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Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (1991 rok 
założenia) jest organizacją samorządu gospodarczego 
typu „non profit”. Zrzesza 53 podmioty – producentów 
stali, zakłady i przedsiębiorstwa przetwarzające wyroby 
stalowe, producentów koksu, materiałów ogniotrwałych, 
wyższe uczelnie techniczne, biura projektowe i centrale 
handlowe.

Wzorując swoją działalność na aktywności asocjacji 
narodowych w krajach UE, Izba stanowi „pomost” 
pomiędzy producentami a rządem i jego agendami. 

Reprezentujemy interesy gospodarcze podmiotów 
członkowskich w zakresie ich działalności wytwórczej, 
handlowej i usługowej wobec władz centralnych, 
samorządu terytorialnego oraz samorządowych organizacji 
gospodarczych, krajowych i zagranicznych. 

HIPH stanowi forum wymiany poglądów i dyskusji 
w sprawach sektorowych. Przy Izbie pracują Komitety 
i Zespoły Problemowe:

• Producentów Rur,
• Dyrektorów Handlowych,
• ds. Energetyki,
• ds. Rynku,
• ds. Ekologii,
• ds. Socjalnych.
Jednolity Rynek Europejski wymaga od przedsiębiorstw 

działania zorganizowanego, podobne podejście preferuje 
również Komisja Europejska

HIPH, jest w stanie dobrze wypełnić tę rolę, dysponuje 
odpowiednim zespołem pracowników i niezbędnym 
instrumentarium (hardware i software).

Członkostwo w Izbie jest dobrowolne, czynimy 
starania aby skupiać jak największą liczbę podmiotów 
gospodarczych działających w branży stalowej 
i w przemysłach współpracujących, w Polsce.

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa jest członkiem 
IISI, EUROFER-u i ESTA.

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa [Metallurgical 
Chamber of Industry and Commerce] {hereinafter 
referred to as the Chamber or HIPH} (1991 year 
established) is a non-for-profit organization combining 53 
entities – steel producers, steel fabricators and re-rollers, 
coke and refractory producers, technical high schools, 
design offices, and  trading corporations.

Taking EU national associations’ activities as a template, 
the Chamber builds a bridge between manufacturers and 
the Government along with its agencies.

We represent economic interests of our member 
organizations as far as their manufacturing, trading, and 
service providing activities are concerned vis-à-vis central, 
regional, and local authorities and self-governing business 
organizations, both national and international.

HIPH provides an exchange forum for views and 
discussions on sectoral matters. The Chamber holds 
dedicated Committees and Teams:

• Pipe and Tube Manufacturers’,
• Trade Directors’,
• Power Sector,
• Market,
• Environment,
• Social Affairs.
The unified European Market necessitates orchestrated 

actions by businesses, and a similar approach is preferable 
to the European Commission.

HIPH is well-positioned to play the role, having available 
appropriate staff and necessary instruments (hardware 
and software).

Membership is on a voluntary basis, and we are making 
efforts to group as large the number of steel and related 
businesses in Poland as possible.

Metallurgical Chamber of Industry and Commerce is 
a member of IISI, EUROFER, and ESTA.
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Szanowni Państwo,
W światowym i polskim hutnictwie żelaza i stali nastą-

piły istotne zmiany. Intensyfikują się procesy koncentra-
cji produkcji, równolegle – zacieśniają się powiązania pro-
ducentów z odbiorcami. Koncerny oferują coraz częściej, 
obok „prostej” dostawy wyrobów, gotowe rozwiązania z 
wykorzystaniem ich produktów. 

2003 rok należał do europejskiego koncernu ARCELOR, 
natomiast 2004 rok – do największej na Świecie Globalnej 
Grupy LNM – dzisiaj MITTAL STEEL.

Światowa produkcja stali surowej sięgnęła (20 grudnia 
2004 roku) magicznego poziomu – 1 mld ton. Dynamicz-
nie rośnie konsumpcja wyrobów hutniczych. Źródłem jej 
wzrostu jest rozwijająca się w wysokim tempie gospodar-
ka światowa (najwyższy od 15 lat wzrost GDP – średnia 
dla Świata 4,7 %). Motorem napędowym światowego roz-
woju gospodarczego są kraje Azji (głównie Chiny i Indie) i 
powiększonej Europy. 

Przemysł stalowy w Polsce również poprawił swoją kon-
kurencyjność. Konsolidacja i prywatyzacja hut oraz zaan-
gażowanie środków finansowych inwestorów w produk-
cję, przyniosły pozytywne efekty. 

W 2004 roku, w stosunku do 2003 roku, odnotowano 
ponad 16 % wzrost produkcji stali oraz dobre wyniki fi-
nansowe przedsiębiorstw. 

Krajowe zużycie wyrobów stalowych wzrosło do 8,4 mln 
ton (o 9,3 %). Udział importu w zużyciu jawnym w 2004 
roku zwiększył się do 42,4 % (w 2003 roku – 40,7 %).

Zatrudnienie w hutnictwie zmniejszyło się, w stosunku 
do 2003 roku, o 2,9 tys. osób (o 7,0 %).

Produkcja materiałów ogniotrwałych była wyższa o 
8,5 % a koksu utrzymała się na poziomie 2003 roku.

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, podążając za 
zmianami organizacyjnymi i własnościowymi w sektorze 
i przemysłach kooperujących, dostosowała zakres i formy 
swojej działalności do tej nowej sytuacji. Serwisowaliśmy 
podmioty członkowskie w sprawach ważnych dla ich dzia-
łalności gospodarczej, rozszerzyliśmy działalność publika-
cyjną i wydawniczą, informowaliśmy o zmianach w sekto-
rze, stanie produkcji i sytuacji w handlu, promowaliśmy 
stal jako atrakcyjne i masowo konsumowane tworzywo.

Szanowni Państwo,

Przed Państwem kolejna edycja Polskiego Przemysłu 
Stalowego – mam nadzieję, że podobnie jak w wydaniach 
poprzednich, w tym również, znajdziecie Państwo wiele 
ciekawych informacji o krajowym sektorze hutnictwa żela-
za i stali i o przemysłach współpracujących.

Romuald Talarek
Prezes Zarządu

Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

Dear Readers,
Global and Polish iron and steel making went through 

dramatic changes. Manufacturing sites are getting more 
and more concentrated – and manufacturers relations are 
getting closer to customers. More often, the steel groups 
provide, in addition to “simple” product deliveries, ready 
solutions using their own products. 

2003 belonged to the European steel group of 
ARCELOR, while 2004 did to the most global LNM Group 
– MITTAL STEEL of today.

The worldwide raw steel output reached up to (as at 
December 20, 2004) a magical level – 1 billion metric 
tonnes. Steel products are being dynamically consumed. 
The growth source lies in the international market devel-
oping very fast (GDP growth the highest for 15 years – av-
eraging 4.7 % for the World). Global growth is driven by 
Asian countries (notably China and India), and Enlarged 
Europe. 

The steel industry of Poland, too, improved its competi-
tive position. Consolidation and privatization of steel mills 
combined with investors bringing in funds to improve 
manufacturing processes have produced substantial ben-
efits. 

2004, as against 2003, over a 16 % steel output in-
crease was noted in conjunction with good financial per-
formance of enterprises. 

Domestic steel consumption was up to 8.4 million 
tonnes (by 9.3 %). Imports to apparent consumption rose 
in 2004 to 42.4 % (2003 – 40.7 %).

Employment numbers decreased, as related to 2003, by 
2,900 (down 7.0 %).

Refractory product output was higher by 8.5 % while 
coke output remained the same as in 2003.

Keeping track of organizational and ownership changes 
to the sector and related industries, Metallurgical Cham-
ber of Industry and Commerce adjusted the scope and 
format of its activities to respond well to new realities. We 
provided news service to our members on matters impor-
tant to their business operations, we expanded our pub-
lishing services, we provided footage on sectoral changes, 
manufacturing and trading positions, and we did promote 
steel as an attractive and mass-consumed material.

Dear Readers,

You are now provided with the latest edition of Polish 
Steel Industry – I am hopeful that you will find there 
– similarly as in previous editions – numerous pieces of 
information on the domestic iron and steel sector and 
related industries which are of interest to you. 

Sincerely yours 
Romuald Talarek

Chairman
Metallurgical Chamber of Industry and Commerce
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A. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA 
W POLSCE, W 2004 ROKU

Produkt krajowy brutto w Polsce w 2004 r wzrósł 
o 5,3  %. Według GUS wysokie, dodatnie tempo wzro-
stu odnotowano w całej gospodarce, chociaż w kolej-
nych kwartałach dynamika PKB zmniejszała się z 6,9 % 
w I kwartale do 3,9 % w IV kwartale. Dynamikę zmian 
PKB w latach 1990-2004 przedstawiono w tabeli 1.

Czynnikiem stymulującym wzrost w pierwszym półroczu 
2004 roku był eksport, natomiast w drugim półroczu – po-
pyt krajowy. Wzrostowi popytu krajowego, przy powolnie 
odbudowywanej aktywności inwestycyjnej, towarzyszyła 
wyższa efektywność działalności przedsiębiorstw. Zwięk-
szyła się ich zdolność do generowania zysku i wszystkie 
ważniejsze sektory były rentowne.

W 2004 roku produkcja sprzedana przemysłu ogółem 
wzrosła o 11,6 %. Wyższa niż w przemyśle ogółem była 
dynamika produkcji wyrobów uznawanych za nośniki po-
stępu technicznego (wzrost o 39,7 %). W porównaniu z 
2003 rokiem, wzrost sprzedaży miał miejsce w 21 spośród 
29 działów przemysłu, w tym w produkcji:

• metali – o 20,2 %,
• wyrobów z metali – o 19,0 %,
• maszyn i urządzeń – o 16,2 %,
• pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep – o 

56,4 %.
W przetwórstwie przemysłowym produkcja sprzeda-

na wzrosła o 14,5 %, a w przemyśle wydobywczym (gór-
nictwie i kopalnictwie) – wzrost wyniósł 1,9 %. Przemysł 
osiągnął przyrost produkcji dzięki przeprowadzonej mo-
dernizacji i zwiększeniu wydajności pracy. Wydajność pra-
cy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na zatrud-
nionego, była wyższa o 13 % w stosunku do 2003 roku.

W niektórych działach przemysłu np. w produkcji 
budowlano-montażowej odnotowano spadek produk-
cji sprzedanej, pomimo, że w miesiącach przed akce-
sją Polski do UE sprzedawały one o 40-50 % więcej, 
co wiązało się to z oczekiwanym wprowadzeniem od 
1 maja 2004 roku, 22 % stawki VAT na materiały bu-
dowlane. 

Po okresie bardzo niskiej inflacji w 2003 roku (0,8 %), 
ceny, głównie żywności i usług transportowych, wyraźnie 
wzrosły w 2004 roku. Inflacja wyniosła 3,5 %. Przyczy-
ną wzrostu inflacji były: presja inflacyjna wywołana oba-
wą wzrostu cen w związku z akcesją Polski do UE oraz 
skokowe zmiany światowych cen niektórych surowców i 
mediów energetycznych (głównie paliw i wyrobów sta-
lowych) a także wzrost popytu krajowego spowodowany 
poprawą koniunktury.

Na rynku pracy utrzymała się wysoka nadwyżka poda-
ży nad popytem. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

A. MACRO-ECONOMIC SITUATION 
IN POLAND IN 2004

Poland’s Gross Domestic Product 2004 grew by 5.3 %. 
According to the National Statistical Office, such high po-
sitive growth rate was observed throughout all economy. 
However, subsequent quarterly periods saw GDP sloping 
down from 6.9 % in Q1 to 3.9 % in Q4. GDP changes 
1990 through 2004 are provided in Table 1.

The growth rate in the first half of the year 2004 was 
stimulated by exports while domestic demand pushed the 
second half of the year. Domestic demand rise was ac-
companied by better performance of the enterprises whi-
le investment activities recovered slowly. The enterprises’ 
profit-generating abilities improved with all major sectors 
delivering black figures.

In 2004 total steel shipments were up by 11.6 %. Higher 
than total industry was the output dynamics of products 
considered technical progress carriers (up by 39.7 %). As 
compared to 2003, sales were higher in 21 out of 29 indu-
strial branches including manufacturing:

• metals – up 20.2 %,
• metal products – up 19.0 %,
• machinery and equipment – up 16.2 %,
• motor vehicles, trailers and semi-trailers – up 

56.4 %.
Industrial processing shipments were up by 14.5 %, 

while the extraction industry (mining and quarrying) 
was up by 1.9 %. The industry achieved output incre-
ment thanks to modernization and productivity improve-
ment efforts. The industry’s productivity measured one 
tonne shipped per one employee was up 13 % as aga-
inst 2003.

Some industry branches, for instance construction and 
assembly, saw lower shipments in spite of the fact that in 
months preceding EU Accession, they used to sell 40 to 
50 % more, in expectation of the imposition of 22 % VAT 
rate on building materials as from May 1, 2004 onward.

After a period of very low inflation rate in 2003 (0.8 %), 
prices, specifically for food products and transportation 
services, were distinctly up in 2004. Inflation rate was 
3.5 %. Such inflation rate increase was triggered by: in-
flationary pressures brought forth by fears of price esca-
lations once Poland had accessed EU and quantum-leap 
changes to international process for some raw materials 
and energies (mostly fuels and steel products) plus dome-
stic demand increase precipitated by a better trade cycle.

