
DWUTYGODNIK SPOŁECZNO-ZAWODOWY PRACOWNIKÓW HUTNICTWA ŻELAZA I STALI
PRZEMYSŁU METALI NIEŻELAZNYCH, KOKSOWNICTWA, ODLEWNICTWA 

MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH I BRANŻY METALOWEJ

www.e-mh.eu
e-mail:ferraria@wp.pl

PL ISSN 0239-3611

NR 12 (2172)

Rok wyd. XLIX

KATOWICE

1.VI. - 15.VI. 2021

Cena 5,00zł
w tym 8% VAT

 25 maja odbyło się spotkanie on-line „Zielony Ład dla stali - Porozumienie HIPH i PSEW”, w 
którym uczestniczyli: Stefan Dzienniak prezes zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, 
Janusz Gajowiecki prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Jerzy Kozicz 
prezes zarządu CMC Poland oraz Sebastian Jabłoński prezes zarządu Respect Energy. Moderatorem 
debaty był redaktor Michał Niewiadomski z dziennika „Rzeczpospolita”.
  Ceny energii jak i jej zakupu dla 
przedsiębiorstw w Polsce są naj-
wyższe w całej Europie. Ostatnie 
dane pokazują, że różnica sięga 
nawet 10 euro na 1 MWh, co stanowi 
ogromne wyzwanie dla firm energo-
chłonnych, w tym hutnictwa.
 Ogromny wpływ na obecną 
sytuację ma wprowadzona wraz z 
początkiem tego roku opłata mo-
cowa. Branża stalowa od lat zmaga 
się z rosnącymi kosztami energii i 
traci swą konkurencyjność na euro-
pejskim rynku, bo z producentami 
pozauropejskimi nie może już kon-
kurować. Na stabilizację cen może 

wpłynąć szybka transformacja w 
kierunku Odnawialnych Źródeł 
Energii Elektrycznej (oparta głównie 
na instalacjach wiatrowych  i foto-
woltaice) oraz odpowiednie regulacje 
prawne, które np. wsparłyby auto-
produkcję energii w oparciu o OZE. 
 Wprowadzenia do dyskusji do-
konał redaktor Michał Niewiadom-
ski, który stwierdził, że gospodarka 
polska nie będzie się rozwijać, bez 
niskich, konkurencyjnych cen ener-
gii.  A przecież w fazie wychodzenia 
z kryzysu po covidowego, powinno 
nam wszystkim zależeć na szybkim 
rozwoju. 

 - Poruszany dziś temat jest 
bardzo ważny dla wielu gałęzi naszej 
gospodarki. Nie jesteśmy samotną 
wyspą, tylko działamy w pewnym 
otoczeniu rynkowym, gdzie inne 
firmy konkurują z nami na techno-
logie, cenę i jakość. Nie możemy być 
na straconej pozycji od samego 
początku. A tak jest, bo polski 
przemysł płaci najwyższą cenę za 
energię elektryczną w krajach Unii 
Europejskiej. Chcemy dziś porozma-
wiać w jaki sposób ten stan rzeczy 
zmienić – mówił prowadzący 
witając panelistów spotkania.                   

 
        

  „MH”: Panie Prezesie. Gratulu-
jemy powierzenia Panu stanowiska 
prezesa znakomicie zorganizowanej 
Grupy Kapitałowej o ugruntowanej i 
silnej pozycji na rynku. Jaka jest Pana 
wizja prowadzenia firmy? 

 H.Orczykowski: 1 marca bieżącego 
roku, z powodu nagłej  śmierci wielo-
letniego prezesa i mojego przyjaciela 
Jerzego Bernharda, Rada Nadzorcza 
utrzymując niezmieniony skład zarządu, 
powierzyła mi funkcję prezesa zarządu 
STALPROFIL S.A. 

NASZA ROZMOWA

DOKOŃCZENIA NA STR.3 

POTRZEBUJEMY 
STABILIZACJI 

 Przychody ze sprzedaży osiągnęły 
poziom 198 430 tyś. złotych, co stanowi 
wzrost o 12,3 proc. w stosunku do I 
kwartału 2020 roku, a zysk operacyjny 
16 128 tyś. złotych, co stanowi wzrost o 
551 proc. w stosunku do I kwartału 
2020 roku.
 Jak czytamy w komunikacie spółki 
„Z uwagi na przyjętą przez Stalprofil 
S.A. długoterminową strategię ryn-
kową, która charakteryzuje się bardzo 
szeroką ofertą wyrobów hutniczych dla 
kontrahentów spółki i związanym z tym 
relatywnie wysokim stanem zapasów 
magazynowych, wyniki wykazują dużą 
wrażliwość na zmiany cen wyrobów 

hutniczych. W związku z tym, obserwo-
wany od grudnia 2020 roku, niespoty-
kany w ostatnich latach wzrost cen 
rynkowych stali, istotnie wpłynął na 
wzrost marż handlowych, a tym samym 
na wzrost wysokości wypracowanego 
przez spółkę zysku operacyjnego oraz 
zysku netto za I kwartał 
2021 roku. (…)
 K l u c z o w y m  
parametrem mającym 
wpływ na ceny wyrobów 
hutniczych jest aktualny popyt na stal 
oraz poziom kosztów jej produkcji, w 
t y m  k o s z t ó w  p o d s t a w o w y c h  
surowców: rudy żelaza, węgla 

