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Kraków

XXV WZD - wybrane pytania i odpowiedzi
Jeszcze raz powracamy do tego co działo się podczas ostat-

niego Walnego Zebrania Delegatów MOZ NSZZ „S” oddziału
krakowskiego, by zgodnie z obietnicą zacytować przedstawi-
cieli dyrekcji wypowiadających się na tematy podejmowane
przez związkowców.

Pierwsze pytanie zadane przez Pawła Orła brzmiało: - W związ-
ku z procesem dekarbonizacji chciałbym usłyszeć, co będzie z
naszą koksownią, walcownią gorącą, z niektórymi krakowskimi
spółkami, bo na razie wiemy tylko o Dąbrowie Górniczej. Odpo-
wiadał dyrektor HR Stanisław Ból, który zauważył, że w Krakowie
z części surowcowej została tylko koksownia, więc temat dekar-
bonizacji dotyczy głównie Dąbrowy. Powiedział, że takie tematy
najlepiej poruszać podczas spotkań z dyr. Łukaszem Skorupą.

Na kolejne pytanie o zwalnianych z huty pracownikach, któ-
rzy nie dostają odprawy po odrzuceniu pierwszej propozycji
pracy, odpowiedział że „odprawy nie są dla tych, którzy chcą
odejść z firmy”. Odprawy są przeznaczone dla pracowników,
dla których nie ma pracy w Spółce i mają im złagodzić proces
szukania nowej pracy. Przytoczył, że w planie redukcji zatrud-
nienia pozostaje jeszcze 108 osób w całym AMP. Nie ma nato-
miast planów co do redukcji związanej z dekarbonizacją, bo to
zbyt odległy okres.

Agnieszka Kukla, dyrektor ds. kadr, płac i dialogu społecz-
nego, odpowiadała na temat dodatku mentorskiego, który wy-
nosi obecnie 315 zł i wypłacany jest przez okres 3 miesięcy.
Leży to w gestii zakładów, a HR może jedynie rozpatrywać re-
klamacje, jeżeli ktoś poczuł się pokrzywdzony. Na pytanie Wie-
sława Manijaka o firmy, do których porównywane są płace w
hucie, powiedziała że wartościowanie stanowisk pracy odby-
wa się wg danych uzyskanych z firm produkcyjnych, gdzie
występują podobne jak w AMP stanowiska.

Dyr. Stanisław Ból odpowiedział na pytanie Czesława Bujaka,
który pytał o możliwość powrotu do krakowskiej huty pracow-
ników dojeżdżających do Dąbrowy. - Dojazdy nie będą trwały do
emerytury - powiedział. Jeżeli osoba pasuje kompetencyjnie do
potrzeb, to ma szansę na powrót, jednak zapotrzebowanie w
Krakowie jest małe. Są miejsca pracy w krakowskim oddziale
AM Refractories, ale nie ma chętnych, bo jak zauważył Stani-
sław Lebiest, są tu gorsze warunki płacowe. Dalej w tym sa-
mym temacie Stanisław Ból powiedział: - Nie przyjmujemy lu-
dzi, dla których nie ma miejsc pracy. Na wakaty prowadzone są
rekrutacje z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Czasem proces
rekrutacji trwa dłużej, bo nie ma kandydatów. Teraz mamy
inną sytuację niż kilkadziesiąt lat temu, kiedy pod bramą huty
stał tłum chętnych do pracy. Mamy znikomą liczbę wakatów w
stosunku do ogólnej liczby zatrudnienia. Nie potrzebujemy wzro-
stu zatrudnienia, powiedział, ponieważ firma stawia na wyższą
produktywność.

Roman Wątkowski pytał o pracowników tuż przed emery-
turą, których mimo to przeznacza się do alokacji, aby ich w ten dokończenie na str. 2

sposób zmusić do odejścia z huty.  - Nie wiem, jak mam panu na to
odpowiedzieć - odparł Stanisław Ból. - Podstawą jest, aby umożli-
wić ludziom pracę aż do emerytury, ale jeśli on sam tego nie chce
lub my nie możemy go trzymać, to dajemy mu odejść na odprawę.

Dyrektor wspomniał, że coraz więcej młodych pracowników jest
zatrudnianych w AMP, przez co średnia wieku obniża się i wynosi
obecnie 48 lat.