Labor market experienced a heavy backlog of supply to 
demand. The number of registered unemployed and the 
unemployment rate diminished only slightly. High econo-
mic growth, however, could not get translated into new 
jobs being created. The jobless rate remained high at 
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i stopa bezrobocia zmniejszyły się nieznacznie. Wysokie 
tempo wzrostu gospodarczego nie przełożyło się jednak 
na powstanie nowych miejsc pracy. Stopa bezrobocia po-
została się na wysokim poziomie 19,1 %. Szczególnie nie-
pokojącym zjawiskiem jest ponad 40 % udział ludzi mło-
dych (15-35 lat), w strukturze bezrobocia ogółem. Pro-
gnozy wskazują, że w 2005 roku nastąpi obniżenie liczby 
bezrobotnych o około 200 tys. osób, ale nadal bez pracy 
pozostawać będzie ok. 2,8 mln osób. 

Obroty handlowe z zagranicą w 2004 roku wzrosły, cho-
ciaż ich saldo pozostaje nadal ujemne -14,1 mld USD i 
-11,4 mld EUR, przed rokiem odpowiednio: -14,4 mld USD 
i -12,8 mld EUR.

B. SYTUACJA W POLSKIM HUTNICTWIE ŻELAZA
I STALI W 2004 ROKU

W 2004 roku w polskim hutnictwie żelaza i stali nastą-
piły istotne zmiany, bardzo ważne również dla przemy-
słów współpracujących. Konsolidacja i prywatyzacja oraz 
zaangażowanie środków finansowych inwestorów w pro-
dukcję, przyniosły pozytywne efekty. Odnotowano po-
nad 16 % wzrost produkcji stali surowej oraz dobre wyni-
ki ekonomiczne (po latach strat – nareszcie zyski). Krajo-
we hutnictwo stopniowo poprawia swoją konkurencyjność 
a koniunktura na stal istotnie w tym pomaga.

Mamy nadzieję, że najsłabszy okres (lata 2001-2002) 
hutnictwo żelaza i stali w Polsce, ma już za sobą.

B.1. STAN I REALIZACJA PROGRAMU RESTRUKTURYZACJI

W hutach, objętych pomocą publiczną w ramach pro-
gramu restrukturyzacji, wytwarza się 68,5 % stali suro-
wej, z ogólnej ilości stali wytapianej w Polsce. W 2004 
roku wartość produkcji sprzedanej tych hut, w stosun-
ku do 2003 roku, wzrosła o 62,4 %. Przychody z cało-
kształtu działalności rosły szybciej niż koszty. Przedsię-
biorstwa objęte programem restrukturyzacji odnotowa-
ły zysk brutto.

Finansowanie działalności operacyjnej kapitałem wła-
snym, było wyższe niż w 2003 roku, zmniejszyły się zo-
bowiązania ogółem. Nie wystarczyło niestety środków na 
terminową i pełną realizację zaplanowanych inwestycji. 
Stąd, we wszystkich hutach objętych pomocą publiczną w 
ramach programu restrukturyzacji, wystąpiły odstępstwa, 
których nadrobienie jest niemożliwe. 

19.1 %. An alarming phenomenon is that more than 40 % 
of young people (aged 15 to 35 years) contribute to the 
total unemployed break-down. The forecasts show that 
2005 will see jobless figures to go down by some 200,000, 
but still some 2.8 million will remain unemployed.

Foreign trade in 2004 was higher, altho-
ugh the balance still remains negative – USD 
-14.1 bn and EUR -11.4 bn, and, respectively, previous 
year: USD -14.4 bn and EUR -12,8 bn.

B. POLISH IRON AND STEEL MAKING IN 2004 

2004 followed dramatic changes to Poland’s iron and ste-
el making industry which were equally important to related 
industries. Consolidation and privatization of steel mills com-
bined with investors bringing in funds to improve manufac-
turing processes have produced substantial benefits. Over 
16 % grew the crude steel output, and good economic per-
formance was observed (after loss-making years – profits at 
last). The domestic steel gradually improves its competitive 
position, substantially helped by a good steel cycle.

We are hopeful that the weakest period for the iron and 
steel in Poland (2001 and 2002) are over now.

B.1. RESTRUCTURING PROGRESS REPORT

The mills being beneficiaries of the state aid provided in 
the confines of the national restructuring program produ-
ce 68.5 % crude steel from total steel volume molten in 
Poland. In 2004, shipments’ worth of those mills was up 
by 62.4 % as against 2003. Total earnings were rising hi-
gher than costs. The enterprises under the restructuring 
program reported pre-tax profits.

Equity financing was higher than in 2003, while total lia-
bilities decreased. However, funds were not enough to ti-
mely and fully perform planned investment projects. The-
refore, all mills receiving state aid under the national re-
structuring program reported variances impossible to be 
made up for.

2004 sector employment total was down by 2,900 in-
cluding 1,200 in the mills under the Program. 5,800 ste-

Tabela 1. Zmiany PKB w latach 1990-2004 [rok poprzedni = 100 %]
Table 1. GDP changes in 1990 through 2004 as against last year [previous year = 100 %]

Rok/Year 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

PKB / GDP -11,6 -7,6 2,6 3,8 5,2 7,0 6,1 6,9 4,8 4,1 4,0 1,0 1,4 3,8 5,3

Źródło / Source: GUS
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W 2004 roku zatrudnienie w sektorze obniżyło się o 
2,9 tys. osób, w tym w hutach objętych programem o 1,2 
tys. osób. Zwolniono 5,8 tys. hutników, przyjęto 2,9 tys. no-
wych pracowników. Zaplanowanej w programie restruktury-
zacji produktywności dla sektora niestety, też nie uzyskano.

W tej sytuacji potrzebna jest notyfikacja aktualizacji 
programów restrukturyzacji, z podaniem działań wykona-
nych do 2004 roku i z zakresem koniecznych do realizacji 
do końca 2006 roku, zadań inwestycyjnych, programu re-
dukcji kosztów i programu poprawy produktywności.

B.2. SYTUACJA W PRODUKCJI, HANDLU I ZUŻYCIU WYROBÓW 

STALOWYCH W 2004 ROKU

B.2.1. PRODUKCJA

W 2004 roku polskie huty wyprodukowały 10,6 mln ton 
stali surowej. Struktura produkcji stali surowej w Polsce, od-
powiada standardom europejskim i światowym. Udział stali 
wytopionej w procesie konwertorowym stanowi 64,8 % (6,9 
mln ton), pozostałe 35,2 % (3,7 mln ton) to stal elektryczna. 
Zmiany w strukturze produkcji stali, według metod jej wy-
twarzania, w okresie lat 2000-2004 pokazano na rysunku 1.

W układzie gatunków, struktura krajowej produk-
cji stali surowej jest wyjątkowo uboga. 95,3 % ogól-
nej ilości wytopionej w Polsce stali surowej stanowią sta-
le niestopowe, około 0,05 % – stale odporne na korozję 
i 4,7  % – inne stale stopowe. Produkcja półwyrobów z 
COS sięga 77,0 %.

W tabeli 2 podano wielkość produkcji surowców, półwy-
robów i gotowych wyrobów hutniczych w okresie ostat-
nich pięciu lat.

Produkcja wyrobów walcowanych na gorąco w 2004 
roku wyniosła 7,5 mln ton i była o 10,3 % wyższa niż w 
2003 roku. Struktura produkcji wyrobów walcowanych na 
gorąco przedstawiała się jak niżej:

• wyroby płaskie 37,1 % (2 781 tys. ton),
• wyroby długie 62,9 % (4 725 tys. ton).
Produkcja rur stalowych w 2004 roku wyniosła 375 tys. 

ton (308 tys. ton w 2003 roku) a produkcja kształtowni-

el makers laid off with 2,900 new hires. The productivity 
yardstick designed under the restructuring program could 
not be realized, unfortunately.

As it were, notifications are required on updated re-
structuring programs including activities carried out in 
2004 and necessary scopes to be realized by the end of 
2006 for investment, cost savings, and productivity impro-
vement schemes.

B.2. STEEL MANUFACTURING, TRADE AND CONSUMPTION 

FIGURES IN 2004

B.2.1. MANUFACTURING

In 2004 Polish steel mills turned out 10.6 million me-
tric tonnes of crude steel. Crude steel pattern in Poland 
resembles that of European and global standards with 
BOF route representing 64.8 % (6.9 million mt), while 
the balance of 35.2 % (3.7 million mt) coming from EAF 
processes. Changes to steel manufacturing by proces-
ses in 2000 through 2004 are shown in Figure 1.

By steel grades, domestic crude steel configuration is 
quite poor. 95.3 % of total crude steel produced in Poland 
are unalloyed steels, about 0.05 % –  corrosion-resistant 
steel grades, and 4.7 % –  other alloyed steels. Continu-
ously cast products amounts to 77.0 %.

Table 2 provides numbers for raw, semi and finished 
products of steel in recent five years.

Hot-rolled output in 2004 accounted for 7.5 million mt, 
up 10.3 % than in 2003. Hot-rolled breakdown is given 
below:

• flat products 37.1 % (2,781,000 mt),
• long products 62.9 % (4,725,000 mt).
Steel pipes and tubes produced in 2004 were 375,000 

mt (308,000 mt in 2003), while hollow sections (cold for-
med sections) were 233,000 mt (252,000 mt in 2003).

Long and flat products by types in 2004 are provided in 
Figure 2 and 3, respectively.

Źródło / Source: CUI CIBEH S.A.

Rysunek 1. Produkcja stali surowej wg procesów w latach 2000-2004 [mln ton] 
Figure 1. Production of crude steel in 2000 through 2004 [million mt]
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As compared to previous years, cold-processed products 
reported a higher output of strip and sheet, while cold for-
med sections were down 11.0 %, the reason being cheap 
imports.

Output volumes of major cold-processed products in re-
cent five years are given in Table 3.

ków zimnogiętych zamkniętych – 233 tys. ton (252 tys. 
ton w 2003 roku).

Strukturę asortymentową produkcji wyrobów długich w 
2004 roku pokazano na rysunku 2, a wyrobów płaskich 
– na rysunku 3.

W grupie wyrobów zimnego przetwórstwa, w 2004 
roku, w stosunku do lat poprzednich, odnotowano wzrost 

Tabela 2. Produkcja podstawowych surowców, półwyrobów i gotowych wyrobów hutniczych w latach 2000-2004 [mln ton]
Table 2. Production of principal raw materials, iron and steel products in 2000 through 2004 [million mt]

Asortyment
Products

Rok / Year

2000 2001 2002 2003 2004

Koks
9,0 9,0 8,8 10,1 10,1

Coke

Surówka
6,5 5,4 5,3 5,6 6,4

Pig iron

Stal surowa
10,5 8,8 8,4 9,1 10,6

Crude steel

Wyroby walcowane na gorąco
7,5 6,4 6,3 6,8 7,5

Hot rolled products

Rury stalowe
0,484 0,439 0,310 0,308 0,375

Steel pipes and tubes
Źródło / Source: GUS, CUI CIBEH S.A.

Rysunek 2. Struktura asortymentowa produkcji wyrobów długich, walcowanych na gorąco, w latach 2000-2004 [%]
Figure 2. Breakdown of hot rolled long products in 2000 through 2004 [%]

Źródło / Source: CUI CIBEH S.A.

Rysunek 3. Struktura asortymentowa produkcji wyrobów płaskich, walcowanych na gorąco, w latach 2000-2004 [%]
Figure 3. Breakdown of hot rolled flat products in 2000 through 2004 [%]

Źródło / Source: CUI CIBEH S.A.
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Tubular output as split in seamless and welded pipes 
and tubes plus hollow sections in 2000 through 2004 is 
given in Table 4.

B.2.2. APPARENT CONSUMPTION

Apparent consumption of finished steel products in Po-
land rose from 7.7 million mt in 2003 to 8.4 million mt in 
2004 (up by almost 9.3 %). Flat products prevailed within 
the domestic consumption pattern.

 Hot-rolled finished product consumption in 2000 thro-
ugh 2004 is provided in Table 5.

produkcji blach i taśm, natomiast produkcja kształtow-
ników zimnogiętych – była niższa o 11,0 %. Przyczyną 
spadku krajowej produkcji kształtowników zimnogietych 
był tani ich import.

Wielkość produkcji podstawowych wyrobów zimne-
go przetwórstwa w okresie ostatnich pięciu lat podano
w tabeli 3.

Strukturę produkcji rur, z podziałem na rury ze szwem 
i bez szwu oraz kształtowniki zimnogięte zamknięte w la-
tach 2000-2004, pokazano w tabeli 4.

B.2.2. ZUŻYCIE JAWNE

Zużycie jawne wyrobów stalowych gotowych w Polsce 
wzrosło z 7,7 mln ton w 2003 roku do 8,4 mln ton w 2004 
roku (prawie o 9,3 %). W strukturze zużycia krajowego, 
przeważał udział wyrobów płaskich.

 Zużycie wyrobów walcowanych gotowych w latach 
2000-2004 podano w tabeli 5.

