


 HUTNICZĄ IZBĘ PRZEMYSŁOWO-HANDLOWĄ (HIPH), 
jako organizację samorządu gospodarczego, powołano 
w 1991 roku.
 Izba zrzeszając 54 przedsiębiorstwa: producen-
tów żelaza i stali oraz huty przetwórcze i przedsiębiorstwa 
współpracujące z sektorem, pełni rolę identyczną jak aso-
cjacje producenckie w pozostałych krajach UE i Świata.
 Aktywność HIPH obejmuje:
serwisowanie przedsiębiorstw członkowskich w spra-
wach  ważnych dla ich działalności gospodarczej, po-
przez:

 - wymianę informacji,
 - forum dyskusyjne,
 - organizację warunków dla poprawy kooperacji,
reprezentowanie interesów przedsiębiorstw członkow-               
skich wobec władz centralnych i regionalnych w zakresie 
spraw, dla których strony wyraziły wolę, poprzez:

przygotowywanie i prezentowanie stanowiska 
w imieniu całego sektora,
opiniowanie nowych i nowelizowanych aktów 
prawnych skutkujących dla przemysłu stalowego 
i współpracujących,
lobbing,

działalność w zakresie public relation i promocji stali 
jako tworzywa,
podejmowanie i realizacja współpracy międzynarodo-
wej z Międzynarodowym Instytutem Żelaza i Stali (IISI), 
Europejską Konfederacją Producentów Żelaza i Stali 
(EUROFER), Europejską Federacją Producentów Rur Sta-
lowych (ESTA) i asocjacjami narodowymi:

 - komitety robocze,
 - konferencje,
 - spotkania okazjonalne,
działalność informacyjno-szkoleniowa i wydawnicza w 
zakresie problemów dotyczących:

 - technologii,
 - przepisów dotyczących obrotu wyrobami stalowymi,
 - ochrony środowiska,
 - spraw socjalnych,

innych przepisów z zakresu prawa unijnego i 
krajowego skutkujących dla sektora.

 Izba jest jedynym zorganizowanym reprezentan-
tem sektora stalowego w Polsce. Posiada niezbędne instru-
mentarium i zaplecze osobowe aby sprostać wymienio-
nym zadaniom.
 HIPH jest organizacją samorządową typu non-
profit, w swojej działalności kieruje się wyłącznie troską o 
dobro sektora stalowego i współpracujących z nim prze-
mysłów.

Więcej informacji o HIPH na stronie: www.hiph.org
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 HUTNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA [POLISH 
STEEL ASSOCIATION] (hereinafter referred to as the Asso-
ciation or HIPH) was established as a business community 
association in 1991.
 Grouping 54 enterprises of iron and steel makers 
as well as re-rollers and suppliers to the sector, the Asso-
ciation plays a role similar to that of manufacturers’ asso-
ciations in remaining EU countries and all over the world.
 HIPH activities includes:
servicing member enterprises on issues important for their 
business operations through:

 - information sharing,
 - discussion forum,
 - arranging circumstances to improve co-operation,
representing interests of member enterprises vis-a-vis cen-
tral and regional authorities on issues respective of which 
the parties have expressed their intents through:

preparation and presentation of the position of 
the whole sector,
reviewing extant and amended legal deeds af-
fecting steel and related industries,

 - lobbying,
public relations and promotion of steel as a material,
taking up and carrying on international cooperation with 
the International Iron and Steel Institute (IISI), European 
Confederation of Iron and Steel Industries (EUROFER), 
European Steel Tube Association (ESTA) and national as-
sociations:

 - working committees,
 - conferences,
 - functions,
knowledge and training activities plus publishing relating to:

 - technologies,
 - steel trade regulations,
 - environment,
 - social affairs,

other EU and domestic law provisions affecting 
the sector.

 The Association is the only organized representa-
tive body of Poland’s steel industry, with necessary instru-
ments and staffing to cope with stated objectives.
 HIPH is a non-for-profit organization, driven sole-
ly by the care for the good of the steel and related indu-
stries.

More about Polish Steel Association on: www.hiph.org
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HUTNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA
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Szanowni Państwo,  

