
W okolicznościowym wystąpieniu 
Jan Woźniak przedstawił najważniejsze 
wydarzenia z historii przedsiębiorstwa. 
– Wszystko zaczęło się w końcu lat 50. 
dwudziestego wieku, kiedy władze pań-
stwowe zaczęły myśleć o budowie drugiej 
– po Skawinie – huty aluminium w Polsce. 
Dyskusje nad wyborem miejsca zakoń-
czyła uchwała Komitetu Ekonomicznego 
Rady Ministrów z 10 listopada 1959 roku, 
ustalająca lokalizację w rejonie Konina. 
Wybór ten podyktowany został przede 
wszystkim produkcją energii elektrycznej 
w miejscowych elektrowniach, pracują-
cych w oparciu o węgiel brunatny wydoby-
wany w lokalnych złożach. Chodziło także 
o stworzenie miejsc pracy dla przeludnio-
nej podkonińskiej wsi. W grudniu 1960 
utworzono przedsiębiorstwo państwowe 
pod nazwą Huta Aluminium „Konin”. 

Pierwszym etapem była budowa elektro-
lizy aluminium i odlewni. Elektroliza była 
budowana w oparciu o licencję francuskiej 

firmy,,Pechiney”, na owe czasy europej-
skiego lidera w tej branży. Projektowana 
zdolność produkcyjna wynosiła około 
50 000 ton aluminium elektrolitycznego 
rocznie. 20 lipca 1966 roku odbyła się 
oficjalna uroczystość przekazania huty 
do eksploatacji, z udziałem premiera 
rządu Józefa Cyrankiewicza. 

Elektroliza była miejscem, w którym 
panowały trudne warunki pracy. Pomimo 
wysiłków naszych inżynierów i załogi, huta 

nie spełniała norm środowiska pracy, prze-
kraczała też dopuszczalne wartości emisja 
gazów. W związku z powyższym 20 lipca 
1992 roku Główny Inspektor Pracy poin-
formował o zamiarze zamknięcia elektro-
lizy z powodu przekroczenia najwyższych 
dopuszczalnych stężeń węglowodorów 
aromatycznych i benzoapirenu w halach. 
Zapowiedź ta była mocnym bodźcem do 
podjęcia decyzji o jej modernizacji. Przy-
jęto program udoskonalenia eksploato-
wanego elektrolizera Söderberga poprzez 
wdrożenie technologii anody z suchą masą, 
zmianę sposobu i urządzeń do obróbki 
i zasilania elektrolizerów tlenkiem glinu, 
wymianę sprzętu komputerowego i syste-
mu automatyki. Działania te zakończyły 
się sukcesem, nastąpiła nie tylko poprawa 
warunków pracy, zmniejszenie emisji, ale 
także znacząca poprawa efektywności. 
Osiągnięte efekty spotkały się z uznaniem 
Głównego Inspektora Pracy i spowodo-
wały odstąpienie od zamiaru zamknięcia 
elektrolizy, stały się także podstawą do de-
cyzji Wojewody Konińskiego z 2 stycznia 
1996 roku zmniejszającej strefę ochronną 
huty z 6792 do 238 ha. Kolejnym efektem 
było wykreślenie Huty z dniem 30 grudnia 
1997 roku z tak zwanej listy trucicieli,,,Li-
sty 80” najbardziej uciążliwych zakładów 
dla środowiska w skali kraju. 

Rzeczywistość bywa brutalna. To powie-
dzenie można odnieść do naszej elektrolizy. 
Pomimo wielu sukcesów w zakresie ochro-
ny środowiska i poprawy efektywności, na 
skutek wzrostu cen energii elektrycznej, 
produkcja aluminium stała się nieopłacal-
na. Z tego to powodu – 4 listopada 2008 
roku podjęto decyzję o zamknięciu elektro-
lizy, która została wyłączona 4 lutego 2009 
roku, po 43 latach. Łącznie przez wszystkie 
lata działalności elektrolizy wyprodukowa-
no 2 mln 44 tysiące ton aluminium. 

Ambicją dyrekcji huty i załogi było 
nie tylko produkować aluminium elek-
trolityczne, ale produkować z niego 
wyroby wysoko przetworzone. Po uru-
chomieniu elektrolizy rozpoczęto więc 

starania o budowę Walcowni Blach 
i Taśm. Starania te zostały uwieńczone 
powodzeniem. W marcu 1968 Komitet 
Ekonomiczny Rady Ministrów zatwier-
dził projekt wstępny budowy walcowni 
blach i taśm, do budowy walcowni przy-
stąpiono już w następnym miesiącu. 

9 stycznia 1972 roku przeprowadzono 
na walcarce gorącej pierwszą udaną próbę 
walcowania, a oficjalnie do użytku walcow-
nię oddano 22 września 1972 roku. 

