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Skończyłem Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie w 1991 roku. Idąc na wydział 

metali nieżelaznych brałem pod uwagę pracę w przyszłości w hucie w Koninie. Tu się 

urodziłem. Ukończyłem szkołę podstawową i średnią (SP nr 8, Kopernik).  Moje wyobrażenia 

aż tak bardzo z rzeczywistością nie były rozbieżne i dość szybko się tu zaaklimatyzowałem.  

Zaczynałem na walcowni, bo kończyłem przeróbkę plastyczną, czyli te procesy, które 

są tutaj realizowane. Jako kierownik planowania byłem odpowiedzialny za dostawy wsadu z 

odlewni, więc z odlewnią współpracowałem bardzo blisko, z elektrolizą trochę mniej. Od 

2001 roku odlewnia została – tak jak walcownia - zakładem przetwórczym, a nie – jak do tej 

pory – hutniczym, jak to było nadal z elektrolizą. Kiedy zostałem szefem całej produkcji, 

podlegała mi również elektroliza. Ale najlepiej znam produkcję na walcowni.  

Huta 2001 a 2015 to są zupełnie inne światy. Tak naprawdę poza tym, że produkcja 

ma zbliżony charakter, to całe otoczenie zewnętrzne spowodowało, że tych sytuacji nie 

można porównywać. W 1991 roku przemysł metali nieżelaznych został postawiony wobec 

nowych wyzwań praktycznie bez żadnej pomocy państwa, w przeciwieństwie do przemysłu 

stalowego. Sytuacja była bardzo trudna. Huta musiała sobie poradzić i – jak widać – 

poradziła sobie doskonale. To było tempo bardzo szybkie, bo przecież do tej pory 

funkcjonują jeszcze przedsiębiorstwa państwowe. Zostaliśmy pozostawieni sami sobie i 

musieliśmy sobie radzić. Myśmy dosyć szybko weszli na drogę zmiany i przejścia z 

przedsiębiorstwa państwowego do firmy prywatnej. W 1991 nastąpiła komercjalizacja 

(przekształcenie w spółkę prawa handlowego), a w 1995 prywatyzacja (objęcie udziałów 

przez Impexmetal). Spowodowane to było tym, że potrzebowaliśmy środków na rozwój. 

Firma była niedoinwestowana, a nakłady w tej branży musza być duże, to jest przemysł 

bardzo kapitałochłonny i sami nie byliśmy w stanie wygenerować takich środków, żeby te 

niezbędne inwestycje przeprowadzić. Pamiętam jak przyjeżdżali tutaj i robili audyty 

przedstawiciele różnych firm amerykańskich i europejskich, generalnie koncernów 

aluminiowych. To był proces długi. Ostatecznie naszym właścicielem został Impexmetal i 

była to dobra decyzja, bo firma ruszyła z miejsca.  

Były dwa okresy bardzo intensywnych programów inwestycyjnych. 

Pierwszy, w latach 1995-2000 roku praktycznie zmodernizował całą firmę. To był 

największy program inwestycyjny zarówno pod względem wartości jak i ciężaru 

gatunkowego. Największe inwestycje były na walcowni, bo tutaj powstawał produkt końcowy, 

a jednym z elementów było uzyskanie odpowiedniej jakości, akceptowanej na całym świecie. 

Przedtem byliśmy firmą produkującą raczej na rynek krajowy (większość produkcji) albo 

RWPG.  



Nastąpiło diametralne przejście z poprzedniej epoki do nowej, skok jakościowo-

wydajnościowy. Przed jego realizacją nasze zdolności produkcyjne to było 40-45 tys. ton 

wyrobów walcowanych rocznie. Elektroliza też mniej więcej produkowała 40-45 tys. ton. Po 

zakończeniu tego pierwszego etapu nasze zdolności wzrosły do około 70-80 tys. ton.  