Tabela 3. Produkcja wyrobów zimnego przetwórstwa stali w latach 2000-2004 [tys. ton]
Table 3. Breakdown of cold products in 2000 through 2004 [k mt]

Asortyment
Products

Rok / Year

2000 2001 2002 2003 2004

Blachy walcowane na zimno
952,8 755,6 864,4 914,5 1 044,2

Cold rolled plate

Taśmy walcowane na zimno
65,7 55,1 49,7 47,2 54,8

Cold rolled strip

Blachy ocynkowane
490,7 328,8 387,2 461,4 518,7

Galvanised sheet

Kształtowniki gięte na zimno

320,5 283,5 258,7 317,2 283,0
Cold formed sections

Źródło / Source: CUI CIBEH S.A.

Tabela 4. Produkcja rur stalowych i kształtowników z/g zamkniętych w latach 2000-2004 [tys. ton]
Table 4. Steel tubes, pipes and hollow sections manufactured in 2000 through 2004 [k mt]

Asortyment
Products

Rok / Year

2000 2001 2002 2003 2004

Rury ogółem*
484,1 440,3 309,8 307,9 374,8

Tubes*

Rury bez szwu
200,1 192,9 142,4 125,8 147,2

Seamless tubes

Rury ze szwem*
284,0 247,4 167,4 182,0 227,6

Welded tubes* 

Kształtowniki gięte na zimno zamknięte
231,6 215,8 200,9 252,4 232,9

Hollow sections
* bez kształtowników giętych na zimno zamkniętych / without hollow sections

Źródło / Source: CUI CIBEH S.A.
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B.2.3. SYTUACJA W SEKTORACH KONSUMUJĄCYCH 

WYROBY STALOWE

W 2004 roku sytuacja w sektorach konsumujących wy-
roby stalowe (poza branżą budowlano-montażową) była 
dobra. Najbardziej dynamiczne wzrosty produkcji odnoto-
wano w sektorze samochodowym – wzrosła produkcja sa-
mochodów osobowych, ciężarowych i pojazdów transpor-
tu publicznego.

Coraz wyraźniej, aczkolwiek bardzo powoli, ustępu-
ją przyczyny regresu w budownictwie. Lepsza kondy-
cja finansowa sektora przedsiębiorstw powinna stwo-
rzyć warunki dla inwestycji i wywołać realny wzrost 
popytu budowlanego. Infrastruktura w Polsce wymaga 

B.2.3. STEEL CONSUMING 

SECTORS’ PERFORMANCE

In 2004 performance of steel consuming sectors (except 
for construction and assembly) was good. Most dynamical 
output increments were reported by the automotive indu-
stry – cars, trucks, and public transport vehicles all repor-
ted higher outputs.

It is now increasingly visible, however still very slow-
ly, that reasons for the building and construction secto-
r’s slump disappear. A better financial standing of this en-
terprise sector should provide good conditions for invest-
ments and precipitate a real building demand increase. 
Poland’s infrastructure calls for huge expenditure. It is 

Tabela 5. Zużycie jawne wyrobów walcowanych gotowych w latach 2000-2004 [mln ton] 
Table 5. Apparent consumption of finished steel products in 2000 through 2004 [million mt]

Asortyment
Products

Rok / Year

2000 2001 2002 2003 2004

Ogółem, w tym
7,6 7,1 7,1 7,7 8,4

Total, of which

Wyroby długie
3,2 2,9 3,2 3,2 3,2

Long products

Wyroby płaskie
3,6 3,4 3,2 3,7 4,4

Flat products

Rury i kształtowniki gięte na zimno zamknięte
0,8 0,7 0,7 0,8 0,8

Tubes and hollow sections
Źródło / Source: HIPH

Rysunek 7. Produkcja chłodziarek, zamrażarek i pralek 
w Polsce w latach 2000-2004 [tys. szt.]
Figure 7. Freezers, fridges and washing machines output 
in Poland in 2000 through 2004 [‘000 units]

Rysunek 4. Produkcja samochodów w Polsce 
w latach 2000-2004 [tys. szt.]
Figure 4. Automotive output in Poland in 2000 
through 2004 [‘000 units]

Rysunek 5. Dynamika produkcji budowlano-montażowej 
w Polsce w latach 2000-2004 [%]
Figure 5. Construction and assembly production dynamics 
in Poland in 2000 through 2004 [%]

Rysunek 6. Produkcja statków w Polsce 
w latach 2000-2004 [tys. GT]
Figure 6. Shipbuilding in Poland in 2000 through 2004 [k GT]

Źródło / Source: GUS
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olbrzymich nakładów. Oczekuje się, że środki finanso-
we z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
wyraźnie przyśpieszą rozwój budownictwa infrastruk-
turalnego.

Sytuacja w sektorze stoczniowym w Polsce w 2004 roku 
poprawiła się, wzrosła produkcja statków. W myśl unij-
nego dokumentu „Framework on State Aid to Shipbuil-
ding”, z uwagi na specyficzny charakter tego sektora, do-
puszczalna jest pomoc państwa dla stoczni, jednostek po-
wiązanych, armatorów i stron trzecich. Jest to mechanizm 
tymczasowy, ustanowiony na zasadzie środka wyjątkowe-
go, ale niezwykle ważny dla wsparcia restrukturyzacji pol-
skich stoczni, także.

W ostatnich latach rynek artykułów gospodarstwa do-
mowego charakteryzował się szybkim wzrostem. Tylko w 
2004 roku produkcja chłodziarek i zamrażarek wzrosła o 
ok. 30 %. Rośnie krajowy popyt na sprzęt agd. Struktura 
popytu w Polsce zbliżona jest do popytu w krajach wyso-
korozwiniętych. O tendencjach rozwojowych rynku agd w 
Polsce świadczą liczne inwestycje zagraniczne.

B.2.4. OBROTY WYROBAMI HUTNICZYMI Z ZAGRANICĄ

W 2004 roku import wyniósł 4 070 tys. ton i był wyż-
szy o 16,9 % w stosunku do odnotowanego w 2003 roku 
(rysunek 8), w tym przywóz z Unii Europejskiej stanowił 
85,0 % importu ogółem. 

Udział importu w zużyciu jawnym wyniósł 42,4 % – jest 
to najwyższy odnotowany poziom tego wskaźnika.

expected that funds form the European Fund for Regional 
Development would demonstrably accelerate the growth 
of the infrastructural construction.

Ship-building sector in Poland in 2004 improved and 
more vessels were launched.  In terms of the EU docu-
ment of ”Framework on State Aid to Shipbuilding”, state 
aid is allowed, taking into account the specificity of such 
sector, to shipyards, related entities, ship-owners and 
third parties. This is a temporary devise established by 
way of an exception, still extremely important to have Po-
lish shipyards restructured, too.

In recent years, white goods market featured a high 
growth. In 2004 alone, output of freezers and refrigera-
tors was up some 30 %. Domestic demand is increasing 
for home appliances. Demand pattern is similar to that in 
highly developed countries. Foreign investment aplenty is 
a proof of white goods development trends.

B.2.4. FOREIGN STEEL TRADE

In 2004, imports were 4,070,000 mt, up 16.9 % 
as compared to those reported in 2003 (Figure 8), of 
which importation from EU accounted for 85.0 % of to-
tal imports. 

Imports share to apparent consumption amounted to 
42.4 % – the highest reported level of this indicator.

Rysunek 8. Eksport, import [mln ton] i udział importu w zużyciu jawnym [%] w latach 2000-2004
Figure 8. Exports, imports [million mt] and imports to finished product apparent consumption [%] in 2000 through 2004

Źródło / Source: MF

Tabela 6. Struktura asortymentowa importu i eksportu wyrobów hutniczych w 2004 roku [%]
Table 6. Breakdown of exports and imports of steel products in 2004 [%]

Wlewki i 
półwyroby

Ingots and semi-
products

Wyroby walc.
długie

Long products

Wyroby walc. 
płaskie

Flat products

Rury 
stalowe 

Pipes and tubes

Pozostałe
Other

Import / Imports 4,7 18,4 65,5 9,9 1,5

Eksport / Exports 33,4 48,1 11,2 3,8 3,5
Źródło / Source: MF
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W 2004 roku polski eksport wyrobów hutniczych wy-
niósł 4 733 tys. ton i był wyższy o 29,1 % w stosunku do 
2003 roku (rysunek 8), w tym wywóz do Unii Europejskiej 
stanowił 65,0 % eksportu ogółem.

Polska jest eksporterem netto wyrobów hutniczych w 
ujęciu ilościowym, natomiast w ujęciu wartościowym pozo-
stajemy netto importerem. Korzystny dla Polski bilans obro-
tów wg ilości wyniósł 662 tys. ton, natomiast ujemne saldo 
wg wartości wyniosło -797 mln EUR (-984 mln USD).

Ujemne saldo obrotów wyrobami hutniczymi z zagranicą jest 
efektem udziału produktów niskoprzetworzonych w polskim 
eksporcie (półwyroby i wyroby długie) oraz wyrobów o dużej 
wartości dodanej (blach, taśm i rur) – w imporcie do Polski. 

Strukturę asortymentową importu i eksportu wyrobów 
hutniczych w 2004 roku przedstawiono w tabeli 6.

W strukturze krajowej produkcji wyrobów gotowych do-
minują wyroby długie, natomiast w krajowej strukturze 
konsumpcji największy udział stanowią wyroby płaskie.

B.3. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SEKTORA 

STALOWEGO

Konsolidacja i prywatyzacja hut oraz zaangażowanie 
środków finansowych inwestorów w produkcję, przyniosły 
pozytywne efekty. Poprawiła się sytuacji ekonomiczno-fi-
nansowa poszczególnych przedsiębiorstw i całego sekto-
ra. Poprawa wyników ekonomicznych nastąpiła w wyniku 
– z jednej strony wzrostu cen, z drugiej – obniżki kosztów 
produkcji. Przychody z całokształtu działalności w 2004 
roku były zdecydowanie wyższe niż w 2003 roku. Koszty 
ogólne wzrosły również, ale dynamika ich wzrostu była o 
40,0 % mniejsza niż dynamika wzrostu przychodów.

Wyniki: na sprzedaży, finansowy netto i brutto były dodat-
nie i znacząco się poprawiły w stosunku do roku poprzedniego. 
Zysk netto dla całego sektora przekroczył 2 mld zł. Odnotowa-
no dodatnie, wysokie wskaźniki rentowności brutto i netto.

In 2004, Poland’s steel exports were 4,733,000 mt, up 
29.1 % as against 2003 (Figure 8), of which exportation 
to EU accounted for 65.0 % of total exports.

Poland is a net exporter of steel products in terms of vo-
lume while remains a net importer in terms of value. Fa-
vorable trade balance for Poland was 662,000 mt in volu-
me terms, while an adverse balance is reported in value 
terms: EUR -797 million (USD -984 million).

Negative steel foreign trade balance is caused by low 
value-added products contributing to Polish exports (long 
semi-finished products) and high value-added imports to 
Poland (strip, sheet and tubulars).

Steel imports and exports by product mix in 2004 are 
given in Table 6.

Long products prevail on the domestic finished product 
breakdown while domestic consumption is mostly satis-
fied by flat products.

B.3. BUSINESS AND FINANCIAL PERFORMANCE

OF THE STEEL SECTOR

Consolidation and privatization of steel mills combined 
with investors bringing in funds to improve manufactu-
ring processes have produced substantial benefits. Indivi-
dual and the aggregate performance improved. Economic 
factors got enhanced due to – higher pricing on the one 
hand, and – operating cost cuts on the other hand. Ag-
gregate revenues in 2004 were substantially higher than 
in 2003. Overheads were up, too, but costs were growing 
40.0 % less than revenues were increasing.

Pre-tax and after-tax profits were reported as sub-
stantially improved as against previous year’s perfor-
mance. After-tax profit for the whole sector surpassed 
PLN 2 billion. Positive return rates were evidenced, both 
gross and net.

Rysunek 9. Zatrudnienie w hutnictwie żelaza i stali w Polsce w latach 1990-2004 [tys. osób]
Figure 9. Employed by iron and steel industry in Poland in 1990 through 2004 [000’]

Źródło / Source: CUI CIBEH S.A.



10

2005 Polski Przemysł Stalowy
The Polish Steel Industry 

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa • Metallurgical Chamber of Industry and Commerce

Zobowiązania ogółem zmalały o około 11 %, natomiast 
znacząco wzrosły należności i roszczenia w stosunku do 
2003 roku.

B.4. RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA

Według stanu na 31 grudnia 2004 roku zatrudnienie 
ogółem w sektorze stalowym wyniosło 30 928 osób, z 
tego – 77,4 % pracowało na stanowiskach robotniczych. 
W stosunku do 31 grudnia 2003 roku stan pracujących w 
sektorze zmniejszył się o 2,9 tys. osób. W hutach obję-
tych pomocą publiczną na realizację programu restruktu-
ryzacji, poziom zatrudnienia obniżył się o 1,2 tys. pracow-
ników, w spółkach zależnych stan zatrudnienia zmniejszył 
się o 0,7 tys. osób. W pozostałych zakładach objętych mo-
nitorowaniem przebiegu procesów restrukturyzacyjnych, 
zatrudnienie było mniejsze o 1 tys. osób. Łącznie, w 2004 
roku zwolniono w sektorze 5,8 tys. pracowników (ponad 
14,0 %). W tym samym roku, liczba nowoprzyjętych pra-
cowników wyniosła 2,9 tys. osób (7,0 % ogółu zatrud-
nionych). Z ogólnej liczby nowoprzyjętych, do podmio-
tów – beneficjentów rządowego programu restrukturyza-
cji – trafiło tylko 0,2 tys. osób. Zmiany zatrudnienia w pol-
skim hutnictwie żelaza i stali, w okresie od 1990 do 2006 
roku, przedstawiono na rysunku 9. Na rysunku 10 poka-
zano redukcję zatrudnienia.

