


Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa

Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa (Polish Steel 

Association) zrzesza krajowych producentów stali, firmy 

przetwórcze i przedsiêbiorstwa wspó³pracuj¹ce z hut-

nictwem – koksownictwo i materia³y ogniotrwa³e, spó³ki 

dystrybuuj¹ce stal oraz instytucje projektowe i badawczo-

rozwojowe.

W swojej dzia³alnoœci Izba realizuje cele statutowe 

i podejmuje wyzwania doraŸne, wychodz¹c naprzeciw 

potrzebom podmiotów cz³onkowskich.

Izba:

• gromadzi, przetwarza i wymienia oraz upowszechnia 

informacje z zakresu produkcji, handlu i zu¿ycia wyrobów 

gotowych,

• reprezentuje, w sposób zor ganizowany, interesy 

przedsiêbiorstw cz³onkowskich wobec administracji 

pañstwowej i samorz¹dowej:

0przygotowuj¹c i prezentuj¹c jednolite stanowisko 

w  imieniu bran¿y,

0inicjuj¹c zmiany i opiniuj¹c akty prawne, skutkuj¹ce 

dla dzia³alnoœci gospodarczej firm cz³onkowskich,

0popularyzuje sprawy zwi¹zane z funkcjonowaniem 

przemys³u stalowego i sektorów wspó³pracuj¹cych, 

poprzez:

• publikacje  w³asne,

• stronê  internetow¹  www.hiph.org,

• raporty  cykliczne  i  okazjonalne,

• komentarze  w  prasie  i  w  innych  mediach,

• realizuje bran¿ow¹ wspó³pracê miêdzynarodow¹ (z World 

Steel Association, EUROFER, ESTA i asocjacjami krajowymi),

• pr omuje st al w zast osowaniach w pr zemys³ach:  

samochodowym, agd, konstrukcji stalowych, maszynowym 

i budownictwa,

• p r o w a d z i d z i a ³ a l n o œ æ i n f o r m a c y j n o - s z k o l e n i o w ¹ 

i wydawnicz¹.

Izba wype³ni³a rolê platformy koordynuj¹cej dzia³ania 

promuj¹ce stal w zastosowaniach i hutnictwo jako przemys³ 

nowoczesny, zdolny do zrównowa¿onego wzrostu i tworzenia 

wartoœci dodanej w ca³ej krajowej gospodarce.

Polish Steel Association

Polish Steel Association (Hutnicza Izba Przemys³owo-

Handlowa) brings together domestic iron and steel 

manufacturers, downstream operators and suppliers 

to the sector as coke and refractor y makers, steel 

distributors,  design  and  R&D  institutions.

As part of its statutory operations, the Association 

pursues its objectives and takes up challenges as they arise, 

thus meeting upfront any requirements of its member 

enterprises.

The Association:

• collects, converts, shares and poliferates finished-goods 

manufacturing,  trading  and  consumption  data,

• represents, in a structured way, interests of members 

enterprises vis-à-vis central and regional authorities 

in terms of:

0preparation and presentation of the single harmonized 

position  of  the  whole  sector,

0initiation of opinions on legal acts of impact on member 

organisations,

0popularizing  industries  through:

• in-house  publications,

• web  page  www.hiph.org,

• periodical  and  occasional  reports,

• media  releases  and  comments,  

• carrying on international steel relations with World Steel 

Association, EUROFER, ESTA, national  associations, etc.,

• promotes steel in applications for automotive, home 

appliances, steel fabricators, machiner y builders 

industries,

• provides  information  training  and  publishing  services.

The Association has a platform to coordinate steel 

applications promoting activities and those boasting steel 

as visible and sustainable value-adding industry contributing 

to  the  whole  of  the  national  economy.
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Szanowni Pañstwo, 

Z ogromn¹ przyjemnoœci¹ oddajemy w Pañstwa rêce wydanie 

Polskiego Przemys³u Stalowego, edycja 2009 (PPS 2009), w 

którym prezentujemy wyniki hutnictwa i wspó³pracuj¹cych z nim 

ga³êzi gospodarki za 2008 r. Przekazujemy go Pañstwu w chwili, 

kiedy sytuacja na rynku stalowym jest skomplikowana i ca³kowicie 

odmienna od tej w 2007 r., w którym produkcja i zu¿ycie stali by³y 

rekordowo wysokie. 

Rok 2008 zaskoczy³ i zadziwi³ nas wszystkich. Okres pierwszych 

dziewiêciu miesiêcy by³ bardzo dobry pod ka¿dym wzglêdem - 

najwy¿sza w historii EBITDA i iloœæ dostêpnych œrodków pieniê¿nych 

w spó³kach stalowych oraz bardzo wysokie zu¿ycie wyrobów 

gotowych. Natomiast w IV kwartale 2008 r. nast¹pi³o za³amanie. 

Zaczê³o siê u koñcowych odbiorców st ali, w sektorach: 

motoryzacyjnym, AGD, budowlanym i maszynowym. Natychmiast 

spowodowa³o to koniecznoœæ podjêcia trudnych decyzji w przemyœle 

stalowym: g³êbokiej racjonalizacji kosztów, przyjêcia adekwatnej do 

sytuacji na rynku polityki handlowej i ograniczenia produkcji. 

W konsekwencji, spó³ki stalowe zanotowa³y straty i taka sytuacja 

utrzymuje siê na pocz¹tku 2009 r.

Prognozy, co do o¿ywienia rynku i wzrostu popytu na stal w 

najbli¿szym okresie s¹ raczej pesymistyczne. Panuje jednak 

powszechne przekonanie, ¿e w perspektywie d³ugoterminowej stal 

wróci do swojej œwietnoœci.

W Polsce przez najbli¿sze 3 lata, hossê na stal mia³y napêdziæ 

inwestycje w budownictwie i w infrastrukturze, oraz inwestycje 

zagraniczne w ga³êziach przemys³u, które przenios³y swoj¹ 

produkcjê bazuj¹ca na stali do Polski (AGD, produkcja samochodów, 

produkcja maszyn i obróbka metali). 

Globalny kr yzys ekonomiczny boleœnie wer yf ikuje te 

optymistyczne scenariusze. Jedynie z rz¹dowymi projektami budowy 

infrastruktury drogowej oraz obiektów hotelowych i sportowych, 

potrzebnych na EURO 2012, wi¹¿emy w Polsce uzasadnione 

nadzieje na wzrost zapotrzebowania na stal.

Szanowni Pañstwo, 

Niech bêdzie wolno mi wyraziæ przekonanie, ¿e perturbacje 

kryzysowe nie os³abi¹ Pañstwa  zaciekawienia Polskim Przemys³em 

Stalowym, edycja 2009, i ¿e oka¿e siê interesuj¹cym oraz 

u¿ytecznym tak samo jak edycje wczeœniejsze.

' ‘

'

'

Dear Readers, 

It is with great pleasure that we submit to you this year's edition of 

Polish Steel Industry '2009 (Polski Przemys³ Stalowy '2009), wherein 

you will find the performance figures on steel and related industries for 

2008. It is issued at the time when steel market is quite complicated 

and entirely different from the situation in 2007 when steel output and 

consumption were at record highs.

2008 took everyone aback and by surprise. First nine months 

were exceptionally good, in every respect, historically highest 

EBITDA and free cash flows at steel corporations, and very high 

consumption of finished products. Alas, Q4 2008 saw a collapse. It 

started off with end users of the following sectors: automotive, home 

appliances, building and machinery engineering. Immediately, 

painful decisions were required to be made by steel companies: 

deep cost cutting measures, adaptation of commercial policies to 

prevailing market conditions, and production cuts. As a 

consequence, steel companies have reported red figures, which 

continue over to early  2009. 

Market recovery and steel demand improvement forecasts are, 

for the foreseeable future, rather dim. However, there is an ever 

present belief that long-term vision augurs well for steel' glory days 

coming back. 

Poland's bullish scenario, for three years to come, was 

supposed to be driven by huge investments into building and 

infrastructural projects, with foreign inward investors from 

industries relocating their steel-consuming bases to Poland (white 

goods, car makers, machinery builders and metals fabricators).

Global economic crisis has hit hard such optimistic scenarios. 

Now, it is only with governmental road infrastructure, hotels and 

sports facilities projects needed for EURO’2012 that, as we in 

Poland reasonably hope, will bring increased steel demand. 

Dear Readers, 

Let me express my deep conviction that the crisis will not 

dampen your interest in Polish Steel Industry '2009 , which will turn 

out to be as interesting and useful as previous editions.

Chairman 
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Produkt krajowy brutto

 Polska gospodarka w pierwszych trzech kwarta-
łach 2008 r. rozwijała się w bardzo dobrym tempie. 
Motorem napędowym wzrostu krajowej gospodarki    
w tym okresie były: spożycie indywidualne, inwestycje 
i eksport. W IV kwartale, wskutek globalnego kryzysu 
produkcja, inwestycje i eksport osiągnęły wartości 
znacznie poniżej oczekiwanego poziomu. 
 W 2008 r. wzrost produktu krajowego brutto 
wyniósł 4,9%. Względem 2007 r. inwestycje były wyż-
sze o 8,1%, spożycie indywidualne o 5,4%, a eksport                 
o 7,2%.
 

Gross domestic product

 Poland’s economy of first three quarters of 2008 
was developing with a very good pace. The driving for-
ce behind the GDP growth were in this period: indivi-
dual consumption, investments and exports. Q4 saw 
production output, investments and exports substan-
tially below expectations due to global crisis. 
 In 2008, GDP grew 4.9%. Against 2007, invest-
ments, individual consumption and exports were up 
8.1%, 5.4%, and 7.2%, respectively.
 

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2004-2008 (rok do roku) [%]
Table 1. Economic indicators in the period from 2004 to 2008 (y-o-y)  [%]

Tabele i rysunki w Polskim Przemyśle Stalowym ‘2009 zostały przygotowane w oparciu o dane dostępne w kwietniu 2009 r./ Tables and Figures of this issue are 
drawn in reliance upon data as available in April 2009
* SWIP [Steel Weighted Industrial Production] – Średnia ważona produkcji sprzedanej przemysłów konsumujących wyroby stalowe/ Weighted average of pro-
duction for steel-consuming sectors
** Na koniec roku/ At the end of year
Źródło/ Source: GUS, HIPH
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Rysunek 1. PKB [mld PLN] i zmiany PKB w latach 2004-2008 (rok do roku) [%] 
Figure 1. GDP [billion PLN] and GDP changes from 2004 to 2008 (y-o-y) [%]

Źródło/ Source: GUS

 W 2008 r. wzrosła też wartość dodana w budowni-
ctwie  (o 11,3%), w przemyśle  (o 3,7%)  i  w usługach  
rynkowych  (o 6,1%).

Inflacja

 Inflacja mierzona wskaźnikiem CPI* w 2008 r. 
wyniosła 4,2%. W 2008 r. w kierunku wzrostu infla-
cji oddziaływały wyższe ceny surowców energetycz-
nych oraz żywności na rynkach światowych, a także 
zwiększenie popytu krajowego i presja na wzrost płac.                            
Z drugiej strony do ograniczenia tempa wzrostu infla-
cji przyczynił się spadek cen towarów importowanych 
pozostających pod wpływem globalizacji, a także silny 
złoty w pierwszej połowie roku.

 2008 saw, too, the value added growing in buil-
ding (up 11.3%), industry (up 3.7%) and market servi-
ces (up 6.1%).

Inflation rate

 Inflation rate measured with CPI* was in 2008 at 
4.2%. In 2008, inflation rate growth was stimulated 
by higher energy input and food prices in the global 
marketplace as well as increased domestic demand 
and pressures on wages and salaries raises. On the 
other hand, inflation rate growth shrinking has been 
contributed to by lower prices of imported goods of 
global nature compounded by stronger Zloty in the 
first half of the year.

* CPI [Consumer Price Index] – indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych/Consumer goods and services price escalation index
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Rysunek 2. Zmiany wskaźników cen w latach 2004-2008 (rok do roku) [%]
Figure 2. Prices indices changes from 2004 to 2008 (y-o-y) [%]

* CPI [Consumer Price Index] – Indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych/
Consumer goods and services price escalation index
Źródło/ Source: GUS

 Średnioroczny wzrost cen konsumpcyjnych                        
w 2008 r. był wyższy od odnotowanego w 2007 r. 
oraz od założonego w ustawie budżetowej. Dynami-
ka cen konsumpcyjnych rosła w trzech pierwszych 
kwartałach 2008 r. i uległa osłabieniu  w IV kwartale.                           
W 2008 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu prze-
kroczyły o 2,2% poziom z 2007 r. natomiast ceny pro-
dukcji budowlano-montażowej wzrosły o 4,8%.

Rentowność

 W 2008 r. utrzymała się wysoka zdolność do gene-
rowania zysku w przedsiębiorstwach. Ich sytuacja 
finansowa po trzech kwartałach była korzystniejsza 
niż przed rokiem, jednak słabnące tempo wzrostu 
przychodu nie rekompensowało znacznego wzrostu 
kosztów w IV kwartale. W efekcie tego, podstawowe 
relacje ekonomiczno-finansowe pogorszyły się, ale 
zarówno sektor publiczny, jak i sektor prywatny pozo-
stały rentowne.

 Annualized consumption price growth in 2008 was 
higher than that of 2007 and of the one assumed in 
the national budget law. Consumption price dynamics 
was up in the first three quarters of 2008, deflating 
in the fourth quarter. In 2008, prices for industrial 
production sold exceeded the levels of 2007 by 2.2% 
while building and assembly production prices were 
up 4.8%.

Profitability

 In 2008, high profitability potential kept up at 
enterprises. Their financial performance after three 
quarters was more advantageous than a year earlier, 
yet the decelerating growth rate could not make up 
for substantial cost hikes in Q4. As a consequence, 
fundamental economic and financial relations dete-
riorated but both public and private sectors remained 
profitable.
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Produkcja przemysłowa i budownictwo

 W 2008 r. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła                  
o 2,5% względem poprzedniego roku. Tempo wzrostu 
było najwolniejsze od 2002 r. Po znacznym wzroście 
w dwóch pierwszych kwartałach 2008 r. i słabszym –             
III kwartale, w IV kwartale – odnotowano spadek.
 W przetwórstwie przemysłowym odnotowano 
wzrost o 2,8%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w ener-
gię elektryczną, gaz, wodę – spadek o 0,9%, a w prze-
myśle wydobywczym (górnictwie i kopalnictwie) wzrost               
o 2,9%, produkcji sprzedanej.
 Wg grup przemysłowych, najszybciej rosła pro-
dukcja sprzedana podmiotów wytwarzających dobra 
konsumpcyjne trwałe – o 6,9% oraz inwestycyjne –                    
o 7,8%. 
 Wskaźnik SWIP, określający wzrost produkcji sprze-
danej w sektorach zużywających wyroby stalowe, był 
wyższy o 12,0% w stosunku do 2007 r. 
 Wyrobów z metali w 2008 r. wytworzono więcej          
o 5,4% niż w 2007 r. Produkcja maszyn i urządzeń 
wzrosła o 7,7%.
 Produkcja przemysłu samochodowego była rekor-
dowo wysoka, wzrosła o 6,1%. Wytworzono o 13,4% 
więcej samochodów osobowych (864 tys. szt.), samo-
chodów ciężarowych o 15,3% więcej (99 tys. szt.). 
Produkcja pojazdów transportu publicznego spadła     
o 28,1% (4,6 tys. szt.), a pozostałego sprzętu trans-
portowego wzrosła o 8,6%.
 Producenci urządzeń i sprzętu gospodarstwa 
domowego (AGD) wytworzyli 2,5 mln szt. pralek                               
(o 27,4% więcej), 2,3 mln szt. chłodziarek i zamraża-
rek   (o 3,1% mniej)    oraz    1,8 mln    szt.    kuchenek
(o 16,5% więcej).

Industrial production and construction

 2008 saw industrial production sold up 2.5% aga-
inst the previous year. The growth rate was, however, 
the slowest since 2002. Following two first quarters 
of 2008 quite marked growth and a weaker Q3, Q4 
chalked up a slump.
 Industrial processing saw a rise of 2.8% while elec-
tricity, gas  and  water  generation  and  supplies  saw 
a decline by 0.9%, with mining and quarrying growing 
2.9% in terms of shipments.
 By industrial groups, shipments of enterprises 
manufacturing durable consumer goods and capital 
goods reported most rapid growths of 6.9% and 7.8%, 
respectively. 
 The SWIP index to define shipments by steel-con-
suming sectors was up 12.0% against 2007.
 Metal products manufacturing in 2008 was up 
5.4% against  2007. Machinery and equipment manu-
facturing grew 7.7%.
 Automotive output hit record highs, up 6.1%. More 
passenger cars (up 13.4% or 864,000 units) and 
trucks (up 15.3% or 99,000 units) were produced. 
Manufacturing of public transport vehicles was down 
28.1% (4,600 units), while that of remaining trans-
port equipment was up 8.6%.
 White goods manufacturers turned out 2.5 M units 
of washing machines (up 27.4%), 2.3 M units coolers 
and freezers (down 3.1%) and 1.8 M units of cookers                        
(up 16.5%).
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Rysunek 4. Zmiany produkcji wyrobów z metali i przemysłu maszynowego w latach 2004-2008 (rok do roku) [%]
Figure 4. Manufacture of metal products changes and manufacture of machinery and equipment changes 
  from 2004 to 2008 (y-o-y) [%]

Źródło/ Source: GUS

Rysunek 5. Zmiany produkcji przemysłu samochodowego w latach 2004-2008 (rok do roku) [%]
Figure 5. Automotive sector changes from 2004 to 2008 (y-o-y) [%]

Źródło/ Source: GUS

Rysunek 3. Wskaźnik SWIP w latach 2004-2008 (rok do roku) [%]
Figure 3. SWIP index from 2004 to 2008 (y-o-y) [%]

Źródło/ Source: HIPH
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Rysunek 6. Zmiany produkcji pozostałego sprzętu transportowego w latach 2004-2008 (rok do roku) [%]
Figure 6. Manufacture of other transport equipment changes from 2004 to 2008 (y-o-y) [%]

Źródło/ Source: GUS

Rysunek 7. Zmiany produkcji sektora AGD w latach 2004-2008 (rok do roku) [%]
Figure 7. Manufacture of domestic appliances changes from 2004 to 2008 (y-o-y) [%]

Źródło/ Source: GUS

 W 2008 r. produkcja budowlano-montażowa zreali-
zowana systemem zleceniowym przez wszystkie przed-
siębiorstwa budowlane była wyższa niż w poprzednim 
roku o 10,9%.

