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Największa fala emigracji nastąpiła po otwarciu 
granic, a więc po wejściu Polski do struktur Unii 
Europejskiej. Zdaniem ekspertów od 2004 roku 
z kraju „za chlebem” wyjechało ponad 2 mln Pola-
ków. Najwięcej rodaków wyemigrowało do Wiel-
kiej Brytanii (788 tyś.), Niemiec (687 tyś.), Holan-
dii (116 tyś.), Irlandii (112 tyś), Włoch (93 tyś.), 
Norwegii, Francji, Belgii, Szwecji, Austrii, Danii, 
Hiszpanii, Czech, Grecji, Finlandii, Portugalii. 

Skutki masowych wyjazdów silnie odczu-
walne są na polskim rynku pracy. Wraz ze 
spadkiem stopy bezrobocia spada też liczba 
ludzi poszukujących czy nawet chętnych pod-
jęcia pracy. I tak w 2004 roku stopa bezro-
bocia wynosiła ponad 19 proc. i sukcesywnie 
spadała. Największy spadek zanotowaliśmy 
na przełomie lat 2006-2008. W roku ubiegłym 
według danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego bezrobocie w Polsce wyniosło 6,6 proc. 

Mogłoby się wydawać, że jest dobrze, jed-
nak wraz z emigracją i poprawą na rynku pra-
cy w kraju zaczęło brakować pracowników. 
Okazuje się, że 50 proc. pracodawców dekla-
ruje problemy ze znalezieniem pracowników 
o określonych kwalifikacjach, którzy w dużej 
mierze wyjechali za granicę. Według statystyk 
brakuje pracowników z wykształceniem wyż-
szym i średnim, ale ukierunkowanym głownie 
na przemysł – w tej grupie znajdują się inży-

nierowie, informatycy, logistycy, operatorzy 
maszyn i urządzeń, a także finansiści. Brakuje 
także ludzi do pracy na budowach, głównie 
murarzy, cieśli, ślusarzy, elektryków… – mówił 
wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski. 

Rosną przyjazdy ludzi do pracy, głównie z za 
wschodniej granicy. I tak w 2008 roku było ich nie-
spełna 261 tysięcy, a w 2017 było ich już ponad 1 
mln. Najchętniej do Polski przyjeżdżają Ukraińcy, 
mają blisko, wybór ofert pracy jest szeroki, a płace 
znacznie wyższe niż u nich w kraju. 

Z najnowszego raportu firmy EWL wyni-
ka, że „mimo ogromnej popularności Polski 
jako kierunku migracji zarobkowej, większość 
przepytanych Ukraińców rozważa zatrud-
nienie w innych państwach. Najbardziej kusi 
naszych respondentów praca w Niemczech. 
Nad pracą w tym kraju zastanawia się 27 proc. 
obecnie zatrudnionych w Polsce obywateli 

Ukrainy. Na drugim miejscu uplasowały się 
Czechy (21 proc.), a na trzecim Włochy, gdzie 
chce pracować co dwudziesty Ukrainiec”. 

Jednocześnie, jak wynika z badania, 22,1 
proc. respondentów deklaruje chęć osiedle-
nia się w Polsce na stałe, a 26,3 proc. chcia-
łoby zamieszkać w Polsce na okres kilku lat. 
Niemniej jednak, pobyt większości ankieto-
wanych Ukraińców, którzy pracują w Polsce, 
miał charakter krótkookresowy.  (P)

Modernizowany jest system 
odpylania w stalowni, dzięki 
czemu moc odpylania zwiększy 
się trzykrotnie. Z kolei w spie-
kalni budowane są nowoczesne, 
ogromne filtry hybrydowe, które 
pozwolą ponad sześciokrotnie 
ograniczyć emisję, a przy punk-
tach rozładunku i załadunku rud 
i koksu budowane są nowe elek-
trofiltry. One również w znaczący 
sposób zmniejszą emisje pyłowe. 
Wydamy 100 mln złotych na tur-
biny wytwarzające energię elek-
tryczną w procesie rozprężania 
gazu wielkopiecowego w TAME-
Hu. Dzięki nim będziemy produ-
kować energię, nie emitując do 
atmosfery żadnych gazów i pyłów 
– wyjaśnia Tomasz Ślęzak.

