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 Wybór huty w moim przypadku wynikał z tego, że pochodzę z tej części Wielkopolski. 

Studiowałem na Politechnice Poznańskiej i w  1973 roku zostałem w hucie zatrudniony. 

Przyszło nas wtedy trzynastu inżynierów, głównie z AGH, walcowników, odlewników, kilku 

elektryków z Politechniki Poznańskiej. To był okres wielkiego entuzjazmu, huta miała plany 

budowy drugiej serii elektrolizy. Była taka makieta na wejściu do biurowca, która obrazowała, 

że będziemy mieli 2 serie elektrolizy, że będą się rozwijały odlewnia i walcownia. Wtedy 

wszyscy byliśmy niezwykle zafascynowani i oczekiwaliśmy prawdziwego przemysłowego 

rozwoju Polski.  

To był czas, kiedy walcownia dochodziła do pełnej zdolności produkcyjnej. Czas 

pełen napięć. Na walcarkach pracowały osoby po szkoleniach w Związku Radzieckim, 

natomiast utrzymanie ruchu było na barkach pracowników, którzy przeszli z elektrolizy albo z 

zaplecza technicznego na walcownię. To, co najwięcej nam wtedy doskwierało, to słabo 

wyszkolona załoga i wiecznie powtarzające się awarie. Do zdolności produkcyjnej oczywiście 

doszliśmy, bo w tamtych czasach nie mogło być inaczej, ale było to poprzedzone całą serią 

wpadek, awarii, braków. Ale z sukcesem, bo – jak widać – dalej pracujemy.  

Moja pierwsza praca to mistrz technologii walcarki gorącej. To była praca na 3 

zmiany. Po pół roku zostałem przeniesiony na mistrza utrzymania ruchu, z czego byłem 

zadowolony, bo pracowałem wtedy na jedna zmianę. Ale ta wcześniejsza praca dużo mi 

dała, poznałem rytm dobowy walcowni.   

W czasie mojej pracy zawodowej, zarówno na walcowni jak i na elektrolizie, 

wielokrotnie byłem przy usuwaniu awarii. Kiedyś był inny system zarządzania. Do 

wszystkiego wzywano mistrza, kierownika, dyrektora. Robiło się wokół każdej awarii dużo 

szumu, ponieważ o każdej donoszono na Przemysłową, czyli do komendy milicji. Tam nieraz 

szybciej wiedzieli o awariach od kierownictwa huty, często oddzwaniali do nas, że mamy 

awarie. Wszędzie węszono sabotaż albo jakieś celowe szkodliwe działania.  

Pod koniec lat 70. zostałem kierownikiem utrzymania ruchu mechanicznego, a w 

1981 w maju przeszedłem na elektrolizę na zastępcę kierownika utrzymania ruchu. Tam był 

wówczas wieczny problem masy anodowej. Ta, którą dostawaliśmy ze Skawiny była nie 

najlepszej jakości, powodowała cała masę zakłóceń w biegu naszych elektrolizerów i w 

związku z tym awarii, wycieków wanien i wiecznej pogoni za produkcją. Wciąż nam 

brakowało pracowników, ponieważ tam nikt nie chciał pracować. Jako humor opowiadano 

kawały, że jak milicja złapała kogoś za szybką jazdę i okazało się, że jest zatrudniony na 

elektrolizie, to mu odpuszczano, bo tam się już dosyć namęczył. Mieliśmy za mało 

pracowników, zatrudniano z nakazu pracy w stanie wojennym, wiec można sobie wyobrazić, 

jaka była jakość ich pracy, świadomość. Do tego mieliśmy słabe surowce, nie było części 



zamiennych do naprawy francuskich urządzeń. Wszystkie były przerabiane na naszych 

częściach, szczególnie słynne ,,żurawie” , które ulegały wiecznej awarii, czy suwnice. To by 

było dzisiaj nie do wyobrażenia, żeby tak pracować jak pracowała wtedy elektroliza. 

Uspokoiliśmy to dopiero po przemianach, w połowie lat 90.  