B.5. EKOLOGICZNE ASPEKTY RESTRUKTURYZACJI POLSKIEGO 

HUTNICTWA ŻELAZA I STALI

W celu wypełnienia wymagań UE określonych w Dy-
rektywach 2003/87/WE i 2001/80/WE w 2004 roku opra-
cowano w Polsce Krajowe Plany Rozdziału Uprawnień 
(KPRU) do emisji CO2 oraz Krajowy Plan Redukcji Emisji 
gazów (SOX, NOX) i pyłów (KPRE) z dużych źródeł spala-
nia. Sektor stalowy, został objęty obydwoma planami.

Pozytywny wkład sektora w wysiłkach na rzecz reduk-
cji emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych jest niekwe-
stionowany. W zakresie realizacji programu restrukturyza-
cji w warstwie technologicznej, zlikwidowano część wiel-
kich pieców wytwarzających surówkę i żelazostopy oraz 

Total liabilities decreased by some 11 %, while receiva-
bles improved markedly as related to 2003.

B.4. MANPOWER RATIONALIZATION

As at December 31, 2004 total steel employment was 
30,928, of which – 77.4 % wages-earners. As compared 
to the status as at December 31, 2003 sectoral manpo-
wer increased by 2,900. The mills receiving state aid for 
restructuring program implementation decreased their 
staffing by 1,200, while subsidiaries reduced their em-
ployment numbers by 700. Remaining enterprises un-
der monitoring of restructuring processes reported em-
ployment numbers to be down by 1,000. In total, 2004 
saw the sector laying off 5,800 (over 14.0 %). The same 
year, new hires were 2,900 (7.0 % of total employment 
figure). Out of total new hires, mills-beneficiaries of the 
governmental restructuring program received only 200. 
Changes to employment level within Polish iron and ste-
el making industry in the years 1990 to 2006 are provi-
ded in Figure 9. Employment reduction in 2004 is shown 
in Figure 10.

B.5. ENVIRONMENTAL ASPECTS OF POLAND’S IRON 

AND STEEL RESTRUCTURING

In order to fulfill EU requirements as set forth in Direc-
tives 2003/87/EC and 2001/80/EC, National Plans for En-
titlement Distributions for CO2 emissions were developed 
in 2004 as well as National Plan for Gases (SOX, NOX) and 
Dusts Reductions from large burning sources. The steel 
sector falls under both plans.

Positive contributions by the sector to reduce emissions 
of CO2 and other hothouse gases are not being challen-
ged. In terms of meeting restructuring program require-
ments to improve processes, some blast furnaces ma-
nufacturing pig iron and alloys were shut down plus all 

Rysunek 10. Redukcja zatrudnienia w 2004 roku [%]
Figure 10. Employment reductions in 2004 [%]

Źródło / Source: CUI CIBEH S.A.
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wszystkie piece martenowskie. Likwidacja pieców marte-
nowskich była spowodowana wyłącznie względami ochro-
ny środowiska. W wyniku tych dokonań środowisko natu-
ralne zostało istotnie odciążone z emisji gazów i pyłów. 

Czynnikiem ograniczającym emisję gazów i pyłów w 
sektorze stalowym, było również zmniejszenie produkcji 
stali, z powodu fizycznej likwidacji około 60,0 % zdolno-
ści produkcyjnych. 

Kolejnym czynnikiem ograniczającym emisję gazów i 
pyłów, obok likwidacji przestarzałych urządzeń i technolo-

open-hearth furnaces were closed down. OH liquidation 
was caused exclusively by environmental concerns. Due 
to such efforts, environment could be substantially relie-
ved from gas and dust emissions.

Lower dust and gas emissions from steel operations were 
also brought about by lower steel output due to physical de-
struction of some 60.0 % of steel manufacturing capacities.

In addition to shutdowns of obsolete processes and ope-
rations, investments into environment-friendly projects in 
1989 through 1999 helped reduce gas and dust emissions.

Rysunek 11. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych na tonę stali surowej w latach 2000-2004 [kg] 
Figure 11. Dust emission and gas emission per 1 tonne of crude steel made in 2000 through 2004 [kgs]

Źródło / Source: HIPH

Rysunek 12. Emisja SO2, NO i CO na tonę stali  surowej w latach 2000-2004 [kg]
Figure 12. Emissions: SO2, NO and CO per 1 tonne by crude steel making in 2000 through 2004 [kgs]

Źródło / Source: HIPH

Rysunek 13. Ilość wytworzonych odpadów i skala ich gospodarczego wykorzystania w latach 2000-2004 [tys. ton]
Figure 13. Solid waste produced and recycled / reused in 2000 through 2004 [k mt]

Źródło / Source: HIPH
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gii, były inwestycje proekologiczne zrealizowane w sekto-
rze w latach 1989-1999. 

W efekcie tych dokonań emisja w przeliczeniu na tonę stali 
surowej wyraźnie obniżyła się. Poziom emisji zanieczyszczeń 
gazowych i pyłowych przypadających na 1 tonę stali surowej 
w latach 2000-2004 przedstawiono na rysunkach 11 i 12.

Ilości wytworzonych i składowanych odpadów w latach 
2000-2004, przedstawiono na rysunku 13, a zrzuty ścieków od-
prowadzanych do wód powierzchniowych – na rysunku 14.

B.6. PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE W POLSKIM 

HUTNICTWIE ŻELAZA I STALI

Większość polskiego przemysłu stalowego sprywatyzo-
wano w latach 2003-2004.

W fazie realizacji jest prywatyzacja Huty Stali Często-
chowa Sp. z o.o. W imieniu Skarbu Państwa negocjacje z 
potencjalnymi inwestorami prowadzi Towarzystwo Finan-
sowe Silesia Sp. z o.o.

C. PRZEMYSŁ KOKSOCHEMICZNY

C.1. WPROWADZENIE 

Sektor przemysłu koksochemicznego jest sektorem waż-
nym dla gospodarki narodowej. Jego ścisłe powiązanie z 
górnictwem węglowym, hutnictwem żelaza i energety-
ką determinuje warunki funkcjonowania dużej części pol-
skiego przemysłu. Program Restrukturyzacji Polskiego Kok-
sownictwa, przyjęty przez Radę Ministrów RP w 2000 roku, 
w ogólnych zarysach został już wdrożony. Koniunktura na 
koks w ostatnich latach, obnażyła jednak słabość progra-
mu – nie przewidziano w nim tak dużego wzrostu popytu 
na koks (szczególnie wśród odbiorców zagranicznych).

W 2004 roku koksownictwo polskie pracowało z pełnym 
wykorzystaniem zdolności produkcyjnych. Dalszy wzrost pro-
dukcji koksu jest możliwy wyłącznie poprzez rozbudowę i 
modernizację istniejącego potencjału produkcyjnego. Szan-
sę na rozwój daje nowa strategia Ministerstwa Skarbu Pań-

As a result, emissions per one tonne of crude steel de-
creased in a distinctive manner. Gas and dust emissions 
per 1 tonne of crude steel in the years 2000 through 2004 
are shown in Figures 11 and 12.

The volumes of generated and dumped waste in 2000 
through 2004 are shown in Figure 13, and effluent di-
scharged to surface waters – in Figure 14.

B.6. OWNERSHIP TRANSFORMATIONS OF POLAND’S IRON 

AND STEEL MAKING

The most of Poland’s steel industry was privatized in the 
years 2003 and 2004.

Pending is the privatization of Huta Stali Częstochowa 
Sp. z o.o. On behalf of the State Treasury negotiations are 
conducted with potential investors by Towarzystwo Finan-
sowe Silesia Sp. z o.o.

C. COKE INDUSTRY

C.1. INTRODUCTION

The coke chemistry sector, so vital for the national eco-
nomy, is closely linked with coal mining, steel making, and 
power generating industries. Its performance largely de-
termines operations of the major chunk of Poland’s indu-
stry. The Sectoral Restructuring Plan for Polish Coke en-
dorsed by Poland’s Council of Ministers in 2000 was in 
principal implemented, yet the good market for coke in re-
cent years exposed the program weakness – such a high 
coke demand was not anticipated (specifically amongst 
foreign customers).

In 2004 Polish coke industry was operating at full ca-
pacity. Further coke output increase is possible only thro-
ugh extension and upgrading of existing capacities. A 
new opportunity for growth may be provided by the Mi-
nistry of State Treasury’s new strategy to establish in Po-

Rysunek 14. Zrzuty ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych w latach 2000-2004 [mln m3 / rok]
Figure 14. Effluent discharged to surface waters in 2000 through 2004 [million m3 / year]

Źródło / Source: HIPH
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stwa, zakładająca powstanie w Polsce grupy węglowo – kok-
sowej. W skład tej grupy będzie wchodziła Jastrzębska Spółka 
Węglowa  S.A. jako spółka dominująca oraz Koksownia Przy-
jaźń Sp. z o.o., Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A. i Za-
kłady Koksownicze „Wałbrzych” S.A.

C.2. AKTUALNA SYTUACJA ORGANIZACYJNA SEKTORA

KOKSOWEGO

Produkcja koksu jest realizowana w 7 przedsię-
biorstwach dysponujących 9 koksowniami, w któ-
rych funkcjonuje w sumie 29 baterii koksowniczych. Od 
1 stycznia 2004 roku rozpoczęła działalność Koksownia 
Przyjaźń Spółka z o.o. następca prawny Zakładów Kok-
sowniczych „Przyjaźń”, które w trybie prywatyzacji bezpo-
średniej zostały wniesione do Spółki. Utworzenie Spółki 
Koksownia Przyjaźń miało miejsce w ramach procesu po-
wołania do życia grupy węglowo-koksowej bazującej na 
węglu koksowym z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

W pozostałych koksowniach w zakresie przekształceń 
własnościowych w ostatnich latach nie nastąpiły żadne 
istotne zmiany. Nadal funkcjonują:

• Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A., posiadający 
koksownie: „Radlin”, „Jadwiga” i „Dębieńsko”,

• Zakłady Koksownicze „Wałbrzych” S.A., Koksownia 
„Victoria”,

• Koksownia w Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o.,
• Koksownia w BO-CARBO Sp. z o.o.

C.3. PRODUKCJA I SPRZEDAŻ KOKSU 

Posiadane zdolności produkcyjne krajowego koksownic-
twa, wynoszące aktualnie około 10,5 mln t/rok, w wyniku 
naturalnego wyeksploatowania baterii będą ulegać obniże-
niu do około 10,3 mln t/rok w 2005 roku oraz 8,0-8,5 mln 
t/rok w 2010 roku, jeżeli nie podejmie się odpowiednich no-

land a coal and coke group to incorporate Jastrzębska 
Spółka Węglowa S.A. as a controlling company plus coke 
plants of Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., Kombinat Kokso-
chemiczny ”Zabrze” S.A. and Zakłady Koksownicze ”Wał-
brzych” S.A.

C.2. PRESENT ORGANIZATION 

OF THE COKE SECTOR

Coke is manufactured in 7 enterprises operating 9 coke 
plants including the total of 29 coke batteries. Since Janu-
ary 1, 2004 Koksownia Przyjaźń Spółka z o.o. has beco-
me operational, a legal successor to Zakłady Koksownicze 
”Przyjaźń”, which were contributed to the new Company 
under a direct privatization procedure. The incorporation 
of Koksownia Przyjaźń Company was done as part of the 
setting up process for the coal and coke group based on 
coking coal from Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

In terms of ownership transformations, no other chan-
ges were made to remaining coke operators:

• Kombinat Koksochemiczny ”Zabrze” S.A., with coke 
operations at ”Radlin”, ”Jadwiga” and ”Dębieńsko”,

• Zakłady Koksownicze ”Wałbrzych” S.A., ”Victoria” coke 
plant,

• Coke plant at Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o.,
• Coke plant at BO-CARBO Sp. z o.o.

C.3. COKE OUTPUT AND SHIPMENT

Available coke manufacturing capacities of Poland’s 
coke industry being presently at some 10.5 million tpy will 
be reduced due to  natural wear and tear of coke batteries 
to go down to some 10.3 million tpy and 8.0 to 8.5 mil-
lion tpy in 2005 and 2010 respectively, unless new invest-

Tabela 7. Produkcja koksu w latach 2000-2004 [mln ton]
Table 7. Coke manufacturing in 2000 through 2004 [million mt]

Rok / Year 2000 2001 2002 2003 2004

Produkcja koksu / Coke production 9,02 8,98 8,75 10,11 10,07
Źródło / Source: BP Koksoprojekt Sp. z o.o.

Tabela 8. Struktura sprzedaży koksu w latach 2000-2004 [mln ton]
Table 8. Coke sales breakdown in 2000 through 2004 [million mt]

Rok / Year Hutnictwo żelaza i stali
Iron and steel making

Pozostali odbiorcy 
przemysłowi

Other industrial customers

Odbiorcy koksu opałowego
Household coke customers

Eksport
Exports

2004 3,8 0,67 0,7 4,9

2003 3,5 0,7 0,9 5,0

2002 3,2 0,7 0,9 4,0

2001 3,4 0,8 1,1 3,7

2000 3,9 0,9 1,1 3,5
Źródło / Source: BP Koksoprojekt Sp. z o.o.
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wych inwestycji. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie 
na polski koks, prowadzone są działania w kierunku budo-
wy nowych baterii w kilku koksowniach. W 2004 roku pro-
dukcja koksu utrzymała się na poziomie roku poprzednie-
go. Na utrzymanie tak wysokiego poziomu produkcji kok-
su w Polsce wpłynęły: duże zamówienia z krajów UE oraz 
zwiększone zapotrzebowanie krajowego hutnictwa żelaza. 

