
Posiedzenie Rady rozpoczęło się od uczczenie minu-
tą ciszy zmarłego w lipcu br. członka założyciela Fede-
racji Metalowcy, wieloletniego działacza związkowego, 
przewodniczącego okręgu dolnośląskiego Edwarda 
Nestorowicza.

Przewodniczący Federacji Mirosław Grzybek po-
witał i podziękował za liczne przybycie w okresie wa-
kacyjnym członkom rady. Szczególne słowa skierował 
do hutników, którzy wraz z metalowcami w kwietniu 
br. podjęli decyzję o połączeniu i utworzeniu silnej, 
liczącej prawie 18 tysięcy członków ponadzakładowej 
struktury Federacji Związków Zawodowych Metalow-
ców i Hutników w Polsce. 

Zanim turbiny pojawiły się w dąbrowskiej hucie, musiały odbyć dłu-
gą morską podróż. Wyruszyły z Japonii, gdzie zostały wyprodukowa-
ne, a następnie podróżowały przez Chiny, Singapur, Arabię Saudyjską, 
Grecję i Niemcy, skąd przypłynęły do Gdańska. Stamtąd drogą lądową 
dotarły do Dąbrowy Górniczej. By ten niecodzienny transport mógł 
wjechać na teren huty, trzeba było demontować 
fragment bramy nr 4: słup i barierki. 

„MH”: Długo nie gościł Pan na na-
szych łamach więc zacznijmy rozmowę 
od przypomnienia genezy powstania 
spółki i profilu jej działalności.

A.Sossna: Hut-Serwis powstał 
w 2001 roku i od samego początku 
związany jest z branżą stalową i ma-

teriałów ogniotrwałych, a dokładniej 
mówiąc ze światowym producentem 
tych materiałów spółką RHI AG. 
Austriacki koncern w latach 90 mi-
nionego wieku poszukiwał na rynku 
polskim spółki, która zajęłaby się 
gospodarką ich wyrobów i szeroko 
rozumianym serwisem. Doszliśmy do 
porozumienia i tak zaczęła się historia 
naszej spółki.

Na początku lipca kraje Unii Eu-
ropejskiej opowiedziały się za wpro-
wadzeniem zaproponowanych przez 
Komisję Europejską tymczasowych 
środków ograniczających import stali 
do Wspólnoty. Komisja zapropono-
wała  wprowadzenie kombinacji taryf i 
kontyngentów na 23 kategorie produk-
tów stalowych. W przypadku każdej z 

nich taryfy w wysokości 25 proc. zosta-
ną nałożone dopiero wtedy, gdy import 
przekroczy średnią przywozu w ciągu 
ostatnich trzech lat. Kontyngenty - jak 
podała Komisja - będą przydzielane na 
zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

W komunikacie czytamy: Plan 
Komisji otrzymał zdecydowane 
poparcie państw członkowskich 

zebranych w ramach Komitetu 
ds. Środków ochronnych, a nowe 
środki wejdą w życie po formalnym 
przyjęciu przez Komisję w lipcu. 
Dodatkowe cła będą pobierane do-
piero po osiągnięciu kontyngentu 
taryfowego na podstawie poziomu 
tradycyjnego przywozu.

UNIA W OBRONIE RYNKU 

TYMCZASOWE CŁA NA STAL 

„MH”: Panie Prezesie! Ferrum S.A. 
to firma o wielkiej hutniczej tradycji. 
Jednak w ostatnich latach jej standing 
finansowy pogorszył się. Dziś najgor-
sze Spółka ma za sobą, a jej przyszłość 
rysuje się bardzo obiecująco.

K.Kasprzycki: To prawdziwe 
szczęście, że Ferrum S.A. nie po-
dzieliła losu wielu zakładów hutni-
czych, które w nowych uwarunkowa-
niach własnościowych i rynkowych 
z bardzo różnych przyczyn prze-
stały istnieć lub pozostały jedynie 
namiastkami liczących się przed 

transformacją gospodarczą przed-
siębiorstw produkcyjnych. Ferrum 
odzyskała wiarygodność finansową, 
co zawdzięcza nowemu akcjonaria-
towi tj. Polskiemu Funduszowi Roz-
woju S.A. wraz z konsorcjum fundu-
szy: Funduszem Inwestycji Polskich 
Przedsiębiorstw FIZAN i Fundu-
szem Mezzanine FIZAN zarządza-
nym przez Credit Value Investments 
Sp. z o.o. oraz znanemu biznesmeno-
wi Markowi Warzesze reprezentują-
cego MW Asset Management.
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Brak kworum strony związkowej, spowodowany 
nieobecnością przedstawicieli Forum Związków Za-
wodowych na posiedzeniu plenarnym uniemożliwił 
podjęcie wymienionych uchwał. Nie przeszkodziło 
to jednak przeprowadzeniu zaplanowanych dyskusji.

W pierwszej części rozmawiano o założeniach 
projektu budżetu państwa na rok 2019, propozycji 
średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej na rok 2019 oraz 
propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za 
pracę na rok 2019. 

SKOŃCZYŁO SIĘ NA DYSKUSJI 

O PROJEKCIE BUDŻETOWYM I WZROŚCIE PŁAC
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

NASZA ROZMOWA
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JAKOŚĆ I CENA 
RYNKOWYMI 

ATUTAMI FIRMY
12 lipca odbyło się w Centrum Partnerstwa Spo-

łecznego Dialog w Warszawie posiedzenie plenarne 
Rady Dialogu Społecznego. Porządek obrad prze-
widywał debaty merytoryczne oraz przyjęcie dwóch 
uchwał – w sprawie projektu ustawy o Pracowniczych 
Planach Kapitałowych oraz ws. dokumentu „Koncep-
cja nowego Prawa Zamówień Publicznych”.

Obrady koncentrowały się wokół najważniejszych zadań związków zawodowych  
i listopadowego I Zjazdu nowej struktury ponadzakładowej metalowców i hutników. 

RADA FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
METALOWCÓW I HUTNIKÓW W POLSCE

(P
)

Komisja Europejska poinformowała o nałożeniu od 19 lipca tymczasowych ceł ochronnych 
na import stali do Wspólnoty. To reakcja na nałożone przez administrację prezydenta Donalda 
Trumpa taryf na unijną stal oraz forma ochrony europejskiego rynku przed napływem towarów, 
które nie mogą być ulokowane w Stanach Zjednoczonych. Mają one obowiązywać przez 200 dni, 
po których mogą zostać wprowadzone jako ostateczne.

Z JAPONII DO TAMEH POLSKA  

CZYSTA ENERGIA Z NOWOCZESNYCH TURBIN
Dwie turbiny (każda o masie 81 ton), działające podobnie jak 

wiatraki zostaną połączone ze zmodernizowaną instalacją gazu 
wielkopiecowego. Do każdego z dwóch wielkich pieców pracują-
cych w dąbrowskiej hucie będzie przeznaczona jedna turbina z ge-
neratorem. Obie zostały już zamontowane. 

Pod takim hasłem odbędzie się I Zjazd Krajowy po-
łączonych struktur organizacji związkowych hutników 
i metalowców zdecydowała obradująca w Warszawie 
w dniu 25 lipca 2018 roku Rada Federacji Związ-
ków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. 
Wśród zaproszonych gości byli: przewodniczący Ogól-
nopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 
Jan Guz oraz wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski.
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Przyjęcie środków ochronnych było jednym z 
trzech działań UE na jednostronną decyzję USA 
w sprawie nałożenia ceł na stal i aluminium. 
Ma to na celu zapobieganie negatywnym skut-
kom zmiany kierunku handlu, ale jednocześnie 
utrzymanie tradycyjnej podaży i skutecznej kon-
kurencji na rynku UE. Dochodzenie w sprawie 
możliwego nałożenia środków ochronnych na 
stal rozpoczęto w dniu 26 marca. Na podstawie 
przeprowadzonego dochodzenia Komisja uważa, 
że środki tymczasowe są uzasadnione. Najnow-
sze statystyki dotyczące przywozu wskazują na 
przekierowanie handlu wyrobami stalowymi do 
UE w wyniku dodatkowych 25 proc. ceł na stal 
nałożonych przez USA. Dochodzenie potrwa 
co najmniej do końca 2018 r. Komisja wprowa-
dziła również system nadzoru w odniesieniu do 
przywozu aluminium, w przypadku konieczno-
ści podjęcia działań w tym sektorze. UE podjęła 
również decyzję o przyjęciu środków równowa-
żących poprzez nałożenie cła na listę produktów 
z USA i od 1 czerwca wszczęto postępowanie 
przeciwko USA w WTO.