Fragmenty wystąpienia Wł. Kieliana na 25. WZD
(...) Po strajkach kwietniowo-majowych w 1988 r. i reaktywacji

NSZZ „S”, przed wyborami nowych władz związkowych w Hucie,
wtedy jeszcze im. Lenina, dostałem propozycję od Mietka Gila, że
zgłosi mnie na swojego zastępcę. Nie była to dla mnie łatwa decy-
zja, bo miałem świadomość, że moje życie osobiste i rodzinne zmieni
się diametralnie. Jednak wyraziłem zgodę i zostałem wybrany mimo
mocnych kontrkandydatów. Od pierwszych dni mojej pracy w KRH
musiałem się zmierzyć z wieloma sprawami, które dla mnie były
nowe, wielu rzeczy musiałem się nauczyć. Niejednokrotnie musia-
łem podejmować trudne decyzje powodujące zmianę zastanych
zasad, jak np. talonów dla kadry, wczasów dla kierownictwa i
wielu innych przywilejów, które funkcjonowały tylko dla wybra-
nych. Nie ukrywam, że w tej pracy wspierało mnie parę osób, a
najbardziej wspierał mnie śp. Kaziu Fugiel. Mieliśmy podobne
podejście do wielu spraw, do tego jak powinna wyglądać działal-
ność związkowa, która będzie nas odróżniała od innych związ-
ków zawodowych (...)

Obserwując związki na Zachodzie podglądałem i dopytywałem
się, jak one funkcjonują. Czasami pod względem liczebności były
to organizacje niewielkie, ale pod względem finansowym niezależ-
ne i mocne. Wiele obserwacji i przykładów starałem się przenosić
na nasz grunt. W Anglii związki inwestowały w giełdę, mając na-
wet swojego maklera. Belgijskie związki zajmowały się odpowied-
nikami naszych Urzędów Pracy (...) Te same związki zajmowały się
obsługą BHP w firmach. Naszym odpowiednikiem jest spółka Ergo-
system, która coraz lepiej sobie radzi, choć przepisy nie pozwalają
jej bardziej rozwinąć skrzydeł. Kolejną rzeczą jest prowadzenie
działalności gospodarczej poprzez tworzenie spółek lub uczestni-
czenie w obejmowaniu akcji i udziałów. (...) Jest jeszcze jedna dzia-
łalność, w którą się zaangażowaliśmy jako organizacja, a są to
ubezpieczenia. Tym zajmuje się związkowa spółka Polishut. Te
wszystkie działalności pozwalają nam spokojnie patrzeć w przy-
szłość. Związek, jak wielokrotnie wspominałem, jest stabilny pod
względem finansowym, ale pod warunkiem, że nadal będziemy
zwracali uwagę na przychody i wydatki. Zasada jest zawsze ta
sama: wydatki nie mogą przekraczać wpływów. Jeśli byłoby od-
wrotnie, to jest sygnał, że związek się zwija. (...)

Muszę stwierdzić, że związki w AMP spełniają swoją rolę bar-
dzo dobrze, choć pracownicy częstokroć nie doceniają roli związ-
ków zawodowych. Osoba rozważająca, czy zapisać się do Związ-
ku, często zadaje pytanie – „Co ja z tej przynależności będę miał?”.
Takie podejście jest nierozsądne i złe, dlatego uważam, że należy
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uświadamiać pracownikom na co przekłada się ich obecność w
Związku. Uświadomić im, że w ten sposób wspierają daną or-
ganizację, co przekłada się na jej siłę i skuteczność. Przewodni-
czący stawiając żądania musi czuć, że stoi za nim silna dzięki
swojej liczebności organizacja. Niestety, polskie prawo nie daje
przywilejów związkowcom, bo np. wywalczone podwyżki
należą się wszystkim pracownikom: tak samo związkowcom jak
i tym, którzy nie należą do jakiejkolwiek organizacji związko-
wej. Pracodawcy nie zależy na tym, aby uzwiązkowienie było
duże. Każdy pracodawca będzie rzucał związkom kłody pod
nogi. A najlepiej, gdy w firmie są związki posłuszne pracodaw-
cy, czego mieliśmy przykłady w niektórych spółkach (...). Wi-
dzimy efekty tego, do czego można doprowadzić, jeśli brakuje
kontroli ze strony pracowników.(...)