 2008 saw construction and assembly output on       
a contract basis by all builders and constructors was 
up some 10.9% against the previous year.
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Rysunek 8. Zmiany produkcji budowlano-montażowej w latach 2004-2008 (rok do roku) [%]
Figure 8. Construction and assembly production changes from 2004 to 2008 (y-o-y) [%]

Źródło/ Source: GUS

 W strukturze produkcji budowlano-montażowej                          
największy udział stanowiły roboty wykonane przez 
przedsiębiorstwa będące własnością krajowych osób 
fizycznych (ok. 72%). 
 Wyższą sprzedaż odnotowano we wszystkich rodza-
jach działalności: przygotowanie terenu pod budowę 
– wzrost o 27,2%, wznoszenie budynków i budowli, 
inżynieria lądowa i wodna – wzrost o 12,2%, wyko-
nawstwo instalacji budowlanych – wzrost o 14,1%, 
wykonawstwo robót budowlanych wykończeniowych – 
wzrost  o 23,8%.
 W 2008 r. oddano do użytku 165,8 tys. mieszkań 
(tj. o 24% więcej niż przed rokiem). Zmniejszył się 
natomiast w skali roku udział obiektów inżynierii lądo-
wej i wodnej o ok. 1% oraz budynków niemieszkalnych 
o 0,4%.

 Within construction and assembly sector, the big-
gest  share was delivered by works done by enterpri-
ses owned by domestic natural persons (ca. 72%). 
 More sales were reported by all types of activities: 
site development and preparation – up 27.2%, erec-
tion of buildings and structures, civil engineering – up 
12.2%, building installations – up 14.1%, finishing 
works – up 23.8%.
 In 2008 165,800 flats were commissioned (i.e. 
24% more than a year ago). However, the share of civil 
engineering sites and non-residential buildings were 
down ca. 1% and 0.4%, respectively.
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 Wydajność pracy w przemyśle w 2008 r. zmierzona 
produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego była 
wyższa o 1,1% niż w 2007 r., przy większym o 2,4% 
przeciętnym zatrudnieniu i przy wzroście przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto o 9,5%.

Rynek pracy

 W 2008 r., mimo niekorzystnych zmian w ostatnich 
dwóch miesiącach, odnotowano poprawę sytuacji na 
rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 
na koniec 2008 r. ukształtowała się na poziomie                   
1,5 M osób, tj. o 15,6% niższym niż w poprzednim 
roku. Stopa bezrobocia wyniosła 9,5% i była o 1,7 pkt. 
procentowego niższa niż na koniec 2007 r. 
 Zatrudnienie w przemyśle w 2008 r. wzrosło o 2,4%. 
Spośród działów przetwórstwa przemysłowego wzrost 
zatrudnienia odnotowano m.in. w produkcji: pojazdów 
samochodowych, przyczep i naczep (o 10,5%), wyro-
bów z metali (o 7,8%), sprzętu i urządzeń radiowych, 
telewizyjnych i telekomunikacyjnych (o 5,0%), maszyn 
i urządzeń (o 4,7%). Największy spadek zatrudnienia     
w ujęciu rocznym miał miejsce w produkcji tekstyliów.
 W listopadzie i grudniu 2008 r. zadeklarowano 
znacznie więcej niż przed rokiem zwolnień z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy.

Kurs walutowy

 W 2008 r. mimo niekorzystnych zdarzeń na rynku 
(kryzys światowy i toksyczne opcje walutowe), pol-
ska waluta umocniła się zarówno względem euro jak                             
i dolara. Średni roczny kurs euro wyniósł 352 PLN/100 
EUR i obniżył się o 7,0% w stosunku do 2007 r. Dolar 
amerykański średnio kosztował 241 PLN/100 USD, 
spadek o 12,9% w stosunku do 2007 r.

 Industrial productivity levels of 2008 (shipments 
per FTE) were up 1.1% against 2007, with average 
employment rate up 2.4% and average monthly gross 
pay up 9.5%.

Labour market

 In spite of adverse developments of last two months 
of 2008, there was some improvement on the labour 
market. The number of registered unemployed at the 
year-end of 2008 was 1.5 M, i.e. down 15.6% against 
the previous year.  The unemployment rate  grew  9.5%  
and  was  down  1.7 percentage  points against that at 
the year end of 2007. 
 The industry employment was up 2.4% in 2008. 
Within industrial processors, higher employment 
numbers were reported among others by: automotive, 
trailers (up 10.5%), metals products (up 7.8%), radio, 
televisions and telecommunications (up 5.0%), plant 
and  machinery (up 4.7%). The largest single employ-
ment decline (annualised) was reported by textiles.
 Significant increase in lay-offs compared to the 
previous year was declared in November and Decem-
ber 2008.

Currency rate

 In spite of adverse market developments in 
2008 (global crisis and toxic forex options), Polish                     
currency strengthened against both Euro and US 
Dollar. Annualised EUR rate was PLN 352/EUR 100, 
down 7.0% towards 2007. US Dollar cost on average 
PLN 241/USD 100, down 12.9% against 2007.
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 Do lipca 2008 r. miała miejsce silna aprecjacja 
polskiej waluty. Była ona wynikiem dobrych danych 
dotyczących rozwoju gospodarki, a także postrze-
gania Polski jako bezpiecznego miejsca inwestycji.           
W dalszej części roku nastąpiło odwrócenie tenden-
cji. Nastąpiła deprecjacja złotówki głównie w efekcie 
skutków kryzysu bankowego na Świecie. Dodatkowo, 
obawy o przeniesieniu się trudnej sytuacji banków 
na sektor realnej gospodarki, spowodowały masowe 
wycofywanie kapitału zagranicznego z całego regionu 
Europy Środkowej i Wschodniej, co również skutkowa-
ło osłabieniem się złotego. 

Handel zagraniczny

 Wartość eksportu w 2008 r. wyniosła 114,6 mld 
EUR i  wzrosła o 12,5% w  stosunku do odnotowanej    
w 2007 r. Głównym kierunkiem polskiego eksportu 
były kraje Unii Europejskiej (78% eksportu ogółem),    
w tym Niemcy (25% eksportu ogółem). 

 Polish currency was appreciating strongly till July 
2008. This was due to good economic growth indica-
tors and Poland being perceived as a safe investment 
location.The latter half of the year reversed the trend. 
Zloty depreciated, mainly on the back of the global 
banking crisis. In addition, fears that banking troub-
les would pass over to real economy sectors made the 
foreign capital escaping from the whole region of Cen-
tral and Eastern Europe, further weakening the Zloty.

Foreign trade

 Exports of 2008 were EUR 114.6 bn, up 12.5% 
towards the ones reported in 2007. Main destina-
tion countries of Polish exports were EU (78% of total 
exports) including Germany (25% of total exports). 

Rysunek 9. Liczba osób bezrobotnych [mln osób] i stopa rejestrowanego bezrobocia [%] w latach 2004-2008* 
Figure 9.  Number of unemployed [M persons] and registered unemployment rate [%] from 2004 to 2008*

* Stan na koniec roku/ At the end of the year
Źródło/ Source: GUS
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Rysunek 10. Obroty handlu zagranicznego w latach 2004-2008 [mld EUR]
Figure 10. Foreign trade from 2004 to 2008 [billion EUR]

Źródło/ Source: GUS

 Wartość importu wyniosła 139,3 mld EUR (wzrost                     
o 15,7%). Najwięcej dóbr importowano z krajów Unii 
Europejskiej (61% importu ogółem). Głównym part-
nerem handlowym Polski były Niemcy (23% importu 
ogółem). W imporcie ogółem, wzrósł udział towarów 
przeznaczonych na cele konsumpcyjne a zmniejszył 
się przeznaczonych na cele inwestycyjne i zużycie 
pośrednie.
 Saldo obrotów  z  zagranicą było ujemne i wynio-
sło -24,8 mld EUR. Ceny transakcyjne (liczone w PLN) 
towarów eksportowych i towarów importowanych            
(z wyjątkiem stycznia) były niższe niż w 2007 r.
 Wskaźnik terms of trade ogółem wzrósł o ok. 2% 
wobec odnotowanego w 2007 r.

 Imports stood at EUR 139.3 bn (up 15.7%). Most 
goods were imported from EU countries (61% of total 
imports). Germany was the main trade partner of 
Poland (23% of total imports). Within total imports, 
the share of goods for consumer purposes grew whi-
le the share of capital goods and intermediate con-
sumption goods declined.
 Foreign trade balance was negative, at EUR -24.8 bn. 
Transaction pricing (PLN denominated) for export 
goods and imported goods (except for January) were 
lower than in 2007.
 Total terms of trade index was up some 2% towar-
ds the one reported in 2007.
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Sytuacja na rynku

 Bardzo dobre wyniki produkcyjne i ekonomiczne 
odnotowano w krajowym przemyśle stalowym w okre-
sie styczeń-wrzesień 2008 r. Od IV kwartału 2008 r., 
rynek całkowicie się zmienił na niekorzyść. Zamówie-
nia spadły o 40-60% w stosunku do średniej rocznej. 
Zużycie jawne w IV kwartale 2008 r. wyraźnie spadło  
w stosunku do IV kwartału 2007 r. oraz trzech pierw-
szych kwartałów 2008 r. W przemyśle samochodowym, 
agd, maszynowym i budowlanym notowano postoje.
 Produkcja w krajowym hutnictwie w IV kwartale 
2008 r.  spadła  w  stosunku  do  IV  kwartału  2007 r. 
o 37%, a wykorzystanie zdolności produkcyjnych 
wyniosło 49%. Spadły również ceny na wyroby sta-
lowe, na koniec IV kwartału 2008 r. były one niższe 
niż na koniec III kwartału 2008 r. o ok. 23% (długie)             
i 14% (płaskie).
 Inwestorzy podjęli liczne, zdecydowane działa-
nia   w zakresie  redukcji  kosztów – ze zwolnieniami 
włącznie.
 Pogorszyła się również sytuacja w otoczeniu hut 
(banki zaostrzyły warunki kredytowania, niektóre kra-
je wprowadziły subwencje dla lokalnych producentów 
jako tzw. pakiety antykryzysowe).
 Na domiar złego w Polsce drastycznie wzrosły ceny 
energii elektrycznej, co istotnie pogorszyło nastroje 
przed wejściem w realia 2009 r.

Ważniejsze inwestycje zrealizowane 
w krajowym przemyśle stalowym

 W polskim przemyśle stalowym w 2008 r. zreali-
zowano następujące inwestycje (poniżej wymieniono 
najważniejsze): 

Market situation

 Very good production and economic performances 
were reported by Polish steel sector during January 
to September 2008. From Q4 2008 onward, the mar-
ket reversed entirely. Order book declined 40-60%             
against annual average. Apparent consumption Q4 
2008 clearly fell against Q4 2007 and first three 
quarters of 2008. Automotive, home appliances, 
machinery and building reported down times.
 Domestic steel output in Q4 2008 was down aga-
inst Q4 2007 by 37% while capacity utilisation was 
49%. Steel product prices fell, too at the end of Q4 
2008 when they were lower by some 23% (longs) and 
14% (flat products) than at the end of Q3 2008.
 Investors initiated numerous decisive cost-cutting 
actions – including lay-offs.
 The surrounding environment deteriorated, too 
(credit crunch, some countries introduced subsidies 
for local producers as part of Stimulus Packages).
 To make things worse, Poland saw runaway electri-
city prices, thus dampening the market sentiment at 
the advent of 2009.

Major investments projects completed 
in steel industry in Poland

 2008 saw Poland’s steel industry having comple-
ted following major investment projects:  
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Produkcja, handel i zużycie 
wyrobów stalowych

Produkcja

 W 2008 r. wyprodukowano w Polsce 9,7 mln ton 
stali surowej (o 8,5% mniej niż w 2007 r.). Udział 
stali wytopionej w procesie konwertorowym stanowił 
53,7% (5,2 mln ton),  a stali wytopionej w procesie 
elektrycznym – 46,3% (4,5 mln ton). 

Steel production, 
trade and consumption

Production

 In 2008, Poland produced 9.7 million tones of 
crude steel (down 8.5% against 2007).  BOF and EAF 
steel shares were 53.7% (5.2 M mtpy) and 46.3%                
(4.5M mtpy), respectively. 
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•ArcelorMittal Poland S.A. – uruchomienie nowej    
   walcowni gorącej blach, modernizacja wielkiego    
   pieca, uruchomienie nowego urządzenia do cią-
   głego odlewania stali, uruchomienie pieco - kadzi.  
•ArcelorMittal Warszawa  Sp. z o.o. – uruchomie-
   nie nowej walcowni gorącej prętów,
•Celsa Huta  Ostrowiec  Sp. z o.o. – modernizacja 
   urządzenia     do     ciągłego     odlewania     stali, 
   modernizacja pieca elektrycznego,
•ISD Huta Częstochowa  Sp. z o.o.  –  uruchomie-
   nie trzech pieców komorowych do  termoobróbki 
   blach, urządzenia ACC/MULPIC do  przyspieszo-
   nego chłodzenia  i  hartowania  blach,  moderni-
   zacja pieca nr 2 w walcowni blach grubych, 
•CMC Zawiercie S.A. – uruchomienie  nowej  wal-
   cowni walcówki,
•HSW  Huta   Stali  Jakościowych  S.A.  –  urucho-
   mienie trzeciej piecokadzi,  uruchomienie  zbija-
   cza zgorzeliny na walcarce TRIO,
•Zakłady  Koksownicze  Zdzieszowice  Sp. z o.o. –          
   uruchomienie nowej baterii koksowniczej.

•ArcelorMittal Poland S.A.  –  new hot rolling mill 
   commissioned,   blast   furnace   revamped,  new 
   caster commissioned, tundish commissioned,
•ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. – new bar mill 
   commissioned,
•Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. – caster moder-
   nised, EAF modernised,
•ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.  –  three cham-
   ber furnaces  for  plate heat  treatment  commis-
   sioned,    ACC/MULPIC   units   for    accelerated
   heavy plate cooling and quenching,  Heavy Plate   
   Mill’s furnace no 2 modernised, 
•CMC Zawiercie S.A.  –  new  rod mill commissio-
   ned,
•HSW Huta Stali Jakościowych S.A.  –  third ladle 
   furnace  commissioned  and  TRIO  rolling  stand 
   descaler commissioned,
•Zakłady  Koksownicze  Zdzieszowice  Sp. z o.o. – 
   new coke battery commissioned.



 W stosunku do 2007 r. odnotowano spadek pro-
dukcji stali konwertorowej o 15,7% i wzrost produkcji 
stali elektrycznej o 1,6%. Zmiany w strukturze pro-
dukcji stali, według metod jej wytwarzania, w latach 
2004-2008 przedstawiono na rysunku 11.

 W strukturze krajowej produkcji stali surowej,                          
wg gatunków, nastąpiły mało znaczące zmiany.                         
W ogólnej ilości wytopionej w Polsce stali surowej, 
stale niestopowe stanowią 94,8%, stale stopowe 
5,15%,  w tym stale odporne na korozję 0,05%.
 Dane dotyczące wielkości produkcji głównych pro-
duktów przemysłu hutniczego podano w tabeli 2.

 BOF steel was reported down 15.7% and EAF steel 
up 1.6% against 2007. Figure 11 shows changes to 
steel output by manufacturing processes in 2004 to 
2008.

 Domestic crude steel patterns saw insignificant 
changes. From all crude steel melt in Poland, non-al-
loyed steel, alloyed steel and corrosion-resistant ste-
el represent 94.8%, 5.15%, and 0.05%, respectively.
 Table 2 provides output figures for major steel pro-
ducts.

Rysunek 11. Produkcja stali surowej wg procesów w latach 2004-2008 [mln ton]
Figure 11. Production of crude steel by processes from 2004 to 2008 [M mt]

Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A
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Tabela 2. Produkcja surówki żelaza, stali surowej i wyrobów stalowych walcowanych na gorąco w latach 2004-2008 [mln ton]
Table 2. Production of pig iron, crude steel and hot rolled products from 2004 to 2008 [M mt]

Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A.



 Produkcja wyrobów walcowanych na gorąco                    
w 2008 r. wyniosła 7,6 mln ton i była niższa o 5,0% od 
zrealizowanej w 2007 r. W strukturze produkcji wyro-
bów walcowanych na gorąco ogółem:
 •wyroby płaskie (2 837 tys. ton) stanowiły 37,3%,
 •wyroby długie (4 775 tys. ton) stanowiły 62,7% .
 Produkcja rur stalowych ogółem w 2008 r. wynio-
sła 409 tys. ton (spadek o 1,3%) a produkcja kształ-
towników zimnogiętych zamkniętych – 408 tys. ton 
(wzrost o 1,8%).

 Hot-rolled goods manufactured in 2008 were         
7.6 M mt, down by 5.0% as against 2007. Total hot-
rolled products break down in:
 •flats (2,837,000 t) representing 37.3%,
 •longs (4,775,000 t) representing 62.7%.
 Total steel pipes and tubes of 2008 were            
409,000 t (down 1.3%), while hollow sections were 
408,000 t (up 1.8%).