Jak stwierdziła unijna komisarz ds. handlu Ce-
cilia Malmstroem: „Nie mamy żadnego innego 
wyboru niż wprowadzenie tymczasowych środ-
ków w celu ochrony naszego przemysłu przed 
gwałtownym wzrostem importu. Amerykańskie 
taryfy na produkty stalowe powodują zmianę 

kierunku handlu, co może spowodować poważne 
szkody dla unijnych producentów stali i pracow-
ników w tej branży. Nie pozostaje nam nic inne-
go jak wprowadzić tymczasowe środki ochronne 
w celu ochrony naszego przemysłu przed gwał-
townym wzrostem importu. Środki te jednak 
gwarantują, że rynek UE pozostanie otwarty i 
utrzyma tradycyjne przepływy handlowe. Jestem 
przekonana, że zachowują właściwą równowagę 
między interesem producentów unijnych i użyt-
kowników stali, takich jak przemysł motoryzacyj-
ny i sektor budowlany, którzy zależą od importu. 
Będziemy nadal monitorować import stali, aby 
podjąć ostateczną decyzję najpóźniej na począt-
ku przyszłego roku.”

 Komisja Europejska poinformowała, że środ-
ki będą dotyczyć wszystkich krajów, z wyjątkiem 
tych, których eksport do UE jest ograniczony. 
Norwegia, Islandia i Liechtenstein zostały z nich 
zwolnione, biorąc pod uwagę „ich bliskie więzi 
gospodarcze z UE”. Te wyłączenia są zgodne z 
zobowiązaniami UE w ramach Światowej Orga-
nizacji Handlu – informuje PAP wskazując, że 
tymczasowe środki ochronne mogą obowiązywać 
przez maksymalnie 200 dni. Następnie Komisja 
dokona ich oceny, po której może podjąć decyzję 
o nałożeniu stałych środków ochronnych. 

Dyrektor generalny Europejskiego Stowa-
rzyszenia Stali EUROFER Axel Eggert tak 
skomentował wprowadzenie przez Komisję 

Europejską tymczasowych ceł: Komisja uzy-
skała zdecydowane poparcie dla tego ważnego 
środka ochronnego zarówno ze strony państw 
członkowskich, jak i biznesu. Wprowadzone 
środki ochrony zapewniają w pewnym sensie 
stabilność rynku wewnętrznego stali i zagwa-
rantują, że unijni producenci nie doświadczą 
skrajnych, gwałtownych wzrostów przywozu 
stali zawracanej obecnie ze względu na ogra-
niczenia jej wwozu do USA. Ponadto użytkow-
nicy stali nadal będą mieli dostęp do „tradycyj-
nych” przepływów stali, bez żadnych taryf i na 
najwyższym unijnym poziomie importu.

Sam zamiar wprowadzenia potencjalnego 
zabezpieczenia zachęcił kraje eksportujące 
do zalania rynku stalą. Odnotowano w pierw-
szym kwartale 2018 roku wzrost o 10 proc. 
Można się spodziewać, że eksporterzy stali 
będą kontynuować te wysiłki, aby zalać rynek 
Unii Europejskiej, aż do momentu wypełnie-
nia kontyngentu. Takie działanie może z po-
wodzeniem zniszczyć zabezpieczenie, którego 
celem było temu zapobiec, dlatego od samego 
początku EUROFER zasugerował kontyngen-
ty kwartalne z podziałem na kraje pochodze-
nia. Niemniej jednak zdecydowanie dzięku-
jemy Komisji za wysiłki w toku dochodzenia 
i mamy nadzieję, że wszelkie niedociągnięcia 
zostaną usunięte na czas, by uzyskać ostatecz-
ny środek za 200 dni.

Do udziału w niej organizatorzy zaprosili 
przedstawicieli strony społecznej z wielu kra-
jów świata, a także naukowców, pracodawców 
oraz przedstawicieli parlamentu i rządu, m.in. 
pełnomocnika ds. prezydencji COP24 Michała 
Kurtykę i wiceministra energii Grzegorza To-
biszowskiego.

Organizatorzy spotkania chcą nadać mu kształt 
globalnej dyskusji o wyzwaniach związanych z 
ochroną środowiska, przy jednoczesnym zacho-
waniu miejsc pracy. Liczą, że konferencja stworzy 
szansę wypracowania wspólnego polskiego stano-

wiska na grudniowy szczyt, który – jak oceniają – 
może być przełomowy dla dalszej polityki ochrony 
klimatu. Spotkanie ma też być okazją do prezen-
tacji dotychczasowych działań w tym zakresie na 
przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza.

Koordynatorem Międzyzwiązkowego Zespołu 
ds. Projektu PRE_COP24 jest Kazimierz Graj-
carek, do niedawna szef Krajowego Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, któ-
ry podkreśla otwarty charakter konferencji oraz 
możliwość niekrępowanej wypowiedzi przedsta-
wicieli różnych środowisk. 

Według Kazimierza Grajcarka, by dialog o 
polityce klimatycznej był pełny i efektywny, 
powinni brać w nim udział nie tylko politycy 
i naukowcy, ale także pracodawcy i przedsta-
wiciele strony społecznej, w tym związków za-
wodowych, ponieważ regulacje klimatyczne 
znacząco wpływają na warunki działania i kon-
kurencyjność firm, a co za tym idzie także na 
stabilność miejsc pracy i warunki pracy.

Blisko dwutygodniowy szczyt COP24 odbę-
dzie się w Katowicach 3-14 grudnia br. Konfe-
rencje Stron (Conferences of the Parties – COP) 
to najwyższy organ Ramowej Konwencji Naro-
dów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC) uprawniony do sprawdzania reali-
zacji jej postanowień. W trakcie szczytu COP24 
planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdra-
żającego Porozumienie Paryskie. To pierwsza w 
historii międzynarodowa umowa, która zobo-
wiązuje wszystkie państwa świata do działań na 
rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umoż-
liwi realizację Porozumienia w praktyce. Tym sa-
mym wyznaczy światową politykę klimatyczno-
-energetyczną na kolejne lata.  (P)

STRAJK W KOPALNI ZŁOTA

60 pracowników kopalni złota Darasun-
skij Rudnik na Zabajkalu prowadzi strajk 
głodowy. Żądają wypłaty zaległych świad-
czeń. W sumie zaległości finansowe kopalni 
wobec pracowników sięgają 38 mln rubli 
(około 2,22 mln zł). Kierownictwo tłumaczy 
je problemami z utrzymaniem rentowności 
produkcji. Ale górnicy twierdzą, że to nie-
prawda. Kopalnia wciąż bowiem produkuje 
cenny kruszec. Uważają, że jej właściciele 
po prostu oszczędzają na załodze.

Do zakładu udali się śledczy. Przede 
wszystkim mają wyjaśnić czy stosowano w 
nim tak zwaną kreatywna księgowość. Jak 
piszą rosyjskie media, w górniczym biz-
nesie Rosji często dochodzi do nadużyć 
finansowych. Szczególnie liczne są one w 
mniejszych zakładach. Ich właściciele szybko 
zmieniają się, co często bardzo utrudnia do-
chodzenie zaległych pieniędzy. Rosja należy 
do największych producentów złota na świe-
cie. W tym roku jego produkcja ma sięgnąć 
328 ton, o 3 proc. więcej niż w roku 2017.

ROZMOWY OSTATNIEJ SZANSY  
W CHILE

Notowania miedzi na Londyńskiej Gieł-
dzie Metali w dostawach 3-miesięcznych 
rosną, a rynek śledzi przebieg negocjacji 
płacowych w największej kopalni miedzi na 
świecie - chilijskiej Escondida. Po sześciu 
tygodniach rozmów związki zawodowe w 
Escondida oraz właściciel kopalni - BHP, 
czołowy producent surowców na świecie, 
nie mogą dojść do porozumienia w kwe-
stiach płacowych. Ostatnie propozycje 
BHP zakładały brak podwyżek płac i bo-
nusy o blisko 50 proc. poniżej żądań załogi. 

 Czas na negocjacje szybko ucieka - 
kontrakty górników wygasają z końcem 
lipca. Jeżeli BHP przedstawi nową ofer-
tę pracownikom kopalni, to w przypadku 
jej odrzucenia (po ustawowym czasie na 
przegłosowanie propozycji przez związ-
ki i ewentualnych mediacjach z udziałem 
strony rządowej), strajk w kopalni może 
rozpocząć się w okolicach połowy sierp-
nia.  Poprzedni 44-dniowy strajk z 2017 r. 
w Escondida skutkował 44-proc. spadkiem 
wydobycia miedzi w ujęciu rocznym w BHP 
w I kw., co również odbiło się na chilijskiej 
gospodarce, która zanotowała pierwszy od 
2009 r. kwartał z ujemnym wzrostem gospo-
darczym (-0,4 proc). 

JEST KANDYDAT  
NA SZEFA THYSSENKRUPP

Jest kandydat na prezesa Thyssenkrupp
Niemiecka gazeta Handelsblatt, powołu-

jąc się na źródła zbliżone do Thyssenkrupp, 
poinformowała, że prezesem zarządu 
prawdopodobnie zostanie dotychczasowy 
dyrektor finansowy Guido Kerkhoffa, któ-
ry obecnie jest dyrektorem zarządzającym.  
Kerkhoff przeszedł do firmy z Deutsche 
Telekom w 2011 roku. 

