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 Nasze wyniki za trzeci kwartał br. zawdzięczamy utrzymującemu się silnemu trendowi 
cenowemu, który pozwolił nam osiągnąć najwyższy zysk netto i najniższe zadłużenie netto od 2008 
roku. Jednak nasze wyniki dotyczące bezpieczeństwa przeważyły nad tym sukcesem. To właśnie 
poprawa wyników bezpieczeństwa grupy jest naszym najwyższym priorytetem. W tym roku udało 
nam się już znacznie wzmocnić procedury bezpieczeństwa i będziemy nadal pracować nad 
kolejnymi działaniami, jakie możemy wprowadzić, aby całkowicie wyeliminować wypadki 
śmiertelne – powiedział Aditya Mittal dyrektor generalny ArcelorMittal.

 Koncern uzyskał 4,6 mld dolarów zysku netto w 
III kwartale, co jest najlepszym wynikiem od 2008 
roku. Jednocześnie w przeciągu trzech miesięcy 
zmniejszono o 1 mld dolarów zadłużenie brutto do 
poziomu 8,2 mld, a zadłużenie netto spadło do 
poziomu 3,9 mld dolarów, czyli do najniższego 
poziomu od czasu fuzji. 

 Niższe o 8,4 proc. wysyłki stali w porównaniu do 
II kwartału 2021 stali spowodowane są słabszym 
popytem - „anulowaniem zamówień głównie w 
branży motoryzacyjnej”, ograniczeniem produkcji 
oraz opóźnieniami w dostawach. Sytuacja ta może 
ulec zmianie w IV kwartale.  

 „MH”: Panie Dyrektorze. Chyba 
można już powiedzieć, że hutnicy 
nareszcie doczekali się muzeum, o 
które starali się przez wiele, wiele lat. 
Sukces?
 A.Kowalski: O sukcesie będziemy 
mogli mówić dopiero po oficjalnym 
otwarciu. Na razie przed nami jeszcze 

kilkanaście dni ciężkiej pracy, by 
wszystko odpowiednio przygotować na 
ostatni weekend listopada, kiedy 
odbędzie się festiwal otwarcia. Dzień 
wcześniej tj. w piątek 26 listopada 
nastąpi uroczysta inauguracja, w której 
udział wezmą tylko zaproszeni goście. 

NASZA ROZMOWA
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 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 
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 W sobotę 13 listopada podczas konferencji 
kończącej ONZ-towskie spotkanie klimatyczne 
COP 26 w Glasgow zawarto porozumienie, któ-
rego celem jest powstrzymanie zmian klimatu. 
 Jest to pierwsze w historii porozumienie, w któ-
rym zawarto ramy ograniczające emisję z węgla. 
Mimo to jest ono przyjmowane chłodno, gdyż nie 
odzwierciedla ono potrzeb i zmian klimatycznych 
jakie następują. 
 Do samego końca nie było wiadomo czy 
porozumienie o zobowiązaniu państw do rezygnacji 
z węgla zostanie podpisane. Sprzeciw wobec tak 
dalece idących restrykcji najmocniej wyrażały 
Indie. Indyjski minister ds. klimatu Bhupender 
Yadav pytał, jak kraje rozwijające się mogą obiecy-
wać stopniowe wycofywanie węgla i subsydiów na 
paliwa kopalne, skoro „muszą jeszcze zająć się 
swoimi programami rozwoju i likwidacją ubós-
twa”.

Uczestnicy jubileuszowej konferencji z uwagą wysłuchali referatów, które prezentowały 
50 letnia drogę Huty Miedzi „Głogów” do nowoczesności. 