Początek przemian gospodarczych to 
trudny okres dla huty. Nastąpił wtedy 
gwałtowny spadek popytu krajowego, 
produkcja spadła do poziomu 25-30 ty-
sięcy ton rocznie. Huta nie była przy-
gotowana do sprzedaży eksportowej, 
a jakość wyrobów nie spełniała wymogów 
klientów zagranicznych. Aby uratować 
przedsiębiorstwo przed upadkiem zarząd 
huty podjął decyzje o jej restrukturyzacji. 
Pierwszym działaniem było przekształ-
cenie Przedsiębiorstwa Państwowego 
w Spółkę Akcyjną. Po przekształceniu 
rozpoczął się proces przebudowy orga-
nizacji, zmniejszenia zatrudnienia, wy-
dzielenia spółek zaplecza remontowego 
i modernizacji urządzeń umożliwiającej 
poprawę jakości i efektywności. 

Ważnym etapem była prywatyzacja, 29 
grudnia 1995 roku giełdowa spółka ak-
cyjna Impexmetal kupiła 75 proc. akcji 
Huty Aluminium Konin. Po prywatyzacji 
rozpoczął się intensywny okres moderni-
zacji urządzeń, których skutkiem była 
poprawa jakości wyrobów i wzrost pro-
dukcji i sprzedaży do około 50 000 ton 
na rok. Eksport wyrobów wynosił około 
50 proc. produkcji. 

W 2001 roku uruchomiono produkcję 
taśm platerowanych do przemysłu sa-
mochodowego. Dziś wyroby te stanowią 
prawie 20 proc. naszej produkcji, i są po-
wodem do dumy ze względu na wysokie 
zaawansowanie technologiczne. Może-
my śmiało powiedzieć, że w wymienni-
kach ciepła niemal wszystkich marek 
samochodów produkowanych w Europie 
jeździ konińskie aluminium – mówił dy-
rektor Jan Woźniak.

Działania modernizacyjne pozwoliły 
zwiększać nasze zdolności produkcyjne, 
poprawiać efektywność spółki, doskonalić 

wyroby i rozwijać nowe technologie Wal-
cownia ruszyła w 1972 roku produkując 
3 097 ton. W 2004 osiągnięto 70 000 ton, 
a w roku ubiegłym wyprodukowaliśmy 
i sprzedaliśmy 86 000 ton blach i taśm 
z aluminium i jego stopów, z czego po-
nad 50 proc. na eksport. Od 1972 roku 
do końca 2015 roku wyprodukowano 
łącznie ponad 2,3 
mln ton wyrobów 
walcowanych. Od-
lewnia – dzięki 
przeprowadzonym 
inwestycjom – osią-
gnęła zdolność pro-
dukcyjną wynoszącą 
ponad 100 tysięcy 
ton bloków. W roku 
ubiegłym, po raz 
pierwszy w historii 
sprzedaż przekro-
czyła wartość 1 mi-
liarda złotych. 

Załoga Alumi-
nium Konin liczy 
obecnie około 700 
osób i na podobnym 
poziomie utrzyma 
się w najbliższych 
latach. Dla po-
równania podam, 
że pięćdziesiąt lat 
temu w hucie pra-
cowało 1507 osób, 
w rekordowym pod względem zatrud-
nienia 1973 roku – 2670. Do 2016 roku 
w hucie w sumie pracowało ponad 11 
000 osób.

Obecnie w przedsiębiorstwie trwa kolej-
ny, trzyletni program inwestycyjny, rozpo-
częty w 2015 roku. Ma na celu zwiększe-
nie zdolności produkcyjnych walcowni do 

100 000 ton na rok, zwiększenie produk-
cji taśm do przemysłu samochodowego, 
blach cienkich na zakrętki do butelek. 
Zwiększmy także możliwości produkcyj-
ne odlewni bloków. 

Aluminium Konin od 1 lipca 2008 roku 
funkcjonuje w ramach struktury organi-
zacyjnej Impexmetal SA. W ciągu 50 lat 
huta zmieniała nazwę, właścicieli, ale była 
i jest mocno związana ze środowiskiem 
Konina i regionu konińskiego, była i jest 
jednym z najważniejszych pracodawców 
w regionie. Wywierała istotny wpływ na 
życie i funkcjonowanie miasta i regionu. 
Wybudowała około pół tysiąca mieszkań, 
ośrodek wypoczynkowy w Mikorzynie, 
hotel pracowniczy, żłobek, 3 przedszkola. 
Klub,,Hutnik” był przez wiele lat miej-
scem chętnie odwiedzanym przez koni-
nian z okazji organizowanych imprez. 
Przedsiębiorstwo przez wiele lat wspie-
rało Fundację Ochrony Zdrowia,,Sanus”. 
Z jego istnieniem nierozerwalnie związa-
ne są dzieje Zespołu Szkół Technicznych 
i Hutniczych. Utworzenie Szkoły wyni-
kało wprost z konieczności zaspokojenia 
potrzeb na wykwalifikowanych pracow-
ników, to absolwenci tej szkoły stanowili 
trzon załogi Huty. Kształcenie kadr w tej 
szkole zostało w minionym roku wzno-
wione i mam nadzieję, że współpraca bę-
dzie się rozwijała. 

