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  Podczas przemówienia na dorocznym spotkaniu wielosektorowej federacji przedsiębiorców 
FEDIL, w którym brał udział m.in. Xavier Bettel premier Luksemburga, dyrektor generalny 
ArcelorMittal Europe i prezes EUROFERu Geert Van Poelvoorde omówił dotychczasowe działania 
dekarbonizacyjne koncernu oraz wyzwania przed jakimi stoi unijny sektor stalowy. Do najważniej-
szych zagrożeń zaliczył te związane z opłatami środowiskowymi i planowanymi zmianami w systemie 
ETS, a także przechodzeniem na produkcję stali w technologii bezpośredniej redukcji żelaza DRI.

Na  ręce  akcjonariuszy,  inwes-
torów  i  innych  uczestników  rynku 
kapitałowego  składam  skonsoli-
dowany  Raport  Roczny,  który  w 
sposób syntetyczny  przedstawia  naj-
istotniejsze  wydarzenia,  które  w 
roku  2021 miały miejsce w Grupie 
Kapitałowej STALPROFIL S.A. 
oraz w jej otoczeniu rynkowym - 
pisze prezes Henryk Orczykowski. 

W  minionym  roku,  w  warun-
kach  dynamicznie  zmieniającego  
się otoczenia  gospodarczego,  za-
rząd  konsekwentnie  realizował  
przyjętą strategię rynkową, która 
opiera się na rozwoju Grupy w ra-
mach dwóch podstawowych bran-

żowych segmentów działalności, do 
których należą: handel,  przetwór-
stwo  i  działalność  usługowa  na  
rynku  stalowym  oraz działalność 
związana z infrastrukturą sieci 
przesyłowych gazu.

 Dyrektor Geert Van Poelvoorde 
stwierdził, że budowa bezemisyjnych 
hut stali w ArcelorMittal Europe 
oznacza wymianę wielkich pieców 
na instalacje bezpośredniej redukcji 
żelaza DRI oraz budowę pieców 
elektrycznych EAF zasilanych 
energią odnawialną. Zastąpienie gazu 
ziemnego zielonym wodorem w 
zakładach DRI – gdy zielony wodór 

będzie dostępny na dużą skalę i po 
konkurencyjnej cenie – obniży 
emisje CO2 o 90 proc.. A pozostałe 
emisje maja być wychwytywane, 
składowane albo wykorzystywane.
 - Mamy szczegółowy plan, żeby 
móc to zrobić i jesteśmy gotowi do 
jego wdrożenia. Otrzymaliśmy 
wsparcie inwestycyjne od belgij-
skiego, francuskiego, niemieckiego i 

hiszpańskiego rządu. Przygo-
towujemy to co możemy, czekając na 
zatwierdzenie dofinansowania przez 
Komisję Europejską. Złożyliśmy 
wnioski o dofinansowanie w 
terminie, latem ubiegłego roku, ale 
wciąż czekamy na  decyzję – mówił 
dyrektor generalny. 

STAL MA STRATEGICZNE ZNACZENIE 
I POTRZEBUJE UNIJNEGO WSPARCIA 

 20 maja w gliwickiej Małej Arenie odbyła się 
Gala z okazji jubileuszu 70 lecia Łukasiewicz - 
Instytutu Metali Nieżelaznych. Przybyłych gości i 
pracowników powitała dyrektor dr inż. Barbara 
Juszczyk. 
 Wśród nich byli m.in. dyrektorzy instytutów 
wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz na 
czele z prezesem dr Piotrem Dardzińskim, prezesi i 
dyrektorzy firm współpracujących z gliwickim Insty-
tutem, przedstawiciele świata nauki, uczelni wyższych, 
a także zasłużeni i długoletni pracownicy tej wyjątkowej 
w skali globalnej placówki badawczo-rozwojowej. Z 
okazji jubileuszu przyznano medale i odznaczenia 
„Zasłużony dla województwa śląskiego”, a także statu-
etki za długoletnią współpracę z IMN. 
 Obszerną relację z jubileuszowej Gali zamieścimy w 
kolejnym numerze „Magazynu Hutniczego”.
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 18 maja odbyło się Walne Zebranie Delegatów Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal 
Poland S.A. w Krakowie, które miało wyjątkowy charakter z dwóch 
zasadniczych przyczyn, a mianowicie przypadającej 40 rocznicy 
powstania hutniczej organizacji oraz wyborów nowych władz związku 
na lata 2022-2026. 
 Jego pierwsza część poświęcona była sprawom organizacyjnym i 
podsumowaniu działalności organów statutowych Związku w 
upływającej kadencji, a także wyborom zarządu, komisji rewizyjnej i 
przewodniczącego oraz sprecyzowaniu najważniejszych zadań na 
najbliższą przyszłość.
 Po wprowadzeniu Sztandaru NSZZ Pracowników ArcelorMittal 
Poland i odśpiewaniu hymnu przewodniczący Krzysztof Wójcik powi-
tał serdecznie delegatów dziękując za liczne przybycie. Następnie minu-
tą ciszy zebrani uczcili pamięć zmarłych koleżanek i kolegów w okresie 
minionej kadencji. Prowadzenie konferencji delegaci powierzyli 
Wiesławie Kramarz i Kazimierzowi Curylle, a funkcję protokolantów 
Monice Mazurek i Stanisławowi Jabłońskiemu. Po zatwierdzeniu po-
rządku obrad i wyborach komisji: mandatowej, wyborczej, skrutacyjnej 
oraz uchwał i wniosków stwierdzono prawomocność Walnego Zebrania 
Delegatów NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland. Na 98 upraw-
nionych do głosowania delegatów obecnych na sali było 97. Tak duża 
frekwencja pokazała jak ważne dla krakowskich hutników było to 
wydarzenie. 

DOKOŃCZENIE NA STR.4

DOKOŃCZENIE NA STR.7

STAJEMY WOBEC 
NOWYCH WYZWAÑ

DOKOŃCZENIA NA STR.2

 5 maja ArcelorMittal ogłosił wyniki produkcyjno-
finansowe za 3 miesiące bieżącego roku. Wynika z 
nich, iż koncern wypracował 4,4 mld dolarów docho-
du i EBITDĘ na poziomie 5,1 mld dolarów, zmniej-
szając jednocześnie dług netto do 3,2 mld dolarów w 
porównaniu do  4 mld na koniec 2021 roku.
 Jak czytamy w komunikacie na początku wojny w 
Ukrainie spółka ogłosiła zawieszenie działalności w celu 
ochrony swoich pracowników i majątku. Od tego czasu 
powoli wznawia działalność i obecnie ponownie pracuje 
jeden z trzech wielkich pieców. Firma odnotowała w 
omawianym okresie również wyższy dochód netto w 
wysokości 4,1 mld USD (w porównaniu z 4,0 mld USD 
w 4 kwartale ubiegłego roku) w tym udziały Joint 
Venture i zysk netto z jednostek stowarzyszonych w 
wysokości 0,6 mld USD (w porównaniu z 0,4 mld USD). 

UROCZYSTA GALA 
JUBILEUSZOWA
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125 LAT WALCOWNI METALI „DZIEDZICE” SA.
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NAJWA¯NIEJSI S¥ LUDZIE... 

DOBRE WYNIKI I WYZWANIA 
DEKARBONIZACYJNE

Tradycyjne pasowanie na hutnika.

CZYTAJ NA STR 6-7

Uczestnicy obrad 204 Kwartalnej Konferencji Naukowo-Technicznej SITMN w Wiśle. 

Prezes Henryk Orczykowski.
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