Polska utrzymuje wysoką pozycję na liście eksporterów 
koksu. Eksport koksu w 2004 roku wyniósł 4,9 mln ton. 

Zatrudnienie w sektorze na koniec 2004 roku wynosiło 6 798 
osób i było nieznacznie niższe od notowanego w 2003 roku.

C.4. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA 

Duży popyt oraz wysokie ceny produktów koksowni-
czych wpłynęły korzystnie na poprawę sytuacji ekono-
micznej sektora. Koksownie uzyskały dodatnie wyniki na 
sprzedaży i na całej działalności. Poprawiły się wskaźniki 
rentowności brutto i netto. Zwiększyły się kapitały własne, 
odzyskano płynność finansową sektora.

C.5. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Działania proekologiczne w sektorze koksowniczym ukie-
runkowane były na obniżenie wskaźnika emisji pyłowo-ga-
zowej oraz dostosowania się do wymogów określonych 
w dokumentach BAT (Best Available Techniques). Średni 
wskaźnik emisji pyłowo-gazowej w 2004 roku obniżył się z 
1,78 do 1,63 kg / tonę wsadu suchego tj. o 15,0 %. Dal-
sza poprawa oddziaływania tego przemysłu na środowi-
sko będzie możliwa poprzez modernizację i budowę nowo-
czesnych baterii oraz modernizację instalacji oczyszczania 
gazu koksowniczego i ścieków. W ostatnich latach poprawę 
oddziaływania koksowni na środowisko uzyskano poprzez:

• uruchomienie proekologicznych instalacji w bateriach 
WK-1 w Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Krakowie i 
nr  7 w Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o.,

• modernizację i uruchomienie hermetycznych instalacji 
suchego chłodzenia koksu z odzyskiem ciepła w 
Zakład Koksowniczny Mittal Steel Poland S.A. Oddział 
w Krakowie i Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.,

• budowę odsiarczalni gazu koksowniczego z 
zastosowaniem metody amoniakalnej oraz KRAiC w 
Koksowni „Radlin”,

• rozbudowę oczyszczalni ścieków z pogłębionym ich 
doczyszczaniem w Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” 
Sp. z o.o.

ments are started. Considering growing demand for Polish 
coke efforts have been initiated directed at building new 
coke oven batteries at some coke plants. In 2004 coke 
output remained the same as in previous year. Keeping up 
such a high coke output in Poland was influenced by: he-
avy orders for EU countries and higher demand by dome-
stic iron and steel industry.

Poland remains high-ranking coke exporter. Coke 
exports in 2004 were 4.9 million mt.

Late 2004, coke employed 6,798, slightly lower than the 
employment figure for 2003.

C.4. BUSINESS AND FINANCIAL PERFORMANCE

High coke demand and pricing favorably impacted the 
sector’s performance. The coke plants made positive sa-
les margins and overall profits. Profitability ratios impro-
ved, both gross and net. Equity increased, liquidity reco-
vered for the sector.

C.5. ENVIRONMENT CONTROL 

Environmental actions were directed at reductions of gas 
and dust emissions and to adjust to requirements set forth 
in BAT (Best Available Techniques) documentation. Average 
gas and dust emission indicator in 2004 got reduced from 
1.78 to 1.63 kgs / tonne of dry input, i.e. by 15.0 %. Fur-
ther improvements in terms of the environmental impact by 
this sector will be provided by way of modernizing and bu-
ilding state-of-the-art batteries and coke gas and effluent 
cleaning systems. Of late, improved environmental impact 
by coke plants was achieved through:

• environmental-friendly coke batteries WK-1 at  Mittal 
Steel Poland S.A. Oddział w Krakowie and No 7 Zakłady 
Koksownicze ”Zdzieszowice” Sp. z o.o. put on stream,

• tight coke dry quenching facility upgraded and 
on stream at Zakład Koksowniczny Mittal Steel 
Poland S.A. Oddział w Krakowie and at Koksownia 
Przyjaźń Sp. z o.o. to include waste heat recovery,

• coke gas desulfuring plant featuring ammonia 
technique at ”Radlin”,

• wastewater cleaning plant extended and upgraded at 
Zakłady Koksownicze ”Zdzieszowice” Sp. z o.o.

Further environmental improvements will be provided by:
• Zakłady Koksownicze ”Zdzieszowice” Sp. z o.o. 

upgraded Battery No 8,

Tabela 9. Zatrudnienie w koksownictwie w Polsce w latach 2000-2004 [osoby – stan na koniec roku]
Table 9. Employed by coke industry in Poland in 2000 through 2004 [employee at yearend]

Rok / Year 2000 2001 2002 2003 2004

Zatrudnienie / Employed 8 657 7 487 7 049 6 808 6 798
Źródło / Source: BP Koksoprojekt Sp. z o.o.
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Dalsze efekty proekologiczne przyniosą:
• modernizacja baterii nr 8 w Zakłady Koksownicze 

„Zdzieszowice” Sp. z o.o.,
• remont baterii w Koksowni „Jadwiga” 

i BO-CARBO Sp. z o.o.,
• budowa bloku C baterii WK-1 w Mittal Steel

Poland S.A. Oddział w Krakowie,
• modernizacja oczyszczalni ścieków w Koksowni 

Przyjaźń Sp. z o.o.,
• modernizacja odtworzeniowa wydziału węglopocho-

dnych w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.,
• budowa baterii nr 5 w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

D. PRZEMYSŁ MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH

D.1. WPROWADZENIE

2004 rok był trudnym dla krajowych producentów mate-
riałów ogniotrwałych, pomimo dobrej koniunktury w gospo-
darce i wzrostu produkcji przemysłowej. Czynnikiem, któ-
ry istotnie wpłynął na sytuację zakładów materiałów ognio-
trwałych, była sprzedaż Polskich Hut Stali S.A. koncernowi 
LNM Holding N. V. W wyniku tej prywatyzacji duży zakład 
produkujący materiały ogniotrwałe, PMO Komex Sp. z o.o.,  
wszedł w skład grupy LNM. Zmieniło to diametralnie sytuację 
na rynku dostaw materiałów ogniotrwałych. Niektórzy z do-
stawców nie mogąc sprostać wymogom cenowym Koncernu 
LNM, istotnie ograniczyli dostawy do hut holdingu. W 2004 
roku z krajowego rynku materiałów ogniotrwałych wycofał 
się Borgestadt, likwidując swoje Zakłady Materiałów Ognio-
trwałych. Dodatkowym utrudnieniem dla branży był wzrost 
cen surowców ogniotrwałych na rynkach światowych.

D.2. STAN ORGANIZACYJNY PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW 

OGNIOTRWAŁYCH

Aktualnie, na krajowy przemysł materiałów ogniotrwa-
łych składa się 9 zakładów – Producentów Materiałów 
Ogniotrwałych: 

• Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A. w Ropczycach 
(materiały zasadowe i specjalne),

• PMO Komex  Sp. z o.o. w Krakowie (materiały 
zasadowe, szamotowe i wysokoglinowe),

• Vesuvius Skawina Materiały Ogniotrwałe Sp. z o.o. 
(materiały wysokoglinowe i ceramiczno-węglowe),

• Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów S.A., dawniej 
„Żaroszamot” S.A., w Żarowie (materiały szamotowe 
i wysokoglinowe),

• Bolesławieckie Zakłady Materiałów 
Ogniotrwałych Sp. z o.o. w Bolesławcu (masy 
glinokrzemianowe),

• „Tabex” Ostrowieckie Zakłady Materiałów 

• Battery rebuilds at ”Jadwiga” and 
BO-CARBO Sp. z o.o.,

• Build Block C to Battery WK-1 at Mittal Steel 
Poland S.A. Oddział w Krakowie,

• Upgrade effluent system at Koksownia 
Przyjaźń Sp. z o.o.,

• Replace by-products plant at Koksownia 
Przyjaźń Sp. z o.o.,

• Build new Battery No 5 at Koksownia 
Przyjaźń Sp. z o.o.

D. REFRACTORY INDUSTRY

D.1. INTRODUCTION

2004 was a difficult year for domestic refractory makers 
in spite of a good market condition in the country’s econo-
my and industrial growth. A factor which substantially im-
pacted on refractory makers’ position was the sale of Pol-
skie Huty Stali S.A. to LNM Holding N. V. As a result, a lar-
ge refractory manufacturer, PMO Komex Sp. z o.o., beca-
me a member of the LNM Group. Diametrically, refractory 
deliveries changed. Some of the suppliers could not meet 
price requirements of the LNM Group and reduced their 
supplies to Group mills to a large extent. In 2004 Borge-
stadt withdrew form the domestic refractory business by 
shutting down its refractory making plant. In addition, a 
global raw materials price hike put an added pressure.

D.2. ORGANIZATION STATUS OF THE REFRACTORY 

INDUSTRY

Presently, domestic refractory operations include 9 re-
fractory making plants:

• Ropczyce-based magnesite manufacturer of Zakłady 
Magnezytowe ”Ropczyce” S.A. (alkali and specialty 
products),

• Krakow-based refractory maker of PMO Komex Sp. z  o.o. 
(alkali, fire-clay, and high-alumina products),

• Vesuvius Skawina Materiały Ogniotrwałe Sp. z o.o. 
(high-alumina and carbon-ceramics products),

• Żarów-based Polska Ceramika Ogniotrwała 
Żarów S.A., previously ”Żaroszamot” S.A. (fire-clay 
and high-alumina products),

• Bolesławiec-based refractory maker of Bolesławieckie 
Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. (alumina-
silica castables),

• Ostrowiec Świętokrzyski-based ”Tabex” Ostrowieckie 
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Ogniotrwałych Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim 
(materiały szamotowe),

• Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. 
w Chrzanowie (materiały krzemionkowe i masy),

• Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. w 
Częstochowie (materiały szamotowe),

• „Górbet” Sp. z o.o. w Trzebinii (materiały nieformowane 
glinokrzemianowe).

Krajowe surowce dla przemysłu materiałów ogniotrwałych 
dostarczane są głównie przez trzy zakłady surowcowe:

• „Jaro” S.A. produkujące gliny ogniotrwałe i palonki, 
• Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. w Siewierzu, 

dostarczające dolomit oraz
• „Górka Cement” Sp. z o.o., należące do grupy Mapei, 

cementy ogniotrwałe.
Zaplecze badawcze przemysłu materiałów ogniotrwa-

łych stanowi Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gli-
wicach. Posiada on akredytowane przez Polskie Centrum 
Akredytacji laboratorium oraz wydział produkcji ceramiki 
specjalistycznej, w tym ogniotrwałych materiałów mono-
litycznych.

D.3. SYTUACJA W PRODUKCJI I HANDLU

Ogólna ilość materiałów ogniotrwałych wyprodukowa-
nych w 2004 roku była wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 
ok. 270 tys. ton. Strukturę produkcji materiałów ognio-
trwałych w roku 2004 przedstawiono w tabeli 10.

E. ZAPLECZE NAUKOWO-BADAWCZE
I PROJEKTOWE

Zaplecze naukowo-badawcze i projektowe hutnictwa i prze-
mysłów współpracujących tworzą w Polsce wyższe uczelnie 
techniczne, biura projektowe, instytuty oraz ośrodki badaw-
czo-rozwojowe. Wiele technicznych innowacji, które wpłynę-

Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. (fire-clay 
products),

• Chrzanów-based refractory maker of Chrzanowskie 
Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. (silica and 
castable products),

• Częstochowa-based Zakłady Materiałów Ogniotrwałych 
Sp. z o.o. (fire-clay products),

• Trzebinia-based ”Górbet” Sp. z o.o. (non-pressed, 
silica-alumina products).

Domestic raw materials for refractory manufacturing 
purposes are delivered mostly by three input manufac-
turers:

• ”Jaro” S.A. to manufacture refractory clays and fired 
products,

• Siewierz-based dolomite works of  Górnicze Zakłady 
Dolomitowe S.A. to supply dolomite, and

• ”Górka Cement” Sp. z o.o., a member company of 
Mapei Group, refractory cements.

R & D support for the refractory industry is provided by 
Gliwice-based Refractory Institute of Instytut Materiałów 
Ogniotrwałych with a laboratory facility and specialty ce-
ramics unit, including for monolithic products, accredited 
by Polish Accreditation Center.

D.3. OPERATIONS AND TRADING

Total refractory output in 2004 was higher than a year 
ago and amounted to some 270,000 mt. Refractory bre-
akdown in 2004 is shown in Table 10.