Rysunek 12. Struktura asortymentowa produkcji wyrobów długich walcowanych na gorąco w latach 2004-2008 [%]
Figure 12. Breakdown of hot rolled long products from 2004 to 2008 [%]

Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A.

Rysunek 13. Struktura asortymentowa produkcji wyrobów płaskich walcowanych na gorąco w latach 2004-2008 [%]
Figure 13. Breakdown of hot rolled flat products from 2004 to 2008 [%]

Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A
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 Strukturę asortymentową produkcji gotowych 
wyrobów walcowanych na gorąco, długich i płaskich                        
w 2008 r. przedstawiono na rysunkach 12 i 13.
 W grupie wyrobów zimnego przetwórstwa,                           
w 2008 r. w stosunku do 2007 r., odnotowano spa-
dek produkcji blach i taśm walcowanych na zimno                  
o 15,8%. Wzrost nastąpił w produkcji blach ocynko-
wanych o 0,2% oraz blach i taśm pokrywanych powło-
kami organicznymi – o 1,9%.
 Wielkość produkcji podstawowych wyrobów zim-
nego przetwórstwa w latach 2004-2008 podano                            
w tabeli 3.
 Strukturę produkcji rur, z podziałem na rury 
ze szwem i bez szwu oraz kształtowniki zimnogię-
te zamknięte w latach 2004-2008, przedstawiono             
w tabeli 4.

 Figures 12 and 13 show ready hot rolled flat and 
long products by assortment in 2008.
 Cold processing reported in 2008, as against 
2007, lower cold-rolled sheet and strip output by 
15.8%. An increases was observed within galvani-
sed (up 0.2%) and organic coated coil and strip (up 
1.9%).
 Table 3 shows output figures for basic cold-pro-
cessed products in 2004 to 2008.
 Table 4 shows pipes and tubes broken down in 
seamless and welded as well as hollow sections in  
2004 to 2008.

Tabela 3. Produkcja wyrobów zimnego przetwórstwa stali w latach 2004-2008 [tys. ton]
Table 3. Breakdown of cold processed products from 2004 to 2008 [k mt]

Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A.
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Tabela 4. Produkcja rur stalowych i kształtowników z/g zamkniętych w latach 2004-2008 [tys. ton]
Table 4. Manufacture of steel tubes and hollow sections from 2004 to 2008 [k mt]

* Bez kształtowników giętych na zimno zamkniętych/Without hollow sections
Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A.



Zużycie jawne

 Zużycie jawne (liczone jako produkcja + import 
- eksport) wyrobów stalowych gotowych w Polsce               
w 2008 r. wyniosło 11,4 mln ton i było niższe o 5,4% 
w stosunku do  odnotowanego  w  2007 r.  Zużycie   
jawne spadło w IV kwartale 2008 r. w stosunku do               
IV kwartału 2007 r. o 17,7% oraz w stosunku do śred-
niego zużycia z trzech pierwszych kwartałów 2008 r. 
o 25,9%. W strukturze krajowego zużycia gotowych 
wyrobów hutniczych, dominują wyroby płaskie – 53% 
całego zużycia jawnego. Zużycie wyrobów długich sta-
nowiło 37%, a 10% rur i kształtowników giętych na 
zimno zamkniętych.
 Wielkość zużycia wyrobów walcowanych gotowych          
w latach 2004-2008 podano w tabeli 5, a wielkość          
i zmiany zużycia pokazano na rysunku 14. 

Apparent consumption

 Apparent consumption (production + imports 
- exports) of finished steel goods in Poland was                  
11.4 M mt in 2008, down 5.4% against the figures 
reported in 2007. Apparent consumption fell in Q4 
2008 by 17.7% and 25.9% against Q4 2007 and ave-
rage consumption figures for first three quarters of 
2008, respectively. Domestic finished steel consump-
tion pattern is dominated by flat products – 53% of 
total apparent consumption. Longs consumption was 
37%, while pipes & tubes and hollow sections repre-
sented  10%.
 Table 5 and figure 14 show apparent consumption 
of finished steel products in 2004 to 2008 and con-
sumption size and changes, respectively.
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Tabela 5. Zużycie jawne wyrobów stalowych gotowych w latach 2004-2008 [mln ton]
Table 5. Apparent consumption of finished steel products from 2004 to 2008 [M mt]

Źródło/ Source: HIPH



Wymiana handlowa z zagranicą

 W 2008 r. import do Polski wyrobów hutniczych 
ogółem wyniósł 8,0 mln ton i był niższy o 2,2% w sto-
sunku do odnotowanego w 2007 r. Polski eksport 
wyrobów hutniczych w 2008 r. wyniósł 5,4 mln ton          
i był wyższy o 4,8% w stosunku do odnotowanego           
w 2007 r.
 Bilans wymiany handlowej był niekorzystny dla Pol-
ski zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym. 
W 2008 r. wg ilości wyniósł on -2,6 mln ton, natomiast 
wg wartości -2,7 mld EUR. 
 Wskaźnik terms of trade ogółem wzrósł o ok. 5% 
wobec odnotowanego w 2007 r.
 Wielkość eksportu, importu, saldo w obrotach 
wyrobami stalowymi i udział importu w zużyciu jaw-
nym przedstawiono na rysunku 15. Strukturę asor-
tymentową importu i eksportu wyrobów hutniczych                                
w 2008 r. przedstawiono w tabeli 6.

Foreign trade

 2008 saw steel imports to Poland at 8.0 M mt, 
down 2.2% as against 2007. Polish steel exports in 
2008 were 5.4 M mt, up 4.8% as against the 2007 
reported figures.
 Trade balance was adverse to Poland, both quan-
titative and by value. In 2008 it was quantity-wise              
-2.6 M mt, and EUR -2.7 bn value-wise. 
 Terms of trade were in total up ca. 5% as against 
2007.
 The steel exports, imports, trade balance and 
imports to apparent consumption figures are shown 
in figure 15. Steel imports and exports by products in 
2008 are shown in table 6.

Rysunek 14. Zużycie jawne [mln ton] i zmiany zużycia jawnego (rok do roku) [%] wyrobów stalowych gotowych w latach                             
                        2004-2008 
Figure 14. Apparent consumption of finished steel products [M mt] and changes in apparent steel consumption (y-o-y) [%] 
                    from 2004 to 2008

Źródło/ Source: HIPH
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 W strukturze importu wyrobów stalowych do Pol-
ski dominują nadal wyroby płaskie. Dostawy krajowe              
z nowej walcowni gorącej z ArcelorMittal (z uwagi na 
jej fazę rozruchową) były niższe od potrzeb lokalne-
go rynku, co nie odwróciło tendencji w imporcie tego 
asortymentu wyrobów do Polski.

 Steel imports to Poland are still dominated by flat 
products. Domestic supplies from the new hot strip 
mill at ArcelorMittal (due to commissioning phase) 
were lower than local market requirements, but could 
not reverse the related product imports to Poland.

Rysunek 15. Eksport, import, saldo [mln ton] i udział importu w zużyciu jawnym [%] w latach 2004-2008
Figure 15. Exports, imports, balance [M mt] and imports contribution to apparent consumption [%] from 2004 to 2008

Uwaga. Dane dla 2008 r. były estymowane na podstawie danych za 11 miesięcy 2008 r./Note. Data for 2008 
were estimated based on data after 11 months 2008
Źródło/ Source: MF, HIPH

Tabela 6. Struktura asortymentowa importu i eksportu wyrobów stalowych w 2008 r. [%]
Table 6. Breakdown of exports and imports of steel products in 2008 [%]

Źródło/ Source: MF
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Sytuacja ekonomiczno-finansowa

 Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora stalowe-
go w całym 2008 r. była dobra, pomimo gwałtownego 
pogorszenia wyników w IV kwartale 2008 r. Przychody 
z całokształtu działalności wzrosły o 9,5% i wyniosły 
34,7 mld PLN. Wynik finansowy netto był dodatni              
i wyniósł 1,9 mld PLN.

Zatrudnienie

 Zatrudnienie ogółem w sektorze stalowym pod 
koniec 2008 r. wyniosło 29 443 osób, tj. zwiększyło 
się o 484 osoby w stosunku do roku poprzedniego 
(wzrost o 1,7%).  W  związku  z  kryzysową  sytuacją  na  
rynku, w grudniu 2008 r. niektórzy inwestorzy zapo-
wiedzieli zwolnienia pracowników z przyczyn zakładu 
pracy. Szacowana do zwolnienia liczba osób przekro-
czyła 1,5 tys.
 Zmiany zatrudnienia w polskim hutnictwie żela-
za i stali, w latach 2004-2008, przedstawiono                                              
na rysunku 16.

Economic and financial indicators

 The economic and financial performance of the 
steel sector was good in 2008, in spite of rapidly 
deteriorating results in Q4 2008. Revenues from all 
operations were up 9.5% at PLN 34.7 bn. After-tax 
results were positive at PLN 1.9 bn.

Employment

 Total steel employment end of 2008 was 29,443, 
i.e. up 484 against the previous year (up 1.7%). 
Because of the market crisis, some steel companies 
announced in December 2008 that they would release 
employees on reasons attributable to the employer. 
Estimated number of people to be laid off exceeded 
1,500.
 Changes in employment figures in Polish ste-
el industry in 2004 through 2008 are shown in                        
figure 16.
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Rysunek 16. Zatrudnienie w hutnictwie żelaza i stali w latach 2004-2008 [tys. osób]
Figure 16. Employment in iron and steel industry from 2004 to 2008 [‘000]

Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A.



Ekologia w krajowym hutnictwie stalowym

Uprawnienia do emisji CO2

 W 2008 r. największym wyzwaniem dla przemysłu 
stalowego i sektorów z nim współpracujących była 
finalizacja prac legislacyjnych w Polsce, w zakresie 
Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji CO2 
w latach 2008-2012 (KPRU II). Komisja Europejska 
przyznała Polsce limit uprawnień emisyjnych o 26,7% 
niższy od wnioskowanego przez Rząd RP.
 Początkowo Rząd zamierzał przydzielić sektorowi 
stalowemu średniorocznie 14,5 mln ton uprawnień na 
lata 2008-2012. Jednak pod presją krajowej energe-
tyki, hutnictwu i innym gałęziom przemysłu zmniejszo-
no przyznane wcześniej  limity  emisyjne.  Izba  złoży-
ła w  tej sprawie protest do rządu RP, ale decyzja nie 
została zmieniona.
 Ostatecznie sektorowi stalowemu przydzielono   
średniorocznie 11 mln ton uprawnień do emisji CO2 
na lata 2008-2012. 
 Inwestorzy operujący w sektorze, odebrali tę decy-
zję rządu RP jako nieprzyjazną wobec planów rozwoju          
sektora stalowego w Polsce.

REACH

 W 2008 r. przedsiębiorstwa sektora stalowego 
dokonały z powodzeniem rejestracji wstępnej sub-
stancji chemicznych zgodnie i w terminie wymaganym 
rozporządzeniem WE 1907/2006 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzie-
lania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów REACH (Registration, Evaluation, Autori-
zation and Restriction of Chemicals).

Environment protection 

CO2 emission allocations

 In 2008, the largest single challenge to the steel 
and related industries was the final stage of legislati-
ve works in Poland relating to the National Allocations 
Plan 2008-2012 (NAP II). The European Commission 
allocated to Poland carbon allowances which were 
26.7% lower than the Government-applied figure.
 Initially, the Government planned to allocate         
14.5 M tpy of emission allowances for the period 
of 2008-2012. However, under the pressures from 
domestic energy sector, steel and other got lower 
caps than previously. The Association challenged this 
decision at the Governmental level, but of no avail.
 Ultimately, the steel sector was allowed 11 M tpy 
of CO2 emissions in 2008 to 2012. 
 The investors operating within the sector perceived 
this Government decision as unfriendly towards their 
development plans to grow steel in Poland.

REACH

 In 2008, steel enterprises successfully pre - regi-
stered chemical substances in line and terms with the 
European Parliament and Council                               1907/2006/
EC Directive on Registration, Evaluation, Authoriza-
tion and Restriction of Chemicals (REACH).

26



Pakiet Klimatyczny

 Hutnictwo przemysłu żelaza i stali w Polsce emitu-
je ok. 4,5% krajowej ogólnej emisji CO2.

 Sektor stalowy jest w pełni zaangażowany i przy-
gotowany na poniesienie konsekwencji związanych 
z osiąganiem celów niniejszej inicjatywy dotyczącej 
obniżania emisji CO2 ale jako przemysł energochłonny 
jest narażony na „carbon leakage”. Sektor ubiega się 
o 100% darmowych przydziałów uprawnień do emisji 
CO2 w latach 2012-2020.

Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych

 W strukturze zanieczyszczeń gazowych emitowa-
nych w przemyśle stalowym, największy udział sta-
nowi emisja CO2 (98,1%). Emisje pozostałych gazów: 
NO2, SO2, CO stanowią około 1,9%, (rysunek 18). 

Climate Package

 Poland’s iron and steel emit ca. 4.5% of total 
country CO2 emissions.

 Steel sector is fully committed and prepared to 
face the consequences in connection with meeting 
this initiative’s objectives to reduce CO2 emissions, 
but, being energy-intensive as it is, steel is subject to 
what is known as carbon leakage. Principally, the ste-
el sector is seeking 100% free carbon allowances for 
2012 to 2020.

Gas and dust emissions

 Within gas emissions from the steel industry, CO2 
emissions have the largest share (98.1%). Rema-
ining gases: NO2, SO2, CO represent some 1.9%,                    
(figure 18).

Rysunek 17. Emisja CO2 w przemyśle z podziałem na branże [%]
Figure 17.  Industrial CO2 emissions by sectors [%]

Źródło/ Source: HIPH
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 Emisja   pyłów   na   tonę    stali    surowej    maleje
z każdym rokiem. W 2008 r. średni wskaźnik emisji 
pyłów wyniósł 0,57 kg/na tonę stali surowej (śred-
nia dla stalowni elektrycznych i konwertorowych)                                          
(rysunek 19).

 Specific dust emissions keep decreasing                    
every year. 2008 average dust ratio was 0.57 kgs/t 
crude steel (average for EAF and BOF operations)                   
(figure 19).

Rysunek 18. Emisja SO2, NO2, i CO [kg] i CO2 [tony] na tonę stali surowej w latach 2004-2008
Figure 18. Emission SO2, NO2, and CO [kgs] and CO2 [mt] per metric tone of crude steel from 2004 to 2008

Uwaga.  W  2005 r. wprowadzono obowiązek monitorowania emisji CO2 przez wszystkie źródła na 
wszystkich instalacjach/ Note. In 2005 an obligation to monitor CO2 at all sources and all instala-
tions was introduces
Źródło/ Source: HIPH

Rysunek 19. Emisja zanieczyszczeń pyłowych na tonę stali surowej w latach 2004-2008 [kg/ tonę stali surowej]
Figure 19. Dust emission per metric tone of crude steel from 2004 to 2008 [kgs/ mt crude steel]

Źródło/ Source: HIPH
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 Ilość zanieczyszczeń pyłowych zatrzymanych              
w urządzeniach oczyszczających w 2008 r. wyniosła 
97,3%. Zmianę wielkości zanieczyszczeń pyłowych, 
zatrzymanych w urządzeniach oczyszczających w kg/t 
stali oraz wskaźnik procentowy zanieczyszczeń zatrzy-
manych w urządzeniach w hutnictwie, w latach 2004-
2008, przedstawiono na rysunku 20.

Gospodarka wodna

 Przedsiębiorstwa sektora stalowego pokrywają 
zapotrzebowanie na wodę, w większości z własnych 
ujęć. Straty wody z każdym rokiem są coraz mniejsze. 
Ilość wody zużywanej do realizacji produkcji w hutni-
ctwie stalowym przedstawiono na rysunku 21.

 Dust emissions captured by dedusting devices in 
2008 were 97,3%. Changes to dust emissions cap-
tured by dedusting devices in kgs/ton of steel and 
the percentage index of emissions captured by steel
-operated equipment in 2004 to 2008 are shown                     
in figure 20.

Water management

 Steel companies cover their water needs mostly 
from their own water intakes. Water losses keep get-
ting less and less each year. Water volumes used for 
steel making processes are shown in figure 21. 

Rysunek 20. Emisja zanieczyszczeń pyłowych zatrzymana w urządzeniach oczyszczających [kg/ tonę stali surowej] i wskaźnik 
                         zanieczyszczeń zatrzymanych w urządzeniach [%] w latach 2004-2008 
Figure 20. Dust emissions collected in dedusting systems [kgs/ mt crude steel] and percentage index for dust collected in 
                     dedusting systems [%] from 2004 to 2008

Uwaga. Mniejsza ilość pyłów zatrzymanych w urządzeniach odpylających w latach 2007-2008 to 
efekt stosowania lepszych gatunkowo materiałów wsadowych w produkcji/
Note. Less dust collected in dedusting systems in 2007 and 2008 is due to better grades used of 
raw materials for production
Źródło/ Source: HIPH
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Rysunek 21. Zużycie wody w procesach produkcji stali i wyrobów hutniczych w 2004-2008 [tys. m3]
Figure 21. Water volume consumption for steel processes  from 2004 to 2008 [th. cubic m] 

Źródło/ Source: HIPH

Ścieki

 Odprowadzanie ścieków w hutnictwie stalowym 
odbywa się wyłącznie przez system osadników i sepa-
ratorów. Do wód powierzchniowych lub do gruntu 
odprowadzane   są    tylko    wody    deszczowe,    dre-
nażowe i pochłodnicze (rysunek 22). W 2007 r. ścieki 
nieoczyszczone stanowiły niespełna 1% wszystkich 
ścieków, wymagających oczyszczenia, w 2008 r. już 
wszystkie ścieki poddano oczyszczeniu (rysunek 23). 

Effluent

 Effluent from steel processes is discharged exclu-
sively through a system of decanters and separators. 
Only storm water, drainage and cooling waters are 
discharged to surface or ground waters (figure 22). 
In 2007, raw effluent represented slightly below 1% 
of all waste water volumes calling for treatment, while 
the  2008 volumes were all treated (figure 23).

