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 To pytanie, na które dziś nikt nie jest wstanie odpowiedzieć. Wiemy natomiast, że od nowego roku 
zapłacimy znacznie więcej za energię elektryczną. Będzie więc jeszcze drożej, nie ukrywają tego też 
rządzący, którzy mówią o 20 proc. podwyżkach. Innego zdania są eksperci Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego, którzy twierdzą, że w roku przyszłym zapłacimy nawet o 40 proc. więcej za prąd. Jest 
to w dużej mierze pokłosie drożejących uprawnień CO2, których ceny rosną i biją kolejne rekordy. Na 
początku września przekroczyły barierę 62 euro za tonę, gdy jeszcze w styczniu bieżącego roku 
kosztowały 33 euro. 
 Ogromne powody do niepo-
koju mogą mieć polskie przedsię-
biorstwa, w szczególności te 
energochłonne, które zużywają ro-
cznie co najmniej 100 gigawato-
godzin energii elektrycznej, i u któ-
rych współczynnik intensywności 
zużycia prądu przekracza 20 proc. 
Jednak również przeciętny Kowal-
ski, który dziś płaci za energię 
rocznie około 1400 złotych, będzie 

musiał z budżetu domowego doło-
żyć do rachunku 560 złotych. Niby 
nie dużo, bo niespełna 50 złotych 
miesięcznie, ale wraz ze wzrostem 
cen energii podrożeją inne dobra i 
wzrośnie inflacja, która w sierpniu 
2021 roku wyniosła 5,4 proc.
 Odnotowywany w ostatnich 
miesiącach wzrost notowań upraw-
nień do emisji CO2 bije zwłaszcza 
w polski sektor energetyczny, który 

oparty jest na węglu, ale dalszy 
wzrost cen elektryczności będzie 
ciężarem dla polskich konsu-
mentów oraz poważnym wyzwa-
niem dla konkurencyjności prze-
mysłu energochłonnego, który  
wspiera około 10 proc. polskiego 
PKB.              
 Rodzi się obawa o przyszłość 
hutnictwa w Polsce i tysięcy miejsc 
pracy.         
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„MH”: Panie Przewodniczący! Za 
nami 8 miesięcy znakomitej koniun-
ktury na rynku stalowym. Proszę o 
krótką ocenę tego okresu. Jaki był on 
dla pracowników branży hutniczej? 

 A.Karol: Od końca ubiegłego roku 
na rynku obserwujemy zwiększone 
zapotrzebowanie na wyroby stalowe, a za 
nim rosnące ceny. Wszyscy producenci 
generują zyski i odrabiają straty z lat 
ubiegłych. 

NASZA ROZMOWA

DOKOŃCZENIA NA STR.4 

 Lata 90. i czas restrukturyzacji polskiego hutnictwa niekorzystnie 
odbiły się na wielu zakładach, w tym także na Hucie Pokój, która w 1999 
roku trafiła w ręce właścicieli spółki Colloseum z Ornontowic. Szybko 
okazało się, że z wielkich planów inwestycyjnych i rozwoju huty nic nie 
będzie. Zaczęły się kłopoty właścicielskie, a akcje zakładu przechodziły z 
rąk do rąk, by ostatecznie trafić do Weglokoksu.
 Po przejęciu huty przez spółkę skarbu państwa załoga miała nadzieję na 
stabilizację jednak jak mówią liderzy związkowi „trwa stała walka o przetr-
wanie i miejsca pracy”. Rudzka huta wraz Hutą Łabędy i Walcownią Blach 
Grubych tworzą stalową część Węglokoksu, którego zarząd ma w najbliższym 
czasie przedstawić nową strategię. Czy znajdzie się w niej miejsce dla 
ostatnich państwowych hutniczych aktywów? - pytają hutnicy.
 Liderzy związkowi działający w hutniczych zakładach Grupy Kapitałowej 
Węglokoksu w lipcu i sierpniu br. wystosowali dwa listy otwarte do ministra 
aktywów państwowych Jacka Sasina, w których wyrazili swoje zaniepo-
kojenie o przyszłość firm i zażądali spotkania z osobą decyzyjną, która 
mogłaby pomóc w rozwiązaniu problemów i wyzwań przed jakimi stoją. Brak 
odpowiedzi został potraktowany jako lekceważenie strony społecznej, która 
oflagowała  zakłady w proteście i zapowiedziała dalsze kroki. 
 

 Przychody ze sprzedaży osiągnęły 
poziom 198 430 tyś. złotych, co stanowi 
wzrost o 12,3 proc. w stosunku do I 
kwartału 2020 roku, a zysk operacyjny 
16 128 tyś. złotych, co stanowi wzrost o 
551 proc. w stosunku do I kwartału 
2020 roku.
 Jak czytamy w komunikacie spółki 
„Z uwagi na przyjętą przez Stalprofil 
S.A. długoterminową strategię ryn-
kową, która charakteryzuje się bardzo 
szeroką ofertą wyrobów hutniczych dla 
kontrahentów spółki i związanym z tym 
relatywnie wysokim stanem zapasów 
magazynowych, wyniki wykazują dużą 
wrażliwość na zmiany cen wyrobów 

