
29 sierpnia został uzgodniony i zatwierdzony plan połą-
czenia trzech spółek zależnych Grupy Kapitałowej Cognor. 
Huta Stali Jakościowych S.A. w Stalowej Woli połączy się 
z firmami Profil S.A. z Krakowa oraz Walcownią Bruzdo-
wa Sp. z o.o. z Zawiercia.

Połączenie obu firm z Hutą Stali Jakościowych odbędzie się w sposób 
uproszczony, gdyż HSJ posiada ponad 90 proc. akcji Profilu,  jak rów-
nież 100 proc. udziałów w Walcowni Bruzdowej. 

 Przypomnijmy, że w lipcu ogłoszono również połączenie Ferrostalu 
Łabędy z Hutą Stali Jakościowych. Ma to nastąpić przez przeniesienie 
całego majątku gliwickiego producenta stali na rzecz huty w Stalowej 
Woli. Połączenie ma nastąpić bez podwyższenia kapitału zakładowego 
Huty Stali Jakościowych, gdyż jest ona udziałowcem Ferrostalu Łabędy. 
Ze względów organizacyjnych połączenie to nastąpić ma wcześniej niż 
połączenie HSJ ze spółkami Profil i Walcownia Bruzdowa.  (P)

Doroczna konferencja „Kok-
sownictwo” stanowi forum wy-
miany najnowszej wiedzy i do-
świadczeń praktycznych branży 
koksowniczej oraz przemysłów 
kooperujących z koksownictwem. 
Optymalizacja systemów techno-
logicznych, zintegrowane sterowa-
nie i kontrola oraz bezpieczeństwo 
ekologiczne to wyzwania stojące 
dzisiaj przed branżą koksowniczą.

W roku bieżącym obrady 
konferencji skupiać się będą 
na przeglądzie najnowszych 
rozwiązań technologicznych 
stosowanych w koksownictwie 
światowym, a także na proble-
matyce surowcowego zabezpie-
czenia produkcji koksu oraz 
przygotowania koksownictwa 
do spełnienia wymagań BAT 
Conclusions.

„MH”: Panie Prezesie! Trwają 
bilanse pierwszego półrocza 2016. 
Jak kształtowała się produkcja 
w BGH Polska i jakie osiągnęli-
ście wyniki ekonomiczne?

M.Spyra: Pierwsze 6 miesięcy 
bieżącego roku dla naszej spółki 
były zarówno pod względem pro-
dukcyjnym jak i finansowym cał-
kiem niezłe, choć dość dziwne. Dla-

czego? Już tłumaczę. Aby oceniać 
okres, o którym mówimy trzeba 
brać pod uwagę dwa nierozerwal-
ne aspekty tj. produkcyjny i finan-
sowy. Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z wyników produkcyjnych, które 
są znacznie lepsze od tych zakła-
danych w biznesplanie, natomiast 
z wyników ekonomicznych już 
mniej. W pierwszym półroczu od-
notowaliśmy kolejny z rzędu wzrost 
zamówień rzędu 10 procent. 

BEZ INWESTYCJI
NIE MA 

ROZWOJU!

STRUKTURALNE ZMIANY 
GRUPY COGNOR

POLSKI KOKS 
 BEZ hANdLU!

W 2015 roku wyprodukowano na świecie 1,623 mld 
ton stali surowej tj. o 2,8 proc. mniej niż rok wcześniej. 
Dług 30 największych producentów stali wyniósł aż 150 
mld dolarów, a chińskiego hutnictwa 500 mld dolarów. 
Zadłużanie się prowadzi do bankructwa firm, a dzia-
łalność wspierającą przemysł stalowy, bez radykalnej 
restrukturyzacji, nieskuteczną. Nadmiar mocy produk-
cyjnych według Białego Domu jest jednym z najważniej-

szych problemów światowej gospodarki. Chodzi głównie 
o chińskie stalownictwo, które od 2000 roku zwiększyło 
swoje moce wytwórcze o około 1 mld ton, zwiększając 
nadwyżkę tych mocy do 700 mln ton.