 Rada nadzorcza przyjęła nagłą rezy-
gnację dyrektora generalnego Heinricha 
Hiesingera, który kierował Thyssenkrupp 
od stycznia 2011 roku, kilka dni po tym, 
jak ostatecznie zatwierdzono umowę joint 
venture z Tata Steel. Thyssenkrupp zapo-
wiadał wtedy, że pozostały zarząd, w skład 
którego wchodzą Guido Kerkhoff, Oliver 
Burkhard i Donatus Kaufmann, tymczaso-
wo poprowadzi grupę bez dyrektora zarzą-
dzającego. Czy jednak zmieniono zdanie i 
Kerkhoff zostanie prezesem?

ROŚNIE WEWNĘTRZNY POPYT 
STALI W TURCJI

Zużycie stali w Turcji wzrosło w maju o 
20,9 proc. w porównaniu z tym samym mie-
siącem ubiegłego roku do 3,5 miliona ton. 
Według danych Tureckiego Stowarzysze-
nia Producentów Stali konsumpcja ta była 
wyższa niż średnia z pierwszych pięciu mie-
sięcy. Zużycie wzrosło w tym okresie o 15,2 
proc. do 13,3 miliona ton. Tylko w maju 
import wzrósł o 51 proc. do 1,8 mln ton, 
podczas gdy eksport zmalał o 1 proc. do 1,6 
mln ton. Produkcja stali surowej wzrosła 
nieznacznie o 0,5 proc do 3,3 mln ton.  (P)
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UNIA W OBRONIE RYNKU 

TYMCZASOWE CŁA NA STAL 

POLSKA DROGA DO CZYSTEGO POWIETRZA

KONFERENCJA PRZED SZCZYTEM KLIMATYCZNYM W KATOWICACH

Jean Claude Juncker, któremu towarzyszyła komisarz UE do spraw handlu 
Cecilia Malmstroem, udali się 25 lipca do USA, by zapobiec eskalacji sporu 
handlowego między Unią Europejską a Ameryką, w związku z nałożeniem 
przez administrację USA na kraje UE taryf celnych.

Środowa wizyta szefa Komisji Europejskiej przyniosła zaskakującą 
zmianę atmosfery w rozmowach o handlu między Ameryką i UE. Donald 
Trump niedawno nazwał Unię gospodarczym przeciwnikiem czy nawet 
„wrogiem” USA, ale po spotkaniu z Junckerem przed kamerami rozpra-
wiał o partnerstwie z Europą.

– Chcemy jeszcze bardziej wzmocnić nasze wspaniałe relacje z ko-
rzyścią dla wszystkich Amerykanów i obywateli Europy – powiedział 
prezydent podkreślając, że wraz z Jeanem Junckerem podjął decyzję o 

utworzeniu specjalnej grupy roboczej, która będzie się zajmowała kwe-
stiami handlu. – Zaczniemy negocjacje handlowe, rozwiążemy sprawę 
ceł na aluminium i stal oraz taryf odwetowych.

Natomiast szef Komisji Europejskiej podkreślał, że przyjechał do Bia-
łego Domu, by zawrzeć układ. – I zawarliśmy go – oznajmił.

USA i Unia mają rozpocząć negocjacje, których ostatecznym celem by-
łoby całkowite zniesienie wszystkich barier (celnych i regulacyjnych) we 
wzajemnym handlu prawie wszystkimi towarami przemysłowymi (oprócz 
przemysłu samochodowego). W czasie tych rozmów ma trwać swoisty ro-
zejm w sporach handlowych między Ameryką i Europą, które wstrzymają 
się w czasie negocjacji od nakładania nowych ceł na swe towary. 

 (P)

PREZYDENT TRUMP ZNOWU ZASKAKUJE

UNIA JUŻ NIE PRZECIWNIK ANI WRÓG
ALE PARTENR WSPANIAŁYCH RELACJI

Z OSTATNIEJ CHWILI

Był to wielki dzień dla wolnego i uczciwego handlu, naprawę bardzo wielki dzień - podkreślił prezydent Donald Trump, po spo-
tkaniu z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claudem Junckerem. Przywódca USA ogłosił, że relacje USA i UE wkraczają w „nową 
fazę” i zapowiedział podjęcie negocjacji handlowych. Waszyngton wstrzyma się z kolejnymi taryfami na czas rozmów.

Największe centrale związkowe będą organizatorami w dniach 9-10 sierpnia w 
Katowicach Konferencji „Polska droga do czystego środowiska”. Będzie ona jednym 
z wydarzeń poprzedzających grudniowy szczyt klimatyczny COP24. Jak informują 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Forum 
Związków Zawodowych, rybnicki oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Górnictwa oraz społeczna inicjatywa Górnictwo OK podczas spotkania wypracowane 
ma zostać wspólne stanowisko związkowców i pracodawców, które ma odpowiedzieć 
na pytanie: Czy powstrzymanie globalnego ocieplenia musi wiązać się z nadmierną 
likwidacją miejsc pracy w przemyśle?
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Sprawą fundamentalną było od-
dłużenie wynoszące około 127 mln 
złotych, które zostało zamienione 
na akcje. Inwestorzy postanowili 
zrobić znacznie więcej, bo zapew-
nić spółce płynność finansową 
i umożliwić realizację inwestycji. 
Uczynili to widząc olbrzymi poten-
cjał Ferrum. Proces był niezwykle 
złożony, miał charakter transak-
cji obejmującej swoim zakresem 
zarówno refinansowanie zadłuże-
nia długoterminowego w oparciu 
o nowe prawo restrukturyzacyjne, 
jak i finansowanie działalności 
i rozwoju. Porozumienie otworzyło 
możliwości wykorzystania wielkie-
go potencjału.

„MH”: Przypomnijmy naszym 
Czytelnikom jakim zakładem jest 
Ferrum S.A.

K.Kasprzycki: Ferrum S.A. jest 
kontynuatorką 144 letniej historii 

hutniczej w Katowicach, spadko-
bierczynią Huty Ferrum, firmą no-
towaną na Giełdzie Papierów War-
tościowych w Warszawie od 1997r.. 
Ferrum jest liderem w produkcji 
rur do przesyłu mediów. Specjali-
zuje się w produkcji rur stalowych 
ze szwem spiralnie i wzdłużnie spa-
wanych oraz rur zgrzewanych do 
średnicy 406 mm. Posiada własne 
linie do izolacji zewnętrznej – izo-
lacja 3 LPE i wewnętrznej – izolacja 
cementowa oraz izolacja epoksydo-

wa. Natomiast spółka zależna ZKS 
Ferrum, w której Ferrum posiada 
100% akcji, jest producentem świa-
towej klasy konstrukcji spawanych 
dla energetyki, hutnictwa i innych 
sektorów przemysłowych.

„MH”: Wkrótce Ferrum może 
stać się największym tego typu 
przedsiębiorstwem w naszej części 
Europy dzięki niedawno urucho-
mionej inwestycji.

K.Kasprzycki: Doceniając po-
tencjał Ferrum, a także z uwagi 
na charakter działalności, która 
wpisuje się w plany rozwoju kraju, 
w tym w Strategię Odpowiedzial-
nego Rozwoju premiera Mateusza 
Morawieckiego, Polski Fundusz 
Rozwoju wraz z Credit Value In-
vestments w maju ubiegłego roku 
kupił linię do produkcji rur spi-
ralnie spawanych. 27 czerwca br. 
nastąpiło jej uroczyste uruchomie-
nie z udziałem naszych partnerów 
biznesowych, którzy podkreślali, 
że inwestycja otwiera możliwości 
realizowania dostaw nie tylko na 
rynek krajowy, ale także do państw 
Unii Europejskiej i na rynki mię-
dzynarodowe. Dzięki temu przed-
sięwzięciu Ferrum S.A. zajmie 
miejsce wśród wiodących w świecie 
producentów rur spiralnie spawa-
nych. Dysponując liniami do wyko-
nywania powłok antykorozyjnych 

zewnętrznych i wewnętrznych osią-
gnie wysoki poziom konkurencyj-
ności. 

„MH”: Proszę o krótkie zapre-
zentowanie pracującej już linii 
rur spiralnie spawanych, których 
dotychczas w kraju nikt nie produ-
kował.

K.Kasprzycki: Nowa linia umoż-
liwia wyprodukowanie rur o śred-
nicy od 508 do 1829 mm oraz gru-
bości ścianek od 5,6 do 26 mm, 
z użyciem gatunków stali do X80/
L555 oraz maksymalnej długości do 
33 m. Obecnie w Europie podobne 
linie działają jedynie w Grecji, Tur-
cji i w Niemczech. Dzięki tej linii 
rozbudowanej w oparciu o techno-
logię Bendera, Ferrum ma szanse 
stać się potentatem w produkcji 
rur spiralnie spawanych nie tylko 
w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Za montaż i uruchomienie linii 
odpowiadała spółka zależna Fer-
rum – Zakład Konstrukcji Spawa-
nych Ferrum. Linię będzie obsługi-
wało 36 osób pracujących na trzech 
zmianach. Razem z linią zostało 

również kupione kompletnie wy-
posażone laboratorium badawcze 
oparte na najwyższej klasy urzą-
dzeniach tj.: Zwick/Roell, Spectro/
Amatek czy Leica. Ferrum planu-
je oprócz badań na własny użytek, 
wykorzystywać je komercyjnie.

