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  World Steel Association opublikowało raport produkcji stali w świecie, z którego wynika, iż w 
maju 2022 roku w 64 krajach zrzeszonych w Stowarzyszeniu obejmujących 98 proc. światowej 
produkcji, wyprodukowano 169,5 mln ton stali surowej, co oznacza spadek o 3,5 proc w stosunku 
do maja 2021 roku. 

 „MH”: Panie Prezesie. Mamy 
za sobą rekordowy rok 2021 oraz 
bardzo dobre I półrocze roku 2022. 
Proszę o podsumowanie ostatnich 
6 miesięcy działalności Grupy Ka-
pitałowej Cognor. 
 P.Sztuczkowski: Odnosząc się 
do pierwszego półrocza 2022, które 
według wstępnych analiz będzie dla 

naszej grupy rekordowe, trzeba 
cofnąć się w czasie do roku ubieg-
łego, w którym wypracowaliśmy 
przychody na poziomie ponad 2,8 
mld złotych i zysk netto w wysokości 
ponad 342 mln złotych.  EBITDA 
wyniosła 519,58 mln zł, co oznacza 
3,5-krotny przyrost  rok do roku.
 Tak duża dynamika wzrostu na-
szych przychodów i zysków, to efekt 
wielu czynników.

  Największe spadki w maju 
odnotowała Rosja, Kraje Wspólnoty 
Niepodległych Państw i Ukraina, które 
według danych szacunkowych wypro-
dukowały 7,4 mln ton stali (-19,1 
proc). 
 Równie duży regres produkcji 
odnotowano w Afryce  -18,9 proc. (1,1 
mln ton), na Bliskim Wschodzie -10 
proc. (3,5 mln ton), a także w Unii 

Europejskiej - 6,8 proc. (12,9 mln ton) 
oraz Ameryce Północnej - 4 proc. (9,9 
mln ton). Pozostałe regiony świata 
także na minusie: Ameryka Połud-
niowa -2,8 proc, Azja i Oceania -1,7 
proc., pozostałe kraje Europejskie -1,7 
proc..
 Przez pierwsze 5 miesięcy bieżą-
cego roku w świecie wyprodukowano 
791,8 mln ton stali surowej, co oznacza 

spadek o 6,3 proc.. Największy odno-
towano w Rosji, Ukrainie i Wspól-
nocie Niepodległych Państw, które 
wyprodukowały 38,4 mln ton (-13,1 
proc). Duży spadek produkcji zali-
czyły również Afryka - 7 proc. (6,1 mln 
ton), Azja i Oceania - 6,5 proc. (582 
m,.n ton) oraz  Bliski Wschód - 6,1 
proc. (17 mln ton).

NASZA ROZMOWA HUTNICTWO SPOWALNIA

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.    

 20 czerwca 2022 roku w Katowicach odbyło się 
sprawozdawczo-wyborcze XXXVII Walne Zgromadzenie 
Członków Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej 
podczas którego podsumowano działalność tej orga-
nizacji samorządu gospodarczego w minionej kadencji, 
wybrano nowe władze, a także nakreślono plany na naj-
bliższe trzy lata. Prezesem zarządu został Mirosław 
Motyka, a dotychczasowy prezes Stefan Dzienniak został 
przewodniczącym Rady Izby.
 Obrady rozpoczęto od kwestii formalnych, czyli 
wyboru przewodniczącego Walnego, którym został Jerzy 
Kozicz prezes CMC Poland, a także Komisji Skrutacyjnej 
(Marek Piątek – ArcelorMittal Tubular Products Kraków
i Anna Oświęcimska – Liberty Commercial); Komisji 
Wyborczej (Zdzisław Ruszkiewicz – Przedsiębiorstwo 
Usług Wodociągowych HKW i Dariusz Krawczyk - 
HIPH); Komisji Uchwał i Wniosków (Anna Hanusiak – 
Hansped Transport i Spedycja A.Hanusiak-Tatarska i Mar-
ta Zagórska – HIPH). Po stwierdzeniu prawomocności 
obrad głos zabrał prezes HIPH Stefan Dzienniak.
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Członkowie hutniczej organizacji samorządu gospodarczego dokonali podsumowania działalności 
i wybrali nowe władze na 3 letnią kadencję, która zapowiada się bardzo pracowicie. 