Rysunek 22. Ścieki odprowadzone przez zakłady sektora stalowego w latach 2004-2008 [tys. m3]
Figure 22. Total effluent discharged by steel manufacturing sites from 2004 to 2008 [th. cubic m]

Źródło/ Source: HIPH

30



Rysunek 23. Ścieki odprowadzone przez zakłady sektora stalowego wymagające oczyszczenia w latach 2004-2008 [tys. m3]
Figure 23. Effluent discharge by steel manufacturing sites to be treated from 2004 to 2008 [th. cubic m]

Źródło/ Source: HIPH

Odpady z procesów produkcyjnych 

 W sektorze hutnictwa żelaza i stali w 2008 r. pod-
dano odzyskowi 83% odpadów pochodzących z pro-
cesów produkcyjnych. Pozostałą część odpadów unie-
szkodliwiono lub czasowo zmagazynowano.
 Wielkość i sposób zagospodarowania odpadów                 
w przemyśle hutnictwa żelaza i stali w 2008 r. przed-
stawiono na rysunku 24.

Waste management
 
 Iron and steel recovered in 2008 83% of all solid 
process waste. The remaining portion was disposed              
of or temporarily stored.
 Waste management volumes and methods 
from iron and steel processes in 2008 are shown                                
in figure 24.

31

oc
zy

sz
cz

on
e/

 tr
ea

te
d

ni
eo

cz
ys

zc
zo

ne
/ 

un
tre

at
ed

Rysunek 24. Gospodarowanie odpadami w zakładach sektora stalowego w 2008 r. [%]
Figure 24. Solid waste management at steel plants in 2008 [%]

Źródło/ Source: HIPH



Rysunek 25. Struktura własnościowa hutnictwa żelaza i stali w Polsce w 2008 r. (wg maksymalnych mocy produkcyjnych stali    
                         surowej) [%]
Figure 25. Ownership structure of iron and steel sector in Poland 2008 (by maximum crude steel production capacities) [%]

Źródło/ Source: HIPH

Struktura własnościowa

 W 2008 r. w krajowym hutnictwie żelaza nastą-
pily dalsze zmiany w prywatyzacji hut. ArcelorMittal 
odkupił udziały w spółkach HK Walcownia Blach Gru-
bych Batory i Huta Królewska i od 1 stycznia 2009 r. 
spółki te zostały inkorporowane przez ArcelorMittal          
Poland S.A. i stały się jego oddziałami.

Dystrybucja

 W Polsce, bezpośrednio z hut do odbiorców koń-
cowych sprzedaje się 40%-70% produkowanych 
wyrobów stalowych. Udział dystrybutorów w sprzeda-
ży ogółem jednak z roku na rok rośnie. Składownicy                               
i centra serwisowe coraz skuteczniej próbują sprostać 
wymaganiom klientów (zapewniając im serwis, krótki 
czas realizacji zamówień).

Ownership structure

 2008 saw further changes to steel privatisation 
processes. ArcelorMittal repurchased shares of HK 
Walcownia Blach Grubych Batory and Huta Królewska 
so, since January 1, 2009 the companies have been 
incorporated to ArcelorMittal Poland S.A. and beco-
me its units.

Distribution

 In Poland, some 40% to 70% of all manufactured 
steel products are sold directly to end users. Yet, the 
market shares of distributors to total sales grow each 
year. Stockists and steel service centres try increa-
singly successfully to meet customer requirements by 
providing good service and short lead times. 
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Organizacja i struktura właścicielska

 W 2008 r. przemysł koksowniczy w Polsce dyspo-
nował 26 czynnymi bateriami koksowniczymi  o łącz-
nej zdolności produkcyjnej na koniec roku 10,2 mln 
ton/rok, zgrupowanymi w 7 przedsiębiorstwach: 

 Z uwagi na sytuację na rynku (zwłaszcza  w IV kwar-
tale 2008 r.) moce produkcyjne koksowni zmieniły się 
dynamicznie. Zatrzymano: baterię nr 1 w Koksowni 
Przyjaźń (maj 2008 r., modernizacja),  baterie  nr  1          
i 2 w Zdzieszowicach (październik  2008 r., likwidacja), 
baterię nr 1 w Radlinie (listopad 2008 r., likwidacja), 
a także baterię nr 8 w Krakowie (luty 2009 r., likwida-
cja). W 2009 r. planowana jest likwidacja kolejnych 6 
baterii. 

Organisation and ownership

 In 2008, Polish coke industry operated 26 acti-
ve coke batteries of aggregate year-end capacity at    
10.2 M tpy, grouped within 7 enterprises, i.e:

 

 Considering market situation (notably in                              
Q4 2008), coke capacities kept changing dynami-
cally. Idled were: Battery No 1 at Koksownia Przyjaźń 
(May 2008 r., modernization), batteries Nos 1 & 2 
at Zdzieszowice (October 2008, liquidation), Battery    
No 1 at Radlin (November 2008, liquidation) as well 
as Battery No 8 in Krakow (February 2009, liquida-
tion).  For 2009, further 6 batteries are planned to be 
liquidated. 

•Zakłady Koksownicze  „Zdzieszowice”   Sp. z o.o.                  
   w Zdzieszowicach (8 baterii), 
•Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.          
   w Wałbrzychu (5 baterii), 
•Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górni-
   czej (4 baterie), 
•Kombinat      Koksochemiczny      „Zabrze”     S.A.                          
   w Zabrzu (3 baterie + 1 w rozruchu), 
•ArcelorMittal  Poland  S.A.  Oddział  w  Krakowie                    
   (3 baterie), 
•Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z  o.o. w  Czę-
   stochowie (2 baterie), 
•CARBO-KOKS Sp. z o.o. w Bytomiu (1 bateria).

•Zakłady  Koksownicze  ”Zdzieszowice”  Sp. z o.o.     
   based at Zdzieszowice (8 batteries), 
•Wałbrzyskie  Zakłady  Koksownicze ”Victoria” S.A. 
   based at Wałbrzych (5 batteries), 
•Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. based at Dąbrowa   
   Górnicza (4 batteries), 
•Kombinat Koksochemiczny  ”Zabrze” S.A.  based
   at Zabrze (3 batteries + 1 in commissioning), 
•ArcelorMittal Poland S.A. Unit based  in  Krakow             
   (3 batteries), 
•Koksownia Częstochowa Nowa  Sp. z  o.o. based
   at Częstochowa (2 batteries), 
•CARBO-KOKS Sp. z o.o. based  at  Bytom  (1 bat-
   tery). 
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Produkcja i sprzedaż koksu 

 W 2008 r. Polska zajęła ósme miejsce wśród pro-
ducentów koksu na Świecie i pierwsze miejsce wśród 
krajów UE. W rankingu największych eksporterów kok-
su na rynkach światowych Polska plasuje się na dru-
giej pozycji, ustępując Chinom. 
 Produkcja koksu w Polsce w 2008 r. wyniosła                   
9,8 mln ton i była o 4,2% niższa od produkcji odnoto-
wanej w 2007 r. Na  rynek  krajowy  sprzedano 
w 2008 r.  3,8  mln   ton   koksu,   a   wyeksportowano    
5,6 mln  ton. W IV kwartale 2008 r. produkcja spadła 
o 0,5 mln ton. Poziom zapasów koksu u producentów, 
na koniec 2008 r. wyniósł 695 tys. ton.

Coke production and sales 

 2008 saw Poland taking 8th position amongst 
coke producers world-wide and the pole position in 
EU. In terms of international coke exports, Poland 
ranks second after China. 
 Poland’s coke output in 2008 was 9.8 M mt, 
down 4.2% against the figures reported for 2007.                          
3.8 M mt were sold to domestic customers in 2008, 
with exports standing at 5.6 M mt. Q4 2008 saw out-
put falling by 0.5 M mt. Inventory levels with coke 
manufacturers were 695,000 mt at the year end 
2008.

Tabela 7.  Status własnościowy i realne zdolności produkcyjne koksowni w Polsce (stan na dzień 31.12.2008 r.)
Table 7. Ownership and real coke production capacities of Polish coke plants (as at 31.12.2008)

Źródło/ Source: B. P. Koksoprojekt Sp. z o.o.
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Tabela 8. Produkcja koksu w latach 2004-2008 [mln ton]
Table 8. Coke production from 2004 to 2008 [M mt]

Źródło/ Source: B. P. Koksoprojekt Sp. z o.o.

 Wielkość produkcji koksu w latach 2004-2008 
przedstawiono w tabeli 8. 

 Globalny kryzys gospodarczy, który dotknął polski 
sektor koksowniczy w IV kwartale 2008 r., spowodo-
wał, nadwyżkę koksu na rynku. Drastyczne spadki 
produkcji stali w hutach (o 40%) skutkują mniejszym 
zapotrzebowaniem na koks.

Sytuacja ekonomiczno-finansowa 

 W 2008 r., (pomimo załamania rynku                                                                      
w IV kwartale), polskie koksownie odnotowały dodatni 
wynik  finansowy. 

Ochrona środowiska 

 Działania proekologiczne w sektorze koksowni-
czym ukierunkowane były na stałe obniżanie emisji do 
atmosfery oraz dostosowanie technologii i rozwiązań 
do wymogów określonych w dokumentach referencyj-
nych w zakresie najlepszych dostępnych technik BAT 
(Best Available Techniques). 

 Coke output in 2004 to 2008 is shown in table 8.

 Global economic crisis affecting Polish coke sec-
tor in Q4 2008 resulted in excess coke volumes on 
the market. Dramatic production cuts at steel makers                 
(by 40%) originate lower coke demand. 

Economic and financial indicators

 In spite of market collapse in Q4 2008, Polish coke 
makers reported positive financial figures. 

Environment protection

 Pro-environment initiatives of coke manufacturers 
were designed to bring down air emissions and to 
adapt processes and technologies to BAT (Best Ava-
ilable Techniques) reference documents. 
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 W okresie ostatnich pięciu lat w koksowniach 
polskich zrealizowano szereg przedsięwzięć proeko-
logicznych w zakresie ograniczenia emisji, zarówno         
w procesie koksowania, jak i oczyszczania gazu i wód 
ściekowych. Program restrukturyzacji przemysłu kok-
sowniczego przewiduje, że po 2008 r. średni wskaź-
nik emisji pyłowo-gazowej obniży się do poziomu               
2,5-3,0 kg na tonę wsadu suchego. 

Inwestycje 

 W kwietniu 2008 r. oddano do użytku nową baterię 
koksowniczą nr 12 w ZK Zdzieszowice Sp. z o.o. Zdol-
ność produkcyjna baterii wynosi około 750 000 ton 
koksu rocznie. 
 W listopadzie 2008 r. KK Zabrze S.A. uruchomi-
ło nową baterię koksowniczą 1-bis w Radlinie koło 
Wodzisławia (dochodzenie do zdolności produk-
cyjnej). Zdolność produkcyjna baterii wynosi około 
750 000 ton koksu/rok. 
 W związku z globalnym kryzysem producenci koksu 
zweryfikowali plany inwestycyjne (ograniczając bądź 
odraczając je w czasie lub w ogóle z nich rezygnując). 
 Wyznacznikami kierunku rozwoju przemysłu kok-
sowniczego w Polsce będą: 
 

 Over five recent years, Poland’s coke makers com-
missioned a series of emission reduction projects, 
both within coking and gas and effluent treatment 
operations. Coke industry restructuring efforts provi-
de that, beyond 2008, an average gas and dust emis-
sion ratio  would go down to 2.5-3.0 kgs per/mt of dry 
input. 

Investments 

 April 2008 saw a new Battery No 12 commissioned 
at ZK Zdzieszowice Sp. z o.o., yearly capacity being 
some 750,000 mt coke. 
 In November 2008, KK Zabrze S.A. commissioned         
a new coke battery 1-bis at Radlin near Wodzisław 
(ramp-up phase). The annual coke capacity is some 
750,000 mt. 
 In conjunction with the global crisis, coke makers 
reviewed their capex spending projects (reduce, defer, 
or abandon). 
 Coke industry trend setters will be in Poland: 

•baterie     koksownicze     systemu     zasypowego                   
   o   wysokości   komór  powyżej  6 m  i  szerokości 
   powyżej 0,5 m, 
•baterie koksownicze systemu ubijanego o  wyso-
   kości komór powyżej 5 m z nowymi  rozwiązania-
   mi  formowania  naboju  węglowego  pod  wieża-
   mi węgla, 

•charging-type batteries of oven heights over 6 m 
   and widths over 0.5 m, 
•stamping-type  coke  batteries  of  oven  heights 
   over  5 m  with  new  coal  charge  forming   solu-
   tions beneath coal towers, 
•coke dry quenching facilities (CDQ) at  new built 
   charging batteries  or  modern  wet  installations 
   (CSQ) with the so-called pre-wetting, 
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•instalacje suchego  gaszenia  koksu  (CDQ)  przy 
   nowobudowanych bateriach  o  systemie zasypo-
   wym lub nowoczesne instalacje mokrego  gasze-
   nia (CSQ) z tzw. podtapianiem, 
•procesy koksownicze dostosowane do wymogów 
   BAT- ograniczenie emisji do powietrza, 
•technologie   przygotowania   mieszanek  węglo-
   wych    przystosowane    do    zmieniających    się 
   warunków  jakościowych   podaży   węgli   kokso-
   wych: 
•technologiczne prowadzenie  procesów koksow-
   niczych gwarantujące zabezpieczenie wszystkich 
   parametrów    koksu   wielkopiecowego wymaga-
   nych przez producentów koksu:
  •szerokość komór koksowniczych, 
 •czas koksowania,
•nowe  rozwiązania   technologiczne   zagospoda-
   rowania gazu koksowniczego: 
 •separacja wodoru  z oczyszczonego gazu
                  koksowniczego, 
               •produkcja  metanolu  z  gazu  koksowni-
                  czego,
•automatyzacja      procesów      technologicznych               
   z  ograniczeniem   zatrudnienia   ludzi  na  najba-
   rdziej   niebezpiecznych   dla   zdrowia   stanowi-
   skach pracy, 
•zintegrowane  systemy   technologiczno-produk-
   cyjne, 
• projekt „Inteligentna koksownia”. 

•coke making processes adapted  to BAT require-
   ments – reduced air emissions, 
•coal  blending  technologies  adjusted  to  chan-
   ging quality conditions of coking coal supplies: 
•technological  coke making practices to guaran-
   tee all blast furnace coke  parameters  as  requi-
   red by coke manufacturers: 
 •coke oven width,
 •coking time, 
•new    technological    developments    for    coke                                 
   gas treatment: 
 •hydrogen  separation   from   clean  coke   
                  gas, 
          •methanol produced from coke gas, 
•automated processes  with  limited  manning  at 
   most dangerous and exposed locations, 
•integrated technological and process systems, 
•Intelligent Coke Battery Project. 
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Wprowadzenie

 Pierwsze 3 kwartały 2008 r. były bardzo korzyst-
ne dla krajowego przemysłu materiałów ogniotrwa-
łych. Odnotowano bardzo dobre wyniki produkcyjne               
i ekonomiczne. Zapowiadał się zdecydowanie korzyst-
niejszy wynik na koniec roku w porównaniu z rokiem 
poprzednim. Załamanie gospodarcze związane z kry-
zysem światowym, jakie miało miejsce w ostatnim 
kwartale roku spowodowało istotne korekty wcześ-
niejszych prognoz.
 Czynnikiem, który wpłynął na sytuację na rynku 
materiałów ogniotrwałych były również rosnące ceny        
surowców.
 Rok 2008 był okresem przygotowań zakładów do 
wymogów związanych z regulacjami REACH i podejmo-
wania działań mających na celu zapewnienie dostaw 
surowców w okresie po rejestracji substancji chemicz-
nych.
 Sprzedaż wyprodukowanych w Polsce materiałów 
ogniotrwałych dla krajowych odbiorców reprezentu-
jących przemysł stalowy wyniosła ok. 47% całkowitej 
sprzedaży. Uwzględniając eksport wartość materiałów 
wyprodukowanych dla potrzeb hutnictwa żelaza i stali 
wyniosła ok. 66%.

Organizacja i struktura własnościowa

 Krajowy przemysł materiałów ogniotrwałych w Polsce 
jest w pełni prywatny. Tworzą go cztery duże zakłady:
 

Introduction

 First 3 quarters of 2008 were very advantageous 
to the domestic refractory industry. Very good pro-
duction and economic results were reported. A far 
better year-end results were expected than previous 
year’s. Economic collapse in conjunction with the glo-
bal crisis hitting in the last quarter of the year brought 
about substantial reviews to earlier forecasts.
 A factor to impact refractory market was also the 
ever growing input materials pricing.
 2008 was a year of the sites getting prepared to 
REACH regulations and starting initiatives to secure 
input supplies after chemicals registration.
 Sales of Poland-manufactured refractory products 
to domestic steel customers accounted for some 47% 
of total sales. They were some 66% in value terms 
when considering exports.

Organisation and ownership

 The domestic refractory business in Poland is fully 
private. It is built up by four large sites:

•Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. w  Ropczycach
   (kapitał krajowy, spółka giełdowa),
•Vesuvius      Skawina      Materiały      Ogniotrwałe                  
   Sp. z o.o.   w   Skawinie  (Grupa Vesuvius)  –  naj- 
   większy zakład w grupie,

•Zakłady  Magnezytowe  Ropczyce  S.A.  based  at 
   Ropczyce (polish capital, listed company),
•Vesuvius      Skawina      Materiały      Ogniotrwałe                     
   Sp. z o.o. based  at  Skawina  (Vesuvius Group) – 
   Group’s largest site,
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 W zakresie małogabarytowych elementów cera-
micznych oraz mas i betonów ogniotrwałych produ-
centem jest również Oddział Materiałów Ogniotrwa-
łych w Gliwicach Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów 
Ogniotrwałych i Budowlanych (dawniej Instytut Mate-
riałów Ogniotrwałych).
 Istnieje jeszcze kilka małych zakładów wytwarza-
jących materiały niewypalane, których łączna produk-
cja nie przekracza 1% ogólnej ilości produkowanych   
w Polsce materiałów ogniotrwałych.