„MH”: Jakie jest obecnie najpil-
niejsze zadanie stojące przed za-
rządem spółki?

K.Kasprzycki: Otrzymaliśmy 
unikatową w skali światowej linię 
high technology o dużej mocy wy-

twórczej 120 tys. ton rur rocznie. 
Jest oczywiste, że teraz musimy ją 
jak najlepiej wykorzystać, w prakty-
ce potwierdzić jej walory, uzyskać 
pełną wydajność, by nie zawieść 
inwestorów, którzy nam zaufali 
i stworzyć warunki dla spłacania 
zainwestowanych przez nich środ-
ków. Mamy znakomite relacje biz-
nesowe, czujemy silne wsparcie, 
co jest niezwykle ważne w sytuacji 
takiego nowego otwarcia, jakie ma 
miejsce obecnie w Ferrum. Powtó-
rzę – mamy szczęście, że udało się 
pozyskać takich inwestorów, do-
skonale znających się na biznesie, 
ale i posiadających wizję przyszło-
ści takiego zakładu jak Ferrum.

Jako zarząd działamy w dwuoso-
bowym składzie, wiceprezesem ds. 
finansowych jest pani Honorata 
Szlachetka, która w kwietniu 2018 
roku rozpoczęła współpracę z Fer-
rum S.A. na stanowisku dyrektora 
finansowego. W tym samym skła-
dzie pełnimy obowiązki zarządu 
Zakładu Konstrukcji Stalowych 
Ferrum S.A.

Przewodniczącym Rady Nad-
zorczej jest pan Marek Warzecha 
specjalizujący się od lat w restruk-
turyzacji przedsiębiorstw, doświad-
czony biznesmen posiadający jasną 
wizję przyszłości firmy. Dzięki zna-
komitym relacjom między inwe-

storami, a także zarządem spółki 
mamy poczucie stabilności. Jako 
zarząd możemy się skupić na reali-
zacji bieżących zadań w działalno-
ści operacyjnej i handlowej. 

„MH”: Panie Prezesie! To za-
pewne wielka satysfakcja, że po 
latach takich zawirowań to właśnie 
Panu przypadło w udziale wypro-
wadzenie Ferrum S.A. z tej drama-
tycznej, by nie powiedzieć, tragicz-
nej sytuacji?

K.Kasprzycki: To efekt troski 
i starań wielu ludzi, którym zależa-
ło na poprawie sytuacji FERRUM. 
Miałem szczęście, że i mnie przy-
szło z nimi pracować. To są ludzie 
z pasją m.in. pracownicy oraz inwe-
storzy o wizjonerskim podejściu.

Z Ferrum jestem związany od 7 
lat, ale jako hutnika ukształtowała 
mnie Huta Częstochowa, do której 
trafiłem jako absolwent Politech-
niki Częstochowskiej. W hucie 
przeszedłem wszelkie stopnie za-
wodowego wtajemniczenia ciężkiej 
pracy i odpowiedzialności w trud-
nej branży.

W Ferrum rozpocząłem pracę od 
stanowiska dyrektora ds. produk-
cji. Byłem dyrektorem zakładu, wi-
ceprezesem zarządu, a 13 kwietnia 
2017 roku zostałem powołany na 
stanowisko prezesa zarządu.

Oczywiście mam satysfakcję, że 
udało się z pozytywnym efektem 
przeprowadzić proces restruktu-
ryzacji jednego z najstarszych za-
kładów hutniczych, o wspaniałej 
tradycji i uznanej marce, ale nade 
wszystko uczucie wdzięczności dla 
tych, którzy podejmowali decyzje 
prowadzące do poprawy sytuacji 
w Ferrum, i rozbudowania poten-
cjału, który będzie służył krajowi 
i stanowił stabilne miejsca pracy dla 
ludzi oddanych tej firmie. Pamiętaj-
my jednak, że jesteśmy na starcie. 

W perspektywie długotermino-
wej Ferrum pozyska finansowanie 
bankowe. Ze względu na duży po-
pyt na rury oferowane przez spółkę 
potrzebujemy w szczególności do-
stępu do gwarancji bankowych oraz 
finansowania kapitału obrotowego. 
Jednocześnie zrealizowany przez 
Polski Fundusz Rozwoju zakup 
unikatowej w skali Europy Środko-
wo-Wschodniej linii do produkcji 
rur spiralnie spawanych pozwoli 
nam na znaczące zwiększenie mocy 
produkcyjnych oraz poszerzenie 
asortymentu o rury o grubości 
ścianki powyżej 16,2mm. Oznacza 
to, że będziemy gotowi na zaspoko-
jenie zapotrzebowania na praktycz-
nie cały asortyment rur spawanych 
spiralnie. Jesteśmy w szczególno-
ści zainteresowani uczestnictwem 
w przetargach na dostawy rur or-
ganizowanych przez operatorów 
gazociągów przesyłowych w Polsce 
i krajach ościennych.

„MH”: Czy w związku z urucho-
mieniem nowej linii wzrośnie za-
trudnienie w Ferrum S.A.?

K.Kasprzycki: Według stanu 
na 31.03.2018 r. Grupa Kapitało-
wa Ferrum zatrudniała 442 osoby. 

Trzon załogi stanowią doświadcze-
ni, związani na stałe z zakładem 
pracownicy. Podobnie jak w in-
nych zakładach hutniczych mamy 
do czynienia ze zjawiskiem luki 
pokoleniowej. Stara kadra wykru-
sza się, następców brak, bo za-
przestano wielu form kształcenia 
zawodowego. Istotnym ryzykom 
personalnym, jak np. braki fachow-
ców, fluktuacje kadry oraz ryzyka 
w obszarze prawa pracy Ferrum 
S.A. zapobiega poprzez proces 
długofalowego, zorientowanego 
na potrzeby, rozwoju personelu. 
Zmniejszanie ryzyka odbywa się 
poprzez takie działania jak od-
powiednia rekrutacja fachowców 
i kadry kierowniczej, komplek-
sowe kształcenie zawodowe i do-
skonalenie kwalifikacji, właściwy 
system motywacyjny w połączeniu 
z przestrzeganiem obowiązujących 
wytycznych oraz wyprzedzające 
planowanie personelu przejmują-
cego stanowisko. Słowem, mamy 
do czynienia z naturalną rotacją. 
Postępujemy ostrożnie i rozważ-

nie, by zapewnić na stanowiskach, 
zwłaszcza produkcyjnych, dobrze 
przygotowanych, przeszkolonych 
pracowników. Na bieżąco uzupeł-
niamy kadrę, a w związku z uru-
chomieniem nowej linii nastąpi 
niewielki, sukcesywny wzrost za-
trudnienia.

„MH”: Rok bieżący rozpoczął się 
dla Ferrum bardzo dobrze, co po-
twierdziły wyniki I kwartału.

K.Kasprzycki: Dzięki inwesto-
rom i udzielonym w 2017 r. i I po-
łowie 2018 r. pożyczkom w kwocie 
100 mln złotych z przeznaczeniem 
na bieżącą działalnością Spółki, 
jak w szczególności regulowanie 
zobowiązań i zasilenie kapitału 
obrotowego, stworzone zostały wa-
runki do normalnego funkcjono-
wania, które załoga wykorzystała. 
W I kwartale bieżącego roku Gru-
pa Kapitałowa FERRUM zanoto-
wała znaczącą poprawę wyników. 
Przychody ze sprzedaży sięgnęły 
81,8 mln złotych i były o ponad 
10 proc. wyższe niż przed rokiem. 
O ponad połowę wzrósł zysk z dzia-
łalności operacyjnej, który wyniósł 
4,8 mln złotych. Rok wcześniej było 
to 3,1 mln zł. W tym okresie wzrósł 
również zysk netto Grupy Kapita-
łowej FERRUM, który po trzech 
miesiącach 2018 roku wyniósł 3,6 
mln złotych.

Jesteśmy dobrej myśli. Wracamy 
na rynek jako spółka oddłużona, 
dokapitalizowana i wzmocniona 
o nową linię technologiczną. Dzię-
ki niej będziemy mogli samodziel-
nie startować do nowej umowy ra-
mowej oraz innych strategicznych 
projektów Gaz-Systemu. Posze-
rzymy nasz portfel o rury spiralnie 
spawane, które nie były dotychczas 
produkowane w Polsce i musiały 
być sprowadzane zza granicy.

„MH”: Bardzo dziękuję za inte-
resującą rozmowę i życzę spełnienia 
planów.

