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W piątek, 20 maja, poznamy laureatów nagrody „Bene-
dykta” 2015. Uroczystość wręczenia statuetek odbędzie się 
o godzinie 17.00 w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia w Koninie. Zapraszamy! 

aluminium, przekraczając docelo-
wą zdolność produkcyjną” – czyta-
my w jubileuszowym wydawnictwie.

Zamknięcie elektrolizy 
otworzyło nowy rozdział

Rzeczywistość bywa brutalna. 
To powiedzenie można odnieść do 
elektrolizy, wobec której – po wielo-
krotnych analizach i rozważeniu róż-
nych scenariuszy – 4 listopada 2008 

roku zarząd Impexmetalu SA podjął 
uchwałę w sprawie zamknięcia. Zde-
cydowały o tym względy ekonomicz-
ne – wysokie ceny energii elektrycz-
nej, stanowiącej około 40 procent 
kosztów produkcji elektrolizy. Łącz-
nie przez wszystkie lata wyprodu-
kowano dwa miliony czterdzieści 
cztery tysiące ton aluminium.

– Huta Aluminium Konin skoń-
czyła się wraz z zamknięciem wydzia-
łu elektrolizy. Dzisiaj posługujemy się 
nazwą Aluminium Konin. Naszym 
podstawowym wydziałem jest wal-
cownia. Produktem są blachy i taśmy 
z aluminium i stopów. W ramach 
przeobrażeń połączyliśmy się ze 
spółką giełdową Impexmetal. Odtąd 
pełna nazwa to Impexmetal SA Alu-
minium Konin – powiedział nam Jan 
Woźniak, prezes firmy. 

są wśród Francuzów 
i niemców

Jak wygląda dzisiaj huta? – Je-
steśmy największą walcownią w 
Polsce. I rzeczywiście nowoczesną. 
Dostarczamy wyroby do przemysłu 

samochodowego. Na prawie 90 ty-
sięcy ton sprzedanych w ubiegłym 
roku, ponad 20 tysięcy trafiło do 
przemysłu samochodowego. Nasze 
aluminium jeździ w chłodnicach 
samochodów wszystkich marek na 
świecie. Tym się właśnie możemy 
pochwalić. Jesteśmy też głównym 
dostawcą największego na świe-
cie producenta zakrętek do napo-
jów alkoholowych, a to tak zwany 

przemysł opakowaniowy. To bar-
dzo trudny wyrób, ale z sukcesem 
znaleźliśmy sobie miejsce wśród 
konkurencji z Francji czy Niemiec. 
Nasz materiał uważany jest za naj-
lepszy w Europie. Dlatego mamy 
podstawę, by twierdzić, że jesteśmy 
nowoczesną firmą. Zatrudniamy 
kilkudziesięciu inżynierów, którzy 
pracują nad poprawą jakości i nad 
produktami o nowych własnościach 
– mówił Jan Woźniak.

125 milionów 
na modernizację

Modernizacja zakładu rozpoczęła 
się tuż po wspomnianych przemia-
nach. Chodziło o to, by zmienić i 
umocnić swoją pozycję. – Byliśmy na 
socjalistycznym rynku, gdzie robili-
śmy na przykład izolacje na dachy i 
zderzyliśmy się ze zmianami gospo-
darczymi. Te rynki upadły i musieli-
śmy szukać nowego miejsca, zmienić 
jakość produkcji. Na początku lat 
90. zaczęliśmy inwestycje. W naszym 
kalendarium to wszystko widać. To 
był dosyć długi proces, który miał 

zawsze na celu poprawę jakości, wy-
produkowanie nowego asortymentu, 
zwiększenie mocy produkcyjnych 
i poprawę konkurencyjności. Żeby 
inwestowanie w walcownię się spła-
ciło, trzeba było wyprodukować ma-
teriał lepszy, ale też i więcej. Inaczej 
te nasze przedsięwzięcia by się nie 
zwróciły – wyjaśniał Jan Woźniak.

W latach 2016-2017 na inwestycje 
przewidziano 125 mln zł. W lutym za-
kończono rozbudowę hali walcowni, 
która powiększyła się o 4.500 mkw. W 
kwietniu zamontowano piłę do cięcia 
wlewków. A to tylko część zmian. – W 
ostatnich latach zmodernizowaliśmy 
walcarkę. Dzięki temu w ubiegłym 
roku sprzedaliśmy 86 tysięcy ton 
naszego produktu, a te inwestycje, 
które mamy dzisiaj, pozwolą nam 
docelowo osiągnąć sprzedaż 100 ty-
sięcy ton wyrobów w najbliższych 
latach. Celem jest zwiększenie ilości 
wyrobów cienkich, czyli głównie do 
przemysłu samochodowego i opako-
waniowego. Budujemy silną firmę, 
która ma zdolność do dalszego roz-
woju, gwarantuje akcjonariuszom 
trwały zysk, a załodze stabilność 
pracy. Dzisiaj zatrudniamy około 
700 osób. W związku z inwestycjami 
w tym roku zwiększymy zatrudnie-
nie o około 20-30 osób. I tak będzie-

my je utrzymywali – zapewniał pre-
zes Woźniak.

