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 20 września rozpoczął się XIII Europejski Kongres Gospodarczy, w którym udział zgłosiło 
ponad 7 tysięcy uczestników. Większość z nich osobiście odwiedziło katowickie centrum 
kongresowe, a pozostali uczestniczyli w debatach online. W 3 dniowym programie były debaty 
dotyczące m.in. transformacji energetycznej, cyfryzacji, e-commerce, nowych technologii, 
rozwoju sztucznej inteligencji, ochrony zdrowia, czy wyzwań dla przemysłu. 

 Wiele z tych kluczowych dla 
Europy i Polski tematów zostało 
poruszone w trakcie debaty otwarcia 
z udziałem polityków, samorządow-
ców, menedżerów, które poprzedziło 
wystąpienie przewodniczącej Komi-
sji Europejskiej Ursuli von der 
Leyen.
 Wspólnie możemy zbudować 
gospodarkę wolną od węgla, która 
będzie działała w najlepszym inte-

resie ludzi i przyrody. Nie ma lep-
szego miejsca do rozmowy o odbu-
dowie Europy niż Katowice – miej-
sce, które przed laty kojarzyło się 
głównie z kopalniami, a obecnie jest 
znane z rozwijającej się kultury, 
sztuki, nowoczesnej architektury, 
przyrody, sportu i biznesu. Katowice 
pokazują to, jak ogromne szanse leżą 
w transformacji naszej gospodarki. 
Nauka wyraźnie nam podpowiada, 

że gospodarka oparta na węglu nie 
może być kontynuowana, ponieważ 
przyroda nie może już płacić za to 
takiej ceny, a szkody są zbyt wielkie 
– mówiła do uczestników przewod-
nicząca KE apelując: Musimy 
działać wspólnie. Razem możemy 
stworzyć gospodarkę bezemisyjną, 
która będzie służyć człowiekowi i 
naturze. 

 
  

„MH”: Panie Prezesie! W roku bie-
żącym mija 125 lat działalności Wal-
cowni. Jak firma z tak bogatą historią 
przemysłową podsumowała pierwsze 6 
miesięcy działalności w 2021 roku?

M.Mańdok: Po dość trudnym 
drugim półroczu ubiegłego roku w 
pierwszej połowie bieżącego roku 
zaobserwowaliśmy wyraźne ożywienie 
na rynku sprzedawanych przez nas 
wyrobów. 

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 

 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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  W dniach 22-24 września, po ponad 
półtorarocznej przerwie związanej z pandemią 
koronawirusa, odbyła się w Hotelu Arłamów  
202 Konferencja Naukowo-Techniczna zorga-
nizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i 
Techników Metali Nieżelaznych z okazji 
jubileuszu 45 lecia Zakładów Magnezytowych 
„Ropczyce” S.A.
 Licznie przybyłych gości, prezesów, dyrek-
torów, menedżerów, naukowców serdecznie powitali 
prezes Stowarzyszenia prof. Zbigniew Śmieszek 
oraz prezes Zakładów Magnezytowych „Ropczyce” 
Józef Siwiec. 
 Organizatorzy przygotowali bogaty program 
konferencji, który przedstawiał historię i nowo-
czesność  ZM „Ropczyce” oraz kierunki rozwoju 
materiałów ogniotrwałych dla przemysłu metali 
nieżelaznych. 
 Obszerną relację z konferencji zamieścimy 
w kolejnym numerze „MH”.  