hutniczych. W związku z tym, obserwo-
wany od grudnia 2020 roku, niespoty-
kany w ostatnich latach wzrost cen 
rynkowych stali, istotnie wpłynął na 
wzrost marż handlowych, a tym samym 
na wzrost wysokości wypracowanego 
przez spółkę zysku operacyjnego oraz 
zysku netto za I kwartał 2021 roku. (…)
 Kluczowym parametrem mającym 
wpływ na ceny wyrobów hutniczych 
jest aktualny popyt na stal oraz poziom 
kosztów jej produkcji, w tym kosztów 
podstawowych surowców: rudy żelaza, 
węgla koksującego i złomu, a także 
kosztów energii i emisji dwutlenku 
węgla. Istnieje zatem ryzyko, iż 
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CIĄG DALSZY NA STR.3i4

 4 września odbyła się uroczysta XXVII Gala 
Regionalnej Izby Przemysłowo - Handlowej 
w Gliwicach podczas której rozstrzygnięto XII 
edycję konkursu „Marka Śląskie”, a także 
wręczono medale Za zasługi dla Województwa 
Śląskiego i Honorowe Odznaki Krajowej Izby 
Gospodarczej. 
 Przybyłych do Areny Gliwice serdecznie powi-
tali Adam Neumann – prezydent Gliwic i Wiktor 
Pawlik – prezes Izby. Byli wśród nich parlamenta-
rzyści, samorządowcy, naukowcy i menedżerowie. 
 Miło nam poinformować, że Honorową Złotą 
Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej otrzymał 
dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu 
Metalurgii Żelaza w Gliwicach dr hab. inż. Adam 
Zieliński, a kierowana przez niego jednostka 
badawczo - rozwojowa otrzymała Złotą Odznakę 
Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. 
 Relację z Gali zamieścimy w kolejnym 
numerze „Magazynu Hutniczego. 
 

W ArcelorMittal Warszawa odbył się spacer upamiętniający wydarzenia 
Sierpnia 1980 roku, podczas którego mieszkańcy 

mogli poznać historię i dzień dzisiejszy warszawskiej huty. 

DOKOŃCZENIA NA STR.3 

ZATROSKANI O PRZYSZ£OŒÆ

 KGHM Polska Miedź S.A. została Firmą Roku 
Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Nagrodę przy-
znano podczas Gali jubileuszowego, XXX presti-
żowego spotkania świata biznesu i polityki nazy-
wanego „polskim Davos”. 
 Wyróżnienie prezesowi KGHM Marcinowi Chlu-
dzińskiemu wręczył wicepremier, minister aktywów 
państwowych Jacek Sasin. Kapituła nagrody uza-
sadniała wybór miedziowej spółki m.in. bardzo dobrymi 
wynikami finansowymi i operacyjnymi. Podkreślono 
również, że KGHM od 60-ciu lat buduje markę nie tylko 
w Polsce, ale na całym świecie.
 - Za sukcesem KGHM stoją ludzie, załoga, która 
codzienną ciężką pracą osiąga takie świetne wyniki. Ta 
nagroda to ich sukces. Cieszę się, że odbieramy to 
wyróżnienie w Karpaczu, na Dolnym Śląsku, gdzie 
poprzez nasze kopalnie i inne zakłady jesteśmy głęboko 
zakorzenieni. Mamy ambitne plany na przyszłość. A ta 
przyszłość jest z miedzi – powiedział podczas Gali 
Marcin Chludziński prezes zarządu KGHM Polska 
Miedź S.A.

 Zarząd Stalprofilu poinformował,  iż szacunkowy jednostkowy zysk 
netto spółki w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł 12,74 min zł i był aż o 
306 proc. wyższy niż rok wcześniej. Giełdowa firma zarobiła dzięki 
wysokim stanom magazynowym, co pozwoliło zwiększyć marże w obliczu 
dużych wzrostów cen stali na globalnych rynkach.

 Zygmunt Solorz i Michał Sołowow, należący do najbogatszych 
Polaków, postanowili zrealizować wspólny projekt, którego celem jest 
zbudowanie na bazie aktywów Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-
Konin, elektrowni atomowej opartej na technologii amerykańskiej tak 
zwanych małych reaktorów modułowych (SMR). 
 Nie zastąpi to dużej energetyki państwowej, ale może stanowić doskonałe jej 
uzupełnienie i stopniowo zastępować część mocy wytwarzanych z paliw 
kopalnych, a także w niedługim czasie pomóc w uzupełnieniu braków dostęp-
nych mocy wytwórczych w systemie energetycznym, powstałych wskutek za-
mykania kolejnych bloków węglowych i rosnącego zapotrzebowania na energię 
elektryczną.
 W oparciu o zawartą umowę zamierzają utworzyć wspólne przedsiębiorstwo 
prowadzące działalność w obszarze energetyki jądrowej, w tym budowę jedno-
stek 4-6 reaktorów modułowych o mocy 300 MW każdy. Na terenie Elektrowni 
Pątnów od kilkudziesięciu lat wytwarzana jest energia elektryczna z węgla 
brunatnego. W roku ubiegłym ZE PAK ogłosił, że do 2030 roku zaprzestanie tej 
produkcji.  
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