E. RESEARCH AND DEVELOPMENT 
AND ENGINEERING CENTERS

R & D and design and engineering activities rendered 
by universities, design offices, and R & D institutes pro-
vide the base for innovative and developed technologies 
within steel and related industries. Many technical inno-

Tabela 10. Struktura produkcji materiałów ogniotrwałych w Polsce w 2004 roku
Table 10. Refractory output breakdown in Poland in 2004

Rodzaj materiału
Refractory product

Produkcja [tys. ton]
Output [k mt]

Udział [%]
Percentage [%]

Materiały nieformowane
Unshaped material 73,4 27,3

Materiały formowane
Shaped material

krzemionkowe / silica 2,5 0,9

szamotowe / chamotte 64,0 23,8

wysokoglinowe / high-alumina 40,7 15,0

zasadowe / basic 71,9 26,6

izolacyjne / insulation 13,3 4,8

specjalne / specialty 4,2 1,6

Razem
Total 269,0 100

Źródło / Source: IMO
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ły na przekształcenia w krajowym hutnictwie, możliwe było 
dzięki procesom modelowania, symulacjom technologicznym, 
ekspertyzom i opracowaniom tematycznym, w zakresie:

• gospodarki surowcowej,
• technik i technologii stosowanych w produkcji stali, 

koksu i materiałów ogniotrwałych,
• poprawy jakości wyrobów gotowych,
• ochrony środowiska naturalnego: obniżenia emisji 

gazów i pyłów,
• bezpieczeństwa i higieny pracy.
Producenci stali w Polsce ponosili i ponoszą duże nakła-

dy finansowe, aby poprawić opłacalność produkcji. Roz-
miar i wysokość nakładów finansowych na badania i roz-
wój (3,0 % udział wydatków na B & R w produkcie krajo-
wym brutto) zapisanych w strategii lizbońskiej, dla Polski 
stanowi cel bardzo odległy.

Większą szansą na innowacyjność w sektorze mają 
przedsięwzięcia wspierane przez inwestorów strategicz-
nych oraz działania w ramach platform technologicznych. 
Platformy technologiczne stanowiąc konsorcja branżowe 
(producenci, zaplecze naukowo-badawcze, stowarzysze-
nia i izby przemysłowo-handlowe) są w dzisiejszych re-
aliach rynkowych dobrym sposobem finansowania działal-
ności B & R, na której zależy przemysłowi.

Wyższe uczelnie techniczne, posiadają odpowiednią ka-
drę i instrumentarium badawcze. Współpracując ze zna-
nymi ośrodkami zaawansowanych technik i technologii w 
krajach europejskich, kreują warunki dla udostępniania 
innowacji zainteresowanym.

Biura projektowe istotnie unowocześniły swoją ofertę. 
Ich aktywność w obszarze innowacji jest wyraźnie więk-
sza. W związku z okresem zastoju inwestycyjnego w hu-
tach biura projektowe podjęły liczne wyzwania poza sek-
torem – uzyskane tam doświadczenia stanowią zaletę 
przy kompletowaniu partnerów w ramach platform tech-
nologicznych.

Procesy koncentracji produkcji w polskim przemy-
śle stalowym i w sektorach współpracujących, postawiły 
nowe wymagania i uwarunkowania dla działalności zaple-
cza badawczo – projektowego. Obok globalizacji, sposo-
bem na dobry „biznes” w przemyśle stalowym jest specja-
lizacja. W tym zakresie istnieje duże zapotrzebowanie na 
nowe rozwiązania.

Założone w Narodowym Planie Rozwoju kierunki dzia-
łań dotyczą również sektora stalowego i przemysłów 
współpracujących. Bez udziału zaplecza B & R trudno by-
łoby wyobrazić sobie dokończenie budowy Jednolitego 
Rynku.

vations impacting on Poland’s steel transformations were 
only possible thanks to modeling, process simulations, 
expertise and case studies to cover:

• raw materials management,
• steel, coke, and refractory manufacturing techniques 

and technologies,
• finished product quality improvements,
• environmental control: reduction in gas and dust 

emissions,
• industrial work safety and hygiene.
Steel makers in Poland have been defraying, and still 

are, huge financial outlays to ameliorate product returns. 
The scope and amount of R & D spending (3.0 % R & D 
spending share out of GDP) as set forth in the Lisbon stra-
tegy, for Poland seem a far-off target.

Initiatives sponsored by strategic investors and activi-
ties as apart of so-called technological platforms provide 
for more innovative opportunities within the sector. Being 
industrial consortia (manufacturers, R & D centers, asso-
ciations and commercial chambers), such Technological 
Platforms are in today’s market circumstances a good way 
to finance R & D efforts which the industry is so keen on.

Higher technical schools provide a proper faculty and 
research instruments. In cooperation with renowned cen-
ters for advanced technologies in European countries, 
they create a right platform to offer innovations to inte-
rested parties.

Design offices have quite reasonably modernized the-
ir offer. Their innovations activities are substantially hi-
gher. Because of investments having stagnated in the 
mills, design offices started offering to extra-sectoral cu-
stomers – experiences so gained are a major advantage 
to completing partners within the framework of technolo-
gical platforms.

Site concentration processes within Polish steel and re-
lated industries set forth new challenges and constraints 
on R & D and engineering centers. Next to globalization, 
specialization is a way to get “good” business. There is a 
lot of demand for new solutions.

Directions provided for in the National Development Plan 
involve also steel and related sectors. Without R & D one 
could hardly imagine the Single Market idea materializing.
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Lp Nazwa przedsiębiorstwa
Adres, Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny
Name of enterprise
Location, President / Managing Director / CEO

Tel. centrali
Tel. Dyrektor
Faks Dyrektor
Phone HQ
Phone Directorate 
Fax Directorate

Podstawowa działalność / produkcja
Core business

1. MITTAL STEEL POLAND S.A.
ul. Chorzowska 50
40-121 Katowice
Prezes Zarządu František Chowaniec, 
President

+48 32 731 55 58
+48 32 731 55 55
+48 32 731 55 59

Mittal Steel Poland S.A. (dawniej Ispat Polska Stal S.A.) 
wchodzi w skład koncernu Mittal Steel Company, po-
wstałego po połączeniu Ispat International LTD. z LNM 
Holdings N.V.  Dysponuje pełnym ciągiem technologicz-
nym, skupia ok. 70 % potencjału produkcyjnego polskie-
go przemysłu hutniczego. Firma grupuje cztery najwięk-
sze polskie huty położone w Krakowie (dawna Huta im. 
T. Sendzimira), w Dąbrowie Górniczej (dawna: Huta Ka-
towice), w Sosnowcu (dawna Huta Cedler) oraz w Świę-
tochłowicach (dawna Huta Florian). Zdolności produkcyj-
ne Mittal Steel Poland S.A. w skali roku sięgają 7,6 mln 
ton stali surowej oraz ok. 6,6 mln ton wyrobów walco-
wanych. Firma jest jednym z największych polskich eks-
porterów, sprzedając wyroby do ponad 60 krajów na ca-
łym świecie.
Mittal Steel Poland S.A. possessing a complete technolo-
gical line, concentrates ca 70 % of Polish steel industry 
production capacity. The Company consolidates four lar-
gest Polish steel plants located in Kraków (former Huta 
im. T. Sendzimira), in Dąbrowa Górnicza (former Huta Ka-
towice), in Sosnowiec (former Huta Cedler) and in Świę-
tochłowice (former Huta Florian). Annual production ca-
pacities of Mittal Steel Poland S.A. reach 7.6 million tons 
of crude steel and ca 6.6 million tons of rolled products. 
The Company is one of the largest Polish exporters and 
sells its products to more than 60 countries worldwide.

2. MITTAL STEEL POLAND S.A.
Oddział w Dąbrowie Górniczej 
Al. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza
Dyrektor Naczelny Stefan Dzienniak, General 
Director

+48 32 794 53 33
+48 32 794 50 00
+48 32 795 56 86

Produkcja surówki i stali (konwertory tlenowe), półwyro-
bów z instalacji COS i walcowanych, średnich i ciężkich 
kształtowników gorącowalcowanych, szyn kolejowych, 
tramwajowych, grodzic, profili górniczych typu V, obu-
dów górniczych oraz ciężkich odlewów staliwnych i su-
rówkowych – (surowych).
Manufacturing of: pig iron and steel (BOFs), CCM se-
mis and rolled semis, medium and heavy hot rolled sec-
tions, railway and tramway rails, sheet piles, ”V” profiles 
for mining industry, mining supports and heavy steel and 
pig iron castings in ”as-cast” condition.

3. MITTAL STEEL POLAND S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Ujastek 1
30-969 Kraków
Dyrektor Naczelny Jacek Woliński, General 
Director

+48 12 644 98 66
+48 12 644 07 08
+48 12 643 63 81

Produkcja koksu, surówki i stali (konwertory tlenowe), 
blach walcowanych na gorąco i zimno, blach ocynkowa-
nych ogniowo i elektrolitycznie, taśm ciętych wzdłużnie 
czarnych i ocynkowanych ogniowo, rur ze szwem.
Coke, pig iron, steel (BOFs), hot and cold rolled strip, 
hot-dip and electro galvanized sheet, tinplate, slit black 
and hot-dip galvanized sheet, welded tubes.

4. MITTAL STEEL POLAND S.A.
Oddział w Świętochłowicach
ul. Metalowców 5
41-600 Świętochłowice
Dyrektor Naczelny Jerzy Kmiotek, General 
Director

+48 32 245 20 71
+48 32 245 21 50
+48 32 245 21 50

Produkcja taśm i blach stalowych ocynkowanych lub 
ocynkowanych i powlekanych, blach profilowanych, 
kształtowników giętych na zimno z taśmy ocynkowanej, 
obróbki blacharskie.
Strips and sheets hot-dip galvanized and organic coated, 
profiled sheets, cold formed HDG sections, building bent 
elements.
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5. MITTAL STEEL POLAND S.A.
Oddział w Sosnowcu 
ul. Niwecka 1
41-200 Sosnowiec
Dyrektor Naczelny Romuald Kubiczek, 
General Director

+48 32 299 46 20 
+48 32 299 26 57
+48 32 299 39 66

Produkcja walcówki, mat zbrojeniowych, walcówki pro-
filowej, prętów zbrojeniowych i drutu zbrojeniowego w 
kręgach, drutu spawalniczego.
Wire rods, reinforced mesh, shaped wire rods, reinforc-
ing bars and wire in coils, welding wire.

6. BUCZEK – HB ZAKŁAD PRODUKCJI RUR 
SP. Z O.O.
ul. Nowopogońska 1
41-200 Sosnowiec
Prezes Zarządu Krzysztof Wierzba, President

+48 32 731 03 71
+48 32 731 03 70
+48 32 731 03 76

Produkcja rur precyzyjnych ze szwem i bez szwu, kotło-
wych ciągnionych na zimno, przewodowych, konstruk-
cyjnych, 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.

7. WALCOWNIA RUR ANDRZEJ SP. Z O.O.
ul. ks. Wajdy 1
47-120 Zawadzkie
Prezes Adam Nieboj, President

+48 77 461 65 11
+48 77 463 41 02
+48 77 461 63 27

Produkcja rur stalowych bez szwu.
Production of seamless pipes and tubes.

8. HUTA BATORY S.A. W UPADŁOŚCI
ul. Dyrekcyjna 6
41-506 Chorzów
Dyrektor Naczelny Marek Misiakiewicz, 
Managing Director

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

Produkcja stali stopowych, węglowych i we wlewkach, 
rur bez szwu.
Carbon and alloy steels in ingots seamless pipes.

9. TECHNOLOGIE BUCZEK S.A.
ul. Nowopogońska 1
41-200 Sosnowiec
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 
Blanka Gałeczka, Vice President

+48 32 731 02 00
+48 32 731 03 01
+48 32 731 03 02

Produkcja rur i kształtowników stalowych ze szwem ka-
librowanych na zimno, rur wysokostopowych ze szwem 
i bez szwu.
Precision welded steel tubes and hollow sections, high 
alloy steel tubes, both welded and seamless.

10. HUTA CZĘSTOCHOWA S.A.
ul. Kucelińska 22
42-207 Częstochowa
Prezes Zarządu Wacław Korczak, President

+48 34 323 12 61
+48 34 323 29 66
+48 34 323 25 67

Nadzór właścicielski nad spółkami zależnymi oraz sprze-
daż hurtowa blach grubych i koksu.
Corporate governance over subsidiaries and heavy plate 
and coke wholesale trade.

11. HUTA STALI CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.
ul. Kucelińska 22
42-207 Częstochowa
Prezes Zarządu  Andrzej Stokłosa, President

+48 34 323 21 49
+48 34 323 29 76
+48 34 323 09 04

Produkcja stali, blach grubych gorąco walcowanych i 
półwyrobów.
Producer of steel, hot-rolled heavy plates and semi-
products.

12. HUTA KOŚCIUSZKO S.A.
ul. Metalowców 13
41-500 Chorzów
Prezes Zarządu Krzysztof Laskowski, President

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

Działalność usługowa na rzecz Huty Królewskiej 
Sp. z o.o. w zakresie zasilania w media energetyczne, 
transportu szynowego i ochrony mienia.
Utilities, rail transportation and security services ren-
dered to Huta Królewska Sp. z o.o.

13. HUTA KRÓLEWSKA SP. Z O.O.
ul. Metalowców 13
41-500 Chorzów
Prezes Zarządu Władysław Mrzygłód, 
President

+48 32 241 22 21
+48 32 241 16 36
+48 32 241 68 21

Produkcja prętów, kształtowników gorącowalcowanych, 
szyn kolejowych, akcesoriów kolejowych, wyrobów dla 
górnictwa. 
Steel bars, hot-rolled sections, railway rails, rail and min-
ing accessories.