Nie byłoby tych 50 lat, i nowocze-
snego dziś przedsiębiorstwa gdyby nie 
ludzie, często wybitne jednostki, którzy 
hutę budowali i pracowali w niej od po-
czątku, przekazując swoją wiedzę i do-
świadczenie następcom. Aby nie zagi-
nęła pamięć o tych, bez których wkładu 
nie było dzisiejszego jubileuszu, wyda-

liśmy książkę, zawierającą wspomnienia 
budowniczych huty, uczestników uru-
chomienia elektrolizy i walcowni oraz 
innych wydarzeń, które z biegiem lat 
nabierają historycznego znaczenia.

Na zakończenie wystąpienia Jan Woź-
niak serdecznie podziękował wszystkim, 
którzy w przeszłości i obecnie wywierali 
i wywierają istotny wpływ na dzisiejszy 
kształt przedsiębiorstwa.

W trakcie uroczystości dwoje pra-
cowników spółki: Magdalena Fleśman 
i Paweł Tokłowicz otrzymało odznaki 
honorowe,,Za zasługi dla miasta Koni-
na” z rąk prezydenta miasta Konina Jó-
zefa Nowickiego i przewodniczącego rady 
miasta Konina Wiesława Steinke. 

W dowód uznania za długoletnią, nie-
przerwaną i wyróżniającą się pracę od-
znaki honorowe „Zasłużony dla Alumi-
nium Konin” przyznano 11 pracownikom. 
Otrzymali je: Aleksandra Opielska, An-
drzej Dąbrowski, Grzegorz Grembka, Ro-
man Kordylewski, Henryk Latowski, Ta-
deusz Nowinowski, Rafał Pechman, Jerzy 
Szabelski, Piotr Szczepanowski, Krzysztof 
Szymczak, Jarosław Ślugaj. 

Pamiątkowymi statuetkami uhonoro-
wano także kilkunastu wieloletnich do-
stawców surowców i materiałów do pro-
dukcji oraz odbiorców wyrobów gotowych.

W trakcie uroczystości nie zabrakło ży-
czeń z okazji jubileuszu i sukcesów w przy-
szłości. Złożyli je między innymi senatoro-
wie RP Margareta Budner i Piotr Florek, 
prezydent miasta Konina Józef Nowicki 
oraz Arkadiusz Krężel w imieniu Grupy 
Boryszew Impexmetal. 

Doniosłym wydarzeniem jubileuszowej 
uroczystości było wręczenie statuetki,,Be-
nedykta” dla Impexmetal SA Aluminium 
Konin. Statuetka jest materialnym wyra-
zem wyróżnienia przyznawanego od 19 
lat przez redakcje „Przeglądu Konińskie-
go” osobom i instytucjom, które swoja 
działalnością, osiągnięciami, praca i ta-
lentem rozsławiają Konin i region koniń-
ski. Impexmetal SA Aluminium Konin 
jest pierwszym przedsiębiorstwem, które 
„Benedykta” otrzymało. 

LESZEK CZAJOR

CZAS WIELKICH PRZEMIAN 
NA DRODZE DO NOWOCZESNOŚCI

Pół wieku temu, w 1966 roku, rozpoczęła się produkcja alumi-
nium elektrolitycznego w Hucie Aluminium ,,Konin”. Obecnie 
przedsiębiorstwo nosi nazwę Impexmetal SA Aluminium Konin. 
Jubileuszowa uroczystość, połączona z obchodami Dnia Hutnika, 
odbyła się 20 maja 2016 roku. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 
władz Impexmetal SA i Boryszew SA, parlamentarzyści, reprezen-
tanci władz samorządowych, kontrahenci, przedstawiciele lokalnych 
przedsiębiorstw i instytucji, pracownicy przedsiębiorstwa. Gospoda-
rzami uroczystości byli Małgorzata Iwanejko prezes zarządu Impe-
xmetal SA i Jan Woźniak, członek zarządu Impexmetal SA, dyrektor 
zarządzający Impexmetal SA Aluminium Konin. 