Elektroliza też była modernizowana i nastąpił wzrost z 45 do 55 tys. ton aluminium 

przez uzyskanie lepszych parametrów procesu, ale głównym zadaniem modernizacji 

elektrolizy było uzyskanie efektów środowiskowych. Elektroliza używała dosyć przestarzałą 

technologię, która powodowała emisję dużej ilości węglowodorów aromatycznych i innych  

związków szkodliwych i dlatego w 1991 byliśmy wpisani na listę 80 przedsiębiorstw 

najbardziej uciążliwych dla środowiska. Wręcz mieliśmy decyzję Głównego Inspektora Pracy 

o zamknięciu zakładu elektrolizy. Przez dekadę lat 90. minionego wieku walczono o to, żeby 

emisję z elektrolizy ograniczyć. Głównym elementem, który spowodował ograniczenie emisji 

tych szkodliwych związków, była zamiana masy mokrej na suchą. To był taki produkt, który 

już wstępnie był troszeczkę przygotowany do tego, żeby ten proces na elektrolizerach był 

dużo mniej uciążliwy dla środowiska. Emisja zewnętrzna była poniżej dopuszczalnych 

stężeń, co spowodowało, że decyzja GIP została uchylona i elektroliza mogła funkcjonować 

dalej bez przeszkód. Nastąpiła też przy okazji poprawa parametrów jakościowych. 

W międzyczasie był realizowany duży plan inwestycyjny na walcowni i na odlewni. 

Największą wartościowo i najbardziej kluczową była modernizacja walcarki gorącej. Trwała 

prawie trzy lata, była rozłożona na etapy. To jest podstawowe urządzenie walcownicze, 

przez nie przechodzi cała produkcja. Nastąpiło zwiększenie jednostki wsadowej, poprawa 

jakości, wydajności, dzięki czemu zaczęliśmy spełniać światowe standardy światowe. Przed 

modernizacją walcarka była sterowana ręcznie, a po modernizacji jest kompletnie 

zautomatyzowana, skomputeryzowana, proces jest prowadzony według parametrów, które 

są wyliczane przez specjalny model procesu. Operatorzy są nadal potrzebni, ale całe 

schematy walcowania, cały proces jest nadzorowany przez systemy komputerowe, co 

umożliwia uzyskanie odpowiedniej jakości i powtarzalność tego procesu. I jest większa 

wydajność (walcuje się z większą prędkością). Poprzez wymianę podzespołów 

zwiększyliśmy wielkość wsadu, czyli walcujemy większe bloki, większe rulony, więc w 

jednostce czasu powstaje więcej tego wyrobu. Przed modernizacją maksymalna waga rulonu 

to było do 3 ton, a w tej chwili to jest ponad 7 ton. Zainstalowano nowoczesne układy 

regulacji, czyli mierniki profilu, mierniki grubości, układ regulacji płaskości.  

Modernizacja walcarki zimnej (WZ2) to kolejne duże zadanie, i też kluczowe. Bo 

sercem walcowni są walcarki, najpierw gorąca, a później zimne, których w tamtym czasie 

były trzy (walcowanie w postaci taśm i jedna w postaci arkuszy). Przez WZ2 przechodzi 

większość produkcji, szczególnie tej o wysokich wymaganiach jakościowych.  



Oprócz tego modernizacja urządzeń obróbki końcowej: zakup drugiej linii do cięcia 

wzdłużnego LCW2, zakup linii cięcia arkuszowego do blach grubych i duża modernizacja linii 

cięcia arkuszowego do blach cienkich. Dokupiono również piece obróbki cieplnej i piec do 

nagrzewania wsadu przed walcarką gorącą. Ponieważ modernizacja walcarki gorącej 

pozwoliła na walcowanie większego wsadu, a stare piece były przystosowane do małych 

jednostek wsadowych, musieliśmy dokupić większy piec. To większość z tych zadań z tego 

okresu na walcowni. 