Zebranie przewodniczących
W ubiegłym tygodniu odbyły się cztery spotkania z udziałem

przedstawicieli organizacji związkowych. Naszą organizację re-
prezentował przew. KRH Roman Wątkowski, który zdał relację z
tych spotkań podczas ostatniego zebrania przewodniczących.

Pierwsze spotkanie (28.03) dotyczyło awarii wielkiego pie-
ca w Dąbrowie Górniczej. Sytuację nakreślił Grzegorz Mara-
cha, dyrektor Oddziału Surowcowego. Awaria miała miejsce 16
marca, a jej przyczyną był głównie - jak to określono - „czynnik
ludzki”. Konsekwencją późniejszych działań było zamrożenie
pieca. W tej chwili usuwanie skutków awarii zbliża się ku
końcowi. Do połowy bieżącego tygodnia powinny ruszyć
wszystkie zestawy dyszowe. Dyrektor podkreślił duże zaan-
gażowanie ekip zajmujących się przywracaniem wielkiego pie-
ca do normalnego stanu. W takim przypadku czas jest bardzo
istotny, dlatego pracowano intensywnie, z pełnym oddaniem,
całą dobę. Na szczęście nie było żadnych zdarzeń zagrażają-
cych zdrowiu lub życiu pracowników. Związany z tym wyda-
rzeniem przestój na obu walcowniach w Dąbrowie, jak powie-
dział dyrektor, potrwa od 2 do 3 dni. Walcownie w Krakowie
raczej nie odczują skutków awarii, albowiem zapewniono im do-
stawy z Huty Warszawa. Zapewniono, że nie ma potrzeby wy-
syłania pracowników na postojowe.

Z najnowszych informacji przekazanych w piątek wynika, że
działa już 17 zestawów dyszowych i przebijany jest trzeci otwór
spustowy. Wytopiono 800 ton stali i być może pod koniec
tego tygodnia wszystko wróci do normalnego stanu.

O sytuacji covidowej w firmie mówiono we wtorek i piątek.
Na dzień 4 kwietnia w AMP mamy 1 aktywny przypadek zacho-
rowania. Utrzymany zostaje, choć w sposób ograniczony, re-
żim sanitarny, tj. maseczki nadal obowiązują w pomieszczeniach
zamkniętych tam, gdzie pracuje więcej niż jedna osoba, to jest
na przykład w biurach czy na mostkach sterowniczych. Aby
zapobiec tłoczeniu się w szatniach, pracownicy UR mają prze-
sunięty o pół godziny harmonogram. Decyzja o powrocie do
normalnego harmonogramu pracy należy do kompetencji dy-
rektora zakładu. W dalszym ciągu zawieszone są spotkania dla
jubilatów. Pamiątkowe zegarki będą wręczane jubilatom w tych
komórkach organizacyjnych, gdzie pracują.

Na piątkowym spotkaniu TOP6 obecny był Dyrektor Biura
Ochrony AMP Mariusz Staniec. W kontekście wojny na Ukra-
inie władze AMP zdecydowały o dokonaniu przeglądu budyn-
ków ochronnych, w tym schronów i tuneli, jakie znajdują się w
poszczególnych lokalizacjach. Krakowska huta jest w stanie
zabezpieczyć schronienie 2291 osobom, gdyż tyle miejsc znaj-

duje się w tutejszych budynkach ochronnych. Jest to więcej niż
wszystkich zatrudnionych w hucie osób. Po przeglądzie i dokona-
niu pełnej dokumentacji pomieszczenia, które tego wymagają, zo-
staną odnowione i wyposażone zgodnie z ich przeznaczeniem. O
wszystkim co konieczne na temat budynków ochronnych pracow-
nicy będą informowani, jeśli będzie taka potrzeba.

Istotna informacja z kolejnego spotkania z dyr. Marachą odno-
siła się do torów, którymi dostarczane są slaby na BWG. Są zbyt
krótkie, maksymalnie mieszczą 8 wagonów, co jest przyczyną ni-
skiego tempa rozładunków, ponieważ trzeba stale podmieniać
składy wagonów. Zdecydowano więc, aby przeładunek slabów
przychodzących z zewnątrz odbywał się na hali COS. W tym celu
część urządzeń COS zostanie zdemontowanych. Po dostosowa-
niu powierzchni hali slaby przeładowane będą na wewnętrzne
wagony o trzykrotnie większej ładowności, którymi dostarczane
będą na walcownię gorącą. Ta modernizacja ma potrwać do III
kwartału br.

