe, że przecież nieraz 
rywalizujemy w przetargach dotyczących 
zamówień wyrobów hutniczych i metalur-
gicznych, gdzie konkurencja stosująca ceny 
dla nas niemożliwe do osiągnięcia, właśnie 
w kwestii zatrudnienia postępuje w sposób, 
który powinien od dawna zmusić do działa-
nia nie tylko Urząd Pracy czy Urząd Skarbo-
wy, ale także Ministerstwo Finansów. 

„MH”: Co uznaję za najważniejsze osią-
gnięcie, a co za niepowodzenie?

J. Skudlik: Za osiągniecia uznaję pod-
wyżki stawek osobistego zaszeregowania 
we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej 
„Huty Pokój”, podobnie jak miało to miej-
sce w roku poprzednim oraz dobrą, pełna 
mobilizacji i zrozumienia atmosfera wśród 
pracowników. To największa wartość w tym 
trudnym okresie, jaki obserwujemy w zakła-
dach pracy oraz na rynku pracy.

Brak dobrej woli ze strony rządowej na 
rozwiązanie narastającej problematyki 
w zakładach pracy, lekceważące podejście, 
buta i arogancja do wszelkiego rodzaju 
inicjatyw i protestów społecznych, jak rów-
nież niespotykane do roku 2007 ostenta-
cyjne lekceważenie Zespołów Trójstron-
nych, to fatalnie rokuje dla całej polskiej 
gospodarki w której konsumpcja ze znacz-
ną prędkością dołuje. 

Takie postępowanie rozwija niestety nie 
tylko biedę, ale zarazem bierność i apatię 
społeczną. Bardziej ambitne młode poko-
lenie z kolei swoją przyszłość widzi poza 
granicami naszego kraju i nie tylko tę za-
trudnieniową, ale również rozwoju swojej 
rodziny. I to jest porażka wszystkich Pola-
ków, którym na sercu leży przyszłość na-
szej ojczyzny. Nie tylko nas związkowców, 
którzy próbujemy jeszcze mniej lub bardziej 
spektakularnymi akcjami pobudzić do dzia-
łania coraz bardziej pokorne i znacznie za-
dłużone polskie społeczeństwo. 

„MH”: Jakie nadzieje wiąże z Nowym 
2013 rokiem i jakie widzi priorytety w dzia-
łalności związkowej?

J. Skudlik: Nadzieja na rok 2013 tkwi w ocze-
kiwaniu na przebudzenie społeczne, a także i ze 
strony rządowej, ukierunkowane na pomoc i roz-
wój istniejących zakładów pracy, szczególnie tych 
co gwarantują stabilne zatrudnienie. Przebudze-
nie dotyczy również nas związkowców, najbar-
dziej tych, co przewodniczą swoim organizacjom 
w zakładach pracy. Frekwencja na branżowych 

czy regionalnych zebraniach dowodzi, że bier-
ność, apatia oraz uczucie rezygnacji dotknęły 
również nasze struktury związkowe.

Wierzę w odrodzenie się związkowych 
reakcji na poziomie przynajmniej takiej ak-
tywności, jaką mieliśmy w przełomowym 
okresie prywatyzacji polskiego hutnictwa.

Natomiast dla poprawy sytuacji zatrudnienio-
wej na rynku pracy jest propozycja następująca: 

 y na okres dwóch lat: 2014–2015 wprowa-
dzić: wcześniejsze emerytury zależne od 
okresu składkowego (37 lat okresu skład-
kowego dla kobiet i 42 lata okresu skład-
kowego dla mężczyzn)

 y zakaz podjęcia zatrudnienia dodatkowego 
dla wszystkich wcześniejszych emerytów, 
ewentualnie na zasadach jak przy świad-
czeniach przedemerytalnych 

 y zatrudnienie jedynie po zawieszeniu eme-
rytury

 y a także likwidacja 4-letniego okresu ochron-
nego dla wszystkich osób nabywających 
uprawnienia do wcześniejszej emerytury.
Wyżej wymienione propozycje nie nadwy-

rężą w sposób dotkliwy sytuacji finansowej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nato-
miast w sposób znacząco poprawią sytuację 
na rynku pracy. 

Przedstawione propozycje wychodzą rów-
nież naprzeciw oczekiwaniom pracodaw-
ców, którzy mogliby w sposób całkowicie 
bezkonfliktowy rozwiązywać problematykę 
zatrudnieniową w swoich zakładach pracy 
i zwiększyć szansę rozwoju młodym, ambit-
nym i zdolnym pracownikom. 

Powyżej przedstawiłem nie tylko nadzieję, 
ale również kompromisową propozycję, która 
na razie pozostaje jedynie marzeniem zarów-
no pracowników z długoletnim stażem pracy, 
jak i młodszej kadry pracowników. Niech ta 
propozycja stanie się spełnionym życzeniem 
2013 roku wszystkich oczekujących takiego 
właśnie rozwiązania. 

„MH”: Dziękujemy za rozmowę. 
Realizując uchwałę Międzyzakładowej 

Organizacji Związkowej NSZZ „Solidar-
ność” „Huty Pokój” S.A. przewodniczący 
Józef Skudlik wystosowywał pismo z ww 
propozycjami do najwyższych władz pań-
stwowych, w tym prezydenta, premiera, wi-
cepremiera i ministra gospodarki oraz mini-
stra pracy i polityki społecznej.
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NAdzIEJA W PRzEbudzENIu
SPOłECzNYM

dOKtORAt hONORIS CAuSA AGh  
dlA lAKShMI N. MIttAlA 

ARCElORMIttAl WARSzAWA
WStRzYMuJE CzASOWO PROduKCJę

11 stycznia 2013 roku podczas posiedzenia Senatu prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal 
Lakshmi N. Mittal otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. 
Stanisława Staszica w Krakowie. Uroczystość swoją obecnością uświetniło grono znamienitych 
gości z kraju i zagranicy, którzy złożyli uhonorowanemu serdeczne gratulacje i życzenia. 

Na zdjęciu gratulacje przekazuje dr Adam Schwedler – dyrektor Instytutu Meta-
lurgii Żelaza w Gliwicach. W relacji z uroczystości mylnie podaliśmy nazwę gliwickiej 
placówki naukowo-badawczej, za co serdecznie przepraszamy Pana Dyrektora i na-
szych Czytelników.  ReDAKCJA 