Rozmawiał: Edward Szwagierczak
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Minęła niedawno 
74 rocznica zama-
chu na Hitlera, który 
przeprowadził w Wil-
czym Szańcu koło 
Kętrzyna pułkownik 
Claus Schenk von 

Stauffenberg dziś bohater narodowy Nie-
miec, uznawany za symbol oporu części ka-
dry oficerskiej przeciw nazizmowi. Na dzie-
dzińcu ministerstwa obrony, gdzie on i inni 
spiskowcy zostali zamordowani, wzniesiono 
pomnik dla uczczenia pamięci tych, którzy 
mieli odwagę sprzeciwić się brunatnemu 
bestialstwu. Upamiętniające ich pomniki, 
ulice, szkoły mają uczestnicy tamtych wyda-
rzeń w całych Niemczech.

Hitler uniknął śmierci dzięki wyjątkowe-
mu wprost szczęściu i rozprawił się okrut-
nie ze spiskowcami. W wyniku zamachu 
zmarło czterech uczestników narady, kil-
ku innych odniosło niewielkie obrażenia. 
Przez wiele lat w Republice Federalnej 
Niemiec spiskowcy uznawani byli za zdraj-
ców. W miarę upływu czasu Niemcy zaczęli 
na nowo pisać historię okresu wojny. Spisek 
stał się Ruchem 20 lipca, a jego uczestnicy 
bohaterami z moralnych pobudek. Odwagi 
nie sposób im odmówić, ale warto zastano-
wić się, co sprawiło, że 20 lipca 1944 roku 
doszło do zamachu na szaleńca, któremu 
przez 12 lat służyła elitarna kadra oficerska 
III Rzeszy. Baronowie, hrabiowie być może 
pogardzali prostakiem z Austrii, który za-
siewał ziarno nazizmu w monachijskich pi-
wiarniach, ale to on przecież obiecywał im 
zmycie wersalskiej hańby, odbudowę armii, 
podniesienie Niemiec z kolan. A kiedy już 
dzięki ich poparciu stworzył militarną po-
tęgę na czele żelaznych dywizji ruszyli na 
podbój narodów uważanych za pod ludzi. 
Był wśród nich hrabia von Stauffenberg. 
Jego stosunek do Polaków i innych pod-
bitych nacji znany z wypowiedzi nie różnił 
go niczym od wyznających przekonanie 
o wyższości Niemców nad innymi narodami 
i ich prawie do przestrzeni życiowej. To on 
i jego współtowarzysze przez lata akcep-
towali mordowanie bezbronnych cywilów, 
dowodzili oddziałami, opracowywali plany 
podporządkowania sobie Europy. I dopóki 
wszystko szło zgodnie z ich oczekiwaniami 
nie buntowali się, a jeśli nawet nie zgadzali 
się z czymś, to po cichu.

Przyszedł jednak Stalingrad i aliancki 
desant na Zachodzie. Stało się oczywi-
ste, że Niemcy przegrały wojnę. I dopiero 
wówczas elita postanowiła odsunąć Hitle-
ra od władzy, by uratować co jeszcze moż-
liwe z III Rzeszy. Hrabia Stauffenberg 
przyłączył się do nielicznej grupy prze-
ciwników Hitlera po powrocie z Afryki 
w sierpniu 1943 roku. Choć jego najbliżsi, 
w tym żona Nina, twierdzą, że już w 1939 
roku uczestniczył w przygotowaniach do 
zabicia Fuhrera, których jednak zanie-
chał. Trudno w to uwierzyć, gdy czyta 
się jego list z frontu, w którym wychwala 
niemiecki podbój Polski i syci się sławą, 
chwał. Wierzy w to polityk i prof. Stefan 
Niesiołowski, gdy na łamach „Gazety Wy-
borczej” widzi w Stauffenbergu bojowni-
ka o demokratyczne Niemcy.

W chwili zamachu wojska aliantów 
znajdowały się pod Paryżem, a Armia 
czerwona nad Wisłą. Wojna była przegra-
na, choć III Rzesza jeszcze silna i zdolna 
do stawiania oporu. Co by się stało gdyby 
Hitler zginął, a spiskowcy przejęli wła-
dzę? O tym można jedynie dywagować. 
Jedno jest pewne. Dążyliby do ocalenia 
tego, co z Niemiec zostałoby po zakoń-
czeniu działań wojennych. Próbowali wy-
negocjować jak najwięcej.

Spiskowcy, którzy przeżyli wojnę, 
twierdzili, że bezpośrednim powodem 
zamachu był wydany wiosną 1944 roku 
rozkaz Ernesta Kaltenbrunnera o wy-
wiezieniu 40 tys. węgierskich Żydów do 
Treblinki w celu zagazowania. To akurat 
najbardziej chyba mało prawdopodobna 
opowiastka o humanitaryzmie ludzi, któ-
rzy przez lata przyglądali się działaniom 
zbrodniczego systemu, nic nie robiąc.

Ten zamach miał ocalić Niemcy. I dla 
Niemców Stauffenberg jest bohaterem, 
któremu oddają hołd. Przed plutonem 
egzekucyjnym zdążył jeszcze wykrzyczeć 
„Niech żyją nasze święte Niemcy!”.

ANDRZEJ

NOWE OTWARCIE FERRUM S.A.

Unikatowa linia produkcji rur spiralnie spawanych atutem rynkowym Ferrum S.A.

Uroczysty moment oficjalnego przekazania inwestycji do użytku. 

NIEMIECKI  
ŚWIĘTY !

NASZA ROZMOWA

ROZMOWA „MH” Z KRZYSZTOFEM KASPRZYCKIM PREZESEM ZARZĄDU FERRUM S.A. W KATOWICACH.
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Byli wśród nich: Józef Kawu-
la – wiceprzewodniczący NSZZ 
Pracowników ArcelorMittal Po-
land SA w Krakowie, Eugeniusz 
Dziubiński – wiceprzewodniczący 
MZZ Pracowników ArcelorMittal 
Dąbrowa Górnicza, Andrzej Hefe-
man – likwidator Federacji Hut-
niczych Związków Zawodowych 
w Polsce oraz Marek Kijas – prze-
wodnicy MSNZZ Pracowników 
CMC Poland Sp. z o.o. i Spółek.

Mirosław Grzybek poinformo-
wał, iż 21 czerwca br. Federacja 
Związków Zawodowych Metalow-
ców i Hutników w Polsce została 
zarejestrowana przez Krajowy Re-
jestr Sądowy. „Mam nadzieję, że 
ta symboliczna data będzie wyzna-
czała dla naszych organizacji same 
letnie i słoneczne dni” – mówił 

przewodniczący przypominając, iż 
dokładnie miesiąc temu obradował 
Kongres Ogólnopolskiego Poro-
zumienia Związków Zawodowych, 
który ponownie na przewodniczą-
cego wybrał Jana Guza. 27 czerwca 
Rada OPZZ na swoim pierwszym 
posiedzeniu wybrała wiceprzewod-
niczących, którymi zostali: Barba-
ra Popielarz, Andrzej Radzikowski 
i Piotr Ostrowski.

Przewodniczący Jan Guz ser-
decznie podziękował wszystkim 
delegatom na Kongres za oddane 
głosy i zaproszenie na posiedzenie 
Rady Federacji. Podczas ostatniej 4 
letniej kadencji udało się nam wiele 
zrobić. Osiągnęliśmy na wielu po-
lach działalności sukcesy. Wrosły 
zasadniczo, bo o ponad 400 złotych 
i około 500 złotych płaca minimalna 
i płaca średnia. Zdaję sobie sprawę, 
że nie są to kwoty których oczekuje 
społeczeństwo, zawsze chce się wię-
cej – mówił przewodniczący. 

Kiedy obejmowałem, 14 lat 
temu, stery przewodniczącego pła-
ca minimalna była na poziomie 
760 złotych. To pokazuje jak przez 
ten okres złotówka straciła na 
wartości. Na tym przykładzie wi-
dzimy spadek wartości pieniądza 
w czasie, zarówno dla tych którzy 
pracują jak i tych którzy odeszli 
już na zasłużoną emeryturę czy 
rentę. To pokazuje jak te rewalory-
zacje mają się do inflacji. Przecież 
podwyżki rzędu 0,5 czy nawet 2 
procenta nijak się mają do wyrów-
nania spadku wartości nabywczej 
złotówki. Dlatego bardzo często, 
jak mówimy o waloryzacjach to 
mówimy o udziale w niech wskaź-
nika płacy. Wówczas emeryci nie 
byliby poszkodowani. Pracujemy 
nad rozwiązaniami, by najniższe 
renty i emerytury rosły najwięcej. 

Oczywiście nie udało się nam 
wykonać planu w 100 procentach. 
Jednak nie poddajemy się i będzie-
my razem działać na rzecz popra-
wy i obrony praw pracowniczych. 

By to osiągnąć musimy być zjedno-
czeni, bo w jedności siła. Na tym 
polu mamy jeszcze wiele do zro-
bienia. Musimy mieć wspólny front 
i poparcie. Bardzo dobrym przy-
kładem może być wasza Federacja, 

która wykonała krok naprzód jed-
nocząc pod wspólnym sztandarem 
metalowców i hutników.