 W dniu 28 października 2021 r. ArcelorMittal 
Poland i Muzeum Hutnictwa w Chorzowie podpisały 
list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz popula-
ryzacji wiedzy o historii, teraźniejszości i przyszłości 
hutnictwa oraz kultury przemysłowej w regionie.  
 Obie instytucje planują też realizować wspólne 
działania edukacyjne. Zakłady ArcelorMittal Poland na 
Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim: Huta 
Królewska, dawna Huta Florian i Huta Katowice już 
wsparły zasoby tworzącego się muzeum, które powstaje 
przy ul. Metalowców 4a w Chorzowie.
  Liczący ponad 2,5 tys. m kw. kompleks wypełniony 
jest po brzegi materialnymi śladami historii metalurgii 
i produkcji stali w Polsce. Jedną z głównych atrakcji 
muzeum jest wystawa stała „Królestwo Żelaza”, na 
której będzie można podziwiać maszyny, archiwalne 
fotografie oraz liczne pamiątki. Główną osią wystawy są 
wspomnienia byłych hutników. 

 Grupa Kapitałowa ZM Ropczyce w III kwartale br. wypracowała zysk 
na poziomie 11 mln złotych, to o ponad 3 mln więcej aniżeli w analogicznym 
okresie roku ubiegłego. Przychody netto Grupy wyniosły 83,7 mln złotych. 
Zysk na działalności operacyjnej EBIT po dziewięciu miesiącach 2021 
roku ukształtował się na poziomie 34,2 mln zł, natomiast EBITDA osiągnął 
poziom 43,5 mln zł z marżą EBITDA w wysokości 17 proc..
 

 Zysk netto Grupy Kapitałowej ZM „ROPCZYCE” w okresie trzech 
kwartałów 2021 roku osiągnął rekordowy poziom i wyniósł 30 mln zł. Był to 
poziom o ponad 46 proc. wyższy w stosunku do trzech kwartałów ubiegłego 
roku. Rentowność netto wyniosła w okresie 9 miesięcy 2021 roku 11,7 proc.
 W III kwartale bieżącego roku spółka kontynuowała realizację trendu 
sprzedażowego z poprzednich miesięcy. Pomimo pojawiających się coraz 
częściej sygnałów, wskazujących na stopniowe odwrócenie trendów w 
hutnictwie oraz innych branżach obsługiwanych przez spółkę, okres pierwszych 
dziewięciu miesięcy 2021 roku można z powodzeniem zdefiniować jako czas 
dobrej koniunktury dla tych branż. Produkcja oraz konsumpcja stali, miedzi czy 
cementu pozostawały na wysokim poziomie.
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 Kwatera Południowa stanowiąca element Obiektu Unieszkodliwia-
nia Odpadów Wydobywczych Żelazny Most to największa inwestycja 
KGHM Polska Miedź S.A. od 2018 roku. Rozbudowa mimo pandemii 
została ukończona 7 miesięcy przed terminem. Żelazny Most jest teraz 
największym, a zarazem najlepiej monitorowanym obiektem w Europie 
oraz  jednym z największych na świecie. 
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 – To innowacyjne rozwiązania w 
trosce o bezpieczeństwo. To kluczowy 
element w procesie produkcji miedzi. 
Zrobiliśmy olbrzymi krok do tego, aby 
ciągle uczestniczyć i wygrywać w tej 
globalnej grze. Miedź ma przed sobą 
świetny czas. Robimy wszystko, aby 
go jak najlepiej wykorzystać. Nasze 
wyniki, inwestycje takie, jak Kwatera 
Południowa Żelaznego Mostu - poka-
zują, że robimy to dobrze – powiedział 
prezes KGHM Polska Miedź S.A. 
Marcin Chludziński. 

 Podczas otwarcia obiektu wice-
premier, minister aktywów państwo-
wych Jacek Sasin powiedział: Mam 
zaszczyt nadzorować perłę w koronie 
polskiej gospodarki KGHM. Firmę, 
która odpowiada na wyzwania współ-
czesnego świata. Otwarcie Kwatery 
Południowej Żelaznego Mostu przy-
bliża firmę do stania się jeszcze bar-
dziej przyjazną środowisku. Jestem 
dumny z tego, że KGHM potrafi spro-
stać wyzwaniom, jest firmą o zasięgu 
globalnym i jest dobrze zarządzana.
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