Czy za rok państwa G20 podejmą konkretne decyzje 
zmierzające do ograniczenia produkcji stali? Problem 
dotyczy głównie Chin, ale w krajach nie należących do 
G20 także powstają nowe moce wytwórcze.  (S)

Liderzy państw grupy G20 obradujący w chińskim mieście Hanzhou zapowiedzieli podjęcie  skoordyno-
wanych działań, aby rozwiązać problem nadprodukcji stali. Jednak o szczegółowych rozwiązaniach szefo-
wie 20 największych gospodarek świata mają zadecydować dopiero na przyszłorocznym szczycie.
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NASZA ROZMOWA

KOKSOWNICZY KONGRES 2016

PRZEGLĄd INNOWACYJNYCh TEChNOLOGII
ŚROdOWISKOWE WYMAGANIA BAT

NA SZCZYCIE G20 W ChINACh

NAdPROdUKCJA STALI 
KLUCZOWYM PROBLEMEM

DOKOŃCZENIE NA STR. 3 ZWIĄZKOWY fESTYN KRAKOWSKICh hUTNIKóW

 Wieloletnia tradycja dobrej organizacji, interesującego programu, 
licznych nagród sprawiają, że na Stadionie Hutnika spotykają się ty-
siące osób w każdym wieku, od przedszkolnego po emerytalny. Tak 
tworzą się i utrwalają niepowtarzalne więzi poza miejscem pracy. Na 
początku była to impreza z okazji Dnia Dziecka, ale z czasem zo-
stała powiązana z najważniejszym w roku wydarzeniem najmłod-
szych – rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Stąd wrześniowy 
termin i oczywiście charakter nagród, stanowiących w zasadzie 
doposażenie uczniów na nowy rok szkolny.

NAJMILSZĄ NAGROdĄ 
dZIECIĘCY UŚMIECh 

DOKOŃCZENIE NA STR. 5

Po raz 26 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
Pracowników ArcelorMittal Kraków zorganizował wspania-
łą imprezę dla swoich członków i ich rodzin, a przede wszyst-
kim z myślą o dzieciach. Przez te lata festyn dopracował się 
w środowisku renomy i cieszy się wielka popularnością.

Nagrody zwycięzcom sportowych konkurencji wręczają wiceprzewodnicząca Halina Szpakowska, 
 przewodniczący Krzysztof Wójcik i członek prezydium związku Włodzimierz Huk. 

ROZmOwA „mH”  
Z mARKIEm SpyRą  

CZłONKIEm ZARZąDu  
BGH pOlSKA w KATOwICACH

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu  i Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego – Oddział Karboche-
mii po raz 24 organizują w dniach 6 – 8 października 2016 w Ustro-
niu konferencję naukowo-techniczną „KOKSOWNICTWO 2016”.

Jastrzębska Spółka Węglowa usiłuje 
się wydostać z tarapatów dokonując m.in. 
zmian strukturalnych w handlu, który do-
tychczas należał do kompetencji jej spółki – 
córki Polskiego Koksu. 

Istota owych zmian polega na przeniesieniu 
struktur handlu węglem, koksem i komórek logi-
styki oraz spedycji do JSW, co ma umożliwić sko-
ordynowanie działań handlowych wobec klientów 
w jednym pionie.

Zdaniem wiceprezesa JSW ds. handlu Krzysztofa 
Mysiaka usprawni to proces decyzyjny i umożliwi 
elastyczne reagowanie na potrzeby rynku. Jaki bę-
dzie efekt owych zmian przekonamy się w przyszło-
ści. Co będzie z Polskim Koksem pozbawionym han-
dlu, w którym się wyspecjalizował? Podobno nowa 
formuła jego działalności jest wypracowywana.  (S)