W trakcie dyskusji, jaka toczyła się chwilę później między prze-
wodniczącymi, przewodniczący z PED Paweł Orzeł ponownie po-
ruszył temat podatku pobieranego od kwoty posiłków. Jak powie-
dział, zwrócił się z tym pytaniem do dyr. Agnieszki Kukli, która
odpisała mu co następuje: W związku z wprowadzeniem Polskie-
go Ładu kwota potrąceń podatku wynika z indywidualnej sy-
tuacji pracownika (np. ulga dla klasy średniej, którą nalicza
się proporcjonalnie). Jeśli pracownik ma pytanie odnośnie prze-
liczenia na pasku, musi zwrócić się na infolinię kadrowo-pła-
cową.

Przy okazji wspomniano, że 1 kwietnia w Krakowie doszło do
utrudnień przy wydawaniu posiłków, ponieważ zawiesił się sys-
tem połączony z SAP. Z tego powodu przez ok. 2 godziny posiłki
musiały być wydawane wg listy tworzonej na papierze.

Czesław Bujak wywołał temat dodatku mentorskiego i wymienił
problemy z nim związane. Po pierwsze dodatek wypłacany jest
tylko raz, gdy nowa osoba przychodząca do pracy z zewnątrz jest
szkolona przez doświadczonego pracownika – tzw. mentora. Jeżeli
ten sam pracownik zostanie przerzucony na inne stanowisko, to
inny przyuczający go mentor już tych pieniędzy nie dostaje. Ten
pierwszy mentor dostaje pieniądze za kolejnych przyuczanych pra-
cowników, tymczasem kolejni mentorzy taką samą pracę wykonują
za darmo. Po drugie, dlaczego dodatek mentorski należy się tylko
za przyuczanie osób z zewnątrz, a nie pracowników z alokacji, któ-
rzy też muszą być przeszkoleni na nowym stanowisku? Włady-
sław Kielian poinformował, że wynika to z zapisu § 73 ZUZP. Za-
pewnił, że temat ten nie został zapomniany. W czerwcu, kiedy mi-
nie rok od wprowadzenia tej zasady, będzie czas na wyciągnięcie
wniosków i upomnienie się o zmianę w zapisach ZUZP.

Janusz Kukułka (BWG) zauważył, że na koncie PPE choć przyby-
wa jednostek, to ostatnio ich wartość maleje. - Pieniądze pracowni-
ków są lokowane na różnych rodzajach funduszy w zależności od
decyzji zapisanej w umowie - powiedział Roman Wątkowski. A te
wahania wynikają z sytuacji na rynku finansowym. Prócz tego
każdy może indywidualnie odkładać pieniądze na IKE lub IKZE.

Andrzej Grabski (ZSIP) prosił o natychmiastowe zgłaszanie, gdzie
konkretnie pojawiły się dziki, aby firma je wyłapująca mogła szyb-
ko zareagować. Odpowiadał też na pytanie o remonty sanitaria-
tów. Jak powiedział, najpierw w ramach wiosennego przeglądu zo-
staną wytypowane miejsca wymagające remontu, potem nastąpi
wycena tych remontów. W tej chwili nikt nie wie, jaka to będzie
kwota i ile pieniędzy pracodawca przeznaczy na ten cel.

Zebranie zakończono wzmianką o przygotowaniach do majów-
ki, która odbędzie się w sobotę 28 maja w Borku koło Bochni.

ciąg dalszy: Fragmenty wystąpienia Władysława Kieliana
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Komunikat HR

Nowy program ubezpieczeniowy PZU
Dział HR przypomina, że kwiecień to ostatni miesiąc, w

którym można bez okresu karencji przystąpić do „Nowego
programu ubezpieczeniowego dla pracowników ArcelorMit-
tal Poland SA”. W związku z tym pracownicy, którzy jesz-
cze nie złożyli nowej deklaracji ubezpieczeniowej proszeni
są o jak najszybsze dopełnienie formalności.

Podajemy ostateczne terminy złożenia deklaracji:
- wersja papierowa – 14.04.2022 r.
- wersja elektroniczna -  22.04.2022 r.
Bardzo ważne! Deklaracje złożone po wyżej wymienionym

 terminie skutkować będą przystąpieniem do nowego pro-
gramu z karencją.

