


Szanowni Państwo !

Jubileusz 70-lecia działalności Firmy Elektrometal to z pewnością 
jeden z takich momentów, który skłania do pochylenia się nad jej 
historią, a przede wszystkim nad przemianami, którym podlegała 
od momentu utworzenia.

Praktycznie od chwili swojego powstania, tj. od 8 czerwca 1948 
roku, Elektrometal był związany z górnictwem, a od 1982 roku także 
z gazownictwem. Tylko w ciągu ostatnich piętnastu lat, przychody 
naszej grupy kapitałowej zwiększyły się ponad 6-krotnie z 33 mln  zł. 
w roku 2003 do ok 217 mln w minionym roku. W tym okresie na in-
westycje i rozwój wydatkowaliśmy rocznie kwoty od 2 do 8 mln zł.

Jesteśmy grupą kapitałową, w skład której wchodzą Firmy MWM 
Elektro Spółka z o. o., OOO Elektrometal Rosja, EMGAZ Spółka  
z o. o., EMMA Spółka z o. o., Elektrometal Energetyka SA i Zakład 
Górniczy „Zagłębie” Sp. z o. o.

Ciężką i mozolną pracą zbudowaliśmy własną drogę rozwoju, po 
której kroczymy i zwiększamy wartość Firmy. Dziś nasza Spółka 
zatrudnia wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną i zaangażowa-
ną kadrę oraz posiada niezbędne zasoby materialne w dziedzinie 
projektowania nowoczesnych konstrukcji i technologii, produkcji 
urządzeń elektrotechnicznych oraz usług w zakresie modernizacji 
przemysłowych węzłów technologicznych.

Nasze wyroby i usługi trafiają głównie do kopalni węgla kamien-
nego, miedzi i soli, spółek gazowniczych, przedsiębiorstw energe-
tycznych i wielu innych klientów krajowych i zagranicznych.

Elektrometal, we współpracy z krajowymi i zagranicznymi part-
nerami, prowadzi intensywne działania rozwojowe. Ich celem jest 
nieustanne podnoszenie jakości oraz rozszerzanie asortymentu 
wyrobów i usług.

Spółka nasza pozostawiła za sobą widoczne ślady, nie tylko w ślą-
skim, krajobrazie przemysłowym - wywarła wpływ na społeczność 
lokalną, wyrobiła dobrą markę i zdobyła uznanie kontrahentów, 
dała pracę i wykształciła wielu fachowców. 

Jestem głęboko przekonany, że Elektrometal będzie w dalszym cią-
gu zajmował wysoką pozycję w gronie firm, bez których nie może 
się obejść polskie górnictwo i gazownictwo, jak też inne obszary 
gospodarki.

Chciałbym podziękować wszystkim obecnym i byłym pracowni-
kom za ich wkład i trud w budowanie naszej Firmy i jej pozycji na 
rynku. Nie zapomnijmy również o tych, których już wśród nas nie 
ma, a również z nimi tworzyliśmy tę Firmę.

Prezes Zarządu 
Andrzeja Wojtyła

Dyrekcja Zbigniew Fober – Dyrektor Produkcji; Michał Bartoszek – Prokurent, Dyrektor Biura Eksportu; Andrzej Wojtyła – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Elektrometal SA Barbara Doniec – Prokurent, Główna Księgowa; Bogusław Kapcia – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
stoją od lewej Bogdan Pagieła – Prokurent, Dyrektor Marketingu i Rozwoju; Piotr Cieślar – Prokurent, Dyrektor Handlowy



Elektrometal SA jest znaczącym producentem w zakresie syste-
mów transportu, sterowania, automatyzacji, zasilania i oświetlenia 
dla przemysłu wydobywczego oraz wiodącym producentem i do-
stawcą urządzeń wspomagających dystrybucję gazu.

Rozwinięty, nieustannie modernizowany park maszynowy oraz 
zespół doświadczonych, gruntownie przygotowanych fachowców 
sprawia, że Elektrometal ma ugruntowaną pozycję w Polsce i jest 
rozpoznawany na świecie.