14. HUTA L.W. SP. Z O.O.
ul. Kasprowicza132
01-949 Warszawa
Prezes Zarządu Michel Sablonniere, President

+48 22 835 00 11
+48 22 835 80 49
+48 22 834 08 33

Produkcja stali specjalnych i jakościowych, kęsów, prę-
tów gorącowalcowanych, walcówki, prętów ciągnionych, 
łuszczonych i szlifowanych, drutów, odkuwek swobod-
nie kutych. 
Alloy steels, hot rolled bars, wire rod, wires, drawn, 
ground and peeled bars, forgings.

15. HUTA ŁABĘDY S.A.
ul. Zawadzkiego 45
44-109 Gliwice
Prezes Zarządu Wilhelm Stanisław Kirsz, 
President

+48 32 234 72 01
+48 32 234 72 30
+48 32 234 21 41

Produkcja kształtowników gorącowalcowanych, obudów 
górniczych.
Hot-rolled sections, mine support arches, mining acces-
sories.
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16. HUTA ŁAZISKA S.A.
ul. Cieszyńska 23
43-170 Łaziska Górne
Prezes Zarządu Marian Foryś, President

+48 32 224 15 01
+48 32 224 15 21
+48 32 224 15 23

Produkcja żelazostopów, stopów wieloskładnikowych, 
wyrobów z pyłów pofiltracyjnych, produkcja karbidu.
Ferroalloys, multi-component alloys, dust filtration prod-
ucts, carbide.

17. CELSA HUTA OSTROWIEC SP. Z O.O.
ul. Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Prezes Zarządu Angel Pueyo, President

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

Produkcja stali, prętów gorącowalcowanych, walcówki 
żebrowanej i gładkiej, prętów i walcówki żebrowanych 
o podwyższonej ciągliwości (CELSTAL), kształtowników 
oraz odkuwek, wałów korbowych, wałów do siłowni wia-
trowych, walców hutniczych, linii wałów okrętowych, 
wałów turbinowych i wirnikowych, części maszyn i urzą-
dzeń przemysłowych.
Manufacture of crude steel, hot-rolled bars, plain wire 
rod, high ductility rebar in bundles and coils (CELSTAL), 
sections and forgings, crankshafts, wind mill main 
shafts, metallurgical rolls, shafting lines, turbine and 
rotor shafts, other machinery components.

18. HUTA POKÓJ S.A.
ul. Niedurnego 79
41-709 Ruda Śląska
Prezes Zarządu Henryk Sławik, President

+48 32 772 11 11
+48 32 772 10 00
+48 32 248 67 09

Produkcja profili zamkniętych i otwartych zimnogię-
tych, sprzedaż blach i kształtowników gorącowalcowa-
nych, kształtowników spawanych, konstrukcji stalowych, 
zbiorników. Usługi remontowo-budowlane.
Manufacture of cold formed hollow and open sections, 
sale of plates, hot rolled sections, welded double-tee 
bears, steel structures, tanks. Assembly and repair 
services.

19. HSW – HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH. Z O.O.
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
Prezes Zarządu Wojciech Maj, President

+48 15 843 53 37
+48 15 844 23 06

Produkcja wyrobów hutniczych: prętów walcowanych 
okrągłych, kęsów walcowanych, kęsisk z COS ze stali 
węglowych, stopowych do nawęglania, ulepszania ciepl-
nego i hartowania powierzchniowego, o podwyższonej 
i regulowanej zawartości siarki, sprężynowych, narzę-
dziowych, łożyskowych, odpornych na korozję, żarood-
pornych.
HSW-HSJ Sp. z o.o. is the manufacturer of the following 
products:
- hot rolled round bars,
- hot rolled billets,
- continously casted billets and slabs
in steel grades as follows: carbon and alloy steel suit-
able to quenching and tempering and surface harden-
ing, case hardening steel, tool steel, spring steel bearing 
steel, bearing quality steel, steel grades with machin-
ability (regulated sulphur contents), stainless and heat 
resistance steel.

20. HSW – WALCOWNIA BLACH SP. Z O.O.
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
Prezes Zarządu Wincenty Likus, President

+48 15 843 41 11
+48 15 843 52 35
+48 15 844 23 06

Produkcja blach arkuszowych gorącowalcowanych ze 
stali węglowych i stopowych (jakościowe i specjalne) 
stali odpornych na korozję, trudnościeralnych, pancer-
nych, żarowytrzymałych.
Hot-rolled carbon and alloyed steel sheets (quality and 
speciality), corrosion-proof steels, wear resisting steel, 
armoured steel, heat-resistant steels.

21. HUTA SZCZECIN S.A.
ul. Nad Odrą 10
71-833 Szczecin
Prezes Zarządu Marek Leśniak, President

+48 91 453 80 28
+48 91 422 84 47

Produkcja surówki odlewniczej – hematytowej i specjal-
nej oraz surówki przeróbczej; usługi transportowo-por-
towe.
Hematite and nodular foundry pig iron, basic pig iron; 
harbour and transportation services.

22. CMC ZAWIERCIE S.A.
ul. J. Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie
Prezes Zarządu Marek Rózga, President

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

Produkcja stali, prętów, walcówki gorącowalcowanej. 
Steelmaking, bars, rebars, rod.
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23. HK WALCOWNIA BLACH GRUBYCH 
BATORY SP. Z O.O.
ul. Dyrekcyjna 6
41-506 Chorzów
Prezes Zarządu Czesław Żabiński, President

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

Produkcja blach arkuszowych gorącowalcowanych ze 
stali węglowych – konstrukcyjnych, kotłowych, okręto-
wych, a także blach ze stali stopowych i wysokostopo-
wych.
Hot rolled steel heavy plate (sheet) – structural carbon 
steel, carbon steel, shipbuilding steel, alloy and high-al-
loy steel.

24. WALCOWNIA RUR JEDNOŚĆ SP. Z O.O.
ul. 27-go Stycznia 1
41-100 Siemianowice Śląskie
Prezes Zarządu Władysław Presak, President

+48 32 228 23 01 
w. (ext.) 207
+48 32 228 23 01 
w. (ext.) 203

Walcownia ciągła rur bez szwu w budowie.
Continuous seamless tube mill under construction.

25. PRZEDSIĘBIORSTWO WALCOWNIA RUR 
RUREXPOL SP. Z. O.O.
ul. Rejtana 6
42-200 Częstochowa
Prezes Zarządu Józef Tomala, President

+48 34 323 81 61
+48 34 323 00 91

Produkcja rur stalowych bez szwu, izolowanie rur
polietylenem.
Seamless pipes and tubes, PE tube insulationg.

26. FERROSTAL ŁABĘDY SP. Z O.O.
ul. Zawadzkiego 26
44-109 Gliwice
Prezes Zarządu Henryk Odoj, President

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

Produkcja kęsisk z COS kwadratowych i prostokątnych 
ze stali węglowych konstrukcyjnych, stali niskostopo-
wych i stali z mikrododatkami, produkcja prętów gorą-
cowalcowanych. 
Cast and rolled structural carbon steel blooms and bil-
lets, low-alloy and micro-alloyed steel, hot rolled bars.

27. ZAKŁAD WALCOWNICZY PROFIL S.A.
ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
Prezes Zarządu Jan Warian, President

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

Produkcja prętów i kształtowników gorącowalcowanych. 
Production of hot rolled bars and sections.

28. TOWARZYSTWO FINANSOWE 
SILESIA SP. Z O.O.
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
Prezes Tadeusz Wenecki, President

+48 32 609 70 00
+48 32 609 70 20

Restrukturyzacja i działalność operatorska oraz handlo-
wa w zakresie rur bez szwu.
Restructuring, trading and operating activity concerning 
seamless steel tubes.

29. VIRMET SP. Z O.O. 
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA STALI 
ul. Spółdzielcza 3
24-220 Niedrzwica Duża
Prezes Zarządu Marek Kuśmierczuk, President

+48 81 517 52 23 
+48 81 517 58 41
+48 81 517 58 40

Produkcja prętów ciągnionych i łuszczonych oraz dru-
tów ciągnionych. 
Production of drawn steel bars, peeled steel bars and 
drawn steel wire in coils.

30. POLMETAL SP. Z O.O.
ul. Fabryczna 3
67-320 Małomice
Prezes Zarządu Marek Picz, President

+48 68 376 90 04
+48 68 376 90 45
+48 68 376 93 12

Produkcja precyzyjnych rur ze szwem i profili zimnogię-
tych zamkniętych.
Welded tubes and hollow sections.

31. IMPEXZŁOM SP. J.
ul. Samsanowicza 15
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Właściciele: U.A. Stankiewicz, J. Gul, Owners

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

Produkcja wyrobów z aluminium dla potrzeb hutnictwa 
w postaci: brykietów, walcy, gąsek, stożków, granulatu 
oraz stopów aluminiowych dla odlewnictwa i przemysłu 
motoryzacyjnego jak również stopy aluminiowe dla od-
lewni aluminium.
Production of aluminium items for steel industry in from 
of: briquettes, ingots, cones, granules, as well as pro-
duction of aluminium alloys for steel founding industry 
and for automotive industry, and production of alumini-
um alloys for aluminium foundries.
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32. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ SP. Z O.O.
ul. Koksownicza 1
42-523 Dąbrowa Górnicza
Prezes Zarządu Lucjan Noras, President

+48 32 264 55 20
+48 32 795 50 97
+48 32 795 50 84

Produkcja koksu, produkcja wyrobów węglopochodnych 
– beznolu, smoły, oczyszczonego gazu koksowniczego i 
siarczanu amonu.
Core business/activities:
Coke production, by-products manufacturing – benzol, 
tar, purifield cike-oven gas and animonium sulflate.

33. ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMET S.A.
ul. Zagórska 83
42-680 Tarnowskie Góry
Prezes Zarządu Tomasz Jakubowski, President

+48 32 392 85 00
+48 32 284 17 64
+48 32 284 15 65

Produkcja maszyn i urządzeń przemysłowych hutniczych 
i górniczych. 
Industrial machinery for metallurgy and mining.

34. STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW 
MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH
ul. Toszecka 99
44-101 Gliwice
Prezes Zarządu Janusz Suszczyński, President

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

Zrzesza przedstawicieli przemysłu materiałów ognio-
trwałych. 
Association of representatives of refractories industry.

35. CHRZANOWSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 
OGNIOTRWAŁYCH S.A.
ul. Kolonia Stella 30
32-501 Chrzanów
Prezes Zarządu Jerzy Held, President

+48 32 623 30 52
+48 32 623 37 51
+48 32 623 28 52

Produkcja wyrobów krzemionkowych, betonów ognio-
trwałych szamotowych i korundowych, mas do zamknięć 
suwakowych kadzi, zasypek do odsiarczania stali, kom-
ponentów do rafinacji stali, zasypek do wlewnic oraz ka-
dzi stalowniczych, plastycznych mas ogniotrwałych, za-
sypek izolacyjnych do kadzi głównych. 
Silica refractory goods, refractory concretes, slide gates 
lining, refractory lining mixtures, mixtures for desul-
phurisation, components for steel refining, powders for 
ingot moulds and casting ladles.

36. ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.
ul. Przemysłowa 1
39-100 Ropczyce
Prezes Zarządu Józef Siwiec, President

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

Produkcja wyrobów ogniotrwałych dla hutnictwa żela-
za i stali, hutnictwa szkła, metali nieżelaznych, przemy-
słu cementowo-wapienniczego, odlewniczego oraz kok-
sowniczego.
Wide range of refractories for steelmaking and other 
industries.

37. PRZEDSIĘBIORSTWO DOSTAW MATERIAŁÓW 
ODLEWNICZYCH PEDMO S.A.
ul. Towarowa 23
43-100 Tychy
Prezes Zarządu Edward Aponiuk, President

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

Produkcja materiałów dla hutnictwa: zasypki izolacyj-
ne, zasypki egzotermiczno – izolacyjne, zasypki star-
towe, zasypki smarujące w syfonowym odlewaniu sta-
li, zasypka rafinująco-izolacyjna do kadzi pośredniej 
w procesie COS.
Auxiliary materials for steelmaking: insulation pow-
ders, insulating-exothermic powders, initial powders, 
greasing powders for uphill casting of the steel, in-
sulating-refining powder for the intermediate ladle 
in the continuous steel casting process.

38. CENTRALA ZAOPATRZENIA HUTNICTWA S.A.
ul. Lompy 14
40-955 Katowice
Prezes Zarządu Marian Bąk, President

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

Handel wyrobami hutniczymi, surowcami rudnymi, żela-
zostopami, tworzywami metalurgicznymi, węglem, kok-
sem, elektrodami grafitowymi i materiałami ogniotrwa-
łymi. Organizacja kompleksowych usług przeładunko-
wo-transportowych. Poważne zaplecze przeładunku dla 
kolei szeroko- i normalnotorowej. Usługi składowania, 
sortowania i przygotowywania mieszanek towarów ma-
sowych w postaci własnych składów i zakładu przerób-
czego.
Trading  steel products, ore feed, ferroalloys, metal 
materials, coal, coke, graphite electrodes and fire-proof 
materials. Organization of complex trans-shipping and 
transport services. Base of reloading for railroad wide 
and normal gauge railway. Warehousing, sizing and 
mixing commodity goods in the form warehouses and 
processing plant.