Produkcja i handel

 Produkcja materiałów ogniotrwałych w Polsce                          
w 2008 r. wynosiła ponad 312 tys. ton, była zatem     
niższa niż w roku poprzednim o 7%, według wartości 
była na zbliżonym poziomie.

 In the scope of small-size refractory elements and 
castables and concretes, the list of manufacturers 
includes also Gliwice-based Refractory Unit of the 
Glass, ceramics, Refractory and Building Materials 
Institute (formerly Refractory Institute).
 There are some other smaller manufacturing sites 
producing unburned materials, total output of which 
does not exceed 1% of aggregate refractory volumes 
produced in Poland.

Production and trade

 Refractory production in Poland in 2008 was over 
312,000 mt, down 7% against the previous year. 
Value-wise, it stood at a comparable level.

•Przedsiębiorstwo    Materiałów      Ogniotrwałych 
   Komex       Sp. z o.o.       w       Krakowie       (Grupa  
   ArcelorMittal),
•Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów  S.A.  w  Ża-  
   rowie (85% kapitał krajowy  +  15%  kapitał  nor-
   weski),
oraz:
•Chrzanowskie   Zakłady   Materiałów  Ogniotrwa-
   łych S.A. w  Chrzanowie  (kapitał mieszany: ukra-
   iński z ZM Ropczyce),
•Tabex Ostrowieckie  Zakłady  Materiałów  Ognio-
   trwałych  Sp.  z o.o.  w Ostrowcu  Świętokrzyskim 
   (kapitał    krajowy),
•Bolesławieckie  Zakłady  Materiałów  Ogniotrwa-
   łych Sp. z o.o. w Bolesławcu (kapitał krajowy),
•Górbet Sp. z o.o. w Trzebini (kapitał krajowy).

•Przedsiębiorstwo     Materiałów     Ogniotrwałych 
   Komex Sp. z o.o. based  in  Krakow  (ArcelorMit-
tal 
   Group),
•Polska Ceramika Ogniotrwała  Żarów  S.A. based 
   at Żarów (85% Polish + 15% Norwegian capital),
and:
•Chrzanowskie   Zakłady   Materiałów  Ogniotrwa-
   łych   S.A.   based   at  Chrzanów  (mixed  capital: 
   Ukrainian and ZM Ropczyce),
•Tabex  Ostrowieckie  Zakłady  Materiałów Ognio-
   trwałych  Sp. z o.o.  based  at  Ostrowiec  Święto-
   krzyski (domestic capital),
•Bolesławieckie  Zakłady  Materiałów  Ogniotrwa-
   łych Sp. z o.o.  based  at  Bolesławiec  (domestic 
   capital),
•Górbet Sp.  z o.o.  based  at  Trzebinia  (domestic 
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 Strukturę produkcji w 2008 r. przedstawiono             
w tabeli 9. Spadek produkcji zanotowano głównie            
w przypadku wyrobów krzemionkowych, co wiązało 
się z wynikami przetargów na te materiały dla nowych 
inwestycji w przemyśle koksowniczym w Polsce.
 Eksport materiałów ogniotrwałych wyniósł 
ponad 121 tys. ton tj. ponad 38% wielkości produk-
cji, w tym 23 tys. ton (ponad 7%) do państw spoza                                                
Unii Europejskiej.
 Bilans w handlu zagranicznym był dodatni zarówno 
pod względem ilościowym jak i wartościowym.

 Production break-down 2008 is presented in                       
table 9. Output slide was reported mainly in case of 
silica products, due to tendering process outcomes 
for new planned coke projects in Poland.
 Refractory exports were over 121,000 mt, i.e. in 
excess of 38% of total output including 23,000 mt 
(over 7%) to non-EU countries.
 Foreign trade balance was positive, both quantity-
wise and value-wise.

Tabela 9. Struktura produkcji materiałów ogniotrwałych w Polsce w 2008 r.
Table 9. Refractory output breakdown in Poland in 2008

Źródło/ Source: IMO
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 W 2008 r. w większości zakładów kontynuowano 
prace modernizacyjne, których skala była zróżnico-
wana. Największy zakres miały inwestycje w PMO 
Komex.
 Załamanie rynku w drugiej połowie roku wymusiło 
konieczność wprowadzenia programów oszczędnoś-
ciowych.

Wydajność

 Wydajność w krajowych zakładach materiałów 
ogniotrwałych wzrosła w latach 1997-2008 ponad                 
3,5 krotnie z ok. 44 tony/zatrudnionego rocznie do ok. 
160 ton/zatrudnionego w 2007 r. i 156 ton/zatrud-
nionego w 2008 r. (rysunek 26), przy czym odnosi się 
to do wszystkich zatrudnionych, a nie tylko związanych 
bezpośrednio z produkcją.

 In 2008, most sites continued with their moder-
nisation projects of varying scope and scale. Largest 
investments were taking place at PMO Komex.
 Market collapsing in the latter half of the year 
necessitated austerity plans.

Productivity

 The manpower productivity of refractory making 
sites grew    3.5   fold    in   1997   to    2008,   from    
some 44 mt/employee a year to some 160 mt/
employee in 2007 and 156 mt/employee in 2008  
(figure 26). The numbers refer to all employed, not 
just directly employed (production).

Rysunek 26. Wydajność w zakładach materiałów ogniotrwałych w latach 2004-2008 [tony/ 1 zatrudnionego]
Figure 26. Productivity figures at refractory making sites in 2004 to 2008 [mt/employee]

Źródło/ Source: IMO
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 Szansą na rozwój polskiej gospodarki jest – zgodnie          
z istniejącym paradygmatem – wzmocnienie jej konkuren-
cyjności poprzez innowacyjne technologie. Innowacyjność, 
zwiększa wartość dodaną produktów    i zdolność społe-
czeństwa do ich absorpcji.
 Wielką rolę w tej kwestii może i powinno odgrywać 
zaplecze naukowo-badawcze i projektowe hutnictwa i prze-
mysłów współpracujących w Polsce.  Stanowią je wyższe 
uczelnie techniczne, instytuty i ośrodki badawczo-rozwojo-
we oraz biura projektowe. Ich działalność jest ukierunko-
wana na wdrażanie innowacji techniczno-technologicznych      
w branży, które skutkują:

 Poprzez prowadzenie badań i ekspertyz, proponowanie 
kompleksowych rozwiązań technologicznych, wypełniają 
one tzw. „lukę oczekiwań” przemysłu.
 Przemysł i uczelnie w Polsce, wciąż poszukują „możliwo-
ści zarobienia” na wykorzystaniu wyników badań. Szansę 
dają tzw. Programy Operacyjne (Kapitał Ludzki, Innowacyjna 
Gospodarka,  Infrastruktura      i Środowisko) oraz programy 
ministra nauki i szkolnictwa wyższego (Kreator Innowacyj-
ności).  Stanowią one zachętę dla kadr akademickich m.in. 
do podnoszenia kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości, 
zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji 
wyników prac badawczo-rozwojowych.
 Skuteczna i efektywna współpraca nauki z przemysłem 
istotnie przyczynia się do poprawy otoczenia, w którym dzia-
łają przedsiębiorstwa w Polsce a upowszechnianie i wdro-
żenie wyników badań uczelni krajowych pomaga zwiększyć 
ich konkurencyjność.
 Z wielką przyjemnością na łamach wydawnictwa 
PPS’2009 prezentujemy informacje o jubileuszowych uro-
czystościach szkół technicznych przypadających w bieżą-
cym roku 

 A good opportunity for Polish economy growing is – in 
agreement with the existing paradigm – to strengthen the 
competitive advantage through innovative technologies. 
Innovativeness adds value to products and for the society 
to absorb and accommodate new products.
 R & D centres plus design and engineering institutions of 
steel and related industries can and should play a vital role 
in Poland in this respect.  They are represented by higher 
technical schools, research and development facilities and 
design offices. They are focused in implementing technical 
and technological innovations to the sector, which bring 
about improvements to:  

 Through research and expertise, proposed comprehen-
sive technological solutions, expectation gap of the indu-
stry is thus filled in.
 Poland’s industry and university communities keep sear-
ching for earnings potential from research outcome imple-
mentation. This may be facilitated by Operating Programs 
like Human Resources, Innovative Economy, Infrastructure 
and Environment as well as by dedicated Ministry of Edu-
cation and Higher Learning’s programmes (Innovativeness 
Creator).  They provide an incentive for the academic faculty 
to improve their skills in terms of entrepreneurship, intel-
lectual property management and R&D outcomes commer-
cialisation etc.
 The scientific community efficiently and effectively coo-
perating with the industry is significantly contributing to 
improving the environment for making business in Poland 
while proliferation and application of domestic R&D results 
helps enhance their competitive edge.
 It is with great pleasure that PPS’2009 publication 
covers anniversary events put up by technical schools. 

•poprawą gospodarki surowcowej,  
•unowocześnieniem   technologii   produkcji  stali        
   i    wyrobów    stalowych,    koksu    i    materiałów 
   ogniotrwałych,  
•poprawą jakości wyrobów gotowych, 
•odciążeniem środowiska  naturalnego  od  nega-
   tywnych skutków działalności hutniczej.

•raw materials management, 
•steel, coke, and  refractory manufacturing  tech-
   niques and technologies, 
•finished product quality, 
•relieving    environment     from     adverse    steel 
   making footprint.
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Obecność uczelni technicznych w gronie członków HIPH to 
ogromny zaszczyt dla Izby, ale i okazja do ścisłej współpracy 
uczelni z przemysłem.
 Wprawdzie większość uczelni koncentruje się w swojej 
działalności na badaniach stosowanych, w części jednak 
– podejmują one badania i prace rozwojowe inwestowane 
przez przedsiębiorstwa. Zarząd Izby wyraża zadowolenie         
i składa gratulacje tym uczelniom technicznym – członkom 
HIPH, których oceny parametryczne dorobku naukowego, 
pozwoliły na umieszczenie ich na liście najlepszych uczelni 
wyższych za okres od 1973 do 2008 r. (lista została opubli-
kowana w biuletynie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego – Sprawy Nauki, nr 6/7).
 Ważną rolę w kierunkowaniu działalności badawczo-
wdrożeniowej w Polsce odgrywa też Polska Platforma Tech-
nologiczna Stali (PPTS).
 PPTS przyczynia się do integracji przedsiębiorstw pol-
skiego przemysłu stalowego wokół idei zrównoważonego 
rozwoju.
 Działalność Platformy w drugiej kadencji w latach 2008-
2009  jest ukierunkowana na wdrażanie Strategicznego 
Programu Badań (SPB) dla przemysłu stalowego w Polsce. 
Program obejmuje cztery główne obszary badawcze:

 Aktualnie wykonane lub uruchomione zostało około 
40% projektów wchodzących w zakres SPB. Realizowane 
są one w różnych dostępnych formach (projekty bezpo-
średnie, celowe, rozwojowe, badawcze własne, statutowe).                       
W 2008 r. MNiSW przyznało środki na realizację sztanda-
rowego projektu rozwojowego PPTS pt. „Opracowanie pod-
staw przemysłowych technologii kształtowania struktury        
i właściwości wyrobów z metali i stopów z wykorzystaniem 
metod symulacji fizycznej i numerycznej”.

Their becoming members of HIPH honours the Association 
and provides an opportunity for closer relations between 
academia and business community.
 Indeed, most schools concentrate on applied research, 
but partially they engage also in R&D projects sponsored by 
businesses. The Association’s Management expresses its 
satisfaction with and congratulates those technical schools 
as members of HIPH, whose scientific achievements allo-
wed their ranking as the best academic schools in the 
period from 1973 to 2008 (the List has been published in 
the ministerial bulletin (Ministry of Education  and Higher 
Learning) Sprawy Nauki (Scientific Matters), No 6/7).
 Polish Steel Technological Platform (PPTS) plays an 
important role in providing directions to R&D activities in 
Poland.
 PPTS contributes to the Polish steel community inte-
grating around the idea of sustainable growth. The second 
term’s efforts (2008 to 2009) are aimed at implementing 
Strategic Research Programme (SPB) for Polish steel indu-
stry. Four main research areas are:

 Presently, about 40% of projects have been comple-
ted or initiated as part of SPB. They are delivered in vario-
us available formats (direct projects, purpose-orientated, 
development, own research, statutory etc.). In 2008, the 
Ministry  of Education  and Higher Learning allocated funds 
for the flagship development project under PPTS entitled 
Development of Fundamental Industrial Technologies for 
Shaping Properties and Structures of Metals Products and 
Alloys Using Physical and Numerical Simulation Methods. 

  

•Safe,  clean,   saving   and   low-expenditure   techno-
   logies,
•Rational  energy  usage and  resource and waste 
   management,
•Steel products attractive to users,
•Skilled staff for steel sector. 

•Bezpieczne, czyste, oszczędne i niskonakładowe 
   technologie,
•Racjonalne wykorzystanie energii oraz zarządza-
   nie zasobami i odpadami,
•Wyroby stalowe atrakcyjne dla użytkowników,

•Kwalifikowane kadry dla przemysłu stalowego.  
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CZłONKOWIE HUTNICZEJ IZBy PRZEMySłOWO-HANDLOWEJ/ 
MEMBERS OF POLISH STEEL ASSOCIATION

Nazwa przedsiębiorstwa, adres/
Name of enterprise, location

Telefon, fax/ 
Phone, fax

Podstawowa działalność, produkcja/
Core business

ARCELORMITTAL POLAND S.A.

Al. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza

www.arcelormittal.com/poland

+48 32 776 66 66
+48 32 776 78 10
+48 32 776 78 74
+48 32 776 82 00

ArcelorMittal Poland wchodzi w skład grupy ArcelorMittal. Firma dysponująca 
pełnym ciągiem technologicznym. Skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyj-
nego polskiego przemysłu hutniczego. Zdolności produkcyjne ArcelorMittal 
Poland w skali roku sięgają 7,6 mln ton stali surowej oraz ok. 6,6 mln ton 
wyrobów walcowanych.

ArcelorMittal Poland is part of ArcelorMittal Group. The company is an integra-
ted steel producer. It comprises 70% of the Polish steel industry’s production 
capacities. Annual production capacities of ArcelorMittal Poland are 7.6 mil-
lion tonnes of crude steel and approx. 6.6 million tonnes of rolled products.

ARCELORMITTAL POLAND S.A.

Oddział w Dąbrowie Górniczej
Al. J. Piłsudskiego 92

41-308 Dąbrowa Górnicza

www.arcelormittal.com/poland

+48 32 776 66 66
+48 32 776 90 00
+48 32 776 87 19

Produkcja surówki i stali (konwertory tlenowe), półwyrobów z instalacji COS, 
średnich i ciężkich kształtowników gorącowalcowanych, szyn kolejowych, 
tramwajowych, grodzic, profili górniczych typu „V” oraz ciężkich odlewów sta-
liwnych.

Manufacturing of: pig iron and steel (BOF’s), CCM semis, medium and hea-
vy hot rolled sections, railway and tramway rails, sheet piles, ”V” profiles for 
mining industry, heavy steel castings.

ARCELORMITTAL POLAND S.A.

Oddział w Krakowie
ul. Ujastek 1

30-969 Kraków

www.arcelormittal.com/poland

+48 12 290 20 00
+48 12 290 16 90
+48 12 290 40 56
+48 12 290 40 23

Produkcja koksu, surówki i stali (konwertory tlenowe), półwyrobów z instalacji 
COS, blach walcowanych na  gorąco  i  zimno,  blach  ocynkowanych  ogniowo
 i elektrolitycznie, taśm ciętych wzdłużnie i poprzecznie czarnych i ocynkowa-
nych ogniowo. 

Coke, pig iron, steel (BOF’s), hot and cold rolled strip, hot-dip and electro 
galvanized sheet, slit black and hot-dip galvanized sheet.

ARCELORMITTAL POLAND S.A.

Oddział w Świętochłowicach
ul. Metalowców 5

41-600 Świętochłowice

www.arcelormittal.com/poland

+48 32 774 36 66
+48 32 774 31 01
+48 32 774 31 03
+48 32 774 31 14

Produkcja taśm i blach stalowych ocynkowanych lub ocynkowanych i powle-
kanych.

Strips and sheets hot-dip galvanized and organic coated.
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CZłONKOWIE HUTNICZEJ IZBy PRZEMySłOWO-HANDLOWEJ/ 
MEMBERS OF POLISH STEEL ASSOCIATION

Nazwa przedsiębiorstwa, adres/
Name of enterprise, location

Telefon, fax/ 
Phone, fax

Podstawowa działalność, produkcja/
Core business

ARCELORMITTAL POLAND S.A.

Oddział Huta Królewska
ul. Metalowców 13

41-500 Chorzów

www.arcelormittal.com/poland

+48 32 793 70 03
+48 32 793 70 04
+48 32 793 70 11

Produkcja prętów, kształtowników gorącowalcowanych, szyn kolejowych, 
akcesoriów kolejowych, wyrobów dla górnictwa.

Steel bars, hot-rolled sections, railway rails, rail and mining accessories.

ARCELORMITTAL
WARSZAWA SP. Z O.O.

ul. Kasprowicza 132
01-949 Warszawa

www.arcelormittalwarszawa.com

+48 22 835 00 00
+48 22 835 80 49
+48 22 834 08 33

Produkcja kęsów, prętów walcowanych na gorąco ze stali węglowych i stopo-
wych, produkcja prętów żebrowanych.

Production of billets, hot rolled bars, reinforcing bars.

ARCELORMITTAL POLAND S.A.