Dzięki inwestycjom w badania i ścisłej współpracy z ośrodkami 
naukowymi, Spółka znajduje się w awangardzie pod względem 
rozszerzania asortymentu oraz wdrażania nowoczesnych i bez-
piecznych, zwłaszcza dla przestrzeni zagrożonych wybuchem, roz-
wiązań dla górnictwa, chemii, itp.

Potencjał Grupy Kapitałowej Elektrometalu, skupiającej Firmy zwią-
zane z górnictwem, energetyką oraz gazownictwem pozwala na 
tworzenie zaawansowanych projektów, nowoczesnych konstrukcji 
i technologii oraz gwarantuje świadczenie specjalistycznych usług 
na najwyższym poziomie.

Potencjał ten pozwala na podejmowanie się przez naszą Firmę 
rozbudowy i modernizacji kopalń, instalację zaawansowanych, nie-
zawodnych systemów i urządzeń oraz utrzymywanie ich w ciągłej 
pracy w środowisku trudnym, wrażliwym i wymagającym.

ООО ЭЛЕКТРОМЕТАЛ Россия

EMMA Elektronika Maszyny Montaż Automatyka
Ośrodek Pomiarów Sp. z o.o., Cieszyn

Elektrometal Energetyka SA, Warszawa 

EMGAZ Sp. z o.o., Cieszyn 

MWM Elektro Sp. z o.o., Trzebinia

Grupa kapitałowa Elektrometal



Związek Elektrometalu z Cieszynem na trwałe pozostawił głębo-
ki ślad zarówno w samej Firmie, jak i mieście, okolicy, a zwłaszcza 
wśród mieszkańców.

Dominujący w oddali budynek pozostanie stałym elementem ar-
chitektonicznym miasta, ugruntowanym zwłaszcza w pierwszych 
dekadach swojego istnienia - w postaci nowoczesnej bryły wkom-
ponowanej w malownicze otoczenie.

Oddziaływanie Spółki na dzieje miasta w jego powojennej historii 
jest nie do przecenienia. Jako jeden z największych pracodawców 
Elektrometal zabezpieczał byt pracujących tu ludzi, stymulował ich 
rozwój, tworzył im i ich rodzinom zaplecze socjalne.

W Elektrometalu zatrudniani również byli pracownicy spoza 
Cieszyna, czasem z odległych rejonów kraju lub z Czech. Wielu  
z nich na trwałe związało swoje losy z Firmą, pozakładali tu rodziny,  
tu pozostali.

Podczas siedemdziesięciu lat funkcjonowania Firmy zdarzało się, 
że pracowało tu kilka pokoleń. Przekładało się to na utrwalanie 
odpowiedzialności za to miejsce, co okazało się niezwykle cenne  
w okresie rynkowych przemian.

Współuczestnictwo w życiu społecznym miasta nie sprowadzało 
się wyłącznie do pracowników i ich rodzin. Elektrometal od zawsze 

wspierał finansowo najuboższych z naszego regionu, domy dziec-
ka, przedszkola, współfinansował lokalne wydarzenia kulturalne  
i sportowe. 

Firma uczestniczyła w tworzeniu strategii miasta oraz bierze czyn-
ny udział w Cieszyńskiej Radzie Biznesu.



W roku 1977 oddana została do użytku nowa siedziba zakładu.  
Do tej chwili Elektrometal mieścił się w rozrzuconych po mieście  
i okolicy biurach, pracowniach, warsztatach i magazynach.

Na bazie warsztatu, którego istnienia ślady można już znaleźć  
w roku 1931, 8 czerwca 1948 roku powstała Wytwórnia Szczotek 
Węglowych – Spółdzielnia Pracy „Francopol”. Nazwa Elektrometal 
pojawia się w roku 1950 - związek to miało z rozszerzeniem asor-
tymentu, głównie o metalowe artykuły użytku domowego oraz 
łącznice telefoniczne.