 Korzystne wyniki światowego hutnictwa w 2005 roku 
to efekt utrzymania sektora w stanie zrównoważonego rozwoju. 
Zmiany strukturalne (rozwiązano problem nadmiaru zdolności 
produkcyjnych, dopasowano podaż do popytu, urealniono ceny 
wyrobów gotowych) sprawiły, że w kolejnym roku producenci 
odnotowali zyski. 
 Zmiany nastąpiły także w polskim hutnictwie. Dosto-
sowując się do nowych warunków, zmienia ono orientację z 
produkcyjnej na rynkową. Dzięki inwestycjom, modernizacjom 
i likwidacjom przeprowadzonym w latach ubiegłych w sektorze, 
nie odbiegamy od światowych standardów techniczno-techno-
logicznych i ochrony środowiska. 
 Chociaż w krajowej ofercie dominują (ponad 60-cio 
procentowy udział) wyroby długie, a podaż wyrobów płaskich 
cienkich z produkcji własnej jest niewystarczająca, to krajowi 
konsumenci mają do dyspozycji pełną paletę wyrobów. Przy-
wóz wyrobów hutniczych z krajów UE do Polski stanowi 85 % 
importu ogółem, a wywóz – ponad 67 % eksportu ogółem. Sal-
do obrotów jest niestety niekorzystne dla Polski. 
 Nowi właściciele hut realizują inwestycje w sferze prze-
twórstwa, co trwale poprawi konkurencyjność naszego przemy-
słu. Podjęto budowę nowej walcowni gorącej w krakowskim 
oddziale Mittal Steel Poland S.A., co daje nadzieję na rychłe 
wzbogacenie naszej oferty w zakresie blach taśmowych. 
 Huty zmieniły podejście do produkcji i filozofię dzia-
łania – liczą się przede wszystkim efekty ekonomiczne. Produ-
cenci oferują gotowe wyroby i coraz częściej włączają się w 
rozwiązania z wykorzystaniem własnych produktów. Poprawia 
się produktywność, chociaż wciąż jest niższa niż w krajach za-
chodnich UE.
 Zużycie wyrobów stalowych gotowych w Polsce, w 
ostatnich latach, waha się od 7,5 do 8,5 mln ton. Realizacja, 
zapowiedzianych przez Rząd RP projektów inwestycyjnych w 
budownictwie i w infrastrukturze, realnie zwiększy konsumpcję 
stali w Polsce. 
 Mając nadzieją, że Biuletyn „Polski Przemysł Stalowy 
‘2006” będzie dla Państwa ciekawą i użyteczną lekturą – 
pozostaję z poważaniem 

Romuald TalaRek, 
Prezes Zarządu    

Dear Readers, 

 Advantageous performance of worldwide steel industry 
in 2005 came as a result of the sector maintaining sustainable 
growth. Structural changes (overcapacities issue solved, supply 
and demand matched, finished product prices real to market) 
made the producers profitable in yet another year. 
 Changes did not circumvent Polish steel. While ad-
apting to new realities, the orientation is now to market other 
than volume. Owing to investment, improvements and closure 
projects of recent years we are not diverging from international 
standards in technologies, practices and environment controls. 
 Although domestic supply is dominated (to more than 
60 %) by long products whereas thin flats supply coming from 
captive manufacturing processes is not sufficient, domestic con-
sumers have a complete product range to offer. EU steel imports 
to Poland account for 85 % of total imports while exports to EU 
represent over 67 % of the total figure. Alas, trade balance is not 
positive for Poland. 
 New steel mill owners continue investments into dow-
nstream processes, thus providing for long-term viability of our 
steel industry. The construction of a new hot strip mill started at 
the Kraków Unit of Mittal Steel Poland S.A., so, hopefully, our 
strip range will quickly improve. 
 The mills have changed their approaches to operations 
and business philosophies – economics comes first. The manu-
facturers offer finished products and increasingly more often en-
gage in solutions utilizing their own products. Productivity rates 
get better although they are still lower than these in Western EU 
countries.
 Steel consumption in Poland of late ranges between 7.5 
and 8.5 M metric tones [mt]. Investments into construction and 
infrastructure projects as foretold by Poland’s Government will 
substantially boost steel consumption in Poland. 
 I am hopeful that reading this “Polish Steel Industry 
‘2006” Brochure will be of interest and use for you, I remain 
Sincerely yours

Romuald TalaRek, 
Chairman    
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A. Macro-economic situation in Poland in 
2005

 GDP rate was higher in real terms by 3.4 % as 
compared to the previous year.
 Domestic demand in 2005 was up by �.9 % 

against the previous year. 
 2005 total sold industrial 
production were up by 4.3 %.   
As compared to 2004, sales 
were up in �9 of 29 industrial 
areas including:
- metal products – by ��.9 %,
- equipment and machinery – by 
�8.9 %,
- powered vehicles, trailers and 
semi-trailers – by 3.7 %.
Against 2004, metals shipments 
were down by 5.3 %. 
 Industrial processing and 
electricity, gas and water supplies 
saw shipments up by 4.7 %, 
and 2.5 %, respectively, while 
minerals (mining and quarrying) 
saw decline by 0.4 %. The 
industry achieved higher output 
thanks to completed turnaround 
and improved productivity. 
The 2005 productivity rate 
was up 3.0 % against 2004, 
with average manpower up 
�.� %. Since May subsequent 

months of 2005 saw 
industrial output rising, 
with December figure 
at 9.2 %. 
 Consumer prices 
in 2005 were up       
2.� % (against 4.4 % 
in the similar period of 
2004), mostly driven 
by increased rent and 
reduced food prices. 
Average monthly 
consumer price index 
rate in 2005 was    
0.06 % as against 
0.36 % in 2004.
 Job market 
experienced continued 

oversupply to demand. The increase in people who in 
2005 got delisted as unemployed was, in annualized 
terms, by far higher than in 2004, however, new entrants 

A. Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 
2005 roku

 W 2005 roku w porównaniu z rokiem poprzed-
nim, produkt krajowy brutto był realnie wyższy o 3,4 %. 
 Popyt krajowy w 2005 roku, w porównaniu z rokiem 
poprzednim, wzrósł o �,9 %. 
 W 2005 roku produk-
cja sprzedana przemysłu ogółem 
wzrosła o 4,3 %. W porównaniu 
z 2004 rokiem, wzrost sprzedaży 
odnotowano w �9 spośród 29 dzia-
łów przemysłu, w tym w produkcji:
- wyrobów z metali – o ��,9 %,
- maszyn i urządzeń – o �8,9 %,
- pojazdów mechanicznych, przy-
czep i naczep – o 3,7 %.
W porównaniu z 2004 rokiem 
nastąpił spadek produkcji sprze-
danej metali o 5,3 %. 
 W przetwórstwie prze-
mysłowym produkcja sprzedana 
wzrosła o 4,7 %, w wytwarzaniu 
i zaopatrywaniu w energię elek-
tryczną, gaz, wodę – o 2,5 %, na-
tomiast w przemyśle wydobyw-
czym (górnictwie i kopalnictwie) 
– nastąpił spadek o 0,4 %. Prze-
mysł osiągnął przyrost produkcji 
dzięki przeprowadzonej moder-
nizacji i zwiększeniu wydajno-
ści pracy. Wydajność pracy w 
2005 roku była o 3,0 % 
wyższa niż w 2004 roku, 
przy wyższym o �,� % 
przeciętnym zatrudnie-
niu. Począwszy od maja 
w kolejnych miesiącach 
2005 roku obserwowano 
wzrost produkcji przemy-
słowej, w grudniu wyniósł 
on 9,2 %. 
 Ceny towarów 
i usług konsumpcyjnych 
w 2005 roku wzrosły o 
2,� % (wobec 4,4 % w 
analogicznym okresie 
2004 roku), na co wpły-
nął głównie wzrost opłat 
mieszkaniowych oraz 
spadek cen żywności. Średnie miesięczne tempo wzrostu 
cen konsumpcyjnych w 2005 roku wyniosło 0,06 %, wo-
bec 0,36 % w 2004 roku.

Rysunek �. PKB [mln PLN] i zmiany PKB w latach 200�-2005 (Procentowy wzrost w 
stosunku do roku poprzedniego) [%]
Figure �. GDP [M PLN] and GDP changes from 200� to 2005 (percentage increase as 
related to the previous year) [%]

WWsskkaaźźnniikk mmaakkrrooeekkoonnoommiicczznnyy 
EEccoonnoommiicc  iinnddiiccaattoorr 

22000011 22000022 22000033 22000044  22000055   

Produkt krajowy brutto 
Gross domestic product 

1,0 1,4 3,8 5,3 3,4 

Import (PLN) 
Imports (PLN) 

−3,2 9,0 17,9 22,8 0,2 

Spożycie ogółem 
Consumption 

2,2 2,9 2,5 3,9 2,4 

Spożycie krajowe      
Government  consumption 

0,6 1,5 4,7 4,0 2,7 

Spożycie indywidualne 
Private consumption 

2,2 3,3 1,9 3,9 2,0 

Inwestycje 
Investments 

−9,5 −10,0 0,6 5,1 7,8 

Wyposażenie i maszyny   
Equipment and machinery 

−6,4 −9,0 −1,3 2,6 7,7 

Budownictwo  
Construction 

−9,2 −9,6 1,7 3,8 9,1 

Inne  
Other 

−17,8 −19,9 4,3 22,5 3,7 

Eksport (PLN) 
Exports (PLN) 

7,4 13,0 24,9 30,2 6,1 

Produkcja przemysłowa 
Industrial production 

0,6 1,1 8,3 11,7 4,3 

Wskaźnik SWIP [rok 
poprzedni=100] 
SWIP index [previous year=100] 

