
DWUTYGODNIK SPOŁECZNO-ZAWODOWY PRACOWNIKÓW HUTNICTWA ŻELAZA I STALI
PRZEMYSŁU METALI NIEŻELAZNYCH, KOKSOWNICTWA, ODLEWNICTWA 

MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH I BRANŻY METALOWEJ

www.e-mh.eu
e-mail:ferraria@wp.pl

PL ISSN 0239-3611

NR 6 (2192)

Rok wyd. L

KATOWICE

15.III - 29.III 2022

Cena 5,00zł
w tym 8% VAT

  Po rozpoczęciu przez Rosję wojny w Ukrainie cena uprawnień do emisji CO2 gwałtownie spada do 
niespełna 57 euro za tonę, gdy jeszcze na początku lutego trzeba było zapłacić prawie 100 euro. Obecnie jest to 
poziom 80 euro. Rynek zareagował bardzo nerwowo na wiadomości zza naszej wschodniej granicy, co 
zdaniem wielu analityków jest to podyktowane obawą przed zmianą polityki energetycznej Unii Europejskiej. 
Coraz więcej krajów, do tej pory przeciwnych,  jest za czasowym zawieszeniem systemu handlu emisjami EU 
ETS, ze względu na drastyczne wzrosty cen surowców energetycznych, co przekłada się na problemy wielu 
branż przemysłowych, w tym hutnictwa. 

 „MH”: Panie Profesorze! Rok 
2021 ze względu na pandemię i jej 
konsekwencje trzeba uznać za nie-
zwykły. Jak w tych trudnych uwa-
runkowaniach poradziło sobie Sto-
warzyszenie? W jakim stopniu 
udało się zrealizować przyjęte zało-
żenia działalności? Co nadal pozo-
staje do zrealizowania? 

 Prof. Zb.Śmieszek: Nasza dzia-
łalność w roku ubiegłym ze względu 
na pandemię była znacznie ograni-
czona. Udało się nam zorganizować 
dwie konferencje naukowo-techni-
czne. Niestety kolejne musiały zostać 
ze względu na sytuację epidemiczną 
odwołane, ale mamy nadzieję, że uda 
się je zorganizować w roku bieżą-
cym. 

 Tak drastyczny i gwałtowny 
spadek cen emisji dobitnie pokazuje, 
że europejskim rynkiem handlu 
emisjami EU ETS rządzą instytucje 
finansowe, a nie jego uczestnicy. W 
obecnej sytuacji jedynym sensownym 
rozwiązaniem wydaje się głęboka 
reforma całego systemu. Czy unijni 
decydenci zdecydują się na taki krok w 
obliczu potencjalnego kryzysu? 
 Europejskie hutnictwo, które w 
roku ubiegłym odrabiało straty z lat 
ubiegłych i miało nadzieje na stabi-
lizację, stoi przed poważnymi wyzwa-

niami. Z jednej strony wysokie ceny 
energii i gazu, z drugiej problemy z 
dostępnością niezbędnych do pro-
dukcji hutniczej surowców. 
 W Europie wielu producentów  
stali już wstrzymało lub wstrzymuje 
przyjmowanie nowych zamówień. 
Ceny stali, w obliczu zmniejszających 
się zapasów i ograniczonej podaży, 
osiągają z dnia na dzień coraz wyższe 
pułapy. Rośnie również cena złomu 
stalowego, co może oznaczać powa-
żne perturbacje stalowni elektry-
cznych. 

 Część europejskich producentów 
ograniczyło już swoje moce wytwór-
cze. Oczywiście problemy z dostęp-
nością rudy żelaza i węgla z Rosji i 
Ukrainy można złagodzić poprzez 
dostawy z innych kierunków, jednak 
nie da się tego zrobić ad hoc. 
Europejskie moce wytwórcze nie są 
wykorzystywane w 100 proc. i mo-
głyby uzupełnić powstałe w wyniku 
wojny braki, jednak przeszkodą są 
drastycznie wysokie ceny energii, 
gazu i węgla. 

NASZA ROZMOWA

CIĄG DALSZY NA STR 3 i 5

EUROPEJSKIE HUTNICTWO W TARAPATACH ?

9 marca br. podpisano list intencyjny pomiędzy 
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., a Centrum 
Badawczo-Wdrożeniowym Zielona Stal S.A. w za-
kresie wspólnej realizacji projektu „Zielona stal”, 
którego celem jest budowa infrastruktury 
Centrum Badawczo-Wdrożeniowego na terenie 
Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”.

