
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 15 (2175)

Rok wyd. XLIX

KATOWICE

20.VII.-27.VII. 2021

Cena 5,00zł
w tym 8% VAT

 14 lipca Komisja Europejska przedstawiła pakiet zmian legislacyjnych „Fit for 55”, które mają 
doprowadzić do redukcji emisji CO2 o 55 proc do 2030 roku, a w perspektywie roku 2050 osiągnąć 
neutralność klimatyczną. Ogłoszony pakiet jest propozycją, która teraz będzie musiała uzyskać 
akceptację państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego. Patrząc wstecz na podobne 
dokumenty, to przyjęcie tak radykalnych propozycji może trochę potrwać.  
 Ogłaszając pakiet  wiceprze-
wodniczący Komisji Europejskiej 
Frans Timmermans, odpowiedzialny 
za wdrożenie Europejskiego Zielo-
nego Ładu stwierdził, że „celem 
pakietu jest walka ze strasznymi 
konsekwencjami zmian klima-
tycznych, ale walka w sposób spra-
wiedliwy. Jeśli reforma nie będzie 
sprawiedliwa, to ani państwa człon-
kowskie, ani parlament nie będą w 
stanie jej zaakceptować. Dlatego 
prezentujemy całościowy pakiet, 
który tylko widziany jako całość daje 
uczciwe rozłożenie szans i kosztów. 

W wielu dziedzinach to po prostu 
zwiększenie naszych ambicji, bo 
przechodzimy od już realizowanego 
celu redukcji CO2 o 40 proc. do 55 
proc. w 2030 r. Osiem z 12 pro-
pozycji to rozszerzenie już istniejącej 
legislacji. Ale są też zupełnie nowe 
propozycje, bo widzimy, że w nie-
których dziedzinach nasza polityka 
nie zadziałała. 
 W pakiecie „Fit for 55”, co 
tłumaczone jest jako: „Gotowi na 55 
proc.”, znalazły się propozycje: za-
stosowania handlu emisjami w no-
wych sektorach oraz zaostrzenia 

istniejącego unijnego systemu han-
dlu uprawnieniami do emisji; zwięk-
szenia wykorzystania energii odna-
wialnej; zwiększenia efektywność 
energetycznej; szybszego wprowa-
dzenia niskoemisyjnych środków 
transportu oraz infrastruktury i paliw, 
które je wspierają; dostosowania 
polityki podatkowej do celów Euro-
pejskiego Zielonego Ładu; przyzna-
nia środków zapobiegających ucie-
czce emisji; opracowania narzędzi do 
ochrony i rozwoju naturalnych po-
chłaniaczy dwutlenku węgla.
                 

  Małgorzata Kozak, dyrektor de-
partamentu rozwoju rynków i spraw 
konsumenckich w URE, w trakcie 
Europejskiego Kongresu Gospodar-
czego Online przyznała, że przy 
ostatniej aukcji dla Polski cena za 
wyemitowanie jednej tony CO2 wy-
niosła aż 56 euro. Zaznaczyła również, 
że lepiej przygotować się na dalsze 
wzrosty. A to dla gospodarek opartych 
głównie na węglu oznacza kłopoty – 
przede wszystkim w postaci zdecydo-
wanie wyższych rachunków za prąd. 

 Jej zdaniem optymizmem nie napa-
wają również zapowiedzi europejskich 
polityków, w tym wiceprzewodni-
czącego Komisji Europejskiej Fransa 
Timmermansa, który uważa, że inter-
weniowanie na rynku w odpowiedzi na 
wzrost cen uprawnień byłoby nieroz-
sądne. To jest rynek i powinniśmy być 
bardzo, bardzo ostrożni, (...) to stwo-
rzyłoby nierynkową cenę, a to absolut-
nie podważyłoby wiarygodność syste-
mu  – przekonywał Timmermans

KOMISJA EUROPEJSKA ŒWIADOMA PROBLEMÓW ?  

 Ponad 27 mln zł ArcelorMittal Poland zain-
westował w swój zakład w Chorzowie, by produko-
wać nowe, innowacyjne profile szyn kolejowych 
Dzięki temu wśród klientów Huty Królewskiej znaj-
dą się teraz firmy z Belgii, Holandii, Litwy, Węgier 
czy Estonii. Ponadto chorzowski oddział zyskał 
mechaniczną znakownicę dla szyn i nowy blok 
kontrolno-pomiarowy. 
 Wszystko to w ramach realizowanego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programu 
INNOSTAL, który pozwala zwiększać konkurencyj-
ność i innowacyjność polskiego przemysłu stalo-
wego. Opracowana w Chorzowie technologia charak-
teryzuje się zmniejszonym zużyciem materiałów w 
procesie produkcyjnym walców i osprzętu walcowni-
czego. Prace badawczo-rozwojowe nad tą technolo-
gią rozpoczęły się w 2017 r., a ich zakończenie przewi-
dywane jest na połowę tego roku. 