ROZMOWA „MH” 
Z HENRYKIEM ORCZYKOWSKIM 

PREZESEM ZARZĄDU
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NA RYNKOWE 
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CIĄG DALSZY NA STR.3i5

 17 maja odbyła się wideokonferencja z okazji 2. rocznicy powstania Sieci Badawczej Łukasiewicz, 
w której udział wzięli m.in. wicepremier i minister rozwoju pracy i technologii Jarosław Gowin, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek oraz prezes Sieci Badawczej 
Łukasiewicz dr Piotr Dardziński. 

Wicepremier Jarosław Gowin o innowacyjności polskiej gospodarki i współpracy z polską nauką.

 2 LATA SIECI BADAWCZEJ £UKASIEWICZ

DOKOŃCZENIA NA STR.3 

I JASNYCH 
REGU£ GRY

 Podczas oficjalnej części spotkania odbyła się 
również debata pt. „Jak wykorzystać potencjał badawczy 
Instytutów Łukasiewicza do budowy innowacyjnej 
gospodarki”, w której udział wzięli dyrektorzy Insty-
tutów Łukasiewicza: dr inż. Barbara Juszczyk – 
Instytut Metali Nieżelaznych, dr inż. Michał Kwiecień – 
Krakowski Instytut Technologiczny, dr Andrzej 
Dybczyński - PIOR Polski Ośrodek Rozwoju 
Technologii. Jej moderatorem był prezes dr Piotr 
Dardziński.
 Podsumowując trudny dla gospodarki rok 2020, w 
którym wszyscy walczyliśmy zarówno z pandemią 
koronawirusa jak i jej skutkami, 32 Instytuty Sieci 
Badawczej Łukasiewicz wypracowały przychody na 
poziomie 1,375 mld zł, co oznacza niewielki 0,4 proc. 
spadek w porównaniu do roku 2019. Jednocześnie 
jednostki naukowo-badawcze osiągnęły wynik netto na 

poziomie 67,6 mln zł, co stanowi niemal 20-krotną 
poprawę. Jak podkreśla kierownictwo Sieci było to 
możliwe dzięki redukcji kosztów o 3,7 proc. W roku 
ubiegłym Instytuty Łukasiewicza otrzymały subwencje 
w łącznej kwocie 274,75 mln zł oraz dotacje celowe w 
kwocie 15 mln zł.
Powołana do życia 1 kwietnia 2019 roku Sieć 
Badawcza Łukasiewicz to ogromny potencjał 
naukowy, który dzięki połączeniu 32 instytutów stał się 
zintegrowanym graczem rynkowym dostarczającym 
atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania 
biznesowe w obszarach automatyki, chemii, 
biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz 
zaawansowanego wytwarzania. Łukasiewicz jest 
trzecią co do wielkości siecią badawczą w Europie, 
zatrudniającą ponad osiem tysięcy pracowników. 

 Zarząd Stalprofilu poinformował,  iż szacunkowy jednostkowy zysk 
netto spółki w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł 12,74 min zł i był aż o 
306 proc. wyższy niż rok wcześniej. Giełdowa firma zarobiła dzięki 
wysokim stanom magazynowym, co pozwoliło zwiększyć marże w obliczu 
dużych wzrostów cen stali na globalnych rynkach.

 Grupa Kapitałowa ZM „ROPCZYCE”, polskiego producenta mate-
riałów ogniotrwałych może uznać I kwartał roku bieżącego za udany. 
Skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 6,8 mln złotych i był o ponad 
50 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, gdzie spółka 
wypracowała 4,5 mln zysku.
 

 O 114 proc. rok do roku wzrósł również zysk operacyjny Grupy, który 
po I kwartale 2021 roku wyniósł 8,2 mln zł. Natomiast przychody ze 
sprze-daży ukształtowały się na poziomie 79,5 mln zł (wzrost 0,4 proc. 
r/r). Spółka istotnie zwiększyła efektywność: w minionym kwartale 
marża brutto wyniosła 28,3 proc. wobec 18 proc. w I kw. 2020 r.
 - Pierwszy kwartał 2021 r. możemy zaliczyć do udanych. Różnorodna 
oferta, stabilne podstawy biznesu oraz ugruntowana pozycja rynkowa przy-
czyniły się do wypracowania bardzo dobrych wyników, pomimo wysokiej 
skali niepewności oraz braku stabilności otoczenia rynkowego. Uzyskane 
wyniki stanowią również niepodważalny dowód na dojrzałość i 
efektywność działalności naszej organizacji, w której od wielu lat kluczową 
rolę ogrywa jej wielowymiarowa dywersyfikacja.