65 LAT STO£ECZNEJ HUTY

DOKOŃCZENIE NA STR.2

 Huta ArcelorMittal Warszawa Sp. z o. o. będąca kontynua-
torką tradycji Huty Warszawa obchodzi w roku bieżącym jubileusz 
65-lecia. Powstała w stolicy huta była ważnym elementem rozwoju 
Bielan i jedyną w tej części kraju znaczącą przedstawicielką branży 
hutniczej. Pomimo wielu wyzwań minionych dekad zakład stale się 
rozwija i znakomicie radzi sobie na rynku wyrobów stalowych.
 Z okazji jubileuszu, dziś na naszych łamach, przybliżamy  historię 
warszawskiej huty, będącej dziś częścią największego światowego 
koncernu ArcelorMittal, której uruchomienie odbyło się w 1957 roku. 
 Głównym ośrodkiem hutnictwa po II wojnie światowej w Polsce 
był oczywiście Górny Śląsk, a później także za sprawą budowy 
Kombinatu w Nowej Hucie Małopolska. W ramach ogłoszonego planu 
6-letniego (1950-1955) zdecydowano o powstaniu huty stali na war-
szawskich Młocinach. Stolicy brakowało wcześniejszych doświadczeń, 
a tym bardziej tradycji w tej branży przemysłowej dlatego też do stolicy 
ściągano specjalistów z całego kraju. 

DOKOŃCZENIE NA STR.4

SZCZEGÓLNEJ
TROSKI 

SPADEK PRODUKCJI I S£ABN¥CY POPYT

DOKOŃCZENIA NA STR.4

 KGHM znalazł się wśród 10 najbardziej atrak-
cyjnych pracodawców w Polsce wg raportu Rand-
stad Employer Brand Research 2022. Miedziowy 
gigant uplasował się na czwartym miejscu i jest naj-
wyżej ocenioną spółką skarbu państwa. Dodatkowo 
w sektorze „surowce i paliwa” firma zajęła pierwsze 
miejsce.
 W ubiegłym roku KGHM w tym zestawieniu zajął 7. 
miejsce jako atrakcyjny pracodawca. Spółka została 
doceniona wówczas za najlepsze wynagrodzenia oraz 
benefity. W tym roku doszła również stabilność 
zatrudnienia i przyjazna atmosfera w pracy. Miedziowy 
gigant jest największym pracodawcą na Dolnym Śląsku  
zatrudniającym ponad 18,5 tys. pracowników. W Grupie 
Kapitałowej pracuje ponad 34 tys. osób.
 Jak podkreśla prezes KGHM Marcin Chludziński: 
Pracownicy to filar naszej strategii. Zaangażowanie 
załogi, sprawne przywództwo i przekonanie, że cele stra-
tegiczne są osiągalne i warte wysiłku prowadzi w ostat-
nich latach do historycznie najwyższych wyników pro-
dukcyjnych i finansowych 
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REKORDOWE WYNIKI 
ZAWIERCIAÑSKIEJ HUTY 

W CMC POLAND

 CMC Poland w Zawierciu należąca do amerykańskiej grupy 
Commercial Metals Company w zakończonym 31 maja III kwartale 
roku wypracowała dochód na poziomie ponad 484 mln dolarów, w 
porównaniu do 284 mln rok do roku. Wzrost wolumenu sprzedaży 
wyniósł prawie 18 proc., a skorygowana EBITDA wyniosła 120,9 mln 
dolarów, co oznacza wzrost o 142 proc.  
 Komentując wyniki grupy prezes CMC Barbara R. Smith powie-
działa: Trzeci kwartał zamknęliśmy kolejnymi znakomitymi wynikami 
finansowymi dla naszej spółki, co było poparte dobrymi wynikami ope-
racyjnymi i stabilnymi warunkami rynkowymi w naszych kluczowych 
obszarach geograficznych. Jestem niezwykle dumna z osiągnięć finan-
sowych CMC w tym kwartale, zwłaszcza w Europie. Pracownicy CMC w 
Polsce otworzyli swoje domy udzielając pomocy uciekającym przed wojną 
w Ukrainie. Nasz zespół wypracował rekordowy, skorygowany kwartalny 
wskaźnik EBITDA, który odpowiadał prawie najlepszym rocznym wyni-
kom w historii europejskiego segmentu CMC.  
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