98,3 98,8 114,4 121,6 108,7 

Inflacja 
Consumer prices index 

5,5 1,9 0,8 3,5 2,1 

Stopa bezrobocia  
Unemployment   

17,5 18,1 18,0 19,1 17,6 

Tabela �. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 
200� do 2005 (procentowy wzrost w stosunku do roku poprzed-
niego) [%]
Table �. Economic indicators in the period from 200� to 2005 
(percentage increase as related to the previous year) [%] 
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were somewhat lower. The unemployment rate remained 
high at �7.6 %, although by �.4 percentage point lower 
than in the previous year. Still, a very disturbing factor 
continued – high joblessness amongst young people. In 
total unemployment terms, the share of people aged 25 to 
34 was 28.� %, while those aged 24 and younger were 
22.6 %. In 2005, for the first time in seven years, average 
employment rate in enterprises saw an increase, notably in 
the latter half of the year.
 Foreign trade in 2005 was up, yet the trade 
balance continues being negative at USD -��.6 billion 
(EUR -9.3 billion).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Na rynku pracy utrzymała się wysoka nadwyżka 
podaży nad popytem. Wzrost liczby osób, które w 2005 
roku skreślono z rejestru bezrobotnych był w ujęciu rocz-
nym znacznie wyższy niż w 2004 roku, natomiast osób 
nowo zarejestrowanych – nieco niższy. Stopa bezrobocia 
pozostała na wysokim poziomie �7,6 %, choć była o �,4 
punkta procentowego niższa niż w roku poprzednim. Na-
dal występowało szczególnie niepokojące zjawisko – wy-
soka stopa bezrobocia wśród ludzi młodych. W strukturze 
bezrobocia ogółem udział osób w wieku 25-34 lata wy-
niósł 28,� % a osób w wieku do 24 lat  22,6 %. W 2005 
roku, po raz pierwszy od siedmiu lat, odnotowano wzrost 
przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, 
istotny zwłaszcza w drugim półroczu.
 Obroty handlowe z zagranicą w 2005 roku wzro-
sły, chociaż ich saldo pozostaje nadal ujemne -��,6 mld 
USD (-9,3 mld EUR). 

Rysunek 2. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w 2005 roku (procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego) [%] 
Figure 2. Steel shipments in 2005 (percentage increase as related to the previous year) [%]

Rysunek 4. Liczba osób bezrobotnych [tys. osób] i stopa rejestrowanego bezro-
bocia [%] w latach 200�-2005 
Figure 4. Number of unemployed [‘000] and registered unemployment rate [%] 
in Poland from 200� to 2005

Rysunek 3. Inflacja w latach 200�-2005 (procentowy wzrost w stosunku do 
roku poprzedniego) [%]

Figure 3. Inflation rate from 200� to 2005 (percentage increase as related to 
the previous year) [%]

Rysunek 5. Obroty handlu zagranicznego w latach 200�-2005 [mln EUR]
Figure 5. Foreign trade in Poland from 200� to 2005 [M EUR]

ŹRÓdŁo / SouRCe: GuS
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B. Sytuacja w polskim hutnictwie ¿elaza 
i stali w 2005 roku

 
 Po bardzo dobrym 2004 roku, w 2005 roku w pol-
skim hutnictwie żelaza i stali, wyprodukowano o 2�,2 % mniej 
stali surowej niż rok wcześniej, nastąpił spadek produkcji we 
wszystkich asortymentach za wyjątkiem rur. Najistotniejszą 
przyczyną spadku produkcji było ogólne spowolnienie wzro-
stu gospodarczego w kraju i idąca za tym mniejsza konsump-
cja stali. Dodatkowo relacje kursowe okazały się korzystne 
dla importu, co istotnie utrudniło warunki konkurencji.
 W 2005 roku krajowe hutnictwo podobnie jak w 
2004 roku odnotowało zysk netto, jednakże był on ponad 
5-cio krotnie niższy niż w 2004 roku. 
 Inwestorzy zagraniczni rozpoczęli realizację za-
powiadanych inwestycji, co powinno przełożyć się m.in. 
na poprawę jakości oferowanych wyrobów.

B.1. Stan i realizacja programu 
restrukturyzacji

 W 2005 roku w hutach, beneficjentach pomocy 
publicznej w ramach programu restrukturyzacji, wytwo-
rzono 62,7 % stali surowej, z ogólnej ilości stali wytapia-
nej w Polsce. Udział tych hut w sprzedaży całego sektora 
spadł ilościowo z 62,2 % w 2004 roku do 57,9 % w 2005 
roku i odpowiednio z 62,2 % do 56,3 % wartościowo. 
Wartość produkcji sprzedanej przez cały sektor w stosun-
ku do 2004 roku, była niższa o 2�,2 %.
 W 2005 roku nastąpiły planowane redukcje zdol-
ności produkcyjnych (MMP) bądź to poprzez fizyczną likwi-
dację bądź wyłączenie z eksploatacji linii produkcyjnych. 
Opóźnienia w realizacji inwestycji uniemożliwiły przeprowa-
dzenie zaplanowanych zmian strukturalnych w produkcji.
 W 2005 roku zatrudnienie w sektorze obniżyło się o 2,� 
tys. osób, w tym w hutach objętych programem o �,9 tys. osób. 
 Przeciwdziałając zagrożeniom procesu restruktury-
zacji, w połowie 2005 roku wystąpiono do Komisji Europej-
skiej o zgodę na aktualizację indywidualnych programów 
restrukturyzacji (biznes planów) w stopniu zapewniającym 
osiągnięcie wyznaczonych programem celów. Procedury 
notyfikacyjne były w toku (w momencie oddania niniejsze-
go wydawnictwa do druku).
 Aktualizacje indywidualnych programów restruk-
turyzacji miały na celu ich dostosowanie do bieżących 
uwarunkowań rynkowych i obejmowały głównie zmiany 
harmonogramów realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych 
i restrukturyzacji w świetle planowanej produktywności, 
wielkości sprzedaży i redukcji kosztów.   