Oddział w Sosnowcu
ul. Niwecka 1

41-200 Sosnowiec

www.arcelormittal.com/poland

+48 32 736 16 66
+48 32 736 11 10
+48 32 736 11 13

Produkcja walcówki, mat zbrojeniowych, walcówki profilowej, prętów zbroje-
niowych i drutu zbrojeniowego w kręgach, drutu spawalniczego.

Wire rod, reinforced mesh, shaped wire rod, reinforcing bars and wire in coils, 
welding wire.

ARCELORMITTAL POLAND S.A.

Oddział Batory
ul. Dyrekcyjna 6
41-506 Chorzów

www.arcelormittal.com/poland

+48 32 772 28 06
+48 32 772 21 17

Produkcja blach arkuszowych gorącowalcowanych ze stali węglowych – kon-
strukcyjnych, kotłowych, okrętowych, a także blach ze stali stopowych i wyso-
kostopowych. Produkcja elementów wypalanych z blach.

Hot rolled steel heavy plate (sheet) – structural carbon steel, carbon steel, 
boiler plate, shipbuilding steel, alloy and high-alloy steel. Production of flame 
cut elements.



49

CZłONKOWIE HUTNICZEJ IZBy PRZEMySłOWO-HANDLOWEJ/ 
MEMBERS OF POLISH STEEL ASSOCIATION

Nazwa przedsiębiorstwa, adres/
Name of enterprise, location

Telefon, fax/ 
Phone, fax

Podstawowa działalność, produkcja/
Core business

ARCELORMITTAL
TUBULAR PRODUCTS
KRAKóW SP. Z O.O.

ul. Ujastek 1
30-969 Kraków

www.arcelormittal.com/tubular/krakow-66.html

+48 12 290 20 51
+48 12 290 24 05
+48 12 290 41 85

ArcelorMittal Tubular Products Kraków Sp. z o.o. produkuje rury wzdłużnie 
zgrzewane dla celów mechanicznych, takich jak budownictwo, dystrybucja 
wody, rusztowania. Nasze położenie w województwie Małopolskim na połu-
dniu kraju umożliwia swobodną dystrybucję na terenie Polski, Czech, Słowa-
cji, Niemiec, Danii, krajów Nadbałtyckich. 
ArcelorMittal Tubular Products Kraków blisko współpracuje  z  wiodącym  pro-
ducentem  wyrobów  stalowych w Polsce ArcelorMittal Poland (wcześniej Huta 
im. T. Sendzimira). Nasz zakład produkcyjny posiada urządzenia do produkcji 
rur, cięcia, ukosowania, gwintowania, powlekania. Nasza produkcja rur opar-
ta jest na procesie redukcji na gorąco, dzięki której gotowy produkt posiada 
jednorodne właściwości. 

ArcelorMittal Tubular Products Kraków Sp. z o.o. produces longitudinal wel-
ded tubular products for mechanical purposes, such as building, water distri-
bution and scaffolding. Our location in the southern province Małopolska 
ensures reliable distribution through Poland, Czech Republic, Slovakia, Ger-
many, Denmark, the Baltic States. 
ArcelorMittal Tubular Products Kraków closely working together with the steel 
making unit of ArcelorMittal Poland (former Huta im. T. Sendzimira) we have 
access to the metallurgy of Poland’s leading steel producer. Our facility inclu-
de tube mill, machine for cutting, beveling, threading and coating units. The 
tube making lines make use of hot-stretched reduction process, which provi-
des the product with homogeneous properties.

BUCZEK – HB ZAKŁAD
PRODUKCJI RUR SP. Z O.O.

Udziałowiec większościowy :
ROHRWERK MAXHűTTE

ul. Nowopogońska 1
41-200 Sosnowiec

www.buczek-hb-zpr.com

+48 32 785 29 11
+48 32 785 25 91
+48 32 785 29 17

Produkcja rur precyzyjnych ze szwem i bez szwu, kotłowych ciągnionych na 
zimno, przewodowych, konstrukcyjnych, lotniczych, profilowych. 

Producer of precision steel tubes welded and seamless cold drawn, boiler 
steel tubes, general purpose seamless steel tubes, special shapes seamless 
steel tubes.

HUTA BATORY SP. Z O.O.

ul. Dyrekcyjna 6
41-506 Chorzów

www.hutabatory.com.pl

+48 32 772 28 81
+48 32 772 28 00
+48 32 772 20 60

Produkcja rur bez szwu i wlewków ze stali stopowych i węglowych. 
RURy BEZ SZWU – o średnicach 219,1 do 508 mm: kotłowe dla energetyki, 
przewodowe do transportu ropy i gazu; konstrukcyjne: na cylindry hydraulicz-
ne dla górnictwa, konstrukcje budowlane, dla przemysłu maszynowego; wiert-
nicze do gwintowania i produkcji złączek.
WLEWKI – do przerobu na odkuwki, pręty, blachy ze stali stopowych i węglo-
wych.

SEAMLESS PIPES – diameter 219.1-508 mm: boiler pipes; line pipes for 
gas and oil transportation; for tubular construction, hydraulic cylinders 
production, mechanical pipes; casing plain-end pipes and casing pipes for 
coupling production.
STEEL INGOTS – intended for forgings, plates, bars production made of alloy 
and carbon steel.
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HUTA BUCZEK SP. Z O.O.

ul. Staszica 29
41-200 Sosnowiec

www.hutabuczek.com.pl

+48 32 263 42 30
+48 32 269 41 85
+48 32 297 00 00

Produkcja walców hutniczych dla walcowni gorących blach, taśm, prętów             
i kształtowników metodą statyczną oraz w technologii odlewania odśrodkowe-
go. Usługi w zakresie obróbki mechanicznej i cieplnej.

Production of metallurgical rolls for hot rolling mills of plates, strips, bars 
and steel sections in static and centrifugal casting technology. Services of 
machining and heat treatment.

ISD HUTA  CZĘSTOCHOWA LTD.

ul. Kucelińska 22
42-207 Częstochowa

www.isd-hcz.com.pl
www.isd-poland.com

+48 34 323 81 33
+48 34 323 22 52
+48 34 323 02 86
+48 34 323 12 71

ISD Huta Częstochowa jest częścią grupy ISD POLSKA, która należy do kon-
cernu Związek Przemysłowy Donbasu. Firma jest największym w Polsce pro-
ducentem blach grubych gorąco walcowanych. Produkcja stali (konwertor 
elektryczny – KONEL®), półwyrobów z instalacji COS, blach grubych, rur bez 
szwu, konstrukcji stalowych i prefabrykatów.
Asortyment produkowanych wyrobów:
- BLACHy GRUBE (zakres wymiarowy: grubość 6-150mm, szerokość 1500-
3300mm, długość 2000-16000mm): okrętowe, zbiornikowe i kotłowe, 
trudnordzewiejące, na rury przewodowe spawane dużych średnic, ulepszane 
cieplnie, trudnościeralne, pancerne, konstrukcyjne zwykłej i podwyższonej 
wytrzymałości.
- RURy BEZ SZWU (śr. zew. 121-273mm): wiertnicze, do transportu ropy                
i gazu, do odwiertów geologicznych i hydrogeologicznych, do umacniania 
gruntu pod konstrukcje budowlane, kotłowe, na cylindry, konstrukcje maszyn, 
konstrukcyjne, przewodowe, elementy złączne rur wiertniczych.
- KONSTRUKCJE STALOWE I PREFABRyKATy: mostowe, wiadukty, budowlane 
i przemysłowe, dźwignicowe, kształtowniki i profile spawane, rury stalowe 
spawane, zbiorniki, cysterny, konstrukcje maszynowe, prefabrykacja blach 
grubych, elementy montażowe maszyn i środków transportu (statków), wieże 
wiatrowe, rury wielkośrednicowe.

ISD Huta Częstochowa is a part of ISD POLAND group, which belongs to an 
Ukrainian concern Industrial Union of Donbas. The company is the biggest 
Polish producer of hot rolled quarto heavy plates. The producer of crude steel 
(electric arc furnace – KONEL®), continuous -cast semi-products, heavy pla-
tes, seamless pipes and tubes, steel structures and prefabricates.
Product Assortment:
- HEAVy PLATES (dimension range: thickness 6-150mm, width 1500-3300mm, 
length 2000-16000mm): shipbuilding, special, boiler and pressure vessel, 
abrasion resistant, weather resistant, normal strength structural, quenched 
and tempered structural, higher strength structural, plates for large diameter 
longitudinally welded pipes.
- SEAMLESS PIPES AND TUBES (OD 121-273mm): casing for deepwell appli-
cations with gastight connections, line pipes for oil and gas transportation, 
pipes for geological and hydrogeological well service, tubular pilling, boiler 
tubes (for heat exchanger, for operation at high temperatures, for chemical 
plants), tubes for cylinders and engineering products, tubes for tubular con-
structions, structural tubes.
- STEEL STRUCTURES AND PREFABRICATES: bridges and flyovers, welded 
industrial and civil structures, crane structures, welded structures and profi-
les, welded pipes, vessels and cisterns, parts of machines, prefabricated pla-
tes, assembly components for machines and ships, means of transport, wind 
towers and large diameter tubes, rough-welded plates for tubular tanks.
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HUTA KOŚCIUSZKO S.A.

ul. Metalowców 13
41-500 Chorzów

www.hutakosciuszko.w. interia.pl

+48 32 241 22 21
+48 32 241 16 37
+48 32 241 04 30

Działalność usługowa na rzecz
ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAł HUTA KRÓLEWSKA
w zakresie zasilania w media energetyczne, transportu szynowego i ochrony 
mienia.

Utilities, rail transportation and security services rendered to
ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAł HUTA KRÓLEWSKA.

HUTA ŁABĘDY S.A.

ul. Zawadzkiego 45
44-109 Gliwice

www.hutalab.com.pl

+48 32 234 72 01
+48 32 234 72 30
+48 32 234 72 90

Produkcja kształtowników gorącowalcowanych, obudów i akcesoriów górni-
czych.

Hot-rolled sections, mine support arches, mining and accessories.

SEVERSTALLAT 
SILESIA SP. Z O.O.

ul. Nowopogońska 1
41-200 Sosnowiec

www.severstallat-silesia.pl

+48 32 364 24 01
+48 32 364 23 02

Severstallat Silesia Sp. z o.o., to producent rur, zajmujący się również dys-
trybucją wyrobów stalowych i usługami. Firma produkuje rury okrągłe i kwa-
dratowe ze szwem pod przemysł budowlany i maszynowy, jak również rury dla 
przemysłu motoryzacyjnego (rury perforowane, rury wydechowe). Stalowe 
Centrum Serwisowe świadczy usługi cięcia wzdłużnego kręgów oraz cięcia 
poprzecznego rur.
Firma, której właścicielem jest łotewski Severstallat SA, znajduje się w Sos-
nowcu, w Polsce i działa na terenie Europy Centralnej i Wschodniej.

Severstallat Silesia LTD is a tube producer, which also deals as a steel stoc-
kholding and service company. Company produces round and square welded 
tubes for construction and engineering industries, and also for automotive 
industry (perforated tubes, exhaust pipes). Steel service center provides steel 
coils slitting and cut-to-length service for tubes.
The company, founded by Latvian Severstallat is located in Sosnowiec, Poland, 
operates in Central and Eastern Europe.
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HUTA ŁAZISKA S.A.

ul. Cieszyńska 23
43-170 łaziska Górne

www.hlsili.pl

+48 32 324 71 00
+48 32 224 15 21
+48 32 224 15 23

Produkcja żelazostopów, stopów wieloskładnikowych, wyrobów z pyłów pofil-
tracyjnych.

Ferroalloys, multi-component alloys, dust filtration products.

CELSA „HUTA OSTROWIEC” SP. Z O.O.

ul. Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

www.celsaho.com

+48 41 249 20 00
+48 41 249 23 00
+48 41 249 25 30

Produkcja prętów żebrowanych o podwyższonej ciągliwości (EPSTAL), walców-
ki żebrowanej i prętów kształtowych, kątowników oraz odkuwek, wałów korbo-
wych, wałów do siłowni wiatrowych, walców hutniczych, linii wałów okrętowych, 
wałów turbinowych i wirnikowych, części maszyn i urządzeń przemysłowych.

Manufacture of high ductility rebars (EPSTAL) and rebar in coils,merchants, 
angles and forgings, crankshafts, wind mill main shafts, metallurgical rolls, 
shafting lines, turbine and rotor shafts, other machinery components.

HUTA POKóJ S.A.

ul. Niedurnego 79
41-709 Ruda Śląska

www.hutapokoj.eu

+48 32 772 11 11
+48 32 772 41 59
+48 32 772 43 32

Produkcja i dystrybucja kształtowników formowanych na zimno, w tym kształ-
towników precyzyjnych, lekkich i z taśmy ocynkowanej; kształtowników wal-
cowanych na gorąco; blach walcowanych na gorąco arkuszowych; kształtow-
ników spawanych, w tym nietypowych i specjalnych (zbieżnych, łukowych, 
ażurowych, maltańskich, zamkniętych).
Rozwiązania konstrukcyjne w zakresie obiektów: halowych, zbiornikowych, 
mostowych a także instalacji technologicznych. Dostarczanie usług w zakresie 
generalnego wykonawstwa (od projektu do montażu).
Usługi cięcia dokładnego kształtowników oraz wypalania elementów z blach 
metodą plazmową i acetylenowo-tlenową. Nowoczesne zabezpieczenie 
antykorozyjne powierzchni wyrobów stalowych. Remonty maszyn i urządzeń. 
Obróbka cieplna i mechaniczna części maszyn. Analizy chemiczne i badania 
metali. Badania środowiskowe.

Manufacturing and distribution of cold-formed sections, incl. precision sec-
tions, light hollow sections and sections made of galvanized strip; hot-rolled 
sections’ hot-rolled plates in sheets; welded sections, incl. non-standard and 
special ones (convergence and arched sections, castellated beams, Maltese 
and hollow sections).
Steel structure solutions for halls, tanks, bridges and for technological instal-
lations. General contracting services – from design to assembly. Services of 
exact cutting of sections as well as plasma and flame cutting of plates.
High-performance anticorrosive coatings of steel products. Machinery and 
appliances repairs. Thermal and mechanical treatment of machinery compo-
nents. Examinations of chemical composition and properties, examinations of 
metals. Environmental examinations.
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CMC ZAWIERCIE S.A.

ul. J. Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie

www.cmcpoland.com

+48 32 672 16 21
+48 32 672 27 24
+48 32 672 25 36

Produkcja wyrobów hutniczych: walcówka okrągła gładka, pręty okrągłe 
żebrowane, pręty okrągłe gładkie, pręty płaskie, pręty kwadratowe, kątowniki 
równoramienne.

Manufacturing of: round plan wire rod, rebars, round plain bars, flat bars, 
square bars, equal-leg angles.

FERROSTAL ŁABĘDY SP. Z O.O.

ul. Zawadzkiego 26
44-109 Gliwice

www.ferrostal.com.pl

+48 32 234 76 00
+48 32 234 76 50

Produkcja kęsisk kwadratowych, okrągłych i prostokątnych z COS ze stali 
węglowych konstrukcyjnych, stali niskostopowych i stali z mikrododatkami, 
produkcja prętów gorącowalcowanych.

Cast and rolled structural carbon steel blooms and billets, low-alloy and mic-
ro-alloyed steel, hot rolled bars.

HSW – HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH S.A.

ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola

www.hsw-hsj.com.pl

+48 15 813 52 35
+48 15 813 53 37
+48 15 844 23 06

Produkcja wyrobów hutniczych: prętów walcowanych okrągłych, kęsów walco-
wanych, kęsisk z COS, blach gorącowalcowanych ze stali węglowych, stopo-
wych do nawęglania, ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego,      
o podwyższonej i regulowanej zawartości siarki, sprężynowych, narzędzio-
wych, łożyskowych, odpornych na korozję, żaroodpornych, o podwyższonej 
wytrzymałości oraz hartowanych i odpuszczanych ze stali pancernych, trud-
nościeralnych.

HSW-HSJ Sp. z o.o is the manufacturer of the following products:
    •hot rolled round bars
    •hot rolled billets
    •continuously cast billets and slabs
    •hot rolled steel sheet
in steel grades as follows: carbon, alloy steels suitable for quenching and 
tempering and surface hardening, case hardening steel, tool steel, spring 
steel, bearing steel, bearing quality steel, steel grades with improved machi-
nability (regulated sulphur contents), stainless, heat resisting, armour steels, 
high yield strength and wear resistant steels.
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ZAKŁAD WALCOWNICZY PROFIL S.A.

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków

www.zwprofil.pl

+48 12 680 24 00
+48 12 680 24 05

Produkcja prętów i kątowników gorącowalcowanych.

Production of angles and sections.

VIRMET SP. Z O.O.

ul. Spółdzielcza 3
24-220 Niedrzwica Duża

www.virmet.com.pl

+48 81 517 42 00
+48 81 517 58 40

Produkcja i dystrybucja prętów i drutów ciągnionych oraz prętów łuszczonych 
i szlifowanych.

Production and distribution of cold drawn steel wires and bright steel bars, 
peeled and ground bars.

IMPEXZŁOM SP. J.

ul. Samsonowicza 15
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

www.impexzlom.ostrowiec.net.pl

+48 41 247 47 91
+48 41 247 33 33
+48 41 262 04 23

Produkcja wyrobów z aluminium dla potrzeb hutnictwa w postaci: brykietów, 
walców, gąsek, stożków, granulatu oraz stopów aluminiowych dla odlewnictwa 
i przemysłu motoryzacyjnego jak również stopy aluminiowe dla odlewni alu-
minium. Produkcja zasypki rafinacyjno odżużlającej. Produkcja rur z żeliwa 
sferoidalnego i rur ze stopów aluminium.