Elektrometal jako Spółdzielnia Pracy funkcjonował do roku 1970, 
kiedy to został przejęty przez Zakłady Konstrukcyjno-Mechaniczne 
Przemysłu Węglowego, przy których z przejętej spółdzielni utwo-
rzono Zakład Doświadczalny Telemechaniki Górniczej „Elektrome-
tal”. Od tego czasu głównym klientem stał się dla Elektrometalu 
sektor górnictwa węglowego.

Przełomowy dla sposobu zarządzania przedsiębiorstwa był koniec 
ostatniej dekady XX wieku. Zmiany polityczne, społeczne oraz 
dynamika, jaka nastąpiła w otoczeniu działalności gospodarczej 
zmusiły władze Spółki do radykalnych zmian, zwłaszcza w zakresie 
struktury organizacyjnej, jak i zasad funkcjonowania.

Zmiana zarządzania, jaka nastąpiła w okresie przemian społecz-
no-gospodarczych miała na szczęście doskonale przygotowany 
grunt. Elektrometal, pomimo działania od samego początku swo-
jego istnienia w sferze wpływów politycznych, miał ukształtowane 
zaplecze produkcyjne. Wynikało to z charakteru głównego odbior-
cy produktów i usług - górnictwa węgla kamiennego. O ile normy 
ochrony środowiska nie były zbyt restrykcyjnie przestrzegane,  
o tyle bezpieczeństwo i niezawodność musiały zawsze być na 
pierwszym planie, bo od nich zależało zdrowie i życie górników. 
Podobnie było z urządzeniami wspomagającymi dystrybucję gazu.

Najtrudniej zmienić świadomość ludzi - w tym przypadku odpo-
wiedzialność za wyrób była przekazywana pokoleniowo, jako na-
turalne dziedzictwo, ukształtowane od początku istnienia Firmy. 
Wprowadzanie systemów jakości, nowoczesnego zarządzania, 
zasad ochrony środowiska czy przepisów bhp odbywało się zatem  
w sposób naturalny, bez większego obciążenia dla ciągłości pro-
dukcji i funkcjonowania Spółki.



Od początku istnienia w Elektrometalu pracują kompetentni, za-
angażowani i oddani Firmie fachowcy. Starannie dobierana kadra, 
uczestniczenie w programach rekrutacyjnych prowadzonych na 
wyższych uczelniach technicznych oraz targach pracy pozwalają 
zachować stabilny stan zatrudnienia.

W Firmie obecnie zatrudnionych jest 292 pracowników - 160 na 
stanowiskach robotniczych, 132 na stanowiskach nierobotniczych 
(stan na 20.03.2018 r.). Większość stanowią mężczyźni. O stabilności 
zatrudnienia w Elektrometalu niech świadczy fakt, że 55% zatrud-
nionych pracuje ponad 10 lat.

Przez cały czas funkcjonowania, a zwłaszcza w okresie przemian 
ustrojowo-gospodarczych, nieustannie polepszane były warunki 
pracy w Elektrometalu. Systemowo podnoszone było bezpieczeń-
stwo pracy, priorytetem było dążenie do całkowitego wyelimino-
wania wypadków przy pracy oraz zapobieganie chorobom zawo-
dowym.

Nie bez znaczenia była modernizacja parku maszyn, inwestycje  
w nowoczesną infrastrukturę produkcyjną oraz wprowadzanie za-
ostrzonych przepisów sprzyjających środowisku.

Elektrometal zapewnia swojej załodze wysokie standardy zatrud-
nienia, dodatki socjalne, pokrywa w dużej mierze koszty kształ-

cenia i zapewnia odpowiednie szkolenia. W ramach integracji 
odbywają się spotkania noworoczne, festyny i spotkania z eme-
rytami. Co pięć lat organizowany jest jubileusz Spółki. 