Na odlewni w tym samym czasie (1996-1997) było też jedno duże zadanie: budowa 

pieca gazowego topielnego 35 ton wraz z odlewem półciągłym UPCO2.  

Kolejny duży etap inwestycji był realizowany w latach 2003-2006, w dużym stopniu 

pod hasłem uruchomienia i zwiększenia produkcji wyrobów cienkich. Przede wszystkim 

budowa nowej walcarki do taśm cienkich WZ4 (największe zadanie), a oprócz tego piec 

obróbki cieplnej, linia cięcia LCW5 i 6 do taśm cienkich, a na odlewni nowy piec topielny 

wraz z odlewem półciągłym UPCO6 i drugi piec do nagrzewania wsadu na walcarce gorącej, 

przystosowany już do pełnogabarytowego wsadu. 

Żeby wejść na rynek motoryzacyjny musieliśmy najpierw spełnić wymagania 

jakościowe, logistyczne i wszelkie inne. Zaczęliśmy  i do dzisiaj to jest główny produkt   

taśmy do produkcji wymienników ciepła. To jest taśma bardzo cienka, od 6 do 100 mikronów. 

Produkujemy też taśmy na całe chłodnice, na jej obudowę taśma ma grubość 1-2 mm. 

Zaczęliśmy współpracę od grupy Valeo. Dzisiaj przemysł motoryzacyjny to nasz 

największy klient, odbierający około 20 procent naszej produkcji. Ten drugi etap inwestycji 

(2003-2006) został przeprowadzony właśnie pod kątem spełnienia wymagań rynku 

motoryzacyjnego, bo blokował nas przestarzały park techniczny, głównie do produkcji tych 

wyrobów cienkich. Początkowo musieliśmy wykorzystywać starą walcarkę WZ3 czy stare 

linie cięcia wzdłużnego. Produkowaliśmy więc na niej małe rulony do 2 ton, które były 

jeszcze klejone z dwóch mniejszych rulonów. WZ4 była więc warunkiem koniecznym, bez 

której dalsza współpraca z przemysłem motoryzacyjnym nie byłaby możliwa. W 2003 

zaczęliśmy prace koncepcyjne nad modernizacją starej walcarki, ale szybko doszliśmy do 

wniosku, że trzeba pobudować nową. Została oddana w roku 2006, bo samo uruchomienie 

trwa ponad rok. 

Teraz realizujemy trzeci etap inwestycji. 

W 2009 roku byłem dyrektorem ds. produkcji, więc to ja zamykałem elektrolizę. To był 

temat trudny i bolesny dla nas. Wiedzieliśmy, że żywot elektrolizy to nie jest pół wieku, ale 

najwyżej 10-20 lat. Decyzja o zamknięciu w 2009 była spowodowana zupełnie innymi 

czynnikami. Mieliśmy zintegrowane pozwolenie środowiskowe na użytkowanie tej technologii 

bodajże do roku 2014 i na przełomie lat 90. i 2000 r. ocenialiśmy, że żywot elektrolizy to jest 

jakieś 14-15 lat, że później standardy środowiskowe zostaną również i u nas zaostrzone.  



Produkcja metalu elektrolitycznego jest mocno uzależniona od wahań cen surowców. 

Bywało, że była bardzo opłacalna, albo wręcz bardzo nieopłacalna. Trzeba było przeżyć 

okresy, kiedy do tej elektrolizy się dopłacało i po jakimś czasie elektroliza te pieniądze 

zwracała. Taki był (i jest) cykl koniunkturalny.  