Radosław Dziedzic, kierownik 
remontu wielkiego pieca numer 
2. szczegółowo omówił prace 
prowadzone na wielkim piecu, 
zakres remontu oraz proces pro-
dukcyjny. Wszystkie prowadzo-
ne były z zachowaniem rygory-
stycznych norm bezpieczeństwa. 
Teren wokół pieca został wygro-
dzony i po jego terenie poruszać 
mogli się jedynie pracownicy ze 
specjalnymi zezwoleniami i po 
odpowiednich szkoleniach z za-
kresu BHP. Prace prowadzone 
były przy użyciu olbrzymich 
urządzeń takich jak 500-tonowy 
dźwig, ale jednocześnie wymaga-
ły niezwykłej precyzji.

– Wewnątrz gara ułożone zo-
stały bloki węglowe wykonane 
w najnowocześniejszej technolo-
gii. Co ciekawe, łączone były one 
na sucho, bez użycia zaprawy. 
Szczeliny pomiędzy nimi mogły 
wynosić od 0,2 mm do maksy-
malnie 0,5 mm. To precyzyjna 
układanka, w ściśle określonej 
kolejności, jak puzzle w wydaniu 
makro. Po ich zamontowaniu 
zostały one zabezpieczone spe-
cjalnym betonem odpornym na 
wysokie temperatury, bo surów-
ka wewnątrz pieca osiąga tempe-
raturę ok. 1500 stopni Celsjusza.

W wielkim piecu produkowana 
jest surówka żelaza, z której na-
stępnie w stalowni powstaje stal. 
Podczas tegorocznego remontu 
wielkiego pieca nr 2 w dąbrow-
skiej hucie odnowiony został m.in. 
gar wielkiego pieca, czyli olbrzymi 
zbiornik w kształcie gruszki, w któ-
rym wytapiana jest surówka żelaza. 
Odbudowane zostały również ko-
ryta spustowe, które są wyłożone 
materiałem ogniotrwałym. To wła-
śnie nimi surówka żelaza z wielkie-
go pieca jest spuszczana do kadzi 
torpedo, a następnie transporto-
wana na stalownię. Jedna kadź 
torpedo, czyli olbrzymi wagon 

w kształcie cygara, jest w stanie 
pomieścić ponad 300 ton surówki 
– mówił Radosław Dziedzic.

Dziennikarzy interesowała 
kwestia zmiany decyzji, co do 
remontu generalnego wielkiego 
pieca, gdyż ten obecnie przepro-
wadzony wydłuży jego życie mak-
symalnie około 5 lat i co później. 

Tomasz  Ślęzak stwierdził, że 
decyzja o remoncie modernizacyj-
nym podjęta został po dogłębnej 
analizie uwarunkowań rynkowych 
jak i regulacji środowiskowych. 
Niepewność jaka panuje nie po-
zwoliła na podjęcie decyzji o wy-

datkowaniu 300 mln złotych na 
remont generalny. Dziś wydaliśmy 
85 mln złotych tylko na remont 
pieca nr 2, co pozwoli nam na 
produkcję w dąbrowskim oddziale 
zgodnie ze standardami ochrony 
środowiska około 5 mln ton stali 
przez kolejne 3-5 lat. W tym czasie 
zobaczymy co będzie działo się na 
rynku. Choć już dziś zauważamy 
niepokojące zjawisko szybkiego 
wzrostu cen uprawnień. Jeszcze 
w styczniu tego roku za 1 tonę pła-
cono około 7-8 euro dziś ta cena 
to prawie 20 euro. Europejski 
System Handlu Emisjami (ETS) 
sprawia, że przemysł ciężki będzie 
musiał dokupować uprawnienia 
i ponosić z tego tytułu koszty. Jak 
wiemy Turcja i Iran budują na po-
tęgę nowe moce wytwórcze i oni 