Obecnie jesteśmy na etapie orga-
nizacji pracy w nowej kadencji. Mo-
imi wiceprzewodniczącymi zostali 
nowi ludzie. Dziś tu ze mną jest 
Piotr Ostrowski, który będzie od-
powiedzialny za szeroko rozumianą 
sferę gospodarczo-ekonomiczną. 
Barbara Popielarz zajmować się 
będzie sprawami organizacyjnymi, 
medialnymi, a Andrzej Radzikow-
ski, będzie odpowiadał za sprawy 
społeczne – ubezpieczenia, renty, 
emerytury, bezrobocie. Tym czym 
do tej pory zajmowała się Wiesława 
Taranowska – prezentował nowe 
władze przewodniczący Jan Guz.

12 lipca odbyło się spotkanie 
Rady Dialogu Społecznego, pod-
czas którego zaprezentowano zało-

żenia do budżetu na 2019 rok. Nie-
obecność wiceprzewodniczących 
RDS: Piotra Dudy, Andrzeja Ma-
linowskiego, Henryki Bochniarz 
i Doroty Gardias oraz przedsta-
wicieli Forum Związków Zawodo-
wych oznaczało brak wymaganego 
kworum. Rada nie mogła podjąć 
decyzji w kluczowych dla pracow-
ników sprawach dotyczących płacy 
minimalnej i wskaźników wzrostu 
wynagrodzeń w państwowej sferze 
budżetowej. Przekazałem minister 
Elżbiecie Rafalskiej worek z 330 
monetami o nominale 1 grosza. 
W ten sposób chcieliśmy zwrócić 
uwagę na propozycję rządu doty-
czącą podniesienia płacy minimal-
nej o 3,30 zł brutto powyżej usta-
wowego minimum. 

Naszym zdaniem prowadzone 
rozmowy rządu z reprezentatyw-
nymi organizacjami nie są żadnym 
dialogiem. Jeżeli nie zmieni się 
postępowanie rządzących, to szy-
kujemy się do przeprowadzenia 
manifestacji we wrześniu br. Pro-
szę o liczny udział, gdyż tylko tak 
możemy zwrócić uwagę i zaprezen-
tować swoje niezadowolenie – mó-
wił przewodniczący. 

Przypomniał, iż na wspomnia-
nym posiedzeniu Rady Dialogu 
Społecznego propozycja rządu, 
co do braku podwyżek dla sfery 
budżetowej jest dla OPZZ nie do 
przyjęcia. Tu mówi się o 0 procen-
towych podwyżkach, a z drugiej 
strony wybranym grupom budże-
towym daje się pieniądze. Tak nie 
może być to jest kpina. Oprócz 
wypłat socjalnych, tak naprawdę 
nic się nie robi, by pomóc pracow-
nikom. Nadal zamrożone są progi 
podatkowe, nie podniesiono kwoty 
wolnej od podatku. Bo co to dziś 
jest 8 tysięcy złotych. Chciano 
zmienić nam Kodeks pracy, w któ-
rym były zapisy bardzo niekorzyst-
ne dla pracowników. Sprzeciwi-
liśmy się temu i na całe szczęście 
minister wycofała się z tego pomy-
słu – kontynuował Jan Guz zapew-

niając, iż władze Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodo-
wych będą walczyć o te prawa pra-
cowników i zapowiadając większą 
aktywność, w tym jak będzie trze-
ba na ulicach. 

W dyskusji pytano m.in. o kwe-
stię zwolnienia szefowej Związku 
Zawodowego Personelu Pokłado-

wego Moniki Żelazik i możliwości 
przywrócenia jej do pracy. Poru-
szono kwestię używania logotypu 
związkowej centrali na papierze 
firmowym, sztandarze. Inicjato-
rem tego pomysłu była Federacja, 
lecz niestety podczas Kongresu nie 
udało się jej przeforsować. Omó-
wiono również sprawę zamrożenia 
Funduszu Socjalnego i propozycji 
rządu jego wzrostu o 5 procent.

Głosy z sali: Ludzie oczekują, że 
OPZZ będzie wspierać ich nie tyl-
ko w kwestii wzrostu wynagrodzeń, 
ale głównie stabilnej pracy. Chcą 
realnej pomocy. 

Piotr Ostrowski, wiceprzewod-
niczący OPZZ przypomniał, iż 
czerwcowy Kongres obradował pod 
hasłem „Polska potrzebuje wyż-
szych płac” i to hasło będzie przy-
świecało działalności w obecnej 

kadencji. Zaprezentował propozy-
cję płacy minimalnej, która w roku 
przyszłym w założeniach do budże-
tu ma wynieść 2220 złotych brutto. 
My chcemy, i od lat postulujemy, by 
było to 50 proc. przeciętnego wy-
nagrodzenia, czyli na przyszły rok 
płaca minimalna mogłaby wynosić 
2383 złote. 

Zwrócił uwagę na rolę Zakła-
dowych Układów Zbiorowych 
Pracy, która często jest niedoce-
niana przez związkowców. Przypo-
mniał, iż Europejska Konfedera-
cja Związków Zawodowych EKZZ 
– chce wystąpić z propozycją wy-
równania płac w Europie. Może 
okazać się to zgubne i musimy się 
do tego dobrze przygotować. Wie-
my bowiem, że globalne koncerny 
przyszły i zainwestowały w Polsce 
swoje pieniądze wiedząc, iż mamy 
dobrze wykwalifikowaną kadrę 
i znacznie niższe płace. My jeste-
śmy za tym, by płace rosły i były 
wyrównywane, ale trzeba to zrobić 
nie poprzez rewolucję, ale ewolu-
cję. Zdajemy sobie sprawę, że je-
steśmy dyskryminowani ze wzglę-
du na miejsce wykonywania pracy, 
ale nie wylejmy dziecka z kąpielą 
– zakończył wiceprzewodniczący.

Po jego wystąpieniu z sali pada-
ły pytania o Rady Wojewódzkie 
OPZZ i wybory przewodniczących 
oraz możliwości ich finansowania 
przez Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych. Następnie 
przewodniczący Mirosław Grzybek 
ogłosił przerwę w obradach, po któ-
rej nastąpiły głosowania uchwał.

Zanim jednak przystąpiono do 
odczytywania 11 uchwał przewod-
niczący zdał relację finansową 
z działalności Federacji Związków 
Zawodowych Metalowcy za pierw-
sze 6 miesięcy bieżącego roku oraz 
rozliczył jubileusz 110 lecia Federa-
cji. Przypomniał również, iż w listo-
padowym Zjeździe udział weźmie 
94 delegatów wybranych pośród 
delegatów na zjazdy w 13 okręgach.

Przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej FZZ Metalowcy Krzysz-
tof Zieliński omówił protokoły 
i uchwały z posiedzeń Komisji, na 
których ustalono m.in. liczbę man-
datów na zjazdy okręgowe. Takie 
same uchwały opracowane zostały 
przez Andrzej Hefemana – likwida-
tora Federacji Hutniczych Związ-
ków Zawodowych w Polsce. 

Wynika z nich, iż w 13 okręgach 
spośród 247 delegatów zostanie wy-
branych 94 delegatów na I Zjazd Fe-
deracji Związków Zawodowych Meta-
lowców i Hutników. Do największych 
okręgów należą: śląski 90 delegatów 
(zjazd okręgowy) – 37 delegatów 
Zjazd Krajowy, wielkopolsko-lubuski 
41 delegatów (zjazd okręgowy) – 16 
delegatów Zjazd Krajowy, małopolski 
(nowo tworzony okręg) 23 delegatów 
(zjazd okręgowy) – 10 Zjazd Krajowy, 
lubelski 13 i 6, kujawsko-pomorski 
16 i 6, dolnośląski 16 i 5, łódzki 8 i 3, 
opolski 10 i 2, warmińsko-mazurski 7 
i 2, mazowiecko-podlaski 8 i 2, pod-
karpacki 7 i 2, świętokrzyski 5 i 2, za-
chodniopomorski 4 i 1. 

Uchwały zostały przegłosowane 
jednomyślnie, a przewodniczący 
Mirosław Grzybek jeszcze raz po-
dziękował za przybycie i zamknął 
obrady.  (P)

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Członkowie rady Federacji podczas obrad.

Prezydium. Od lewej: wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, 
przewodniczący OPZZ Jan Guz i przewodniczący Federacji Mirosław Grzybek.

Mirosław Grzybek wręcza logo nowej Federacji Janowi Guzowi.

Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem śledzą przebieg dyskusji. 

 Jedno z głosowań nad uchwałami z udziałem m.in. hutników:  
Eugeniusza Dziubińskiego i Józefa Kawuli. 