Production of aluminium items for steel industry in form of: briquettes, cylin-
ders, ingots, cones, granules, as well as production of aluminium alloys for 
steel founding industry and for automotive industry, and production of alumi-
nium alloys for aluminium foundries. Production of refining-slagging powder. 
Production of pipes from ductile cast iron and pipes from Al alloys.

POLSKI KOKS S.A.

ul. Gawronów 22
40-527 Katowice

www.polskikoks.pl

+48 32 357 09 00
+48 32 357 09 02
+48 32 357 09 08

Polski Koks S.A. jest największym eksporterem koksu na światowym rynku. 
Spółka eksportuje koks produkcji ZK „Zdzieszowice” Sp. z o.o., Koksowni 
Przyjaźń Sp. z o.o., Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. oraz WZK „Victo-
ria” S.A. 
Dodatkową działalnością firmy jest eksport węglopochodnych, węgla oraz 
spedycja.

Polski Koks S.A. is the largest exporter of coke in the worldwide market. The 
company exports coke produced by ZK ”Zdzieszowice” Sp. z o.o., Koksownia 
Przyjaźń Sp. z o.o., Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. and WZK ”Victo-
ria” S.A. 
Additional activity of Polski Koks S.A. is export of coal by-products, coal and 
forwarding.
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PRZEDSIĘBIORSTWO MATERIAŁóW
OGNIOTRWAŁYCH KOMEX SP. Z O.O.

ul. Ujastek 1
30-969 Kraków

www.pmo-komex.pl

+48 12 680 48 00
+48 12 680 48 01
+48 12 680 29 08

Firma PMO - Komex Sp. z o.o. zajmuje się produkcją i sprzedażą materiałów
ogniotrwałych wykorzystywanych przede wszystkim w: 
hutnictwie żelaza i stali, przemyśle odlewniczym, hutnictwie metali nieżela-
znych, przemyśle cementowo-wapienniczym, przemyśle szklarskim, energety-
ce, przemyśle cukrowniczym, przemyśle chemicznym.
Podstawowy program produkcji obejmuje wszystkie typy wyrobów ogniotrwa-
łych:
•wyroby glinokrzemianowe formowane i nieformowane,
•wyroby zasadowe  formowane i nieformowane  (w tym: magnezjowe, magne
   zjowo-węglowe, chromitowe),
•wapno konwertorowe do procesów metalurgicznych,
•wyroby dolomitowe, dolomitowo-magnezjowe,  masy  dolomitowe,  dolomit 
   prażony,
•wkłady izolacyjne do wlewnic,
•betony ogniotrwałe,
•prefabrykaty specjalne.

The Company PMO - Komex Ltd produces and sells refractories which are used 
mostly in: metallurgy of iron and steel, foundries, nonferrous metals, cement 
and lime industry, glass plants, energetics, chemistry, sugar industry.
Basic programme of production includes all type of refractory materials:
• shaped and unshaped aluminosilicate products,
• shaped  and  unshaped  basic  products  (including:  magnesia,  magnesia-
    carbon, chrome),
• converter lime for metallurgy process,
• dolomite, dolomite-magnesia products, dolomite mixes, fired dolomite,
• insulating insert for ingot,
• refractory castables,
• special prefabricates.

STOWARZYSZENIE PRODUCENTóW
MATERIAŁóW OGNIOTRWAŁYCH

ul. Toszecka 99
44-101 Gliwice

www.spmo.gliwice.pl

+48 32 270 19 09
+48 32 279 26 00
+48 32 270 19 34

Zrzesza przedsiębiorstwa przemysłu materiałów ogniotrwałych oraz ich przed-
stawicieli.

Association of companies of refractories industry and its representatives.
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ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.

ul. Przemysłowa 1
39-100 Ropczyce

www.ropczyce.com.pl

+48 17 222 92 22
+48 17 222 94 02
+48 17 221 85 93

Produkcja wyrobów ogniotrwałych dla hutnictwa żelaza i stali, hutnictwa 
szkła, metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, odlewni-
czego oraz koksowniczego.

Wide range of refractories for steelmaking and other industries (glass, non-
ferrous, cement and lime, foundry and coke making).

PEDMO S.A.

ul. Towarowa 23
43-100 Tychy

www.pedmo.eu

+48 32 217 50 91
+48 32 217 55 72
+48 32 217 55 70

Produkcja materiałów dla hutnictwa: zasypki izolacyjne, zasypki egzotermicz-
no-izolacyjne, zasypki startowe, zasypki smarujące w syfonowym odlewaniu 
stali, zasypka rafinująco-izolacyjna do kadzi pośredniej w procesie COS.

Auxiliary materials for steelmaking: insulation powders, insulating-exother-
mic powders, initial powders, greasing powders for uphill casting of the ste-
el, insulating-refining powder for tundishes in the continuous steel casting 
process.

CHRZANOWSKIE  ZAKŁADY MATERIAŁóW 
OGNIOTRWAŁYCH S.A.

ul. Kolonia Stella 30
32-501 Chrzanów

www.chzmo.pl

+48 32 623 37 51
+48 32 623 28 52

Produkcja wyrobów wypalanych krzemionkowych i glinokrzemianowych, beto-
nów ogniotrwałych glinokrzemianowych i wysokoglinowych, mas do zamknięć 
suwakowych kadzi, zasypek do odsiarczania stali, komponentów do rafinacji 
stali, zasypek do wlewnic oraz kadzi stalowniczych, plastycznych mas ognio-
trwałych, zasypek izolacyjnych do kadzi głównych i pośrednich.

Production of burned silica and aluminosilicate goods, refractory concretes, 
slide gates lining, refractory lining mixtures, mixtures for desulphurization, 
components for steel refining, powders for ingot moulds and casting ladles.
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DELTA RECYCLING SP. Z O.O.

łojki, ul. Długa 4
42-290 Blachownia

www.deltarecycling.pl

+48 34 366 54 91
+48 34 327 12 11

Skup i sprzedaż złomu metali kolorowych. 
Produkcja brykietów z wiór aluminium, granulatów aluminiowych, granulatów 
z miedzi oraz postrzępionych puszek aluminiowych. Przerób odpadów alu-
miniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów            
z kabli. Sprzedaż odtleniaczy z aluminium dla hut stali w formie brykietów, 
granulatów, piramidek, półkulek i gąsek. Handel aluminiowymi stopami 
odlewniczymi przystosowanymi do odlewania ciśnieniowego i kokilowego.

Purchase and sale of non-ferrous metals scrap. 
Production of briquettes from aluminum turnings, aluminum granules, cop-
per granules, granules from ragged aluminum cans. Processing of aluminum 
waste, used electric and electonic devices,processing of cable waste. Sale of 
aluminum desox to steelworks in the form of briquettes, granules, pyramids, 
drops and ingots. Sale of aluminum casting alloy which are adapted to pres-
sure and diecasting.

MOSTOSTAL – ENERGOMONTAŻ S.A.

ul. Ujastek 7
30-969 Kraków

www.mostostalenergomontaz.pl

+48 12 644 27 86
+48 12 643 41 05
+48 12 643 04 19

Handel wyrobami hutniczymi i materiałami ogniotrwałymi. Produkcja kon-
strukcji stalowych, montaż konstrukcji stalowych.

Trade of steel products and refractory materials. Production and assembly of 
steel constructions.

CENTRALA ZAOPATRZENIA
HUTNICTWA S.A.

ul. Lompy 14
40-955 Katowice

www.czh.pl

+48 32 731 33 33
+48 32 731 33 32

Handel towarami masowymi – surowcami, tworzywami i wyrobami hutniczymi 
na rynkach krajowych i zagranicznych; 
•Logistyka  –  organizowanie   przewozów   transportem   kolejowym  i samo-
   chodowym;
•Świadczenie  usług   w  zakresie   składowania  i  przeładunku   towarów  dla 
   kolei szeroko- i normalnotorowej;
•Usługi   techniczno-handlowe  w  zakresie  sortowania   rudy   żelaza, węgla, 
   koksu;
•Wynajem nieruchomości, maszyn i urządzeń;
•Działania  restrukturyzacyjno-naprawcze   wraz   z   operatorstwem  finanso-
   wym.

Trade in commodities – raw materials, plastics and metallurgical products 
domestically and internationally; 
•Logistics – organisation of transportation by railway and road; Storage and 
   handling of goods for broad-gauge and normal-gauge railways; 
•Technical and trading services with respect to sorting of iron ore, coal, coke; 
•Rental of real estate properties, machines and equipment;
•Restructuring operations with financial management. 
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AGENCJA HANDLOWA CENTROSTAL S.A.

ul. Wita Stwosza 7
40-954 Katowice

www.centrostal.biz.pl

+48 32 251 00 61
+48 32 251 23 23
+48 32 251 33 74

Handel i usługi w zakresie wyrobów hutniczych i materiałów budowlanych.

Trade, services and manufacture of steel products and building materials.

GCB CENTROSTAL – BYDGOSZCZ S.A.

ul. Srebrna 12
85-461 Bydgoszcz

www.centrostal.pl

+48 52 32 66 000
+48 52 32 66 185

Handel wyrobami hutniczymi i materiałami budowlanymi, import, export; pro-
dukcja zbrojeń budowlanych; usługi nowoczesnego, w pełni zautomatyzowa-
nego centrum serwisowego – rozkrawanie na arkusze blach w kręgach o wadze 
do 40 ton; inne usługi cięcia wyrobów hutniczych i gwintowania rur; projek-
towanie i poradnictwo techniczne w zakresie technologii lekkiego szkieletu 
stalowego; usługi załadunku i rozładunku na własnej bocznicy kolejowej.

Sale of steel products and construction materials, imports and exports; pro-
duction of steel reinforcements for the construction industry; services offered 
by state-of-the-art, fully automated steel service centre – cutting-to-length of 
steel coils up to 40 tonnes; other services of steel cutting and pipe threading; 
design of steelframed buildings and expert technical advice on lightweight 
steel framing technology; services of loading and unloading on own railway
siding.

CORUS POLSKA SP. Z O.O.

ul. Piastowska 7
40-005 Katowice

www.corus.pl

+48 32 608 35 10
+48 32 608 35 02

Dystrybucja wyrobów koncernu Corus na rynku polskim.

Distribution of Corus’ products on Polish market.

AKADEMIA GóRNICZO-HUTNICZA –
WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI

I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

www.agh.edu.pl

+48 12 617 29 20
+48 12 617 29 20

Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza, konsulting.

Teaching and research in the field of iron and steel metallurgy, consulting.
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WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA
MARKETINGOWEGO I JĘZYKóW OBCYCH

ul. Gallusa 12
40-594 Katowice

www.wszmijo.edu.pl

+48 32 207 92 12
+48 32 207 92 89
+48 32 207 92 89

Działalność dydaktyczno-naukowa.

Teaching and research.

INSTYTUT METALURGII
ŻELAZA IM. ST. STASZICA

ul. Karola Miarki 12
44-100 Gliwice

www.imz.pl

+48 32 234 52 00
+48 32 234 52 05
+48 32 234 53 01

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych w obszarze hutni-
ctwa żelaza, przetwórstwa i zastosowań wyrobów stalowych oraz ich wpływu 
na środowisko. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
i zarządzania.

Research and development works in the field of technical science in the area 
of iron and steel industry, processing and application of steel products and 
their influence on environment. Business and management consulting.

BIPROMET S.A.

ul. Graniczna 29
40-956 Katowice

www.bipromet.pl

+48 32 774 58 01
+48 32 255 25 17
+48 32 255 15 97

Projektowanie, generalne wykonawstwo, realizacja inwestycji „pod klucz”          
w przemyśle ciężkim, budownictwie przemysłowym. Instalacje i obiekty ochro-
ny powietrza.

Designing, general execution, ”turn-key” investment implementation in heavy 
industry, industrial building. Air protection systems and objects.

BIPROSTAL S.A. 
FIRMA INŻYNIERYJNO–KONSULTINGOWA

ul. Królewska 57
30-081 Kraków

www.biprostal.com.pl

+48 12 293 43 00
+48 12 293 44 22
+48 12 293 44 46

Realizacja inwestycji w systemie Generalnego Wykonawstwa w przemyśle 
hutniczym, budownictwie ogólnym, energetyce i ochronie środowiska. Kom-
pleksowe projektowanie obiektów przemysłowych, budownictwa ogólnego                   
i komunalnego oraz specjalistycznych urządzeń. Oferujemy także konsulting 
techniczny, finansowy i ekonomiczny.

Realization of investments in EPC Contracting (Engineering, Procurement, 
Construction) system in steel industry, municipal, power engineering and 
environmental protection. Comprehensive engineering of industrial facilities, 
municipal and communal and specialistic equipment. We offer also technical, 
financial and economic consulting.
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CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH
CIBEH S.A.

ul. Franciszkańska 29-31
40-708 Katowice

www.cibeh.com.pl

Kompleksowe usługi informatyczne hutnictwa żelaza i stali oraz statystyki
hutnictwa.

Comprehensive IT services for steel industry and statistics.

+48 32 251 48 58
+48 32 251 80 54

LINDE GAZ POLSKA SP. Z O.O.

al. Jana Pawła II 41 a
31-864 Kraków

www.linde-gaz.pl

+48 12 643 92 00
+48 12 643 93 03
+48 12 643 93 00

Linde Gaz Polska oferuje szereg nowoczesnych rozwiązań w zakresie technolo-
gii i zastosowań gazów technicznych dla przemysłu metalurgicznego:
•REBOX® – kompletny system grzania dla pieców grzewczych,
•zaawansowane technologicznie  systemy  nowoczesnych palników  dla pie-
   ców przemysłowych i kadzi, również w technologii flameless,
•intensyfikacja   procesu    topienia    w    elektrycznych    piecach    łukowych 
   i żeliwiakach,
•rafinacja, odgazowanie i ochrona ciekłego metalu,
•przyjazne środowisku i energooszczędne systemy wygrzewania kadzi dosto-
   sowane do potrzeb procesu technologicznego klienta,
•nowoczesne systemy zaopatrzenia w gazy techniczne,
•kompletne   rozwiązania   produkcji   gazów   na   miejscu – stacje  separacji 
   powietrza oraz generatory gazów.

Offers a series of modern metallurgy applications using advanced industrial 
gas technologies:
•REBOX® – complete heating system for reheating furnaces,
•sophisticated systems of modern burners for industrial furnaces and ladles 
   including flameless solution,
•systems for intensification of melting metal in Cupola and EAF furnaces,
•refining, degassing and liquid metal protection solutions,
•environmentally friendly and fuel saving ladle preheating systems adjusted 
   to customer’s process needs,
•gas supply systems,
•complete solutions for producing gas on the spot at customer plant inclu-
   ding gas generators and air separation units (ASU).

PSI PRODUKTY I SYSTEMY
INFORMATYCZNE SP. Z O.O.

ul. Dąbrowskiego 79A
60-529 Poznań

www.psipolska.com

+48 61 668 89 01
+48 61 668 89 05

PSI jest wiodącym producentem oprogramowania do planowania i sterowa-
nia produkcją w przemyśle stalowym. Oprogramowanie PSI pozwala dziesiąt-
kom producentów stali na całym świecie zarządzać procesami produkcyjnymi               
i logistycznymi zapewniając pełną wertykalną i horyzontalną integrację proce-
sów: od rudy żelaza do gotowego produktu, od zamówienia do wysyłki.

PSI is a world-leading provider of software solutions for the steel industry and 
non-ferrous industry. PSI offers APS (Advance Production Schedulling), ALS 
(Advanced Line Sequencing) and PES (Production Execution System) solu-
tions precisely matched to the special requirements of the metal industry. PSI 
provides complete vertical and horizontal integration of process: from ore to 
the tailored product, from the order to distribution.
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KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW 
HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWA REMONTOWE

DĄBROWA GóRNICZA – SPóŁKA AKCYJNA

ul. Roździeńskiego 11
41-308 Dąbrowa Górnicza

www.hpr-sa.pl

+48 32 261 55 94
+48 32 264 14 13

Działalność usługowa w zakresie remontów i inwestycji głównie dla hutni-
ctwa, koksownictwa, energetyki, przemysłu szklarskiego. Obejmuje wszystkie 
podstawowe branże: roboty montażowe (konstrukcje, urządzenia, linie tech-
nologiczne), ogólnobudowlane (w tym wyburzenia), ceramiczne, instalacyjne 
(energetyczne), elektryczne, antykorozyjne. Firma posiada uprawnienia UDT 
w zakresie urządzeń ciśnieniowych i dźwignicowych. Personel inżynierski                   
z wymaganymi uprawnieniami. Uprawnienia dot. gospodarki odpadami. Włas-
ne laboratorium badań nieniszczących, kosztorysowanie i podstawowe pro-
jektowanie. Realizacja zadań przede wszystkim poprzez spółki pozostające         
w układzie holdingowym.

The Consortium of Enterprises HPR Dąbrowa Górnicza S.A. provides services 
for metallurgy, coke industry, power engineering and glass making industry. 
The scope of activity comprises all basic branches: erection and assembling 
works (steel structures installations, process lines) industrial and housing 
building (demolition works included), refractory lining, power pipe works, 
electric networks, protective coating. The Consortium is given approval of the 
Technical Inspection Office for hoisting and pressure devices. Our engineers 
are in possession of all required certifications. The implementation of an envi-
ronmental management system is still progressing. We have our own labora-
tory for non-destructive tests and cost estimate and design services. The main 
tasks are realized by specialist companies of our holding structure.

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA – 
WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, 

MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ

Al. Armii Krajowej 19
42-200 Częstochowa

www.wip.pcz.pl

+48 34 325 52 11
+48 34 325 06 25
+48 34 361 38 88

Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza, konsulting.

Teaching and research in the field of iron and steel metallurgy, consulting.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA – WYDZIAŁ INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ I METALURGII

ul. Krasińskiego 8 b
40-019 Katowice

www.polsl.pl/rm

+48 32 603 41 02
+48 32 603 41 03
+48 32 603 41 17

Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza, konsulting.