Dotychczasowy program wygasa 31.05.2022 r.
Dodatkowe dyżury informacyjne w AMP Oddział Kraków

odbywają się w każdy poniedziałek i wtorek (do 12.04.2022) 
w godzinach 12:00 – 15:00, budynek LTT, pok. 27.

Podczas dyżuru można również wypełnić deklarację i ją
złożyć . W przypadku chęci przystąpienia do programu za
pomocą tradycyjnej deklaracji papierowej, niezbędne jest jej
wypełnienie oraz przekazanie odpowiednio do:

- Agencji PZU Życie w Krakowie – POLISHUT Sp. z o.o.
- Agencji PZU Życie w Dąbrowie Górnicze – CBS Grupa

Ubezpieczeniowa Sp. z o.o.
- Koordynatorów kadrowych w poszczególnych lokalizacjach.
- Specjalnie wyznaczonych miejsc w zakładach, które służą

do przekazywania poczty wewnętrznej. 
Aby przystąpić do ubezpieczenia drogą elektroniczną, na-

leży zacząć od wypełnienia formularza danych osobowych,
który znajdą Państwo pod linkiem:

https://amp-ubezpieczenie2022.pzu.pl   
Uwaga ! – formularz wypełnia tylko pracownik. Członko-

wie rodziny nie wypełniają  formularza.    
Bardzo ważne jest, aby przy wypełnianiu formularza:
* prawidłowo wybrać oddział AMP, w którym się pracuje;
* wypełnić i wysłać go tylko jeden raz;
* podać adres e-mail i numer telefonu. 
Następnie do osób, które nie posiadają konta mojepzu,

zostanie wysyłany e-mail (w ciągu ok. 3 dni) z zaproszeniem
do założenia konta. Mail zawiera kod, który jest aktualny
przez 72 godziny. Na dany adres mailowy można założyć
tylko jedno konto mojepzu! Np. jeżeli małżonkowie mają je-
den wspólny adres mailowy, to na ten adres będzie mogła
założyć konto tylko jedna osoba.

Bardzo ważne, aby przy wypełnianiu deklaracji papiero-
wej: * nie uzupełniać rubryki III Partner życiowy, jeżeli pra-
cownik ma formalnego małżonka, * rubrykę III „Partner
życiowy” wypełnia tylko osoba, która funkcjonuje w związ-
ku nieformalnym.
Apelujemy o jak najszybsze składanie nowych deklaracji! 

W dniu 30 marca br. w Sali konferencyjnej Spółki HUT-PUS w
Krakowie odbyło się XXI sprawozdawczo – wyborcze Zakładowe
Zebranie Koordynacyjne Delegatów ZOK NSZZ „Solidarność” Ar-
celorMittal Poland S.A. Zebranie otworzył wiceprzewodniczący ZOK
NSZZ „Solidarność” Władysław Kielian. Następnie, zgodnie z przy-
jętą tradycją delegaci odmówili krótką modlitwę w intencji pomyśl-
nych obrad oraz za dusze koleżanek i kolegów, którzy od nas odeszli,
w tym byłego Przewodniczącego śp. Jerzego Goińskiego.

Na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego zebrania delegaci
wybrali kol. Andrzeja Grabskiego oraz Roberta Dębca, którzy na-
przemiennie prowadzili obrady. Po zakończeniu standardowej części
technicznej Władysław Kielian przedstawił w skrócie Sprawozdanie
ZKK ZOK za okres działalności od czerwca 2019 r. do marca 2022 r.
Ze względu na pandemię Covid 19 sprawozdanie obejmowało okres
trzyletni. Wcześniej tj. 21 marca, wszyscy delegaci mieli możliwość
szczegółowego zapoznania się ze sprawozdaniem, ponieważ zostało
przesłane w formie elektronicznej. Kolejnymi punktami były spra-
wozdania Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Wyborczej. Wszystkie
zostały przyjęte jednogłośnie.

