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 Pierwsze półrocze światowe jak i europejskie hutnictwo może zaliczyć do udanych. Większość 
produkcji była sprzedawana na pniu, a ceny szybowały w górę. Jak podaje World Steel Association 
w okresie styczeń - czerwiec globalna produkcja stali wyniosła ponad 1 miliard ton stali, co 
oznacza 14,4 proc. wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. 
 Największe 28 proc. wzrosty 
produkcji odnotowano w Ameryce 
Południowej (22,6 mln ton)  i Afryce 
(8 mln ton). Z opublikowanych da-
nych wynika, że na całym świecie 
wszyscy producenci stali odnotowują 
bardzo dobre wyniki. 
 I tak w Unii Europejskiej (27 
krajów) po 6 miesiącach wzrost 
wyniósł 18,4 proc. (77,8 mln ton), w 
Ameryce Północnej 16,4 proc. (58,7 
mln ton), w Azji i Oceanii 13,8 proc. 
(737 mln ton) we Wspólnocie 
Niepodległych Państw 8,7 proc. (53, 3 
mln ton). 
 Oczywiście prym w produkcji 
stali nadal wiodą Chiny, które w 
okresie 6 miesięcy bieżącego roku 

wyprodukowały 563.3 mln ton stali 
(wzrost o 11,8 proc). 
 Na kolejnych miejscach upla-
sowały się Indie z produkcją 57,9 mln 
ton (wzrost o 31,3 proc.), Japonia 
48,1 mln ton (wzrost o 13,8 proc) i 
Stany Zjednoczone 42 mln ton 
(wzrost o 15,5 proc)., Rosja 38,2 mln 
ton (wzrost o 8,5 proc.), Korea Połud-
niowa 35,2 mln ton (wzrost o 8,3 
proc), Niemcy 20,6 mln ton (wzrost o 
18,1 proc), Turcja 19,7 mln ton 
(wzrost 20,6 proc.), Brazylia 18,1 
mln ton (wzrost o 24 proc.) i Iran 15 
mln ton (wzrost o 8 proc.)
 W samym tylko czerwcu 2021 
globalna produkcja stali wyniosła 
167,9 mln ton, co oznacza 11,6 proc. 

wzrost w porównaniu z analogicz-
nym okresem roku ubiegłego.  Chiny 
wyprodukowały 93,9 mln ton, czyli o 
1,5 proc. więcej. Za nimi są Indie z 
produkcją 9,4 mln ton (wzrost o 21,4 
proc.), Japonia 8,1 mln ton (wzrost o 
44,4 proc.) oraz Stany Zjednoczone 
7,1 mln ton (44,4 proc.). 
 Natomiast w Unii Europejskiej 
wyprodukowano 13,2 mln ton stali, co 
oznacza niespełna 35 proc. wzrost w 
porównaniu do czerwca 2020 roku. 
Największy, bo ponad 51 proc.  
czerwcowy przyrost produkcji 
odnotowała Ameryka Południowa, 
która w ciągu ubiegłego miesiąca 
zdołała wyprodukować 3,9 mln ton 
stali.   

  Przemysł stalowy jest jedną z 
największych branży przemysłowych 
na świecie. We współczesnym życiu stal 
jest potrzeba na każdym kroku. Jednak 
jej produkcja zgodna z zasadami zrów-
noważonego rozwoju stawia wiele wyz-
wań. Dyskusje o tym, jak im sprostać, 
doprowadziły w 2016 roku do formal-
nego powołania ResponsibleSteel 
(Odpowiedzialna Stal).
 Co to jest ResponsibleSteelTM? – 
to standard dla branży stalowej opraco-
wany przez międzynarodową organi-
zację non – profit ResponsibleSteelTM, 
zrzeszającą firmy, których działalność 

obejmuje wszystkie części łańcucha 
dostaw stali, grupy społeczeństwa oby-
watelskiego, stowarzyszenia i inne 
organizacje, zainteresowane zrówno-
ważonym przemysłem stalowym na 
całym świecie. Posiadanie certyfikatu 
ResponsibleSteel™ ma dać pewność 
klientom ArcelorMittal Warszawa oraz 
interesariuszom na całym świecie, że 
stal którą wytwarza spółka, została 
wyprodukowana w sposób odpowie-
dzialny, zrównoważony, z poszanowa-
niem zasad etyki i odpowiedzialnego 
biznesu.