Rozwój parku maszynowego postępował na przestrzeni całego 
okresu działalności Zakładu. W mijającym siedemdziesięcioleciu 
można wyróżnić etapy związane jego modernizacją i rozbudową.

Rozbudowę parku maszyn zapoczątkowały strukturalne zmiany 
produkcji w latach 50-tych. W tym czasie zainstalowano urządze-
nia do wytwarzania urządzeń słaboprądowych oraz maszyny do 
produkcji galanterii metalowej.

Kolejno, w latach 70-tych radykalnie zwiększono, w wyniku zmiany 
formy prawnej, fundusze na rozwój i rozbudowę parku maszyno-
wego. Duże znaczenia miało scalenie całej produkcji i skoncentro-
wanie Firmy w jednym obiekcie.

Lata 80-te to m.in. zakup pierwszych maszyn sterowanych kom-
puterowo do produkcji części reduktorów do gazu. Rozpoczęcie 
produkcji wysokociśnieniowych sterowników elektrohydraulicz-
nych możliwe było dzięki zainstalowaniu nowoczesnego centrum 
obróbczego ze sterowaniem komputerowym.

Uruchomienie na początku lat 90-tych linii do malowania techni-
ką elektrostatyczną farbami proszkowymi wyeliminowało uciążli-
wy dla pracowników i otoczenia proces malowania natryskowego 
z użyciem rozpuszczalników organicznych. Modernizacja linii gal-
wanicznej i zintegrowanie jej z automatem galwanizerskim do 
cynkowania znacznie zwiększyła wydajność procesu i pozwoliła 

wyeliminować ręczne przemieszczanie wsadu. Zakup nowocze-
snej, sterowanej komputerowo maszyny do wykrawania blach, 
umożliwił wielozabiegową obróbkę blach pod kątem małych 
i średnich serii.

W końcu lat 90-tych w związku z uruchomieniem licencyjnej pro-
dukcji zaworów redukcyjnych do gazu uruchomiona została nowo-
czesna linia montażowa reduktorów.

Początek nowego wieku to w Elektrometalu era miniaturyzacji. 
Wdrożenie półautomatu do montażu powierzchniowego oraz 
pieca rozpływowego do lutowania pozwoliło na miniaturyzację 
zespołów elektronicznych. W roku 2005 nastąpiła gruntowna re-
organizacja centrum obróbki blach na bazie komputerowo stero-
wanych maszyn. Zapoczątkowana w 2002 roku zmiana technologii 
montażu obwodów elektronicznych została zakończona w 2006 
roku, a unowocześniona w 2011 roku. Zautomatyzowany proces 
montażu powierzchniowego pozwolił na dalsze skrócenie cykli 
produkcyjnych oraz wyeliminowanie szkodliwego dla pracowni-
ków i środowiska ołowiu. 

W roku 2008 uruchomiona została linia technologiczna do monta-
żu gazomierzy. W 2017 roku rozpoczęto wdrażanie maszyn i urzą-
dzeń w ramach realizacji projektu pt.: „Innowacyjny punkt reduk-
cyjno-pomiarowy”.



Mamy doświadczenie w realizacji kompleksowych projektów  
w zakresie komunikacji, oświetlenia, automatyzacji, identyfikacji, 
transportu, wentylacji, pompowni w istniejących jak i rozbudowy-
wanych kopalniach. Dostarczamy wszystkie elementy inwestycji,  
a także zapewniamy zarządzanie projektem od strony inżynieryj-
nej i wdrożeniowej.

Produkujemy szeroką ofertę systemów sygnalizacji, komunikacji, 
sterujących i oświetleniowych oraz rozdzielnice, aparaturę roz-
dzielczą i stacje kompensacji mocy biernej. Instalujemy systemy 
iskrobezpieczne oraz ognioszczelne instalacje rozdzielcze przezna-
czone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
metanu lub pyłu węglowego.