się emisjami nie przejmują. Podej-
mując decyzje o wydaniu ogrom-
nych pieniędzy na inwestycje czy 
remonty musimy patrzeć czy jest 
to opłacalne. Myślę, że najbliższe 
dwa lata rozwieją wszystkie wąt-
pliwości i będziemy wiedzieli co 
dalej z hutnictwem w Europie, czy 
dalsza działalność jest opłacalna 
i czy możemy konkurować na ryn-
ku z państwami, które nie przyjęły 
ambitnego plany redukcji CO2. 

Obecna technologia produkcji 
stali w wielkim piecu związana 
jest z emisją dwutlenku węgla. 
Tak więc jeżeli za kilka lat okaże 
się, że część surowcowa jest zbyt 
droga, to może będzie trzeba 
przejść na produkcję w piecach 
elektrycznych ze złomu. Na dziś 
nie jesteśmy na to przygotowani, 
ale i też taką możliwość zarząd 
ArcelorMittal Poland bierze pod 
uwagę – mówił Tomasz Ślęzak. 

Po przeszkoleniu z zakresu BHP 
mieliśmy możliwość zobaczyć jak 
przebiega remont wielkiego pieca 
i wejść przez tzw. otwór techno-
logiczny do gara, gdzie w czasie 
produkcji działają 32 dysze przez 
które wdmuchiwane jest powietrze 
rozgrzane do temperatury 1100 
stopni Celsjusza. 

Wnętrze wielkiego pieca robi 
wrażenie. Poniżej podestu pra-
cownicy montowali szalunki tuż 
przed zalaniem wyłożeń – blo-
ków węglowych, specjalnym be-
tonem odpornym na wysokie 
temperatury. Na zewnątrz trwały 
ostatnie prace wykończeniowe 
m.in. koryt spustowych. 

Już rozpoczęły się pierwsze 
testy rozruchowe – informował 
oprowadzający nas wówczas 
Adam  Parzoch  –  dyrektor Za-
kładu Wielkie Piece. Na placu 
budowy przy remoncie wiel-
kiego pieca, produkującego 2 
mln ton stali pracowało około 
1500 osób z różnych firm wy-
konawczych z całej Europy. To 
przedsięwzięcie rozpoczęło się 
w połowie lipca i zrealizowane 
zostało w znakomitym czasie.   

Przemysław Szwagierczak
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 Kierownik Radosław Dziedzic omawia przebieg prowadzonych prac. 

Gospodarze spotkania: Dominik Kolorz - przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”, 
Bogdan Szozda - przewodniczący Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”,  

Mirosław Grzybek - przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. 

 Przewodniczący Mirosław Grzybek wręcza jubileuszowy medal 
członkowi zarządu IG Metall Wolfgangowi Lembowi.

Spotkanie z dziennikarzami otworzyła Sylwia Winierek  
rzecznik prasowa koncernu, a szczegółowych informacji udzielali:  

Tomasz Ślęzak - członek zarządu, Radosław Dziedzic - kierownik remontu, 
Adam Parzoch - dyrektor Zakładu Wielkie Piece.

Ostatnie prace tuż przed uruchomieniem wielkiego pieca nr 2.

ROZRUCH 
WIELKIEGO PIECA DIALOG POLSKICH I NIEMIECKICH METALOWCÓW

MIGRACJA SKUTKUJE 
BRAKIEM RĄK DO PRACY

Tak można w skrócie podsumować zaprezentowany podczas spotkania 
przedstawicieli najwyższych władz niemieckiego związku zawodowych IG Me-
tall z polskimi związkowcami zrzeszonymi w branży Metalowcy: Konfederacji 
„Metalowcy” OPZZ i Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” referat 
autorstwa Piotra Ostrowskiego – wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Po-
rozumienia Związków Zawodowych i Mirosława Grzybka – przewodniczącego 
Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. Omówio-
no w nim skutki emigracji zarobkowej dla rynku pracy w Polsce.