RADA FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH METALOWCÓW I HUTNIKÓW W POLSCE

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
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Hut-Serwis zatrudnia obecnie 8 osób, z czego 2 
w administracji i 6 osoby bezpośrednio w hutach na 
terenie naszego kraju. Do głównych zadań należą: 
nadzór prac związanych z wyłożeniami materiałów 
ogniotrwałych dostarczanych przez RHI AG, nadzór 
i wsparcie podczas przeprowadzania prób z innowa-
cyjnymi produktami wprowadzanymi na rynek, przyj-
mowanie ewentualnych reklamacji, przekazywanie 
niezbędnych informacji zarówno do klienta jak i do 
centrali spółki, reagowanie na wszelkiego rodzaju 

problemy związane z wyłożeniami i działania na 
rzecz najszybszego rozwiązania. Nadzorujemy także 
szeroko pojętą logistykę, która opiera się na ścisłej 
współpracy ze stalowniami, tak by optymalnie trafić 
z terminem dostaw zamówionego towaru.

„MH”: Mówi Pan o terminowości dostaw. Jed-
nak wiemy, że na rynku ze względu na ograniczenie 
dostępności surowców, głównie z Chin, są pewne 
problemy ze sprostaniem wymogom hutników.

A.Sossna: Tak ma Pan rację. Chińczycy od pew-
nego czasu stosują niezrozumiałe ograniczenia w do-
stawach surowców i wszyscy producenci materiałów 
ogniotrwałych odczuwają to. RHI jako dostawca 
globalny, szczególnie po połączeniu w roku ubiegłym 
brazylijską Magnesitą jest największym producentem 
materiałów ogniotrwałych, posiadającym również 
własne zasoby surowcowe. Tak więc mimo tych ryn-
kowych zakłóceń radzimy sobie. Staramy się realizo-
wać dostawy na czas. 

Nasi kontrahenci nie odczuwają tej 
trudnej sytuacji na rynku. Staramy się 
z odpowiednim wyprzedzeniem reago-
wać i zamawiać materiały ogniotrwałe, 
tak by nie zaburzyło to procesów pro-
dukcyjnych w hutach.

„MH”: Po wprowadzeniu przez prezy-
denta Donalda Trumpa ceł na chińskie 
wyroby zapowiada się wojna handlowa 
jakiej jeszcze w historii globalnego ryn-
ku nie było. Unia Europejska może do-
stać rykoszetem, szczególnie, że amery-
kańska administracja nałożyła również 
cła na stal z Europy. 

A.Sossna: Sytuacja na globalnym ryn-
ku zmienia się bardzo dynamicznie, ale 
wydaje mi się, że jeżeli chodzi o mate-
riały ogniotrwałe i surowce do ich pro-
dukcji, to jest ona już na tyle trudna, że 
raczej gorzej być nie może. W ostatnim 
dziesięcioleciu przeżywaliśmy kryzysy 
i udawało się nam je przezwyciężać. 
Procesy globalizacji i łączenia, które obserwowali-
śmy na rynku stalowym teraz zaczynają wchodzić 
do branży materiałów ogniotrwałych. Jak już mó-
wiłem austriacki koncern RHI AG połączył się 
Magnesitą stając się największym producentem 
wyrobów ogniotrwałych na świecie. Takie procesy 
są nieuniknione w celu uodpornienia się na zawi-
rowania rynkowe. Większy ma zawsze lepszą kartę 
przetargową i może liczyć na inne ceny.

Z wielką uwagą śledzimy co dzieje się na rynku 
stalowym w kontekście wprowadzenia przez Do-
nalda Trumpa ceł na stal i aluminium z Europy. 
Europa nie była znaczącym dostawcą wyrobów 
stalowych do USA, jednak cła obejmują również 

inne państwa, które teraz będą poszukiwały nowych 
rynków zbytów na swoje wyroby. I to może być naj-
większy problem. Rok ubiegły był dla hutnictwa eu-
ropejskiego rokiem poprawy koniunktury. Według 
analityków w kolejnych latach produkcja stali też 
powinna rosnąć w tempie około 2-3 procent. Jednak 
nikt nie przewidywał, że Amerykanie wprowadzą 
cła. Dziś jest zbyt dużo niewiadomych związanych 
z napływem stali z innych kierunków do Europy, jak 
i polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Musimy 
bardzo uważnie obserwować rynek.

„MH”: Jak przygotowujecie się do ewentualne-
go kryzysu na rynku stalowym?

A.Sossna: Produkcja RHI Magnesita idzie 
pełną parą. Powiedziałbym, że zamówienia 
przewyższają nasze moce produkcyjne. Wydaje 
się, że na tę chwilę nie ma jakiś zagrożeń, choć 
zawsze trzeba trzymać rękę na pulsie.

Jako Hut-Serwis realizujemy projekty RHI 
Magnesita we wszystkich hutach ArcelorMittal 
Poland, Cognoru – Ferrostalu Łabędy i HSJ, 
a także ISD Huty Częstochowa, Celsy Huta 
Ostrowiec i oczywiście CMC Zawiercie. RHI 
produkuje materiały ogniotrwałe bardzo wyso-
kiej jakości spełniające bardzo wyśrubowane 
wymagania polskich stalowników. Staramy się, 
by były konkurencyjne na rynku i przynosiły 
wymierne efekty poprzez obniżkę kosztów pro-
dukcji stali. Takie są trendy i taka też jest przy-

jęta przez koncern filozofia. Technologiczne 
rozwiązania naszej spółki i odpowiednia jakość 
to podstawa dobrych relacji z klientem. Naszą 
przewagą są innowacyjne rozwiązania, które 
staramy się wprowadzać na bieżąco, bo rynek się 
zmienia i oczekuje od producentów materiałów 
ogniotrwałych, z roku na rok, coraz to lepszych 
i bardziej wydajnych.

Oczywiście każda innowacyjność niesie ze sobą 
pewne ryzyko, ale poprzez profesjonalne i solidne 
prace wstępne, próby laboratoryjne, półprzemy-
słowe oraz doradztwo na miejscu w stalowniach, 
za które odpowiedzialny jest Hut-Serwis jesteśmy 
w stanie te zagrożenia eliminować.

„MH”: Mówił Pan o konkurencji. Jak układają 
się relacje z innymi firmami i producentami mate-
riałów ogniotrwałych?

A.Sossna: Na rynku polskim działają rów-
nież inne firmy oferujące zarówno usługi 
jak i materiały ogniotrwałe. Powiedziałbym, 
że prowadzimy zdrową konkurencję. Każ-
dy z nas specjalizuje się w danej dziedzinie. 
Konkurujemy m.in. z Vesuviusem, Zakłada-
mi Magnezytowymi „Ropczyce”, czy Arcelor-
Mittal Refractories.

Dziś o rynku i pozycji producentów decydują 
dwa podstawowe czynniki: cena i jakość wyrobów. 
Jeżeli będziemy produkować wyroby o najwyższej 
jakości i w dobrej cenie, to nie musimy obawiać się 
o ich zbyt. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze 
fachowa wiedza i pomoc każdego dnia na stalo-
waniach. Nasi ludzie, którzy pracują bezpośrednio 
ze stalownikami wiedzą gdzie są jakieś problemy. 
Staramy się je na bieżąco rozwiązywać. Nasi klienci 
oczekują tego od nas, a my im to zapewniamy.

Pomaga nam w tym także marketing: udział w tar-
gach, sympozjach i konferencjach, w których uczest-
niczymy lub jesteśmy ich organizatorami. Ostatnie 
sympozjum RHI odbyło się w 2015 roku w Zawier-
ciu. Przedstawialiśmy na nim nasze dokonania i nowe 
produkty. Z opinii uczestników z wszystkich polskich 
hut jednoznacznie wynikało, że byli zadowoleni. Pod-
czas takich spotkań możemy na spokojnie przedysku-

tować wiele kwestii i dowiedzieć się czego 
oczekują od nas hutnicy. To bardzo dobra 
forma promocji, przekazywania aktualnej 
wiedzy na temat materiałów ogniotrwa-
łych, kierunków rozwojowych oraz inno-
wacyjnych rozwiązań.

Na takie spotkania przyjeżdżamy sil-
ną ekipą, która potrafi odpowiedzieć 
na każde, nawet najtrudniejsze pytanie. 
Jesteśmy przygotowani, klienci to wiedzą 
i doceniają naszą fachowość.

„MH”: RHI AG jako firma działająca 
na rynku polskim od lat 90 minionego 
wieku była znana i ceniona przez hut-
ników. Jak rynek przyjął połączenie się 
z Magenesitą?

A.Sossna: Dla polskich odbiorców 
połączenie RHI AG i Magnesity tak na-
prawdę nic nie zmieniło. Nadal współpra-
cują z tymi samymi ludźmi z Hut-Serwi-
su, którzy pomagają im w codziennych 
problemach. Powstanie koncernu RHI 
Magnesita otworzyło nowe możliwości 

poprzez zwiększenie potencjału wytwórczego i do-
stępności surowców niezbędnych do produkcji naj-
wyższej jakości materiałów ogniotrwałych. Jest to, 
jak już wspominałem na początku naszej rozmowy, 
duży atut ze względu na zawirowania na rynku su-
rowcowym. Krótko mówiąc duży może więcej.