Naszym klientom zapewniamy instalację i uruchomienie różnych 
systemów transportowych, łącznie z zasilaniem, sterowaniem i au-
tomatyzacją, jak również z inżynierią, projektowaniem i rozwojem 
od najprostszych, po nawet najbardziej złożone systemy przeno-
śników taśmowych.

W ramach grupy kapitałowej produkujemy, dostarczamy, instaluje-
my i wykonujemy rozruch techniczny maszyn głębiących nowej ge-
neracji, wciągarek do zawieszania pomostów roboczych i maszyn 
do głębienia szybów. Są to pierwsze zastosowania takich rozwią-
zań w historii polskiego przemysłu wydobywczego.

Zapewniamy też kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów 
wyciągowych. MWM Elektro jest czołową Firmą na rynku, cieszą-
cą się doskonałą reputacją i ma wieloletnie doświadczenie w bu-
dowie, instalacji i eksploatacji każdego typu urządzeń transportu 
pionowego.

Elektrometal Energetyka jest wiodącym producentem instalacji 
energetycznych SN dla przemysłu ciężkiego oraz wydobywczego. 

W oparciu o lata doświadczeń wyniesionych z wykonawstwa pro-
jektów oraz z eksploatacji własnego pola górniczego w Zakładzie 
Górniczym „Zagłębie”, jesteśmy w stanie projektować i zrealizować 
innowacyjne pomysły dla nowoczesnego przemysłu wydobywcze-
go, tworząc idealną synergię pomiędzy usługami a rozwiązaniami 
technicznymi.



Przykład jednego  
z układów wdrażanych 
przez Elektrometal  
w kopalniach

Układ 
sterowania
załadunku 
skipu

Urządzenia górnicze produkowane i instalowane przez Elektrome-
tal SA mają zastosowanie we wszystkich obszarach funkcjonowa-
nia kopalni. Niektóre z przykładów wdrażanych systemów:

System automatyzacji przenośników – umożliwia sterowanie 
online pracą przenośników, ich zdalną konfi gurację, monitoring, 
przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa.

Kon� gurowalny system łączności telefonicznej i alarmowo-
-zgłoszeniowej ZEUS - jest nowoczesnym rozwiązaniem łączności 
telefonicznej i alarmowo-rozgłoszeniowej w podziemiach kopalń.

Monitoring personelu i systemy lokalizacji dla kopalni - system 
śledzi w czasie rzeczywistym urządzenia wbudowane w lampy 
osobiste każdego górnika lub przymocowane do pojazdów i in-
nych urządzeń. 

System lokalizacji górników - używany jest do lokalizacji górni-
ków podczas akcji ratowniczych. Jest oparty na urządzeniach loka-
lizacyjnych wbudowanych w lampy osobiste i odczytywany przez 
urządzenia MineSearch, które z dużą dokładnością określają poło-
żenie zasypanych górników.

Układy sterowania załadunku węgla do skipów – układy stero-
wania oparte na sterownikach programowalnych naszej Firmy sta-
nowią jedno z najważniejszych zastosowań. System w pełni kon-

troluje i monitoruje strugę węgla począwszy od jego wysypania ze 
zbiornika poprzez transport przenośnikami, jego zważenia aż do 
wsypania do naczynia skipowego.

Rozdzielnice i układy rozdzielcze średniego napięcia – jeste-
śmy czołowym i wieloletnim producentem rozdzielnic średniego 
napięcia budowy ognioszczelnej, IP54, a także rozdzielnic SN do 
zastosowań w pozostałych gałęziach przemysłu. 

Systemy pompowania wód dołowych – w oparciu o programo-
walne sterowniki naszej produkcji wykonujemy automatyczne ste-
rowanie pracą pomp w podziemiach i na powierzchni kopalń.

Komory napraw lokomotyw i ładowania baterii akumulatorów 
– jako jedna z nielicznych fi rm na rynku posiadamy w swojej ofer-
cie produkty takie jak podnośniki lewarowe lokomotyw dołowych, 
stoły służące do przeładunku baterii lokomotyw dołowych, a także 
prostowniki do ładowania baterii.