Kiedyś w hucie nie działu handlowego, tylko dział zbytu. My mieliśmy wyprodukować 

nasze wyroby, a sprzedawała je centrala handlowa metali nieżelaznych. Gdy zaczynały się 

pierwsze reformy, w połowie lat 80., to wyspecjalizowane centrale handlowe mogły zacząć 

eksportować nasze wyroby, a dopiero kilka lat później dostaliśmy uprawnienie do 

samodzielnego eksportu. Byłem wtedy pierwszym kierownikiem Działu Eksportu i 

próbowałem sprzedawać pierwsze kilogramy bezpośrednio na Zachód. Do dziś pamiętam 

jak dzwoniliśmy na granicę czy samochód z naszymi wyrobami przekroczył granice, chcąc 

się upewnić, że nasze dokumenty były odpowiednio wystawione. W zdobywaniu klientów nie 

mieliśmy żadnego doświadczenia. Pierwszego przejęliśmy od jednej z central handlowych, z 

która współpracował. Był to Polak z pochodzenia, którego rodzice przed wojna wyprowadzili 

się do Niemiec. Pierwsze kontakty wynikały głownie z inicjatywy potencjalnych klientów. To 

oni do nas docierali. Łączność międzynarodowa była bardzo utrudniona. Jedynym środkiem 

łączności bezpośredniej był dalekopis. Później, jak się pojawił na Zachodzie faks, to już było 

znaczne ułatwienie w kontaktach.  

Dla zainteresowanych naszymi wyrobami decydująca była cena. Wtedy tylko część 

naszej produkcji nadawała się na eksport. Przebieraliśmy, sortowaliśmy i pakowaliśmy 

ręcznie. Na blachach były plamy, nie mieliśmy linii do odtłuszczania, linii do prostowania, 

więc tylko niektóre nasze blachy nadawały się na eksport. Sprzedawaliśmy za granicę tylko i 

wyłącznie blachę dlatego, że baliśmy się eksportować taśmy, bo nie wiedzieliśmy co tam w 

środku jest zawinięte. Dopiero jak zmodernizowaliśmy nasze urządzenia to zaczęliśmy 

eksportować taśmy.  

Po skończeniu pracy w dziale eksportu zostałem w grudniu 1990 roku dyrektorem 

handlowym. Wtedy były najgorsze lata w historii huty. Sprzedaż bardzo spadła, bo wielu 

naszych klientów, którzy brali od nas blachę, podupadło, jak zakłady rowerowe, zbrojeniowe 

czy zakład w Olkuszu produkujący garnki. Wiele firm, szczególnie tych, które eksportowały 

na Wschód, przestało być naszymi klientami, więc nie mieliśmy gdzie sprzedawać naszych 

wyrobów. Zachodziła konieczność szybkiej poprawy jakości, żeby można było sprzedawać 

na Zachód.  

Stad pierwszym działanie było wprowadzenie atmosfery ochronnej do pieców obróbki 

cieplnej i na początku lat  90. kupno linii Bronxa, na której odtłuszczaliśmy, myliśmy i 

prostowaliśmy nasza blachę. Wtedy jakość uległa znaczącej oprawie. Bez tego nie było 

żadnej możliwości sprzedaży.  



W 1991 roku zostałem dyrektorem technicznym. Miałem 1900 pracowników w moim 

pionie. Cała huta zatrudniała wtedy chyba około 2300. Zatrudnialiśmy olbrzymie ilości w 

służbach pomocniczych, remontowych, również na wydziałach było 2 razy więcej niż dzisiaj. 

Wtedy już obowiązywał rachunek ekonomiczny, tak jak dzisiaj. Trzeba było zarobić na 

wypłaty, a my nie byliśmy w stanie utrzymać tak olbrzymiej załogi. To było wyzwanie – jak 

poprawić jakość urządzeń, żeby zwiększyć eksport i jak robić to mniejsza liczbą ludzi, żeby 

poprawić efektywność.  

