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 LIBERTY Częstochowa Sp. z o.o. poinformowała, że w ciągu siedmiu miesięcy od 
wydzierżawienia zakładu przez Grupę LIBERTY Steel osiągnęła dodatni wynik EBITDA. Huta 
planuje też zwiększyć produkcję do 1 miliona ton rocznie i zaczyna zwiększać obecną, 1200 
osobową  załogę. 
 W ostatnich tygodniach do huty 
przyjęto już około 30 nowych 
pracowników, a to, jak zapowiada 
dyrekcja nie koniec. Przyszłe kadry 
mają stanowić również studenci 
Politechniki Częstochowskiej z 
którą to przedstawiciele Liberty 
podpisali porozumienie o współ-
pracy. Ze stroną społeczną zawarto 
Zakładowy Układ Zbirowy Pracy 
regulujący zasady wynagradzania, 
premiowania pracowników, a także 
politykę socjalną spółki.
 Od czasu wydzieżawienia w 
grudniu 2020 roku zakładu pracow-
nicy szybko uruchomili linie 
produkcyjne i stale zwiększają pro-

dukcję do najwyższych miesię-
cznych poziomów od 2017 roku. W 
lipcu wyprodukowano ponad 57 
000 ton stali, w porównaniu z 
zaledwie 16 000 ton w styczniu, a 
walcownia zwiększyła produkcję 
blach grubych z 12 000 ton w 
styczniu do 42 000 ton w lipcu. W 
lipcu zakład odnotował EBITDA w 
wysokości 7,1 mln euro.
 Sukces LIBERTY Częstochowa 
jest ważnym krokiem do realizaji 
ambitnych planów LIBERTY, aby 
stać się głównym producentem 
blach GREENSTEEL (wytwarza-
nej w piecu elektrycznym z posza-
nowaniem środowiska naturalnego) 

w Europie Środkowej i Wschodniej. 
Częstochowscy hutnicy liczą, że ich 
produkty zostaną wykorzystane w 
dużych projektach infrastruktural-
nych, które mają zostać wkrótce 
rozpoczęte w ramach Krajowego 
Planu Odbudowy przygotowanego 
przez polski rząd.
 Zakład rozpoczął szereg ini-
cjatyw, które mają pomóc w jego 
modernizacji i zrównoważonej 
transformacji. Należy do nich pod-
pisanie umowy o współpracy z Poli-
techniką Częstochowską w zakre-
sie badań naukowych, edukacji i 
wymiany doświadczeń.

 - Pierwsze półrocze zamykamy z 
dwukrotnie wyższą EBITDA oraz 
znacznym wzrostem przychodów tj. o 
ponad 3,5 mld PLN. Większy wolu-
men miedzi płatnej osiągnęliśmy, 
dbając jednocześnie o bezpieczeństwo 
pracowników i odpowiedzialną 
produkcję. Potwierdzają to wysokie 
wskaźniki bezpieczeństwa oraz uzys-
kany przez nasze huty międzyna-
rodowy certyfikat Copper Mark - po-
wiedział Marcin Chludziński prezes 
zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

 Grupa Kapitałowa KGHM w 
pierwszym półroczu 2021 roku 
odnotowała wzrost kluczowych 
wskaźników produkcyjnych. Produk-
cja miedzi płatnej w Grupie Kapi-
tałowej KGHM była o 8,6 proc. wyż-
sza niż w analogicznym okresie 2020 r. 
i wynosiła 381 tys. ton. Z kolei pro-
dukcja miedzi płatnej w KGHM 
Polska Miedź S.A. wzrosła o 4,4 proc. 
w stosunku do analogicznego okresu w 
2020 roku i wyniosła 293 tys. ton.

NAJLEPSZE PÓ£ROCZE OD WIELU LAT

 Liderzy związkowi działający w zakładach 
tworzących hutniczą część Grupy Kapitałowej 
Węglokoks w obawie o losy pracowników i firm,  
w związku z opracowywaną nową strategią właś-
ciciela i dotychczasową polityką wystosowali, 
kolejny - drugi, list otwarty do wicepremiera i 
ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.
 Przewodniczący związków zawodowych dzia-
łających w Hucie Pokój, Hucie Łabędy i Walcowni 
Blach Batory są zaniepokojeni dotychczasową 
bierną postawą właściciela - Skarbu Państwa oraz 
sposobem zarządzania aktywami hutniczymi Grupy 
Węglokoks. Oczekują od wicepremiera Jacka Sasina 
jasnych deklaracji i działań ukierunkowanych na 
dalszy rozwój firm, które stoją przed poważnymi 
wyzwaniami i problemami. W liście żądają m.in. 
natychmiastowego spotkania z osobą decyzyjną i 
odpowiedzialną w ministerstwie za sprawy hut-
nictwa. 