Zgodnie z porządkiem obrad po przyjęciu sprawozdań delegaci
przystąpili do wyboru przewodniczącego Zakładowej Organizacji
Koordynacyjnej. W tym punkcie Władysław Kielian poinformował
delegatów, że w związku z rezygnacją z funkcji przewodniczącego
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”
AMP S.A. oddział Kraków składa również rezygnację z funkcji człon-
ka Zakładowej Koordynacyjnej Komisji ZOK oraz wiceprzewodni-
czącego Prezydium ZKK. Po wygłoszonym oświadczeniu przystą-
piono do zgłaszania kandydatów na funkcję nowego przewodniczą-
cego. Jak się okazało do komisji wyborczej wpłynęła tylko jedna
kandydatura kol. Lecha Majchrzaka, przewodniczącego MOZ NSZZ
„Solidarność” z Dąbrowy Górniczej, który przy jednym głosie wstrzy-
mującym został wybrany na przewodniczącego ZOK NSZZ „Soli-
darność” ArcelorMittal Poland S.A.

Wybory uzupełniające Członków Zakładowej Koordynacyjnej
Komisji były kolejnym punktem posiedzenia. Delegaci zgłosili dwie
kandydatury tj. kol. Beaty Suder z Krakowa i Roberta Dębca z Dą-
browy Górniczej. Oboje wybrano jednogłośnie.

XXI Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów
ZOK NSZZ „Solidarność” AMP S.A.

Zarząd KRH ustalił, że odpłatność za udział w majówce wyniesie:
*członkowie „Solidarności” i ich rodziny:
25 zł - dorosły, 15 zł - dziecko do lat 18,
*pracownicy i inne osoby uprawnione do ZFŚS AMP:
  dorośli - 42 zł , dzieci do 18 lat - 27 zł,
*pozostałe osoby dorosłe - 80 zł i ich dzieci do lat 18 - 55 zł.
W cenie przejazd, ubezpieczenie NNW, posiłek, napoje.
Zapisy u przewodniczących do 11 maja.

Po zakończeniu Zebrania Delegatów odbyło się pierw-
sze posiedzenie Członków Zakładowej Koordynacyjnej Ko-
misji. Przewodniczył mu nowo wybrany przewodniczący
Lech Majchrzak. Głównym punktem było uzupełnienie skła-
du Prezydium ZKK ZOK NSZZ „Solidarność” AMP S.A.
Na wniosek przewodniczącego jednogłośnie wybrano:
Romana Wątkowskiego – na wiceprzewodniczącego, Wie-
sława Zająca – na skarbnika oraz Mirosława Nowaka – na
sekretarza.
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Co zrobić, żeby w Europie nie zabrakło stali?
Wojna na Ukrainie wywróciła przemysł stalowy w Polsce i całej

Unii Europejskiej do góry nogami. Hutnictwo ma dziś potężne
problemy, a szalejące ceny stali są zagrożeniem dla funkcjono-
wania wielu innych branż. Koszty produkcji w europejskich
hutach można obniżyć o kilkadziesiąt procent praktycznie z
dnia na dzień. Potrzebna do tego jest wyłącznie polityczna wola.

80 proc. rudy żelaza zużywanej w polskich hutach pochodzi
z ukraińskiego Krzywego Rogu. Ta informacja najlepiej obrazu-
je, co dla branży oznacza rosyjska inwazja na Ukrainę. Co praw-
da zapasy rudy na składowiskach wystarczą na utrzymanie pro-
dukcji jeszcze przez wiele tygodni, ale huty muszą być przygo-
towane na konieczność ściągania surowców z innych kierun-
ków. A to nie będzie ani proste, ani tanie. – Pozostaje kierunek
zamorski, przede wszystkim Brazylia, bo to obecnie największy
eksporter rudy żelaza na świecie. Trzeba się jednak liczyć z
kilkoma problemami. Po pierwsze, ta ruda będzie coraz droższa.
Chociażby z uwagi na duży popyt oraz wyższe ceny frachtu
spowodowane drogą ropą. Po drugie, ruda z Brazylii nie przy-
płynie statkami z dnia na dzień – mówi Andrzej Karol, przewod-
niczący Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ Solidarność.