Przewodniczący hutniczych organizacji stalowej części Węglokoksu 
podpisują list do wicepremiera Jacka Sasina.
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MILION TON STALI ROCZNIE

 Polityka klimatyczna Unii Europejskiej oraz presja na zmniejszenie 
emisji skutkują wzrostem cen uprawnień, co w konsekwencji przekłada się 
na wzrost cen energii, która w naszym kraju produkowana jest w głównej 
mierze z węgla. Urząd Regulacji Energetyki przyznaje, że ze względu na 
miks energetyczny w najbliższej przyszłości należy się spodziewać 
drastycznych podwyżek.

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 

UNIJNY PAKIET „GOTOWI NA 55 PROCENT”

LIBERTY CZÊSTOCHOWA 

   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)

DOKOŃCZENIA NA STR.2 

 Wrocławski Hutmen, który w tym roku obchodzi 
jubileusz 75 lecia decyzją rady nadzorczej spółki został 
postawiony w stan likwidacji. Z werdyktem właściciela 
nie zgadzają się związki zawodowe i pracownicy zapo-
wiadając, iż podejmą wszelkie możliwe i zgodne z pra-
wem działania w obronie miejsc pracy. 
 Hutmen to jedyny w Polsce producent miedzianych rur 
instalacyjnych i przemysłowych, które są wykorzystywane w 
wielu dziedzinach gospodarki. Produkty są sprzedawane w 
kraju i za granicą. Dlaczego więc jego właściciel Boryszew  
podjął decyzję o jego likwidacji? 
 Jak czytamy w komunikacie: decyzja została podjęta, ma-
jąc w szczególności na uwadze m.in. przewidywaną w najbliż-
szych latach utratę zdolności spółki do konkurowania na rynku, 
z uwagi na przestarzałą technologię produkcyjną, wysokie ko-
szty utrzymywania działalności produkcyjnej spółki i prze-
widywany stały wzrost tych kosztów, nieuzasadnione techno-
logicznie i ekonomicznie zwiększanie nakładów na remonty i 
unowocześnianie technologii produkcji, a w efekcie: oczeki-
wany brak rentowności.

 JUBILEUSZ HUTMENU 
W CIENIU LIKWIDACJI

 Nowy właściciel Huty Częstochowa, Grupa Liberty ma ambitne plany 
zwiększenia produkcji stali do miliona ton rocznie oraz realizacji ekologicznego 
programu Greensteel. 8 lipca w tej sprawie odbyło się spotkanie władz miasta i 
huty, na którym przedstawiono te plany. Dyskutowano również na temat  
perspektyw dalszej modernizacji układu komunikacyjnego na terenach hutni-
czych oraz przygotowania przyszłych kadr dla przedsiębiorstwa.

 Krishnamoorthy Venkatasubramanian, dyrektor zarządzający Liberty 
Częstochowa, przedstawił obecną sytuację i plany działań na najbliższą przyszłość. 
Obejmują one m.in. zwiększenie możliwości produkcyjnych, rozszerzenie 
asortymentu wyrobów i pozyskanie nowych rynków dla częstochowskich blach 
grubych. W tym celu planowane są inwestycje i remonty. Huta, produkująca stal ze 
złomu i surówki w piecu elektrycznym KONEL, dąży do realizacji założeń 
programu Greensteel, czyli wytwarzania produktów z minimalnym śladem 
węglowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych.
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CENY UPRAWNIEÑ POWY¯EJ 100 EURO
CZY CZEKA NAS PR¥DOWY ARMAGEDON?

 „MH”: Panie Prezesie! W me-
diach mówi się o złotym roku dla 
przemysłu hutniczego. Czy podziela 
Pan ten optymizm? Jaka jest sytuacja 
na rynku stalowym w Polsce i 
Europie?

 St.Dzienniak: Sytuacja na rynku 
hutniczym jest obecnie dobra, 
powiedziałbym, że nawet bardzo dobra. 
Jednak zbyt wcześnie na hurra opty-
mizm i mówienie o złotym roku, bo 
przed nami jeszcze 5 miesięcy, które 
mogą zmienić diametralnie tę sytuację. 
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