Instalacje wielkiego pieca, stalowni i walcowni w dąbrowskiej hucie stały się pierwszoplanowymi bohaterami
 filmu dla Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. 8-minutowa produkcja będzie częścią wystawy stałej.

 Dwukrotny wzrost skorygowanej EBITDA Grupy KGHM, o 8,6 proc. 
wyższa produkcja miedzi płatnej oraz ponad 30-procentowy wzrost 
przychodów Grupy Kapitałowej w stosunku do pierwszego półrocza 2020 
roku – to najlepsze wyniki KGHM od dekady, mimo panującej pandemii.

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. 

   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)

 W I półroczu 2021 roku Grupa Kapitałowa ZM 
„ROPCZYCE” wypracowała przychody ze sprzedaży 
na poziomie 172,4 mln zł, istotnie wyższym w porów-
naniu do I półrocza roku 2020 (+10,7 proc.). Zysk brutto 
ze sprzedaży w tym czasie wyniósł 48,5 mln zł.
  Istotna poprawa marży brutto na poziomie 28,2 proc. 
jest wynikiem kontynuowania procesów związanych z 
optymalizacją zarówno kosztową (surowcową), jak i 
asortymentowo-cenową. Ponadto konsekwentnie realizo-
wano strategię dywersyfikowania działalności w obszarze 
produktowym, geograficznym i branżowym - czytamy w 
komunikacie.
 Efekty podejmowanych w tych obszarach działań 
umożliwiły między innymi zmniejszenie negatywnego 
wpływu na wyniki finansowe wahań koniunktury gospo-
darczej w różnych rejonach świata, w tym również wyni-
kających z globalnej pandemii.

Stalowa hossa trwa, a producenci liczą zyski. Tak krótko można by 
podsumować I półrocze bieżącego roku. Po latach spadków produkcja w Unii 
Europejskiej wzrosła w drugim kwartale 2021 roku, aż o 33,4 proc. Ogromny 
popyt i rosnące ceny stali sprzyjają osiąganiu rekordowych wyników. 

Jak poinformował Cognor Holding przychody Grupy w II kwartale br. 
zwiększyły się o ponad 260 mln złotych w stosunku do analogicznego okresu roku 
ubiegłego. Natomiast skorygowany zysk netto wyniósł 77,5 mln złotych, w 
porównaniu do 13,4 w II kwartale roku 2020. Zysk EBITDA wyniósł ponad 114 
mln złotych, co oznacza 192,8 proc wzrost. 

Jak czytamy w komentarzu zarządu Cognora rekordowe wyniki to rezultat 
dalszego zwiększania się popytu na stal, a także wzrostu cen zarówno kęsów jak i 
sprzedawanych złomów. Grupa zauważa, że wzrost cen wyrobów stalowych i 
kęsów był znacznie większy od wzrostu cen złomu, co pozytywnie odbiło się na 
wyniku. Jednocześnie zarząd podkreśla utrzymującą się przewagę konkurencyjną 
producentów stali ze złomów nad procesami wielkopiecowymi. 
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HUTA POKÓJ PROFILE SP. Z O.O. 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

DOKOŃCZENIE NA STR.4 DOKOŃCZENIE NA STR.6DOKOŃCZENIE NA STR.2 

 
REKORDOWE WYNIKI 

W KGHM POLSKA MIED� S.A.

 „MH”: Panie Prezesie! Huta 
Pokój Profile to młoda spółka, jed-
nak jej tradycje hutnicze sięgają 
dużo dalej. Proszę o przybliżenie 
naszym czytelnikom firmy, którą 
Pan kieruje. 
 Zb.Przebindowski: Huta Pokój 
Profile spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością została powołana w 

sierpniu 2019 roku, a działalność 
gospodarczą rozpoczęła 2 miesiące 
później, czyli w październiku. Spółka 
powstała w ramach restrukturyzacji 
zadłużenia Huty Pokój względem 
Węglokoksu S.A., które wynosiło 
wówczas ponad 150 milionów zło-
tych. 
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W LIBERTY CZÊSTOCHOWA

W DRODZE DO 1 MILIONA TON STALI