My jako spółka Hut-Serwis też nie odczuliśmy 
większych zmian. Oczywiście struktury korporacyjne 
rządzą się swoimi prawami, ale nadal za hutnictwo na 
rynku polskim odpowiedzialni są ludzie wywodzący 
się z RHI i dobrze znani polskim odbiorcom – Chri-
stian Artner, Gustav Korb czy Martin Silbernagl.

„MH”: Dziękuję za interesującą rozmowę.
Rozmawiał: Przemysław Szwagierczak

Rada nadzorcza Alumetalu, jednego z 
największych producentów wtórnych alu-
miniowych stopów odlewniczych w Europie 
dla przemysłu motoryzacyjnego, zatwier-
dziła przedstawioną przez zarząd spół-
ki strategię rozwoju na lata 2018-2022. 
Wynika z niej m.in. średnioroczny wzrost 
EBITDA o 10 proc. oraz zwiększenie 
wolumenu wyrobów do ponad 250 tys. ton 
czyli o 42 procent więcej aniżeli w roku 
2017. Alumetal ma również w planach na 
najbliższe dwa lata modernizację zakładu 
w Kętach za około 55 mln zł. 

Jak podkreśla prezes Szymon Adamczyk 
spółka od 2010 roku zainwestowała w moce 
produkcyjne ponad 330 mln zł, a z planowaną 
modernizacją zakładu w Kętach nakłady in-
westycyjne zbliżą się do 400 mln zł. „Najbliż-
sze lata, oprócz wspomnianej modernizacji 
zakładu w Kętach, poświęcimy na optyma-
lizację procesów we wszystkich zakładach. 
Chcemy zwiększać wydajność i poprawiać 
efektywność technologiczną. Po części jest to 
naszą odpowiedzią na trendy, jakie przynosi 
rynek pracy. Zwiększymy efektywność nasze-
go najstarszego zakładu, który technologicz-
nie dorówna pozostałym zakładom w grupie 
Alumetal. Wzrośnie wydajność na pracowni-
ka oraz znacznie poprawią się parametry ope-
racyjno-technologiczne”

Celem Alumetalu w przyjętej przez radę 
Strategii na lata 2018-2022 jest średniorocz-
ny wzrost wyniku EBITDA o 10 proc. W kon-
tekście zakładanych wyników finansowych 
oraz braku zaplanowanych innych większych 
wydatków inwestycyjnych, oprócz moderni-
zacji zakładu w Kętach, strategia zakłada 
również wypłatę minimum 70 proc. znorma-
lizowanego skonsolidowanego zysku netto w 
formie dywidendy, podczas gdy obecna poli-
tyka dywidendowa mówi o 50 proc..

„W najbliższych latach chcemy zwiększyć 
wartość wolumenu do ponad 250 tys. ton, ale 
także działania w zakresie rozszerzenia nasze-
go portfela produktowego w stronę wyrobów o 
wyższej wartości dodanej jak np. stopy wstęp-
ne, których sprzedaż chcemy zwiększyć do 20 
tys. ton. Mamy potencjał do jeszcze większego 
niż dotychczas dzielenia się sukcesem finanso-
wym z akcjonariuszami w postaci dywidendy „ 
- komentuje prezes Szymon Adamczyk.

Jeśli chodzi o cele finansowe, jakie stawia so-
bie zarząd, to obrazuje je uchwalony program 
motywacyjny, zakładający dynamiczny wzrost 
rezultatów finansowych. Cele programu mo-
tywacyjnego to na rok 2018 ponad 117 mln zł 
EBITDA (+21 proc. r/r) i 86 mln zł zysku net-
to (+27 proc. r/r), na rok 2019 przekroczenie 
129 mln zł EBITDA i osiągnięcie blisko 95 mln 
zł zysku netto oraz na rok 2020 ponad 145 mln 
zł EBITDA (+49 proc. względem roku 2017) i 
prawie 107 mln zł zysku netto (+58 proc. wzglę-
dem roku 2017). Dodatkowym parametrem jest 
wzrost kursu akcji Alumetalu o 5 pkt. proc. po-
wyżej rocznego wzrostu WIG. 

O 25 proc. w ujęciu rok do roku, czyli do 22,6 
mln złotych wzrósł w I kwartale bieżącego roku 
znormalizowany zysk netto Grupy Alumetal. 
Skonsolidowany wynik EBITDA przekroczył 
30 mln złotych, rosnąc o 18 proc. r/r. W części 
to efekt wzrostu uzyskanej marży przerobowej 
EBITDA o 7 proc., do 591 złotych/t, a w części 
– wzrostu wolumenu sprzedaży – o 11 proc.  r/r, 
do ponad 51 tys. ton. W rezultacie przy lekkim 
wzroście średniej ceny sprzedanego miksu pro-
duktowego, przychody ze sprzedaży Grupy Alu-
metal wzrosły w I kw. 2018 r. o 14 proc., przekra-
czając 428 mln złotych.

Podczas prezentacji wyników finansowych 
prezes Szymon Adamczyk mówił: Jesteśmy 
zadowoleni z uzyskanych rezultatów. To był 
kwartał wysokich wolumenów i silnych wyni-
ków finansowych. Zarząd optymistycznie pa-
trzy na możliwość uruchomienia programu 
motywacyjnego.

- Wskaźnik dług netto do EBITDA spadł do 
1,3, a efektywna stawka podatkowa pozostaje w 
strefie ujemnej ze względu na budowanie aktywa 
podatkowe, związanego z naszymi inwestycjami. 
Maksymalizujemy operacyjny cash flow, na któ-
rego wartość miał w naturalny sposób wpływ 
cykl rotacji kapitału pracującego oraz wzrost 
skali działania – dodał członek zarządu ds. fi-
nansowych Przemysław Grzybek  (P)

ENERGIA BEZ EMISJI 
I KOSZTÓW

Do tej pory elektrociepłow-
nia TAMEH POLSKA produ-
kowała energię między innymi 
z gazu wielkopiecowego, którego 
ciśnienie musiało być wcześniej 
obniżone. – Teraz w miejscu, 
w którym zmniejszaliśmy ciśnienie 
gazu zamontujemy turbiny TRT. 
Napędzane siłą rozprężanego gazu 
wielkopiecowego będą produko-
wać energię – tłumaczy Artur 
Łój, Kierownik Projektu w biurze 
Zarządzania Programem Inwe-
stycyjnym w TAMEH POLSKA. 
Dzięki zastosowaniu tych turbin 
do produkcji energii nie trzeba 
będzie wykorzystywać węgla. 
– Technologia TRT jest całkowi-
cie bezemisyjna, zatem nie będzie 
obciążała środowiska – zaznacza. 

Każda z turbin ma moc 12,5 
MW czyli łącznie mają moc 25 
MW. By wyprodukować taką 

samą ilość energii przy użyciu 
paliw kopalnych, trzeba byłoby 
spalić aż 45 tys. ton węgla ka-
miennego rocznie, czyli 900 wa-
gonów pełnych węgla. Dzięki tej 
inwestycji TAMEH POLSKA 
uniknie emisji do środowiska 

blisko 90 ton dwutlenku siarki 
i tlenków azotu oraz prawie 9 ton 
pyłu w ciągu roku. 

Turbiny TRT to pierwsza tego 
typu instalacja w Polsce. Na ca-
łym świecie jest ich kilkaset 
i są stosowane głównie w Azji, 

a w Europie jest ich na razie za-
ledwie kilkadziesiąt. W dąbrow-
skiej elektrociepłowni TAMEH 
POLSKA turbiny pozwolą zwięk-
szyć ilość energii elektrycznej 
produkowanej w zakładzie – nie 
zwiększając kosztów i nie generu-
jąc dodatkowej emisji. 

Turbiny, umieszczone w kon-
tenerach szerokich na 4,5 metra, 
wysokich na 5 i długich na 8 me-
trów zostały już zamontowane. 
Teraz trwa montaż generatorów 
i rurociągów. Następnie trzeba 
będzie podpiąć turbiny do in-
stalacji gazu wielkopiecowego 
dwóch wielkich pieców. – Terminy 
montażu dostosowaliśmy do har-
monogramu pracy wielkich pie-
ców, by wpasować się w planowane 
postoje i nie zaburzać rytmu ich 
pracy – wyjaśnia Artur Łój z TA-
MEH POLSKA. 

W realizację inwestycji, któ-
ra zakończy się jeszcze w tym 
roku, poza generalnym wyko-
nawcą (konsorcjum firm Prime-
tals z Austrii i EKO ENERGIA 
z Krakowa), zaangażowanych jest 
wiele firm z regionu. Na placu 
budowy codziennie pracuje po-
nad 100 osób. Wartość inwestycji 
znacznie przekracza 100 mln zł. 
 (AMP)
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Turbiny już na placu budowy.

Organizatorzy ostatniego sympozjum RHI w Zawierciu.

JAKOŚĆ I CENA RYNKOWYMI ATUTAMI FIRMY
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ALUMETAL Z AMBITNĄ STRATEGIĄ 

MODERNIZACJA ZAKŁADU  
W KĘTACH

Z JAPONII DO TAMEH POLSKA  

CZYSTA ENERGIA Z NOWOCZESNYCH TURBIN