23

2005Polski Przemysł Stalowy
The Polish Steel Industry 

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa • Metallurgical Chamber of Industry and Commerce

39. GCB CENTROSTAL – BYDGOSZCZ S.A.
ul. Srebrna 12
85-461 Bydgoszcz
Prezes Zarządu Mieczysław Zamelski, 
President

+ 48 52 372 20 61
+ 48 52 372 27 71

Handel wyrobami hutniczymi i materiałami budowlanymi.
Sale of mill products and construction materials.

40. AGENCJA HANDLOWA CENTROSTAL S.A.
ul. Wita Stwosza 7
40-954 Katowice
Prezes Zarządu Jerzy Rybczyński, President

+48 32 359 52 11
+48 32 251 23 23
+48 32 251 33 74

Handel i usługi w zakresie wyrobów hutniczych i mate-
riałów budowlanych.
Trade, services and manufacture of steel products and 
building materials.

41. CENTROSTAL GÓRNOŚLĄSKI 
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE OBROTU 
WYROBAMI HUTNICZYMI
ul. Stalowa 1
40-610 Katowice
Dyrektor Naczelny Janusz Kliś, Managing 
Director

+48 32 358 94 00
+48 32 358 95 00
+48 32 358 95 99

Handel wyrobami hutniczymi oraz materiałami budow-
lanymi, usługi. 
Trade of steel products and building materials, services.

42. STALEXPORT S.A.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
Prezes Zarządu Emil Wąsacz, President

+48 32 251 21 81
+48 32 251 28 22

Eksport, import i sprzedaż krajowa stalowych wyrobów 
hutniczych, półwyrobów, rud żelaza, żelazostopów, ma-
teriałów ogniotrwałych, metali nieżelaznych, surowców 
metalurgicznych i mineralnych.
Export, import and domestic sales of steel products and 
semiproducts, import of iron and ferroalloys, refrecto-
ries, nonferrous metals, metallurgical components and 
minerals.

43. ARCELOR LONG COMMERCIAL 
POLSKA SP. Z O.O.
ul. Warszawska 65
40-010 Katowice
Dyrektor Andrzej Kost, Director

+48 32 203 69 76
+48 32 203 65 00

Import profili gorącowalcowanych, grodzic, szyn pod-
suwnicowych profili specjalnych oraz włókien stalowych, 
siatek ogrodzeniowych, drutu CRAPAL.
Import of hot rolled sections, sheet piles, bridge rails, 
special sections, steel fibres for concrete reinforcement, 
fencing systems, CRAPAL wire (ZN/AL couting).

44. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA – WYDZIAŁ 
METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Dziekan Zbigniew Malinowski, Dean

+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 met-
allurgy, consulting.

45. WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA 
MARKETINGOWEGO I JĘZYKÓW OBCYCH
ul. Gallusa 12
40-594 Katowice
Rektor Andrzej Limański, Rector

+48 32 207 92 00
+48 32 207 92 89

Działalność dydaktyczno-naukowa.
Teaching and research.

46. BIPROMET S.A.
ul. Graniczna 29
40-956 Katowice
Prezes Zarządu Tadeusz Baj, President

+48 32 255 25 17
+48 32 255 15 97
+48 32 256 14 68

Projektowanie, generalne wykonawstwo, realizacja in-
westycji „pod klucz” w przemyśle ciężkim, budownictwie 
przemysłowym. Instalacje i obiekty ochrony powietrza.
Designing, general execution, ”turn-key” investment 
implementation in heavy industry, an industrial building. 
Air protection systems and objects.

47. BIPROSTAL S.A. FIRMA INŻYNIERYJNO-
KONSULTINGOWA
ul. Królewska 57
30-081 Kraków
Dyrektor Zarządu Eugeniusz Bodura, Director

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

Kompleksowe projektowanie urządzeń i obiektów hutni-
czych, budownictwa ogólnego, energetyki itp. oraz kon-
sulting techniczny, finansowy i ekonomiczny. 
Comprehensive design of equipment and plants for steel 
industry, civil and power engineering, implementation of 
investments, technical, financial and economic consult-
ing.
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48. CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH 
CIBEH S.A.
ul. Franciszkańska 29-31
40-708 Katowice
Prezes Zarządu Stanisław Gembalczyk, 
President

+48 32 251 00 61
+48 32 251 48 58
+48 32 251 80 54

Kompleksowe usługi informatyczne hutnictwa żelaza i 
stali oraz statystyki hutnictwa. 
Comprehensive IT services for steel industry and sta-
tistics.

49. STALPORTAL S.A.
ul. Bytkowska 1b
40-955 Katowice
Prezes Zarządu Lucjan Bojdak, President

+48 32 359 08 40
+48 32 359 07 30
+48 32 359 08 42

Zarządzanie portalem internetowym dedykowa-
nym do handlu wyrobami hutniczymi. Dosta-
wa aplikacji informatycznych, usług szkolenio-
wych i konsultingowych dla branży hutniczej.
Managing Internet portal dedicated to steel trade. De-
livery of IT applications, training and consulting services 
for the steel industry.

50. POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA 
– WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, 
MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ
Al. Armii Krajowej 19
42-200 Częstochowa
Dziekan Jerzy Siwka, Dean

+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 met-
allurgy, consulting.

51. POLITECHNIKA ŚLĄSKA – WYDZIAŁ 
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII
ul. Krasińskiego 8 b
40-019 Katowice
Dziekan Leszek Blacha, Dean

+48 32 603 40 00
+48 32 603 41 17
+48 32 603 41 02

Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza, konsulting. 
Teaching and research in the field of iron and steel 
metallurgy, transportation and related industries, con-
sulting.

52. POLITECHNIKA ŚLĄSKA – WYDZIAŁ 
MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY
ul. Konarskiego 18 a
44-100 Gliwice
Dziekan Leszek A. Dobrzański, Dean

+48 32 237 21 00
+48 32 237 24 20
+48 32 237 12 67

Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza (budowa 
maszyn, przeróbka plastyczna, tworzywa), konsulting. 
Teaching and research in the field of mechanical working 
equipment for steel and other material, consulting.

53. AKADEMICKO-GOSPODARCZE 
STOWARZYSZENIE HUTNICTWA
ul. Czarnowiejska 66/309
30-054 Kraków
Przewodniczący Janusz Łuksza, Chairman

+48 12 633 29 47 Zrzesza przedstawicieli kadry sektora hutniczego i jego 
zaplecza oraz wyższych szkół technicznych kształcących 
kadrę dla hutnictwa. Działalność lobbingowa, konsultin-
gowa oraz opiniotwórcza. 
Association of representatives of metallurgical, refracto-
ries and coke industries, high technical schools, which 
educate staff for steel industry. Lobbying, consulting, 
policy-making.

54. STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I 
TECHNIKÓW PRZEMYSŁU HUTNICZEGO 
SITPH
ul. Podgórna 4
40-954 Katowice
Prezes Andrzej Szydło, President

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

Zrzesza członków indywidualnych i zbiorowych (współ-
pracujących) związanych z przemysłem hutniczym. Dzia-
łalność: ekspertyzy, konferencje, wydawnictwa.
It groups /assembles individual and multi-party mem-
bers related to the steel industry. Activities: expert pa-
pers, conferences, editions.





Huta Łabędy SA, ul. Zawadzkiego 45
tel. (32) 23 47 201, fax (32) 23 42 141
Biuro Handlu i Marketingu
tel. (32) 23 47 291, fax (32) 23 47 680
www.hutalab.com.pl

HUTA ŁABĘDY

• stalowe obudowy górnicze
• akcesoria obudów górniczych
• obudowy tuneli drogowych
• kształtowniki konstrukcyjne

- ceowniki
- dwuteowniki

• skup i przerób złomu

Z A U F A N Y  P A R T N E R













z blach:
• gorąco- i zimnowalcowanych
• ocynkowanych, aluminiowanych
• alucynk, lakierowane

Pełny zakres gatunków i wymiarów

taśmy:
• grubości  0,4 : 4,0 mm,
• szerokości  30 : 1650 mm

arkusze:
• grubości  0,4 : 3,0 mm
• szerokości  100 : 1650 mm
• długości  400 : 5000 mm

Produkcja wyrobów według specyfikacji klienta.
Stały skład arkuszy w standardowych wymiarach i gatunkach

Terminy dostawy: 
do jednego tygodnia od złożenia zamówienia

Dostawy just in time

Posiadamy certyfikat zarządzania jakością
ISO 9001 : 2000

41-909 Bytom, ul. Ostatnia 5
tel. (+48 32) 388 01 57/68, tel. kom. +48 691 738 988, 607295122, fax (+48 32) 286 28 77
www.assp.arcelor.pl e-mail: biuro@assp.arcelor.pl

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ
TAŒMY, ARKUSZE I FORMATKI









  

 

 

  







Działania przedsiębiorstwa „Centrostal 
Górnośląski” P.P.O.W.H. oparte są 
na dążeniu do zrozumienia bieżących 
i przyszłych potrzeb klientów, dostarczaniu 
klientom wyrobów spełniających ich 
wymagania, tworzeniu wartości dodanej 
oraz ciągłym doskonaleniu funkcjonowania 
całej organizacji, ukierunkowanym 
na umacnianie pozycji rynkowej. 

Gwarancją efektywności funkcjonowania 
przedsiębiorstwa jest m.in.:

• System Zarządzania Jakością 
spełniający wymagania Normy PN-EN 
ISO 9001:2001,

• Laur II Edycji Śląskiej Nagrody Jakości 
w kategorii przedsiębiorstw usługowych

CENTROSTAL GÓRNOŚLĄSKI
Przedsiębiorstwo Państwowe Obrotu Wyrobami Hutniczymi 
40-610 Katowice, ul. Stalowa 1

CENTRALA tel. +48 32 3589-400 do 409
e-mail: centrostal@centrostal-gornoslaski.pl
http://www.centrostal-gornoslaski.pl

DZIAŁ HANDLOWY
tel. +48 32 3589-511 do 517, 3589-521 do 527 
fax +48 32 3589-410 do 411
e-mail: handel@centrostal-gornoslaski.pl

BRZEG
49–301 Brzeg
ul. Łokietka 24
tel. (077) 444-47-41
tel. (077) 444-47-42
tel./fax (077) 444-57-74

STRZELCE OPOLSKIE
47–100 Strzelce Opolskie
ul. Gogolińska 10 
tel./fax (077) 461-97-01 
tel. (077) 461-97-02

WARKA
05–660 Warka
ul. Puławska 39
tel. (048) 667-36-44
tel./fax (048) 667-22-32

ŻYCHLIN
99–320 Żychlin
ul. Narutowicza 72
tel./fax (024) 285-45-57 
tel. (024) 285-45-67
tel. (024) 285-45-98
tel. kom. 604-934-593

PRÊTY

Walcowane:

• Prêty do zbrojenia: żebrowane i gładkie
• Pręty ze stali węglowej zwykłej i wyższej 

jakości ogólnego przeznaczenia
• Pręty ze stali niskostopowej 

i niskowęglowej o wysokich 
wymaganiach jakościowych

• Pręty ze stali niskowęglowej i węglowej 
konstrukcyjnej wyższej jakości do 
hartowania powierzchniowego

• Pręty ze stali stopowej konstrukcyjnej 
do nawęglania

• Pręty ze stali stopowej konstrukcyjnej 
do ulepszania cieplnego o różnej 
hartowności

• Pręty ze stali sprężynowej o dużej 
hartowności

• Pręty kwasoodporne
• Pręty nierdzewne
• Pręty żaroodporne
• Pręty narzędziowe
• Drut czarny i ocynkowany

Kute:

• Żaroodporne

Ciągnione:

• Pręty okrągłe: spawalne, węglowe, 
automatowe, kwasoodporne, 
żaroodporne

• Pręty sześciokątne: spawalne, węglowe
• Pręty kwadratowe: spawalne, węglowe

BLACHY

• Trapezowe i dachówkowe
• Płaskie: powlekane, ocynkowane
• Gorącowalcowane, w tym:

• zwykłe
• kwasoodporne
• żaroodporne
• węglowe do ulepszania cieplnego
• hartowania powierzchniowego

• Zimnowalcowane, w tym:
• zwykłe
• tłoczne
• nierdzewne 

i kwasoodporne

RURY

• Przewodowe ze szwemu
• Przewodowe czarne i ocynkowane bez 

szwu
• Precyzyjne bez szwu
• Instalacyjne czarne i ocynkowane ze 

szwemu 
• Kwasoodporneu 
• Łuki hamburskie

INNE

• Bednarka: czarna, ocynkowana
• Taśma opakunkowa
• Kraty pomostowe, stopnie schodowe

KSZTAŁTOWNIKI

Kształtowniki gorącowalcowane:
• Dwuteowniki: zwykłe, szerokostopowe, 

ekonomiczne
• Ceowniki: zwykłe, ekonomiczne
• Kątowniki: równoramienne, 

nierównoramienne
• Kwadraty
• Płaskowniki
• Teowniki

Kształtowniki zimnogięte:
• Profile zamknięte: kwadratowe, 

prostokątne
• Ceowniki
• Ceowniki półzamknięte
• Kątowniki

Osiągnięcia w jakości







HUTNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA
METALLURGICAL CHAMBER OF INDUSTRY AND COMMERCE

POLSKA, PL-40-040 Katowice, ul. Lompy 14
tel. (+48 32) 256 31 56, 255 47 92

fax (+48 32) 256 29 21
e-mail: hiph@hiph.com.pl

www.hiph.com.pl