DOKOŃCZENIE NA STR.6

NASZ¥ ODPORNOŒÆ

NAUKA BLI¯EJ GOSPODARKIZM „ROPCZYCE” - UDANY KWARTA£

Z UMIARKOWANYM OPTYMIZMEM

PRZEDSTAWIAMY

Niedawno obchodziliśmy Dzień 
Europy, skromnie ze względu na 
trwającą pandemię. A okazja była 
szczególna, bo 70 lat temu ziściła 
się idea tzw. Planu Schumachera 
tj. powołanie do życia Europejskiej 
Wspólnoty Węgla i Stali. Jej 
kontynuacją była Europejska 
Wspólnota Gospodarcza 
przekształcona we Wspólnotę 
Europejską, a w 1993 roku w Unię 
Europejską.

 25 maja odbyło się on-line spotkanie Stefan Dzienniak, prezes zarządu 
HIPH, Janusz Gajowiecki, prezes zarządu PSEW, Jerzy Kozicz, prezes 
zarządu CMC Poland oraz Sebastian Jabłoński, prezes zarządu Respect 
Energy. 

CZYTAJ NA STR.2 

 HUTNICTWO I PRZEMYS£ W POLSCE 
ZIELONY £AD DLA STALI 

DOKOŃCZENIA NA STR.4 

   Przypomnijmy, że poprzedni 
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy 
został jednostronnie wypowiedziany 
przez pracodawcę w ubiegłym roku z 
zachowaniem 12 miesięcznego okre-
su wypowiedzenia, czyli do końca 
maja 2021 roku. Wówczas strona 
społeczna oskarżała pracodawcę, że 
wykorzystał czas pandemii do 
pozbawienia pracowników ich 
uprawnień zapisanych w Układzie, a 
zaproponowane przez dyrekcję 
zapisy nowego dokumentu są nie do 
zaakceptowanie. Zaczęły się nego-
cjacje i walka z czasem,  które 
utrudniała pandemia. 

 We wprowadzanym Zakłado-
wym Układzie Zbiorowym Pracy 
znalazło się wiele nowych zapisów, 
korzystnych dla pracowników, jak 
choćby zwiększenie do 120 proc. 
odpisu na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych, waloryzacja 
części dodatków, czy wprowadzenie 
tzw. dodatku mentorskiego.
 Mniej korzystne będą natomiast 
zapisy dotyczące nagród jubileuszo-
wych i odpraw emerytalno-rento-
wych. 
 Tzw. „jubilat” zostanie zlikwido-
wany, a w zamian pracownicy otrzy-
mają zwiększoną składkę na Pracow-

niczy Program Emerytalny. Te zmiany 
zaczną obowiązywać dopiero po 
okresie karencji, czyli po 10 latach. 
 Zgodnie z ustaleniami porozu-
mienia płacowego na rok 2021 
wynagrodzenia zasadnicze wzrosną 
średnio o 200 złotych, z czego 130 
złotych to kwota gwarantowana dla 
każdego zatrudnionego. 
 Oprócz tego pracownicy otrzy-
mają nagrody których minimalna 
wysokość wyniesie łącznie 1.500 
złotych, a w przypadku osiągnięcia 
odpowiednich wyników EBITDA 
nagrody mogą być wyższe i osiągnąć 
pułap 2280 złotych.                        (P)

 Po prawie rocznych negocjacjach przedstawiciele największych 
organizacji związkowych wraz z dyrekcją ArcelorMittal Poland wypra-
cowali zapisy nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który w 
drugiej połowie maja podpisały wszystkie działające w spółce organizacje 
związkowe. Dokument został złożony w Państwowej Inspekcji Pracy i po 
jego zatwierdzeniu jego zapisy wejdą w życie. Wraz z Układem strony 
negocjacyjne porozumiały się w kwestii wzrostu płac w roku 2021.  

 Przypomnijmy, że poprzedni Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy został 
jednostronnie wypowiedziany przez pracodawcę w ubiegłym roku z zachowaniem 
12 miesięcznego okresu wypowiedzenia, czyli do końca maja 2021 roku. 
 Wówczas strona społeczna oskarżała pracodawcę, że wykorzystał czas 
pandemii do pozbawienia pracowników ich uprawnień zapisanych w Układzie, a 
zaproponowane przez dyrekcję zapisy nowego dokumentu są nie do zaakcep-
towania. Zaczęły się negocjacje i walka z czasem,  które utrudniała pandemia. Pod-
pisanie nowego Układu odbywa się z zachowaniem ostrożności. Nie ma jak to by-
wało jednego spotkania i oficjalnego złożenia podpisów przez wszystkie strony 
przy fleszach aparatów. Delegaci związków zawodowych składają swoje podpisy 
osobno.  

W ARCELORMITTAL POLAND

I POROZUMIENIE P£ACOWE
 NOWY ZAK£ADOWY UK£AD ZBIOROWY PRACY DOKOŃCZENIA NA STR.4 

DOKOŃCZENIA NA STR.4 