B. Polish iron and steel making in 2005

 After a very good 2004, 2005 saw Polish iron 
and steel making turning out less crude steel (2�.2 %) than 
a year ago, with output figures plummeting in all ranges 
except for pipes and tubes. The most important factor being 
the overall domestic economy cooling down followed by 
less steel consumed. In addition, imports were favoured by 
foreign exchange rates, thus making competition harder.
 In 2005, Polish steel saw, as in 2004, positive 
after-tax profits, yet more than 5-fold lower than in 2004. 
 Foreign investors began their stated investment 
projects so the quality of products on offer should 
improve.

B.1. Restructuring progress report

 
 In 2005, the steel mills as beneficiary of allowed 
state aid under restructuring programmes turned out      
62.7 % of total crude steel made in Poland.
 Those mills contributed volumes to overall sector 
shipments which were down from 62.2 % in 2004 to    
57.9 % in 2005, while values were down, from 62.2 % to 
56.3 %, respectively. Shipments were lower by 2�.2 % in 
value terms as compared to 2004.
 2005 saw planned capacity (MPP) cuts, either 
through physical destruction or phasing out (closures).
 Delayed investment projects prevented structural 
changes to operations as planned.
 The 2005 employment figure was down 2,�00, 
including �,900 people in mills being part of the 
Programme. 
 In counteracting threats to the restructuring process, 
mid-2005 saw applications to the European Commission 
seeking its approval to changes to Individual Restructuring 
Plans (Business Plans) such as enabling reaching stated 
objectives. Notification procedures continue (at print 
date).
 The changes to Individual Restructuring Plans were 
meant to adapt to current market conditions and included 
mainly changed schedules of investment projects and 
restructuring efforts in the light of planned productivity, 
sales and cost improvements.   
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B.2. Sytuacja w produkcji, handlu 
i zu¿yciu wyrobów stalowych w 2005 roku

B.2.1. Produkcja

 W 2005 roku polskie huty wyprodukowały 
8,3 mln ton stali surowej. Udział stali wytopionej w 
procesie konwertorowym stanowił 58,7 % (4,9 mln ton), 
pozostałe 4�,3 % (3,4 mln ton) to stal elektryczna. Pro-
dukcja półwyrobów z COS stanowiła 84 %. Zmiany w 
strukturze produkcji stali, według metod jej wytwarzania, 
w latach 200�-2005 pokazano na rysunku 6.
 Struktura gatunkowa krajowej produkcji stali su-
rowej jest następująca: 95,3 % ogólnej ilości wytopionej 
w Polsce stali surowej stanowią stale niestopowe, około 
0,05 % – stale odporne na korozję i 4,7 % – inne stale 
stopowe. W tabeli 2 podano wielkość produkcji surow-
ców, półwyrobów i wyrobów walcowanych na gorąco w 
okresie ostatnich pięciu lat.

 Produkcja wyrobów walcowanych na gorąco w 
2005 roku wyniosła 6,2 mln ton i była o �7,3 % niższa niż 
w 2004 roku. Struktura produkcji wyrobów walcowanych 
na gorąco przedstawiała się jak niżej:
- wyroby płaskie 36,7 % (2 275 tys. ton),
- wyroby długie 63,3 % (3 93� tys. ton).
 Produkcja rur stalowych w 2005 roku wyniosła 
380 tys. ton a produkcja kształtowników zimnogiętych za-
mkniętych – 2�0 tys. ton. 
 Strukturę asortymentową produkcji wyrobów dłu-
gich w 2005 roku pokazano na rysunku 7, wyrobów pła-
skich – na rysunku 8.
 W grupie wyrobów zimnego przetwórstwa, w 
2005 roku, w stosunku do 2004 roku, odnotowano spa-
dek produkcji blach i taśm, oraz kształtowników zimno-
giętych. 
 Wielkość produkcji podstawowych wyrobów zim-
nego przetwórstwa w okresie ostatnich pięciu lat podano 
w tabeli 3. 

B.2. Steel manufacturing, trade and 
consumption figures in 2005

B.2.1. Manufacturing

 In 2005, Polish steel mills turned out 8.3 M mt crude 
steel. BOF and EAF route shares were 58.7 % (4.9 M mt) 
and 4�.3 % (3.4 M mt), respectively. Continuously cast semis 
amounted to 84 %. 
 Changes in steel manufacturing routes by processes 
from 200� to 2005 are shown in Fig. 6.

 In steel grade terms, 
domestic crude steel range 
remains as follows: with 95.3 % of 
Poland’s total crude steel made 
accounted for by unalloyed 
steel grades, some 0.05 % – 
corrosion-resistant steel grades, 
and 4.7 % – other alloyed steel. 

Table 2 shows volumes of raw materials, semis, and hot-
rolled products in recent five years.
 Output of hot-rolled products in 2005 was 6.2 M mt, 
down �7.3 % as against 2004. Hot-rolled products could be 
broken down as follows:
- flats 36.7 % (2,275,000 mt),
- longs 63.3 % (3,93�,000 mt).
 Steel tubes output in 2005 was 380,000 mt, while 
hollow sections were 2�0,000 mt. 
 Longs and flats by product range in 2005 are 
shown in Fig. 7 and 8, respectively.
 As far as cold rolling processes are concerned, 
2005 saw wide and narrow strip output down as against 
2004; the same relates to hollow sections. 
 Volumes produced of basic cold-rolled products 
are shown in Table 3.
 The breakdown of pipes and tubes by welded 
and seamless plus hollow sections from 200� to 2005 are 
shown in Table 4 and in Fig. 9. 