W 1992 roku spadło na nas nieszczęście, bo Główny Inspektor Pracy poinformował 

ministra przekształceń własnościowych o zamiarze wydania decyzji o zamknięciu elektrolizy 

z powodu przekroczeniami najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji smolistych i 

benzo-a-pirenu. Powszechnie było wiadomo, ze huta emituje fluor, który szkodzi. 

Prowadziliśmy różne działania, żeby to ograniczyć, a zagrożenie przyszło od innej strony.  

Wtedy powstał plan przejścia na sucha masę we współpracy z Norwegami. To było 

kilkuletnie działanie, przy pomocy naszych techników i inżynierów, które skutkowało 

uratowaniem elektrolizy i wykreśleniem huty w 1997 roku z listy 80. zakładów ,,trucicieli 

środowiska”. Miało to też gospodarcze znaczenie, bo przestała obowiązywać strefa 

ochronna wokół huty, która nam złą opinie robiła.   

Jak pracowałem poza huta, w latach 1999-2003 i 2006-2014, to zawsze uważałem, 

że ma ona bardzo dobrą organizację, potrafi budować plany rozwojowe i skutecznie je 

realizować. Model zarządzania, który tu obowiązywał, przenosiłem na inne obszary mojej 

działalności, czyli do Skawiny, Szopienic, Dziedzic, Silesii. Huta pierwsza zaczęła proces 

restrukturyzacji polegający nie na – jak się powszechnie sądzi – wyłącznie zwalnianiu 

pracowników, tylko na zmianie sposobu zarządzania, na poprawie jakości i efektywności. 

Była pierwszym z zakładów metali nieżelaznych, które tak zaczęły się restrukturyzować. Z 

nas brały przykład inne przedsiębiorstwa. Ale śląskie firmy, które nie chciały się w 90. latach 

restrukturyzować, patrząc na swoich sąsiadów z branży górniczej i energetycznej i widząc, 

że nic się tam nie dzieje, na przełomie wieków przeżywały ogromne trudności. Czekali z 

reformami strukturalnymi. Dzisiaj sami się dziwą, że nie zrobili tego wcześniej. Ta 

organizacja i sposób zarządzania z huty jest przeniesiona na całą grupę Impexmetal.  

Huta to jest dobry zakład i jednocześnie dobry przykład na to, że nie trzeba być  

ulokowanym w jakimś przemysłowym regonie, na przykład na Śląsku, żeby wykształcić całą 

gamę fachowców. Ponieważ znam większość przemysłu metali nieżelaznych z 

doświadczenia, mogę powiedzieć, że mamy takich samych a nawet lepszych techników, 

inżynierów, robotników. Wykształciliśmy dobre kadry, nie wstydzimy się ani za porządek w 

miejscu pracy ani za jakość wyrobów. Stworzyliśmy pewna kulturę techniczna, chociaż 

większość pochodziła z rolnictwa, Z każdej firmy, w której pracowałem, przysyłałem tu 



pracowników, żeby widzieli, jak jesteśmy zorganizowani. W metalach nieżelaznych jesteśmy 

naprawdę wzorem organizacji.  

Porównanie z firmami z Zachodu pokazuje, że mają one niże koszty wytworzenia. My 

jesteśmy małą jednostką gospodarką. Wszyscy nasi konkurenci to potężne firmy, które 

rozwijały się w tempie szybszym niż my. Oni urośli do produkcji ponad 200 tysięcy ton 

wyrobów walcowanych, my jeszcze nie doszliśmy do 100 000, a byliśmy do siebie bardzo 

zbliżeni przed 15-20 laty. Szybciej się rozwijają, mają nowocześniejsze urządzenia od 

naszych, co pozwala być lepszym konkurencyjnie, maja wyższe zarobki, ale udział 

procentowy kosztów pracy mają podobnie jak my. Mają większą wydajność nie dzięki temu, 

ze robotnik szybciej biega, ale jest lepiej zorganizowana praca. To jest sprawa kultury 

organizacji, która u na zrobiła duże kroki i za kilkanaście lat dogonimy tę zachodnią 

organizację pracy. Ale na to trzeb czasu, żeby zmienić podejście zarówno pracowników jak i 

kierownictwa firm.  