Teaching, research and consulting in the field of iron and steel metallurgy and 
non-ferous metallurgy.
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POLITECHNIKA ŚLĄSKA –
WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

Instytut Materiałów Inżynierskich
i Biomedycznych

ul. Konarskiego 18 a
44-100 Gliwice

www.polsl.pl/rmt

+48 32 237 13 22
+48 32 237 16 53
+48 32 237 22 81

Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza (inżynieria materiałowa, inży-
nieria powierzchni, materiały narzędziowe, biomateriały, budowa maszyn, 
przeróbka plastyczna, tworzywa), konsulting.

Teaching and research in the field of mechanical working equipment for steel 
and other material, engineering materials, surface engineering, tool mate-
rials, biomaterials, consulting.

AKADEMICKO-GOSPODARCZE
STOWARZYSZENIE HUTNICTWA

ul. Czarnowiejska 66/310
30-054 Kraków

+48 12 633 29 47 Zrzesza przedstawicieli kadry sektora hutniczego i jego zaplecza oraz wyższych 
szkół technicznych kształcących kadrę dla hutnictwa. Działalność lobbingowa, 
konsultingowa oraz opiniotwórcza.

Association of representatives of metallurgical, refractories and coke indu-
stries, high technical schools, which educate staff for steel industry. Lobby-
ing, consulting, policy-making.

STOWARZYSZENIE INŻYNIERóW I TECHNIKóW
PRZEMYSŁU HUTNICZEGO SITPH

ul. Podgórna 4
40-954 Katowice

www.sitph.republika.pl

+48 32 256 10 65
+48 32 256 45 85

Zrzesza członków indywidualnych i zbiorowych (wspierających) związanych         
z przemysłem hutniczym oraz zapleczem naukowo-projektowym. Działalność: 
ekspertyzy, konferencje, wydawnictwa.

It groups/assembles individual and multi-party members related to the steel 
industry. Activities: expert papers, conferences, editions.



Centrala firmy: 
PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A.  

ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź 
tel.: (+48) 042 675 30 00,  fax: (+48) 042 674 58 58

www.lze.lodz.pl
Wydział Sprzedaży

tel.: (+48) 042 675 15 56,  fax: (+48) 042 674 76 18 
 

Obsługa klientów:  
Telefoniczne Centrum Zgłoszeniowe  

tel.: (+48) 042 675 30 00  
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00  

e-mail info@lze.lodz.pl

PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A., kontynuując przeszło 
100-letnią działalność jednego z najstarszych zakładów energetycz-
nych, jest głównym sprzedawcą energii elektrycznej dla mieszkań-
ców Łodzi i okolic.

Spółka jako priorytetowy cel swojego funkcjonowania przyjęła 
jakość świadczonych usług. Obsługa naszych klientów oparta jest na 
partnerstwie i zrozumieniu potrzeb rynkowych.

Misją firmy jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi, gwaran-
tującej satysfakcję klientów, a także kształtowanie oferty produktowej 
zgodnie z oczekiwaniami rynku.

Dbając o wygodę klientów, PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A. 
stale unowocześnia systemy informacji i kanały kontaktowe.

Od 2005 r. działa Telefoniczne Centrum Zgłoszeniowe (042-
675 3000), gdzie klienci obsługiwani są przez kompetentnych konsul-

tantów, a zintegrowany system informacyjny, wdrożony w Spółce, 
pozwala na szybki dostęp do aktualnych informacji, co znacznie 
skraca czas obsługi.

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - eBOK, dostępne na stronie 
internetowej www.lze.lodz.pl, umożliwia bieżące śledzenie zmian 
zużycia energii, a także pobieranie informacji na temat stanu rozli-
czeń. 

PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A. posiada duży potencjał pra-
cowniczy jak i technologiczny dzięki czemu stale doskonali zarówno  
rozwój samej Spółki jak i działania z zakresu obsługi klienta, w sferze 
sprzedaży oraz usług posprzedażowych.

W grudniu 2005 r. PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A. otrzymał 
Certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie sprzedaży i dostarczania energii 
elektrycznej oraz obsługi klienta.

PGE Łódzki Zakład
 Energetyczny S.A.
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INNOWACJE

TECHNOLOGIE

MASZYNY

Polska

Salon Metalurgii, Hutnictwa, 
Odlewnictwa i Przemysłu Metalowego

Salon METALFORUM podczas 
największych w Nowej Europie targów 
nowoczesnych technologii dla przemysłu

Surowce metalurgiczne -
Maszyny i urządzenia dla metalurgii i hutnictwa -
Produkty hutnictwa i odlewnictwa metali -

Parki tematyczne:
Odlewnictwo -
Stale nierdzewne -

ZAPRASZAMY! 

Tel. 061 869 21 64   
 Fax 061 869 29 66
metalforum@mtp.plul. Głogowska 14, 60-734 Poznań

więcej na:  www.METALFORUM.mtp.pl





General information about the PREKON system 

Prekon supports exploitation and maintenance management.  It allows operating all the details connected with supervision, planning and schedule the 
repair and conservation of things like: machines, devices, production lines but also buildings, installations and infrastructure. The Prekon system supports the 
warehouse management /spare parts, the maintenance and operating materials.This system is based on polish reality and the real rules of functionality in 
Maintenance Management Departments in enterprises. It is flexible, what allows to accommodate the functionality to specific activity of the organization.

System PREKON – Efektywne zarządzanie gospodarką remontowo – konserwacyjną

System wspiera zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie  oraz infrastrukturą techniczną nieruchomości. Spełnia wymogi systemów 
klasy CMMS i FMMS. Wspomaga prowadzenie czynności eksploatacyjnych i remontowych, prowadzi wymaganą dokumentację  zgodnie min. z normami 
ISO/GMP, TPM.

The chosen features of the system.
Objective rating of the real technical condition of machines and devices • 
including descriptions, instructions and technical documentation and the 
whole history of the machines.
Timetable of the cyclical review where is kept information regarding the • 
duration of the activity, dedicated employees, flexible terms of perfor-
mance, necessary materials.
Decrease of breakage, what is connected with decrease of breaks during • 
the production process. It is possible thanks to analysis of the registry of 
the prevent jobs and sudden breakage.
The filing system of documentation of repair activities.• 
Analysis of operating costs supporting planning and optimization of the • 
budget.
Reasoned spare parts warehouse management. • 

The control and account for external companies performing services • 
for the enterprise.
Friendly interface, this system characterizes the simple, friendly graphic • 
interface, which can be effectively used by people with different level of 
experience and skills in working with IT systems.
Ability to access and collect data as documents of different formats (.doc, • 
.xls, .jpg, .txt, .rtf, .html, .bmp)
Safety, controlling rights to collected data.• 
The ability to integration with legacy systems and popular packages ERP • 
like: SAP, JD Edwards, SCALA, Oracle.
This system is fully alterable. There is a possibility to customize the functio-• 
nality of the system to needs and specific activities of the enterprise.

Komtech sp. z o.o.
ul. Rynek 10

26-600 RADOM 

tel. 048 36 88 311
fax 048 36 88 301
www.komtech.pl

System PREKON jest odpowiedzią min. na następujące potrzeby:
kontrola i minimalizacja kosztów związanych z utrzymaniem ruchu, bu-• 
dynków, hal produkcyjnych, 
możliwość prowadzenia konserwacji, działań prewencyjnych  prowa-• 
dzących do ograniczenia występowania ilości awarii,
zarządzanie zasobami (magazyn: centralny, wydziałowy, podręczny, • 
dostawcy)

inżynierska baza danych,• 
zgłaszanie awarii za pomocą połączeń internetowych, • 
tworzenie raportów dotyczących m. in. wydajności pracy i analizy • 
awaryjności maszyn, rejestracja czasu pracy oraz przestoju maszyn  
i urządzeń,
rozbudowany zakres raportowania i analiz.• 



Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 

Jubileusz 40-lecia Wydziału
 Wydział prowadzi studia I i II stopnia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) w Katowicach i Tychach 
na następujących kierunkach studiów: Inżynieria Materiałowa, Metalurgia, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Edukacja Tech-
niczno-Informatyczna. W roku akademickim 2009/2010 uruchomiony zostanie nowy makrokierunek studiów - Informatyka Prze-
mysłowa - prowadzony wspólnie przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach oraz Wydział Automatyki, Elektroniki 
i Informatyki w Gliwicach.

kierunek

studia I stopnia studia II stopnia

stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne

dzienne zaoczne dzienne wieczorowe

Inżynieria Materiałowa Katowice Katowice Katowice

Metalurgia Katowice Katowice

Informatyka Przemysłowa
„NOWY” makrokierunek Katowice Katowice Katowice

Zarządzanie  
i Inżynieria Produkcji

Katowice
Tychy

Katowice
Tychy Katowice Katowice

Specjalności na studiach II stopnia:

- Inżynieria jakości 
- Inżynieria powierzchni 
- Kompozyty i tworzywa polimerowe

- Metalowe materiały inżynierskie 
- Tworzywa ceramiczne 

- Energetyka procesowa 
- Obróbka plastyczna i cieplna metali
- Odlewnictwo precyzyjne i artystyczne

- Ochrona środowiska i zagospodarowanie odpadów
- Przetwórstwo metali w przemyśle samochodowym

- Diagnostyka maszyn i urządzeń
- Ekologiczne procesy przemysłowe
- Informatyka użytkowa

- Informatyka w zastosowaniach przemysłowych
- Materiałoznawstwo z elementami informatyki.

- Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Informatyka w zarządzaniu
- Inżynieria medyczna 
- Inżynieria produkcji odlewów
- Inżynieria recyklingu 

- Organizacja i zarządzanie w przemyśle
- Projektowanie procesów technologicznych
- Systemy produkcji w przetwórstwie materiałów
- Technologie ochrony środowiska i odnawialne źródła energii
- Zarządzanie gospodarka materiałową 
- Zintegrowane systemy zarządzania

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA:

METALURGIA:

EDUKACJA INFORMATYCZNO TECHNICZNA: 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI:

ul. Krasińskiego 8, 
40-019 Katowice, Polska 

Biuro Dziekana: 
+48 0-32 603-41-02 

Biuro Obsługi Studenta:
+48 0-32 603-41-03 

www.wimim.polsl.pl

 W ramach nowego makrokierunku INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA planuje się uruchomienie 5 - 6 specjalności. Wydział pro-
wadzi także studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) na kierunku Inżynieria Materiałowa i Metalurgia oraz niestacjonarne (zaoczne) 
studia III stopnia (doktoranckie): Inżynieria Materiałowa Materiałów dla Medycyny i Biologii oraz Nowe Materiały i Technologie w Budo-
wie Maszyn.





POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ

WYDZIAŁ ZALICZANY DO NAJLEPSZYCH W KRAJU 

I KATEGORIA NAUKOWA W RANKINGU 
MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

Kształcenie inżynierów, magistrów inżynierów i doktorów na studiach dziennych, zaocznych i doktoranckich na pięciu kierun-
kach studiów:

METALURGIA• 
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA• 
FIZYKA TECHNICZNA• 
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI• 
EDUKACJA TECHNICZNO -INFORMATYCZNA• 

Studia dające szansę pracy inżynierskiej w firmach krajowych i w Unii Europejskiej• 
Profesjonalne praktyki, staże i studia europejskie• 
Możliwość uzyskania tytułu inżyniera europejskiego EURO ING• 
Profesjonalne zaplecze dydaktyczno - badawcze• 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA I PROJEKTOWA

Badania naukowe, prace badawczo – rozwojowe i doradztwo w zakresie wytwarzania materiałów metalowych, ceramicz-• 
nych, kompozytowych, masywnych materiałów amorficznych oraz przetwórstwa hutniczego stali i metali nieżelaznych
Projektowanie linii technologicznych produkcji stali i metali nieżelaznych oraz ich przeróbki plastycznej na gorąco i na • 
zimno; 
Modelowanie matematyczne i fizyczne procesów metalurgicznych, odlewniczych  • 
i przeróbki plastycznej; opracowanie technologii obróbek, cieplno-chemicznych  
i powierzchniowych
Badania strukturalne i fraktograficzne materiałów• 
Badania właściwości trybologicznych i odporności na pękanie• 
Badania właściwości magnetycznych i plastometrycznych metali i stopów• 
Projektowanie układów automatyki przemysłowej i sterowania przebiegiem procesów produkcyjnych• 
Wdrażanie pierwotnych metod niskoemisyjnego spalania i wykorzystania energii odpadowej• 

Al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa
+48 34 325 52 11, +48 34 361 38 88, +48 34 325 06 25

www.wip.pcz.pl





Zakres działania 

Biprostal S.A. jest wyspecjalizowanym biurem inżynierskim z prawie 60 let-
nim doświadczeniem w projektowaniu i realizacji obiektów dla przemysłu 
hutniczego oraz przemysłów pokrewnych.

Główne specjalizacje Biprostal S.A. dotyczą:

projektowania procesów technologicznych, obiektów  • 
i urządzeń  
ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu hutniczego  
i energetycznego,
wykonywania feasibility study, wniosków kredytowych,  • 
business planów i dokumentacji dla instytucji finansowych,
konsultingu ekonomicznego i prawnego z uwzględnieniem  • 
marketingu,
składowisk (w tym rozładunek i załadunek) paliw stałych  • 
i ciekłych oraz odpadów,
hermetyzacji instalacji chemicznych, składów paliw  • 
ciekłych z odzyskaniem produktów lotnych,
budownictwa przemysłowego i ogólnego łącznie  • 
z zagospodarowaniem terenu,
przemysłowych instalacji energetycznych i gazowych,• 
gospodarki wodnej i ściekowej,• 
instalacji grzewczych, klimatyzacji i wentylacji,• 
kompleksowych instalacji elektrycznych i AKPiA,• 
konsultingu i ekspertyz technicznych dotyczących moderniza-• 
cji programów oszczędnościowych, poprawy warunków ochro-
ny środowiska.

Biprostal S.A. współpracuje z wieloma renomowanymi firmami zagranicznymi 
i jest w stanie dostosować swoje projekty do norm i wymagań każdego 
Klienta.

Usługi inżynierskie oferowane przez Biprostal S.A. obejmują cały zakres 
działań koniecznych przy realizacji inwestycji „pod klucz”.

FIRMA INŻYNIERYJNO – KONSULTINGOWA
ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, www.biprostal.com.pl

tel.: 12/ 29 34 300, fax: 12/ 29 34 444, 29 34 446, 
e-mail: biprostal@biprostal.com.pl
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REBOX® to nowoczesny system nagrzewania opracowany dla 
przemysłu stalowego. Znacząco zmniejsza zużycie energii, 
poprawia wydajność pieców grzewczych, minimalizuje 
niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne. 
Technologia ta może być stosowana w nowych i istniejących 
piecach grzewczych oraz liniach galwanizacyjnych. System 
REBOX® umożliwia znaczne obniżenie kosztów produkcji 
poprzez ograniczenie liczby użytkowanych pieców.

Korzyści:
→ wyższa wydajność pieca do 50%
→ oszczędność paliwa do 50%
→ mniejsza emisja spalin do 50%
→ niska emisja NOx (nawet poniżej 70 mg/MJ)
Więcej informacji: www.rebox.info

REBOX®– Oxyfuel solutions in reheating.

Nasza recepta na kryzys.
REBOX® – proste rozwiązanie, wymierne korzyści.

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 41 a, 31-864 Kraków
Telefon: +48 12 643 92 00, Fax: +48 12 643 93 00, www.linde-gaz.pl





Severstallat Silesia Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, którego właścicielem jest łotewski JSC Severstallat, należący 
do międzynarodowej grupy Severstal. Siedziba spółki znajduje się w Sosnowcu w Polsce
 
Severstallat Silesia to producent rur i profili zamkniętych. Firma oferuje:

wyroby standardowe, tj. rury okrągłe i kwadratowe, •	
rury przeznaczone do wody i gazu, •	
rury perforowane pod przemysł motoryzacyjny. •	

Obecnie firma dysponuje czterema liniami do produkcji rur i profili zamkniętych. 

Ponadto, w ramach własnego Stalowego Centrum Serwisowego, Severstallat Silesia oferuje również usługę 
podłużnego cięcia kręgów. 

Severstallat Silesia  zajmuje się również dystrybucją szerokiej gamy wyrobów stalowych.

Severstallat Silesia Sp. z o.o. is a company owned by a Latvian JSC Severstallat belonging to international 
Severstal group. The company head office is located in Sosnowiec in Poland. 

Severstallat Silesia is a producer of tubes and profiles. The company offers:

standard production of round and square tubes, •	
parts for automotive industry such as perforated tubes, •	
tubes for water or gas. •	

 At present, Severstallat Silesia has four production lines for manufacturing of tubes and closed sections. 

Additionally, in its own Steel Service Centre, Severstallat Silesia offers coil’ slitting.

Severstallat Silesia operates also as a distributor of the wide range of steel products. 











WYROBY WALCOWANE: WYROBY KUTE:

pręty żebrowane  •	
do zbrojenia betonu 
walcówka żebrowana •	
pręty gładkie •	
pręty płaskie•	
pręty kwadratowe•	
kątowniki równoramienne•	

wały korbowe jednolite i składane•	
wały do siłowni wiatrowych•	
walce hutnicze•	
linie wałów okrętowych•	
wały turbinowe i okrętowe•	
inne odkuwki: •	
- surowe 
- ulepszane cieplnie 
- obrobione mechanicznie

Biuro Handlowe Wyrobów Walcowanych
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Tel (0-22) 581 11 55 Fax (0-22) 581 11 40
e-mail: wyrobydlugie@celsaho.com

Celsa „Huta Ostrowiec” 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Samsonowicza 2 

Tel (0-41) 249 23 02 Fax (0-41) 249 22 22
e-mail: celsaho@celsaho.com

Biuro Handlowe Wyrobów Kutych
ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Tel (0-41) 249 28 57 Fax (0-41) 249 32 40
e-mail: wyrobykute@celsaho.com