Tabela 2. Produkcja podstawowych surowców, półwyrobów i wyrobów stalo-
wych walcowanych na gorąco w latach 200�-2005 [mln ton]
Table 2. Volumes of basic raw materials, semis, and hot-rolled products made 
from 200� to 2005 [M mt]

Rysunek 6. Produkcja stali surowej wg procesów w latach 200�-2005 [mln ton] 
Figure 6. Production of crude steel from 200� to 2005 [M mt]

ŹRÓdŁo / SouRCe: CuI CIBeH S.a.

ŹRÓdŁo / SouRCe: GuS, CuI CIBeH S.a.
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Strukturę produkcji rur, z podziałem na rury ze szwem i 
bez szwu oraz kształtowniki zimnogięte zamknięte w la-
tach 200�-2005, pokazano w tabeli 4 i na rysunku 9. 

B.2.2. Zu¿ycie jawne

 Zużycie jawne wyrobów stalowych gotowych w 
Polsce w 2005 roku wyniosło 8,� mln ton i było niższe o 
prawie 5 % w stosunku do 2004 roku. W strukturze zuży-
cia krajowego, przeważał udział wyrobów płaskich.
 Zużycie wyrobów walcowanych gotowych w latach 
200�-2005 podano w tabeli 5 i na rysunkach �0 i ��. 

B.2.2. Apparent consumption

 Apparent steel consumption in Poland in 2005 
was 8.� M mt, down nearly 5 % as against 2004. As far 
as domestic consumption is concerned, flat products took 
upperhand. Finished rolled product consumption from 
200� to 2005 is shown in Table 5 and in Fig. �0 and ��. 

Tabela 3. Produkcja wyrobów zimnego przetwórstwa stali w latach 200�-2005 
[tys. ton]
Table 3. Breakdown of cold products from 200� to 2005 [k mt]

Tabela 4. Produkcja rur stalowych i kształtowników z/g zamkniętych w latach 200�-2005 [tys. ton]
Table 4. Steel tubes, pipes and hollow sections manufactured from 200� to 2005 [k mt]

Rysunek 9. Struktura asortymentowa pro-
dukcji rur w latach 200�-2005 [%]
Figure 9. Breakdown of tubes from 200� 
to 2005 [%]

Rysunek 7. Struktura asortymentowa produkcji wyrobów długich walcowanych 
na gorąco w latach 200�-2005 [%]
Figure 7. Breakdown of hot rolled long products from 200� to 2005 [%]

Rysunek 8. Struktura asortymentowa produkcji wyrobów płaskich walcowanych 
na gorąco w latach 200�-2005 [%]
Figure 8. Breakdown of hot rolled flat products from 200� to 2005 [%]

ŹRÓdŁo / SouRCe: CuI CIBeH S.a. ŹRÓdŁo / SouRCe: CuI CIBeH S.a.

ŹRÓdŁo / SouRCe: CuI CIBeH S.a.
* BeZ kSZTaŁToWNIkÓW GIĘTYCH Na ZImNo ZamkNIĘTYCH / WITHouT HolloW SeCTIoNS 
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B.2.3. Sytuacja w sektorach zu¿ywaj¹cych 
wyroby stalowe

  Dynamika indeksu SWIP (Steel Weighted 
Industrial Production) zmniejszyła się w 2005 roku o �3 
pkt. Rysunek �2 prezentuje zmiany wskaźnika w latach 
200�-2005. Wskaźnik SWIP informuje o dynamice roz-
woju tych działów gospodarki, które w największym stop-
niu konsumują wyroby stalowe oraz służy do szacowania 
zużycia realnego wyrobów stalowych.

B.2.3. Steel consuming sectors’ 
performance

 Changes to the SWIP (Steel Weighted Industrial 
Production) index were lower in 2005 by �3 points. Fig. 
�2 shows index changes from 200� to 2005. SWIP in-
dex tells how quickly those economy sectors develop which 
consume the most of steel, and serves to estimate the real 
consumption of steel products.