Wydawało nam się, że jeszcze elektroliza dłużej popracuje, że uzyskamy kolejne 

pozwolenie na jej użytkowanie. Zadziałały jednak inne elementy, które sprawiły, że 

elektroliza przestała być opłacalna. To nie był nawet krach i wzrost cen aluminium na 

giełdzie po upadku we wrześniu 2008 r. banku Lehman Brothers, ale uwolnienie w Polsce 

rynku energii elektrycznej. Elektroliza była jednym z największych odbiorców energii 

elektrycznej w Polsce – prawie 1 proc., ponad jedna terawatogodzina (TWh). Do chwili 

uwolnienia w 2008 r. rynku cena energii była regulowana przez państwo. Wynikało to z 

wymagań Unii Europejskiej, ale zrobiono to bez żadnych działań osłonowych. W 2008 r. w 

nas to jeszcze nie uderzyło, bo my mieliśmy podpisany kontrakt na 2008 r. Wzrost cen był 

dla nas rzędu 60 proc. Kiedy zaczęliśmy pytać o ceny na 2009 r., to oferty które 

dostawaliśmy zabijały biznes kompletnie. To oznaczało wielomilionowe straty, bo energia 

stanowiła 30 proc. kosztów produkcji na elektrolizie. Przez cały 2008 trwały gorączkowe 

analizy, co z tym fantem zrobić, ale warunki rynkowe były takie, że wydział natychmiast do 

zamknięcia. W połowie roku 2008 powołano specjalny zespół do przeprowadzenia takich 

analiz, ale wszystko wskazywało na to, że właściwie pozostał nam tylko wybór: zamykać 

szybko czy powoli. Bo były obawy czy będziemy w stanie zabezpieczyć surowiec na 

produkcję. To było ponad 200 miejsc pracy, a ze spółkami to nawet 300. Chodziło więc o to, 

żeby to przeprowadzić z jak najmniejszą szkodą dla zakładu i zatrudnionych.  

Na całym świecie elektrolizy aluminium korzystają z rozwiązań preferencyjnych. 

Wynika to z tego, że jest dużym odbiorcą, w dodatku stabilizującym rynek energii. Elektrolizy 

działają jak takie kondensatory, bo jak jest nadpodaż energii, potrafią tę energię akumulować 

i oddawać, kiedy jest potrzebna. To by się pewnie przydało chociażby w tym roku, kiedy 

mieliśmy 21 stopień zasilania, bo lekka zmiana parametrów na wydziale powodowała, że 

zużycie jest mocno zmienione. Znacznie gorsze było to, że nikt się nie przejął przemysłem. 

Na całym świecie ta branża jest traktowana inaczej (to nie znaczy, że dotowana), czyli ma 

kontrakty długoterminowe albo kupuje energię w ten sposób, że kiedy jest nadprodukcję, 

pobiera energię po niższych cenach. Elektrolizy znikają z całej Europy i przenoszą się na 

Bliski Wschód. W tym samym czasie zamknięto elektrolizy w Norwegii, Niemczech, Francji, 

Holandii (ale głownie z powodu krachu). To była słuszna decyzja i nie można było jej 

uniknąć. Od strony technologicznej, technicznej elektroliza mogła jeszcze pracować 10 lat, 

może ciut dłużej. 

Strajki w 2009 to był przykry moment i trudny. Pracownicy też mieli świadomość, że 

nie ma odwrotu od zamknięcia elektrolizy i była kwestia tylko tego, na jakich warunkach 



pracownicy będą zwalniani. Trwały rozmowy. Rozważano opcję zamykania szybkiego albo 

jeszcze wydłużenia pracy jednej hali przez rok. Ale ceny aluminium po krachu we wrześniu  

2008 roku tak spadły, że kierownictwo w październiku podjęło decyzję o zamknięciu całego 

wydziału od razu. Odbyło się to bardzo szybko, bo przewidywaliśmy zamknięcie wydziału do 

końca I kw. a ostatni elektrolizer był zdaje się 9 lutego wyłączony. Od października trwały 

intensywne rozmowy z pracownikami wydziału. Prowadziliśmy rozmowy ze związkami, który 

miały przebieg dość dramatyczny. Był taki dzień, kiedy pracownicy odeszli od stanowisk 

pracy, co oznaczało śmierć elektrolizy, bo w ciągu 48 godzin doszłoby do zamrożenia 