Gwałtownie drożeją również inne surowce wykorzystywane
w hutnictwie. Od wybuchu wojny złom używany w elektrycz-
nych stalowniach podrożał z 500 $ do 700 $ za tonę. Jak przeko-
nuje Andrzej Karol, niebawem największym problemem może
być nie cena, ale dostępność złomu. – Nasz kraj jest eksporte-
rem netto złomu. Teoretycznie więc mamy rezerwy na krajowym
rynku. Pytanie brzmi, czy będziemy potrafili je ochronić. Na
świecie wszyscy skupują złom na potęgę. Chińczycy dotują
swoje firmy importujące złom. Tymczasem zgodnie z unijnymi
przepisami, w naszym kraju złom jest traktowany jako odpad, a
nie cenny surowiec. To utrudnia składowanie i obrót tym towa-
rem oraz podnosi koszty. Może dojść do kuriozalnej sytuacji,
że nadal będziemy eksportować ogromne ilości złomu, a w pol-
skim hutnictwie go zabraknie – tłumaczy przewodniczący.

Po wybuchu wojny na Ukrainie ceny stali poszybowały. Za
niektóre wyroby stalowe trzeba dziś zapłacić kilkadziesiąt lub
nawet 100 proc więcej niż przed rozpoczęciem rosyjskiej inwa-
zji. Warto tutaj przypomnieć, że 80 proc. zużywanej w Polsce
stali pochodzi importu, a więc drożyzna jest tylko w niewielkiej
części skutkiem tego, co dzieje się w krajowym hutnictwie.

Problem z ceną i dostępnością surowców wykorzystywa-
nych do produkcji stali dotyczy całej Europy. Dodatkowo sy-
tuacje skomplikowało embargo na rosyjską i białoruską stal
nałożone 15 marca przez Unię Europejską. Choć nikt rozsądny
nie kwestionuje tej decyzji, nie ulega wątpliwości, że będzie
ona miała negatywne skutki również dla UE. – Stali nie zabrak-
nie, ale będzie ona jeszcze droższa – uważa Andrzej Karol. – Już
przed wojną w UE obowiązywały limity na import wyrobów
stalowych z poszczególnych krajów spoza Wspólnoty. Po
wprowadzeniu sankcji limity Rosji i Białorusi zostały rozdzielo-
ne na inne państwa sprzedające swoje wyroby stalowe w Unii.
Ta luka zostanie więc szybko zapełniona, ale taniej raczej nie
będzie – dodaje szef hutniczej „S”.

Istnieje sposób, aby niemal natychmiast obniżyć koszty hut-
nictwa w Unii Europejskiej o kilkadziesiąt procent. Wystarczy,
aby Bruksela podjęła decyzję o zawieszeniu EU ETS, czyli unij-
nego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO

2
.

 – Produkcji 1 tony stali towarzyszy emisja 2 ton CO
2
. Obec-

na cena uprawnień to ok. 80 euro/t. Łatwo więc policzyć, że bez

opłat emisyjnych tona stali byłaby tańsza o 160 euro – mówi An-
drzej Karol. – To jednak nie koniec. Produkcja gotowych wyro-
bów stalowych pochłania ogromne ilości energii elektrycznej. A
zawieszenie systemu EU ETS to również znaczący spadek ceny
energii – podkreśla przewodniczący.

Kryzys na rynku stali to coraz większe zagrożenie dla całej gospo-
darki. Realny staje się scenariusz zapaści w budownictwie i koniecz-
ności wstrzymania jakichkolwiek inwestycji infrastrukturalnych. Z
kolei fabryki motoryzacyjne czy AGD, które od miesięcy borykają się
z problemem dostaw półprzewodników, mogą niebawem być zmu-
szone do ograniczenia lub przerwania produkcji w wyniku astrono-
micznych cen stali.

W ubiegłym roku huty w Unii Europejskiej wyprodukowały nieco
ponad 150 mln ton stali. Tymczasem ich maksymalne moce wy-
twórcze to ok. 210 mln ton. Europejskie hutnictwo może więc pro-
dukować więcej i taniej, jeśli tylko zdejmie się z niego ciężar unij-
nej polityki klimatycznej. Polityki, na której kontynuowanie Euro-
py dzisiaj zwyczajnie nie stać.

Z prasy związkowej

Tygodnik Solidarność w ślad za tragicznymi wydarzeniami za
naszą wschodnią granicą i napływem do nas ponad dwóch milio-
nów uciekinierów z Ukrainy uruchomił portal internetowy w języ-
ku ukraińskim. Portal (www.tysol.com.ua) adresowany jest do tych,
którzy chcą poznać głos NSZZ „Solidarność” w języku ukraiń-
skim. Znajdują się tam także najważniejsze informacje dla Ukraiń-
ców przebywających w Polsce.

„Solidarność” w języku ukraińskim