Tym samym realnych kształtów nabiera projekt 
„Zielona Stal” - przedsięwzięcie, którego celem jest 
opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, „wodorowej” 
technologii produkcji stali, dzięki której hutnictwo 
osiągnie przyjęte przez Komisję Europejską cele 
klimatyczne, a produkowana stal nie będzie posiadała 
śladu węglowego.    

 W dniach 27-29 kwietnia w Krakowie odbędzie 
się organizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Metali Nieżelaznych, Sieć Badawczą 
Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych oraz 
Izbę Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recy-
klingu IX Forum Metali Nieżelaznych.
 Program trzydniowych obrad obejmuje następujące 
tematy: Stan i kierunki rozwoju przemysłu metali 
nieżelaznych w Polsce (prezentacje firm: KGHM 
Polska Miedź S.A., ZGH „Bolesław” S.A., Huta Cynku 
„Miasteczko Śląskie” S.A., Gränges Konin S.A., 
Alumetal S.A., Orzeł Biały S.A., NPA Skawina); Euro-
pejski Przemysł Metali Nieżelaznych (prezentacje 
ekspertów zagranicznych) oraz  Kierunki badań i 
innowacji – Program Ramowy Horyzont – Europa.
 Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem
e-mail:sitmn@sitmn.pl oraz numerami telefonów: +48 
509 210 251 lub 32/238 05 60.
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I WOJENNE ZAGRO¯ENIA

CZAS SZCZEGÓLNYCH 

Spotkanie specjalistów z kraju i zagranicy pozwala na wymianę doświadczeń i prezentację innowacyjnych 
rozwiązań stanowiących o konkurencyjności i nowoczesności przemysłu metali nieżelaznych w Polsce.
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 „MH”: Pani Prezes! Za nami 
kolejny, pandemiczny, rok dział-
ności. Jak w tych uwarun-
kowaniach poradził sobie Unihut 
i jakie osiągnęliście wyniki 
produkcyjno-finansowe?
 B.Boryczko: Ostatnie dwa lata 
działalności były bardzo trudne. 
Pandemia koronawirusa oraz trwałe 
wyłączenie części surowcowej w 
krakowskim oddziale ArcelorMittal 
Poland w znaczący sposób wpły-
nęły na nasze wyniki produkcyjno-
ekonomiczne.  
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 Miło nam poinformować, że wiceprezes Stowarzyszenia Inży-
nierów i Techników Metali Nieżelaznych prof. Wacław Muzykiewicz 
został „Złotym Inżynierem 2021" w konkursie, który od 28 lat 
organizowany jest przez redakcję „Przeglądu Technicznego” .
 Wśród tegorocznych kandydatów do tytułu znaleźli się wybitni twórcy 
techniki zarówno naukowcy, jak i praktycy – menedżerowie, nauczyciele i 
działacze ruchu stowarzyszeniowego. Wywodzą się oni z tradycyjnych 
oraz najnowszych dziedzin techniki, ale wszyscy zgodnie pracują na rzecz 
ich rozwoju, a co szczególnie ważne obecnie – z poszanowaniem 
środowiska naturalnego. Są wśród nich osoby zajmujące się nowymi 
technologami, robotyką i automatyką oraz zrównoważonym rozwojem. 
Tym bardziej cieszymy się, że prof. Wacław Muzykiewicz został laureatem 
tego prestiżowego w środowisku inżynierskim plebiscytu. Gratulujemy. 
Gala wręczenia dyplomów i statuetek odbędzie się w Warszawie 30 marca 
br. o czym będziemy informować na naszych łamach. 

SPOTKANIE SPECJALISTÓW BRAN¯Y 
METALI NIE¯ELAZNYCH W KRAKOWIE

DOKOŃCZENIA NA STR.5

SUKCES ROKU 2021 

 Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”  wypra-
cowały w roku ubiegłym zysk netto w wysokości 
31,4 mln zł wobec 27,6 mln zł rok wcześniej. 
Przychody spółki osiągnęły poziom niespełna 362 
mln zł., co oznacza wzrost w porównaniu do roku 
2020 o 21,6 proc. 
 Decydujący wpływ na wygenerowany w 2021 roku 
w Grupie Kapitałowej poziom przychodów miały 
Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. (95 proc.), 
które osiągnęły przychody na poziomie 345 mln zł, 
przekraczając w ten sposób realizację roku 2020 o 17,9 
proc.W kontekście uzyskanych wyników był to jeden z 
najlepszych okresów w historii funkcjonowania spółki. 
- czytamy w sprawozdaniu finansowym za roku 2021.  
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