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  Wzrost produkcji, wzrost przychodów, rekordowy wynik operacyjny oraz solidny wynik netto. 
Tak w kilku zdaniach Grupa Kapitałowa KGHM podsumowała rok  2021, który zamknęła m.in. 
najwyższą w historii wartością skorygowanej EBITDA w wysokości 10,3 mld zł. W 2021 r. Grupa 
Kapitałowa KGHM zanotowała wzrost produkcji miedzi o 6,3 proc., tj. o 44,6 tys. ton więcej w 
relacji do 2020 roku. Wzrost dotyczył wszystkich segmentów, w szczególności Sierra Gorda (+22,6 
tys. ton dla udziału 55 proc. jakim dysponuje KGHM ) oraz Polskiej Miedzi (+17,2 tys. ton).

 „MH”: Na początku rozmowy 
serdecznie gratulujemy powie-
rzenia Panu stanowiska dyrektora 
generalnego ArcelorMittal War-
szawa. Kiedy przejął Pan opera-
cyjne zarządzanie zakładem?
 A.Gierwatowski: Zostałem po-
wołany na stanowisko dyrektora 
generalnego i członka zarządu war-

szawskiej huty 1 marca 2022 roku. 
Przejmuję obowiązki operacyjnego 
zarządzania zakładem od pana Marka 
Kempy, który pozostaje prezesem 
zarządu ArcelorMittal Warszawa,  ale 
podejmuje  nową działalność  w 
ArcelorMittal Poland, jako dyrektor 
zarządzający obszaru Wyrobów 
Długich.   

  Wzrost wolumenów produkcji i 
sprzedaży, w połączeniu z dobrą 
koniunkturą na miedź, przełożył się 
na ponad 26 proc. wzrost przy-
chodów grupy, które wyniosły 29,8 
mld złotych.
 Grupa Kapitałowa KGHM zam-
knęła ubiegły rok wysoką wartością 
skorygowanej EBITDA, która 
wyniosła 10,3 mld złotych. Aktywa 
netto wzrosły w stosunku do 2020 r. o 
6,1 mld złotych, osiągając na koniec 
2021 r. poziom 27,1 mld złotych. 

Wpływ na takie wyniki miało m.in. 
zwiększenie przychodów na skutek 
korzystniejszych cen metali, obniże-
nie kosztów podstawowej działalno-
ści operacyjnej oraz skuteczne za-
rządzanie.
 Miniony rok Grupa Kapitałowa 
KGHM zakończyła bardzo wysokim 
– drugim takim w historii – skonso-
lidowanym wynikiem netto, który 
wzrósł w stosunku do roku ubiegłego 
aż o 242,5 proc., do kwoty 6,2 mld 
złotych. 

 Wynik jednostkowy KGHM net-
to  wzrósł o 190,6 proc. do 5,2 mld 
złotych.
 W Sierra Gorda wzrosła zarów-
no produkcja miedzi płatnej (+28 
proc.), jak i zysk operacyjny w wyso-
kości 3,2 mld złotych (prawie 2,4-
krotny wzrost na 55 proc. udziale ).
 Sytuacja finansowa chilijskiej 
kopalni KGHM pozwoliła, pierwszy 
raz w historii, na odwrócenie 
przepływów finansowych do spółki 
matki. 

NASZA ROZMOWA

REKORDOWE WYNIKI GRUPY KGHM 

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.    

 Jastrzębska Spółka Węglowa zaprezentowała 
nową Strategię z uwzględnieniem spółek 
zależnych Grupy Kapitałowej do 2030 roku. 
Spółka chce umocnić swoją pozycję lidera na 
rynku sprzedaży węgla koksowego i koksu w 
Europie. 
 Chce także zwiększyć wydobycie, wydaj-
ność, a przy tym wszystkim mocno stawia na 
ochronę środowiska. Zamierza również utrzy-
mać status wiodącego dostawcy strategicznego 
surowca, niezbędnego w procesie produkcji 
stali, będącej fundamentem zrównoważonego 
rozwoju i transformacji ku niskoemisyjnej 
gospodarce.
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 „MH”: Panie Przewodni-
czący. W lutym po prawie czte-
rech miesiącach negocjacji podpi-
saliście porozumienie płacowe na 
rok 2022. Jak je Pan ocenia i jaka 
była reakcja załogi?
 J.Zub: Podpisanie porozumie-
nia płacowego na rok bieżący było 
wynikiem trudnych, kilku miesię-
cznych negocjacji strony społecznej 
z dyrekcją ArcelorMittal Poland. 
Osiągnięty kompromis nie satys-
fakcjonuje żadnej ze stron i nie 
można go rozpatrywać w kate-
goriach sukcesu. 
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 Światowa produkcja stali surowej w lutym 
2022 roku wyniosła 142,7 mln ton., co oznacza  
spadek o 5,7 proc. w porównaniu z analogicznym 
okresem roku ubiegłego. Od początku 2022 roku 
wyprodukowano 299,4 mln ton stali surowej, czyli 
o 5,5 proc. mniej niż w styczniu i lutym 2021 roku. 
 Największe 10 proc. spadki produkcji odnotowują 
Chiny. O 2,2 proc. mniej stali wyprodukowano w 
styczniu i lutym (23,8 mln ton) w Unii Europejskiej – 
informuje World Steel Association. 
 Według opublikowanych danych największy 7,1 proc. 
spadek produkcji odnotowała Azja i Oceania (produkcja 
102,6 mln ton). Na kolejnym miejscu z 7 procentowym 
spadkiem uplasowała Ameryka Południowa (3,3 mln 
ton).  
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 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieże-
laznych, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu 
oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych 
zapraszają na  IX Forum Metali Nieżelaznych, które odbędzie 
się w Krakowie w dniach 27-29 kwietnia. 
 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); Europejski 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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