Tabela 5. Zużycie jawne wyrobów walcowanych gotowych w latach 200�-2005 [mln ton] 
Table 5. Apparent consumption of finished steel products from 200� to 2005 [M mt]

Rysunek �0. Zużycie realne [tys. 
ton] i dynamika zużycia realnego 
(procentowy wzrost w stosunku do 

roku poprzedniego) [%] w latach 
200�-2005 

Figure �0.  Real  steel consumption 
[k mt] and changes in real  steel 

consumption (percentage increase 
as related to the same quarter of 

the previous year) [%] from 200� 
to 2005

Rysunek ��. Zużycie jawne [tys. 
ton]  i dynamika zużycia jawnego 
(procentowy wzrost w stosunku do 
roku poprzedniego) [%] wyrobów 

stalowych w latach 200�-2005 
Figure ��.  Apparent steel 

consumption [k mt] and changes 
in apparent steel consumption 

(percentage increase as related to 
the previous year) [%] from 200� 

to 2005

Rysunek �2. Wskaźnik SWIP* w latach 200�-2005
Figure �2. SWIP* index from 200� to 2005

* index SWIP jest liczony jako średnia ważona dynamiki (rok poprzedni=�00) wybranych sektorów 
konsumujących stal
* SWIP index is calculated as a weighted avarge of  dynamics (previous year=�00) for selected 
steel-consuming sectors

ŹRÓdŁo / SouRCe: HIPH

ŹRÓdŁo / SouRCe: HIPH
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ŹRÓdŁo / SouRCe: HIPH
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B.2.3.1. Przemys³ samochodowy
 

 W 2005 roku sytuacja w sektorach konsumują-
cych wyroby stalowe była dobra. Wzrost produkcji od-
notowano w całym sektorze samochodowym – wzrosła 
produkcja samochodów osobowych, ciężarowych i po-
jazdów transportu publicznego. 
 Produkcja samochodów osobowych w 2005 roku 
wyniosła 540 tys. sztuk. W stosunku do 2004 roku na-
stąpił wzrost produkcji o 3,4 %. Na polskim rynku nadal 
utrzymuje się niski popyt na nowe auta, import aut używa-
nych do Polski od dnia wstąpienia do UE jest wysoki. 
 Produkcja samochodów dostawczych w 2005 
roku wyniosła 67,7 tys. sztuk i była o �4,7 % wyższa niż 
w analogicznym okresie roku poprzedniego. Ponad 9� % 
produkcji wysksportowano. 

B.2.3.1. Automotive

 In 2005 steel consuming sectors performed well. 
Throughout automotive sector, output rose – including per-
sonal cars, trucks and public transportation vehicles.
 2005 saw 540,000 cars manufactured. As against 
2004, output rose by 3.4 %. Polish market still enjoys a low 
demand for new cars, with imports of used cars to Poland 
continuing high since EU entry. 
 Production of delivery vans in 2005 was 67,700 
units, up �4.7 % as to the similar period of the previous 
year. Over 9� % of the output was exported. 

Rysunek �3. Produkcja samochodów w Polsce w latach 200�-2005 [tys. szt.]
Figure �3. Automotive output in Poland from 200� to 2005 [‘000 pcs]

Rysunek �4. Produkcja pojazdów transportu publicznego i wagonów kolejo-
wych towarowych w Polsce w latach 200�-2005 [szt.]
Figure �4. Public transport vehicles and goods railway cars (wagons) output in 
Poland from 200� to 2005 [pcs]

Tabela 6. Dynamika produkcji w sektorach zużywających stal w latach 200�-2005 (procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego) [%]
Table 6.  Production dynamics in steel-consuming sectors from 200� to 2005 (percentage increase to the previous year) [%]

ŹRÓdŁo / SouRCe: GuS
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B.2.3.2. Budownictwo

 W 2005 roku produkcja budowlano-montażowa 
ogółem była o ok. 7 % wyższa niż w roku poprzednim. 
Udział sektora prywatnego w ogólnej wartości produkcji 
budowlano-montażowej wyniósł ok. 98 % i był zbliżony 
do notowanego przed rokiem.

B.2.3.3. Przemys³ stoczniowy

 W 2005 roku wyprodukowano �5 statków (o noś-
ności ponad �00 DWT), o łącznej pojemności brutto 449 
tys. GT. W porównaniu do analogicznego okresu roku po-
przedniego produkcja statków spadła o 22,9 %. 

B.2.3.4. Przemys³ AGD

 W 2005 roku wyprodukowano �,7 mln sztuk 
chłodziarek i zamrażarek (o 32,� % więcej niż w roku 
poprzednim), oraz �,5 mln sztuk maszyn pralniczych (o 
22,2 % więcej niż w roku poprzednim).
 Większość głównych międzynarodowych koncer-
nów działających w branży AGD zainwestowało już w 
Polsce. Za największe atuty Polski uznają one: korzystne 
pakiety zachęt inwestycyjnych, silne wsparcie ze strony 
władz lokalnych, tereny gotowe pod inwestycje, wysoki 
poziom wykształcenia pracowników oraz położenie geo-
graficzne, które sprzyja rozwijaniu produkcji eksporto-
wej.

B.2.3.2. Building and assembly

 In 2005 building and assembly output was up 
some 7 % as against the previous year. The private sector 
contributed some 98 % to the total construction and 
assembly value, similar figure as a year ago.

B.2.3.3. Shipbuilding

 In 2005, �5 vessels were manufactured (more 
than �00 DWT), of total gross capacity at 449,000 GT. 
In comparison with the similar period of the previous year, 
the vessel output fell by 22.9 %. 