Prowadzimy kompleksowe usługi związane z wykonaniem warsz-
tatów remontowo naprawczych i składów materiałów wybucho-
wych oraz budową, pogłębianiem, modernizacją lub likwidacją 
szybów górniczych, stacji wentylatorów, układów klimatyzacji, 
elektroenergetycznych kablowych linii zasilających oraz oświetle-
nia w podziemiach i na powierzchni kopalń oraz innych zakładach 
przemysłowych.



Elektrometal jest wiodącym producentem urządzeń dla punktów 
redukcyjno-pomiarowych gazu. Produkowane gazomierze mie-
chowe, reduktory, szafki gazownicze i przyłącza poddawane są na 
każdym etapie produkcji bardzo szczegółowej kontroli oraz testom 
technicznym.

Zastosowanie wysokiej jakości materiałów oraz stosowana tech-
nologia ich montażu zapewniają urządzeniom pełną szczelność 
i trwałość. Dzięki rozwiązaniom technologicznym i ściśle zachowa-
nym reżimom montażowym nasze urządzenia spełniają najwyższe 
standardy bezpieczeństwa i jakości.

Laboratoria Elektrometalu mają stanowiska testowe, niezbędne 
do zapewnienia prawidłowego i dokładnego działania wszystkich 
produktów, wykonując między innymi testy szczelności, prze-
pływu, kalibracji, testy udarowe, łatwopalności, temperaturowe 
i wibracyjne. 

Wysoki standard instalowania oraz obsługi naszych gazomierzy 
i reduktorów zapewniają odpowiednio zaprojektowane i przete-
stowane skrzynki. Zapewniają bezpieczeństwo zainstalowanym 
w nich urządzeniom, chronią przed dostępem osób niepowoła-
nych oraz zabezpieczają przed wpływem warunków atmosferycz-
nych. Ich uniwersalna konstrukcja pozwala na różne warianty przy-
łączeń i montażu.

Kolejnym krokiem na drodze rozwijania i udoskonalania naszych 
produktów w zakresie gazownictwa jest realizacja projektu pn.: 
„Innowacyjny punkt redukcyjno-pomiarowy z wyposażeniem dla 
paliw gazowych” współfi nansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest wdrożenie 
konfi gurowalnej grupy innowacyjnych punktów redukcyjno-po-
miarowych dla instalacji gazu ziemnego i zwiększenie udziału 
w rynku krajowym i zagranicznym poprzez unowocześnienie, 
zwiększenie funkcjonalności i obniżenie kosztów wykonania istnie-
jących rozwiązań dla gazownictwa.



Elektrometal SA dynamicznie rozwija swoją ofertę skierowaną do 
innych gałęzi przemysłu. Doświadczenia nabyte podczas wielo-
letniej współpracy z przemysłem górniczym oraz gazowniczym 
pozwalają podejmować się najbardziej skomplikowanych zadań  
w przemyśle petrochemicznym, metalurgicznym, spożywczym 
oraz innych, jak choćby włączone do oferty kompleksowe usługi 
związane z budową nowoczesnych programowalnych instalacji 
oświetleniowych zwłaszcza Ex.

Realizacja inwestycji „pod klucz”, pełne wsparcie techniczne, do-
radztwo oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - są to atuty 
Elektrometalu, zwłaszcza w sektorach, w których szczególny nacisk 
kładzie się na niezawodność i bezpieczeństwo.

Wdrażana przez Elektrometal automatyzacja oraz wizualizacja pro-
cesów przemysłowych opiera się na zaawansowanym oprogramo-
waniu oraz na najwyższej klasy urządzeniach i podzespołach.

Z roku na rok zwiększa się udział Elektrometalu w rynkach zagra-
nicznych poprzez nawiązywanie współpracy oraz kooperacji z mię-
dzynarodowymi partnerami. Główne rynki eksportowe to Rosja, 
Turcja, Kazachstan, Republika Czeska i Niemcy.
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