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 

 Silny popyt i wyższe ceny zwiększyły zyski 
Stalproduktu w pierwszej połowie 2021 roku. Spółka 
po 6 miesiącach bieżącego roku wypracowała przy-
chody netto w wysokości 2 mld 143 mln złotych, czyli 
o 496 tys. zł, tj. o 30,11 proc. więcej aniżeli w analo-
gicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto wynosi 
ponad 221 mln złotych, w porównaniu do 81,8 mln w 
I połowie 2020 roku, czyli wzrost o prawie 280 proc. 
 Wpływ pandemii COVID-19, nie miał znaczącego 
wpływu na pierwsze półrocze 2021 roku. Natomiast 
wpływ na wyniki miała koniunktura na rynku stalowym, 
która spowodowała znaczący wzrost cen, a w kon-
sekwencji wzrost przychodów ze sprzedaży odnotowany 
we wszystkich segmentach działalności Grupy Kapi-
tałowej, a także w pozostałej działalności – czytamy w 
raporcie.
 Cała Grupa Kapitałowa utrzymywała w pierwszym pół-
roczu br. bardzo mocne przepływy środków pieniężnych na 
poziomie operacyjnym, wynoszące odpowiednio dla Grupy 
247,8 mln zł, a dla jednostki dominującej 57,8 mln zł. 

 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.

 Jeszcze nie tak dawno obcho-
dziliśmy jubileusz 100-lecia Koksowni 
Radlin. Dzięki przeprowadzonym w 
latach 1996-1999 inwestycjom budowy 
Biologicznej Oczyszczalni Ścieków i 
Odsiarczalni Gazu, a w latach 2006-2009 
budowie baterii koksowniczej 1-Bis 
wraz z maszynami piecowymi, sortow-
nią i infrastrukturą, mówiliśmy wówczas 
z dumą o koksowni „nowoczesna stu-
latka”.
 W tym roku minęła kolejna dekada 
działalności zakładu. Dekada, w której 
koksownia przeżywała dalszy rozwój i 
unowocześnianie węzłów techno-
logicznych. 
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STALPRODUKT S.A.

I ROSN¥CE KOSZTY PRODUKCJI
BARDZO DOBRE PÓ£ROCZE 

DOKOŃCZENIE NA STR.4

202 KONFERENCJA SITMN W AR£AMOWIE

45 LAT ZM ROPCZYCE   

Czytaj na str.6-7

DOKOŃCZENIA NA STR.3 

 JUBILEUSZ 70 LECIA  PEDMO 

JSW KOKS - KOKSOWNIA RADLIN

KRZYSZTOF GOZDEK 
DYREKTOR KOKSOWNI RADLIN JSW KOKS S.A. 

Umowę podpisują ze strony ArcelorMittal Poland prezes Sanjay Samaddar
 i członek zarządu Tomasz Ślęzak, a AGH rektor prof. Jerzy Lis 

i prof. Mirosław Karbowniczek.

ARCELORMITTAL POLAND I AGH 

JAK ZAGOSPODAROWAÆ ODPADY ¯ELAZONOŒNE?
 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i ArcelorMittal Poland 
podpisały porozumienie dotyczące współpracy na rzecz zagospodarowania 
odpadów żelazonośnych na potrzeby gospodarki. Porozumienie dotyczy  
współpracy przede wszystkim w obszarze zbadania możliwości zagospo-
darowania odpadów żelazonośnych na potrzeby gospodarki, w tym na potrzeby 
własne ArcelorMittal.

CZYTAJ NA STR.2

Pamiątkowe zdjęcie zarządu i rady nadzorczej podczas gali w Hotelu Piramida.

XIII EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

POTRZEBA WSPÓLNEGO DZIA£ANIA

DOKOŃCZENIA NA STR.5 

DEKARBONIZACJA 
STRATEGICZNYM 

CELEM FIRMY

ROZMOWA „MH” 
Z TOMASZEM ŚLĘZAKIEM 

CZŁONKIEM ZARZĄDU
DYREKTOREM ENERGII 

I OCHRONY ŚRODOWISKA 
ARCELORMITTAL POLAND

 „MH”: Panie Dyrektorze!  
Jakie wyniki produkcyjno-finan-
sowe osiągnęła spółka w pierwszym 
półroczu, uważanym za bardzo 
dobry czas dla hutnictwa?
 T.Ślęzak: ArcelorMittal jako 
Grupa osiągnął bardzo dobre wyniki 
operacyjne. W drugim kwartale w 
koncernie obserwowaliśmy konty-
nuację ożywienia gospodarczego 
przy utrzymujących się niskich 
stanach magazynowych. Instalacje 
ArcelorMittal Poland pracowały 
przy dobrym obłożeniu. 