odlewnia też nowoczesna
Po zamknięciu elektrolizy huta nie 

produkowała wlewków (wsadów do 

pieca). Kupowała je w Niemczech, 
Rosji i Rumunii. – Teraz mamy zgo-
dę rady nadzorczej, by w roku 2016 
i 2017 zwiększyć zdolności produk-
cyjne wlewków tak, abyśmy byli w 
produkcji wsadu na walcownię sa-
mowystarczalni. Zwiększamy zdol-
ność odlewni. W następnym etapie 
zamierzamy produkować do 150 
tysięcy ton wlewków rocznie – mó-
wił Jan Woźniak. Firma zamierza sta-
rać się o dofinansowanie inwestycji. 
– Przewidywana kwota nakładów 
na ten cel wynosi około 30 mln zł – 
tłumaczył prezes.

rekordowy rok 2015
Trzeba dodać, że ubiegły rok był 

dla huty rekordowy. – Produkcja 
była najwyższa w historii – wynio-
sła 86.283 tony wyrobów walco-
wanych, a wlewków 107.532 tony. 
Osiągnęliśmy zysk w wysokości 
około 50 mln zł – podkreślał prezes.

Z okazji jubileuszu 50-lecia fir-
ma przygotowała kilka imprez. 20 
maja odbędzie się uroczysta gala. 3 
czerwca zaplanowane jest spotkanie 
z byłymi zasłużonymi pracownikami. 
W październiku odbędzie się konfe-
rencja Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Metali Nieżelaznych, 
organizowana przez Instytut Metali 

Nieżelaznych. Głównym tematem ma 
być działalność huty i jej jubileusz. 
Z okazji 50-lecia działalności firma 
wydała też książkę, w której przedsta-
wiona została cała historia przedsię-
biorstwa wraz ze zdjęciami.

Aluminium z konińskiej huty 
jeździ w autach na całym świecie

Jedno z największych konińskich przedsiębiorstw rozpoczęło działalność dokładnie 14 lipca 1966 roku. Przez 50 lat różnie układały się 
jego losy. Chwilami funkcjonowało w niełatwych dla przemysłu czasach. Przez te wszystkie lata zatrudniało łącznie ponad 11.000 osób 
z Konina i okolic. Dzisiaj supernowoczesny zakład produkuje najwyższej jakości blachy i taśmy z aluminium i stopów. Ciągle się rozbu-
dowuje. Bije rekordy produkcji i zysków. Obecnie zatrudnia około 700 osób. W tym roku zamierza przyjąć kilkadziesiąt kolejnych. Stara 
się o unijne dotacje, bo rozbudowę takiej firmy liczyć trzeba w milionach. Jego aluminium jeździ w chłodnicach samochodów wszystkich 
marek na świecie. Jest też głównym dostawcą blachy dla największego na świecie producenta zakrętek do napojów alkoholowych. Taką 
wyjątkową, 50-letnią działalnością, może pochwalić się Impexmetal SA Aluminium Konin, przez mieszkańców od lat nazywany hutą, no-
minowany do nagrody „Benedykta”.

Jan Woźniak, członek zarządu Impexmetal SA, dyrektor zarządzający 
Impexmetal SA Aluminium Konin 

Blacha z zakładu znajduje się w chłodnicach prawie wszystkich 
samochodów na świecie

Milena
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m.fabisiak@przegladkoninski.pl

Firma ruszyła 50 lat temu
14 lipca 1966 roku rozpoczęła 

działalność w naszym mieście Huta 
Aluminium Konin. Data to znacząca, 
bo był to kolejny duży zakład pracy 
dla mieszkańców naszego regio-
nu. Zatrudniano w nim wtedy 1.507 
osób. 14 lipca o godzinie 8.00 po raz 
pierwszy zasilono 96 elektrolizerów 
hali „A” energią elektryczną. „Nie 
produkowano jeszcze w tym czasie 
aluminium, bowiem cała energia 
elektryczna zużywana była na wy-
tworzenie ciepła potrzebnego do 
rozpuszczenia bryłek surowej masy 
anodowej oraz spieczenia jej w lite 
bloki węglowe, stanowiące dodatnią 
elektrodę dla każdego elektrolize-
ra. 20 lipca 1966 roku odbyła się 
oficjalna uroczystość przekazania 
huty do eksploatacji z udziałem 
premiera rządu Józefa Cyrankie-
wicza” – czytamy w specjalnym wy-
dawnictwie z okazji 50-lecia firmy. 

Były gąski i granulki
Pierwsze 42 tony aluminium wy-

produkowano i przewieziono do od-
lewni w sierpniu 1966 roku. Do końca 
roku wyprodukowano 7.117 ton. Rok 
później były to już 42.404 tony alu-
minium. Metal był przetwarzany w 
wydziale odlewni w tzw. gąski (każda 
ważyła około 15 kg). Zaczęto pro-
dukować także tzw. granulki (małe, 
kilkugramowe kulki, stosowane jako 
odtleniacze w procesach stalowni-
czych). „W drugiej połowie 1968 
roku pojawiły się plany zwiększenia 
produkcji w drodze modernizacji 
anod. Koncepcję opracowano w 
wydziale elektrolizy. Pomyślne wy-
niki eksperymentów zaowocowały 
rozpoczęciem modernizacji pod ko-
niec 1969 roku. Trwała ona do koń-
ca 1972 roku. W jej trakcie, w 1970 
roku, wyprodukowano 48.055 ton 