wanien. Do porozumienia nie doszło i rozmowy się skończyły. W sytuacji awaryjnego 

wyłączenia wanien odzyskanie zastygłego w wannach aluminium wiązałoby się z olbrzymimi 

nakładami. A wyłączenie planowe polega na tym, aluminium z wanien jest wyciągane, 

wyciskaliśmy w sposób kontrolowany elektrolit z wanien, mieliśmy więc odzyskany metal, a 

to jest olbrzymia wartość. Był taki krytyczny moment, kiedy pracownicy odeszli od urządzeń, 

licząc na to, że to wpłynie na przebieg rozmów i te rozmowy zakończą się porozumieniem. 

Nikt nie liczył na to, że uda się uratować miejsca pracy, ale liczyli na odprawy większe niż 

wynikające z prawa. Nie doszliśmy do porozumienia (w nich nie uczestniczyłem – prowadził 

je zarząd i dyrektor generalny). Był rano taki krytyczny moment, kiedy nie było wiadomo, czy 

wydział podejmie pracę. Po jakimś tam apelu ze strony kierownictwa ludzie wrócili do pracy i 

za to należy im się duży szacunek, że mając świadomość, że za dwa-trzy miesiące tę pracę 

stracą (oczywiście, były różne przypadki zachowań), jednak wrócili i wyłączaliśmy ten 

wydział w sposób planowany. 

To był jedyny przypadek zwolnień grupowych, bo restrukturyzacje polegały głównie 

na tym, że ludzie przechodzili do spółek zewnętrznych. 

Obawialiśmy się tego, jak zamknięcie elektrolizy wpłynie na pracę walcowni i odlewni. 

Dla walcowni nie miało znaczenia, czy metal pochodzi z elektrolizy, czy skądinąd. Kupujemy 

metal w dwóch postaciach: gąsek hutniczych 10-20 kg i bloków do walcowania (400 x 600 x 

1100 mm o wadze 7-8 ton) bezpośrednio na walcownię. Zespół, który przygotowywał 

zamknięcie elektrolizy, odpowiadał również za zamknięcie kontraktów surowcowych na rzecz 

elektrolizy i otwarcie kontraktów surowcowych na rzecz walcowni. Wtedy kupiliśmy metal z 

Niemiec i Rosji, od partnerów, których znaliśmy od lat. Trochę mieliśmy szczęścia w tym 

nieszczęściu, bo kryzys surowcowy spowodował, że wszyscy producenci szukali wtedy 

zbytu, bo się skurczył mocno rynek. Nasze zapytanie o dostawy było dla niech jak zbawienie. 

Funkcjonujemy w ten sposób już szósty rok, więc teraz wygląda to już zupełnie inaczej. 

Z mojego punktu widzenia najważniejsze wydarzenie to było, kiedy zostałem 

dyrektorem walcowni – to był bardzo duży awans i miałem duże obawy. Inne awanse nie 

robiły już na mnie takiego wrażenia i nie wiązały się już z takimi obawami. Z punktu widzenia 

zakładu: proces modernizacyjny z lat 1995-2000, w którym brałem udział jako 



odpowiedzialny za modernizację walcarki gorącej. To był skok gigantyczny, wymagał i 

wiedzy, i wysiłku, ale dawał też olbrzymią satysfakcję, bo to był prawdziwy skok 

cywilizacyjny. Na drugim miejscu to było zamknięcie elektrolizy, bo byłem szefem zespołu, 

który zamykał. Również ze względu na to, że firma zmieniła zupełnie swój sposób 

funkcjonowania, z czym wiązały się wyzwania techniczne, technologiczne, handlowe, 

organizacyjne, w których też uczestniczyłem dosyć mocno. Z producenta metalu (do tego 

momentu byliśmy jednak kojarzeni przede wszystkim jako huta) staliśmy się przetwórcą 

metalu.  