DOBRE I PÓ£ROCZE ŒWIATOWEGO HUTNICTWA 

 O podatek od śladu węglowego środowisko 
hutnicze postuluje od kilku lat, argumentując, że 
konkurowanie z producentami, którzy nie ponoszą 
kosztów emisyjnych jest coraz trudniejsze. 
 W przedstawionym przez Komisję Europejską pro-
jekcie pakietu „Fit for 55” znalazł się zapis o wprowadze-
niu Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). 
Jednak przedstawiciele sektora podchodzą do propo-
zycji bardzo sceptycznie, gdyż obawiają się, że jej 
wprowadzenie będzie wiązało się z wycofaniem z rynku 
darmowych uprawnień emisyjnych, które obecnie 
zostały przydzielone w ramach 4 okresu rozlicze-
niowego do roku 2030.
 W ramach zaproponowanego przez Komisję 
Europejską pakietu „Fit for 55” ochronie miałyby 
podlegać: hutnictwo żelaza i stali, aluminium, branża 
cementowa, nawozów sztucznych oraz produkcji 
energii elektrycznej. 

Zdecydowana większość Polaków spędza tegoroczne wakacje nad morzem.

STALPROFIL ZWIÊKSZA ZYSK
I Z UWAG¥ ŒLEDZI SYTUACJÊ

 ArcelorMittal Warszawa ubiega się o certyfikat ResponsibleSteel™. 
To światowy standard, który ma na celu określenie zasad odpowiedzial-
nego wytwarzania stali dla całego sektora. Grupa ArcelorMittal jest 
jednym z liderów tego procesu i jako pierwsza w branży zaczęła audyty 
w europejskich zakładach.

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 

   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)

 Węglokoks S.A. pod koniec bieżącego roku 
przedstawi nową wieloletnią strategię, zakładającą 
rozwój perspektywicznych segmentów działalności 
oraz odejście od węgla, co również będzie wiązało 
się ze zmianą dotychczasowej nazwy. 
 Jak poinformował w rozmowie z PAP prezes spółki 
Tomasz Heryszek zarząd prowadzi przede wszystkim 
przegląd opcji strategicznych oraz optymalizację linii 
biznesowych. 
 Równolegle, w ramach konsolidacji sektora 
górnictwa węgla kamiennego Węglokoks prowadzi 
wycenę posiadanego pakietu ponad 18 proc. akcji 
Polskiej Grupy Górniczej oraz 100 proc. udziałów w 
spółce Węglokoks Kraj, do której należy bytomska 
kopalnia Bobrek. Aktywa te będą sprzedane na rzecz 
Skarbu Państwa, który zamierza skupić kopalnie węgla 
energetycznego w jednym podmiocie.
 

 WÊGLOKOKS SA 

Stalprofil w pierwszym półroczu 2021 wypracował zysk netto na poziomie 
55,5 mln zł, co oznacza ponad 6 krotny wzrost w porównaniu z analogicznym 
okresem 2020 roku - wynika z opublikowanych szacunkowych wyników 
finansowych. Ostateczny raport spółka opublikuje 3 września.

 Przychody spółki w I półroczu 2021 wzrosły w porównaniu z analogicznym 
okresem 2020 roku o 21,6 proc. jednak zysk netto wzrósł o 649,9 proc. i wyniósł 
około 55,5 mln złotych (w roku ubiegłym było to 7,4 mln zł). Zysk brutto ze 
sprzedaży wyniósł 96,7 mln zł wobec 26,7 mln zł rok wcześniej (wzrost o 262,2 
proc.), zaś wynik EBITDA to 72,3 mln zł wobec niespełna 11 mln zł w pierwszych 
sześciu miesiącach 2020 roku (wzrost o 558,1 proc).

- Dynamiczny wzrost wyników wypracowanych przez spółkę w I półroczu 
2021r. jest przede wszystkim efektem trwającej dobrej koniunktury rynkowej na 
rynku wyrobów hutniczych, tj. wzrostu rok do roku popytu na stal, a przede 
wszystkim, niespotykanego wzrostu cen wyrobów hutniczych, obserwowanego od 
grudnia 2020 roku. 
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 - To decydująca dekada transfor-
macji przemysłowej. Europejski 
przemysł stalowy ma jasny plan 
działania pokazujący, w jaki sposób 
może zmniejszyć emisję dwutlenku 
węgla o 55 proc. do 2030 roku w 
porównaniu z poziomami z 1990 roku i 
jak dojść do neutralności klimatycznej 
do 2050 roku. Aby osiągnąć te cele 

potrzebujemy wsparcia ze strony Unii. 
Zawsze podkreślam, że  musimy uni-
knąć przenoszenia inwestycji, produk-
cji, miejsc pracy i emisji dwutlenku 
węgla z Unii Europejskiej do państw 
trzecich z łagodniejszymi przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska, bo 
w ten sposób nie uratujemy klimatu, a 
stracimy naszą konkurencyjność. 
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