50lat

Zasłużeni dla miasta Konina – Magdalena Fleśman  
i Paweł Tokłowicz w towarzystwie prezydenta miasta 
 Józefa Nowickiego i przewodniczącego rady miasta  

Wiesława Steinke.

Pracownikom huty odznaki honorowe „Zasłużony dla Aluminium Konin” wręczają zarząd 
Impexmetalu z prezes Małgorzatą Iwanejko i wiceprezesem Janem Woźniakiem.

Jan Woźniak tuż po wręczeniu  
prestiżowej nagrody – statuetki „Benedykta”.

Pamiątkowe zdjęcie uhonorowanych wieloletnich kontrahentów huty.

•  10 listopada 1960 – Uchwała 434/59 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów ustalająca 
lokalizację huty aluminium w rejonie Konina.  
•   Grudzień 1960 – Zarządzenie nr 185 Ministra Przemysłu Ciężkiego, mocą którego tworzone 

jest przedsiębiorstwo państwowe pod nazwa Huta Aluminium ,,Konin” w Budowie z terminem 
rozpoczęcia działalności od 1 stycznia 1961 roku.  

• 1 kwietnia 1961 – Załoga huty liczy 15 osób.  
• 1 sierpnia 1961 – Rozpoczynają pracę koparki niwelujące teren budowy.  
•  Październik  – Kupno licencji od francuskiej firmy Pechiney.  
• 13 maja  1962 – Pierwsze obchody Dnia Hutnika.  
•  Kwiecień 1963 – Rozpoczęcie budowy hal elektrolizy. 
• Lipiec 1963  – Zatwierdzenie projektu wstępnego Huty Aluminium ,,Konin”.  
•   20 lipca 1966 – Rozruch i oddanie do eksploatacji głównych obiektów produkcyjnych (elektroliza, 

odlewnia I, regeneracja).  
•  26 lipca  – Komisja Planowania przy Radzie Ministrów podejmuje decyzję o budowie walcowni 

blach aluminiowych w Hucie Aluminium ,,Konin”.  
• 1966 – Wyprodukowano 7117 ton aluminium.
• 1 lipca 1968 - Rozpoczęcie budowy walcowni blach i taśm aluminiowych.  
• 1970 – Wyprodukowano 48 055 t aluminium, przekraczając docelową zdolność produkcyjną. 
•   19 października 1971 – Odlanie pierwszego w kraju wlewka aluminiowego o przekroju  

300 x 1500 x 5000 mm.  
•  9 stycznia 1972 – Pierwsza udana próba walcowania taśmy aluminiowej na walcarce gorącej.  
• 18 stycznia 1979 - Wyprodukowanie 250-tysięcznej tony aluminiowych wyrobów walcowanych. 
• 24 sierpnia 1984 - Wyprodukowanie półmilionowej tony wyrobów walcowanych.  
•  13 grudnia 1991  – Prezes Rady Ministrów podejmuje decyzję o przekształceniu Huty Aluminium 

,,Konin” w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.  
•  Listopad 1994 – Wystąpienie zarządu spółki do ministra przekształceń własnościowych  

z wnioskiem o wszczęcie i prowadzenie postępowania prywatyzacyjnego drogą kapitałową.  
• 29 grudnia 1995 - Impexmetal SA kupuje 75% akcji Huty Aluminium ,,Konin” SA.
•  1995 – Wyprodukowanie, po raz pierwszy w historii huty, ponad 50 000 ton aluminium 

elektrolitycznego w czasie 12 miesięcy. 
•   Styczeń 1996 – Wobec istotnego zmniejszenia emisji fluoru wojewoda koniński podejmuje decyzję 

o zmniejszeniu strefy ochronnej huty z 6792 ha do 238 ha.   
•   Grudzień 1997 – Po zmodernizowaniu Wydziału Elektrolizy oraz wykonaniu zamkniętego obiegu 

wody i ścieków, oraz istotnej poprawy warunków pracy decyzją Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska huta zostaje wykreślona z listy 80  zakładów o największym  
negatywnym oddziaływaniu na środowisko kraju.  

•  2005 - huta wyprodukowała i sprzedała w 2005 roku 72 tysiące ton wyrobów walcowanych \
•   Początek listopada 2008 – Decyzja o zamknięciu w 2009 roku elektrolizy spowodowana wzrostem 

o ponad 50% ceny oferowanej na 2009 rok energii elektrycznej (stanowiącej około 40% kosztów 
produkcji elektrolizy) oraz spadkiem notowań aluminium na LME.  

•  4 lutego 2009 – Po wyłączeniu ostatnich zespołów elektrolizy, Huta Aluminium „Konin”  
kończy, po 43 latach, produkcję aluminium.  

•  2015 - Rekordowa sprzedaż ponad 86 tysięcy ton wyrobów gotowych. 

Z kart historii