B.2.3.4. White goods

 2005 saw �.7 M units of freezers and fridges 
manufactured (up 32.� % as against the previous year), 
and �.5 M units of washing machines  (up 22.2 % to the 
previous year).
 Most international home appliances manufacturers 
had already invested in Poland. They deem biggest assets 
of Poland to be: favourable sets of investment incentives, 
strong support by loval authorities, ready-made investment 
sites, highly educated staff, and good geographical fit, 
which all foster export-oriented manufacturing.

Rysunek �5. Dynamika produkcji budowlano-montażowej w Polsce w latach 
200�-2005 [%]
Figure �5. Construction and assembly production dynamics in Poland from 
200� to 2005 [%]

Rysunek �6. Produkcja statków w Polsce w latach 200�-2005 [tys. GT]
Figure �6. Shipbuilding in Poland from 200� to 2005 [k GT]

ŹRÓdŁo / SouRCe: GuS ŹRÓdŁo / SouRCe: GuS
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B. 2.3.5. Przemys³ maszynowy

 
 W 2005 roku dynamika produkcji sprzedanej po-
dobnie jak w poprzednich latach była dodatnia. W 2005 
roku zanotowano dwucyfrową dynamikę wzrostu produk-
cji sprzedanej maszyn i urządzeń na poziomie �7,8 %.

B.2.4. Handel wyrobami hutniczymi

 W 2005 roku import wyrobów hutniczych wyniósł 
4 80� tys. ton i był wyższy o �7 % w stosunku do odnoto-
wanego w 2004 roku (rysunek �9), w tym przywóz z Unii 
Europejskiej stanowił 85 % importu ogółem. 
 Udział importu w zużyciu jawnym wyniósł 52,2 % 
– jest to najwyższy odnotowany poziom tego wskaźnika.
 W 2005 roku polski eksport wyrobów hutniczych 
wyniósł 3 989 tys. ton i był o �6 % niższy w stosunku do 
2004 roku (rysunek �9), w tym wywóz do Unii Europej-
skiej stanowił 67 % eksportu ogółem. 
 Polska jest importerem netto wyrobów hutniczych 
zarówno w ujęciu ilościowym, jak i  wartościowym. Bilans 

B. 2.3.5. Machine engineering

 
 In 2005, shipment dynamics was positive as 
in previous years. 2005 saw a double-digit increase in 
shipments of plant and machinery at �7.8 %.

B.2.4. Foreign steel trade

 In 2005 steel imports were 4,80�,000 mt, up �7 % to 
the level chaulked up in 2004 (Fig. �9), including EU goods-in 
accounting for 85 % of total imports. 
 Imports contributed 52.2 % to the apparent 
consumption – the highest figure ever registered.
In 2005, Polish steel exports accounted for 3,989,000 mt, 
down �6 % as against 2004 (Fig. �9), including goods-out 
to the EU representing 67 % of total exports.

Rysunek �7. Produkcja chłodziarek, zamrażarek i pralek w Polsce w latach 
200�-2005 [tys. szt.]
Figure �7. Freezers, fridges and washing machines output in Poland from 
200� to 2005 [‘000 pcs]

Rysunek �8. Produkcja sprzedana [mln PLN] i dynamika produkcji sprzedanej 
maszyn i urządzeń (procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego) [%] 
w latach 200�-2005
Figure �8. Sold production of equipment and machinery [M PLN] and shipment 
dynamics (percentage increase as related to the previous year) [%] from 200� 
to 2005

Rysunek �9. Eksport, import [mln ton] i udział importu w zużyciu jawnym (pro-
centowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego) [%] w latach 200�-2005
Figure �9. Exports, imports [M mt], and imports contribution to the apparent 
consumption (percentage increase as related to the previous year) [%] from 
200� to 2005

ŹRÓdŁo / SouRCe: GuS ŹRÓdŁo / SouRCe: GuS
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obrotów był dla Polski niekorzystny i wyniósł wg ilości 
8�2 tys. ton, natomiast saldo wg wartości wyniosło 
-� 496 mln EUR (-� 874 mln USD).
 Ujemne saldo obrotów wyrobami hutniczymi z 
zagranicą jest efektem dużego udziału produktów nisko-
przetworzonych w polskim eksporcie (półwyroby i wyroby 
długie) oraz wysokiego udziału wyrobów o dużej wartości 
dodanej (blach, taśm i rur) w imporcie do Polski. 
 Strukturę asortymentową importu i eksportu wyro-
bów hutniczych w 2005 roku przedstawiono w tabeli 7.

B.3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa 
sektora stalowego

 Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora stalo-
wego w 2005 roku była dobra, jednakże po rekordowych 
zyskach w 2004 roku polskie hutnictwo w 2005 roku 
odnotowało relatywnie niewielki zysk. Wynik finansowy 
netto był ponad 5-cio krotnie niższy od odnotowanego w 
2004 roku i wyniósł blisko 0,5 mld PLN. Koszty działalno-
ści operacyjnej były niższe niż w 2004 roku. Wyniki: na 
sprzedaży, finansowy netto i brutto były dodatnie, jednak-
że niższe niż w 2004 roku. 

B.4. Restrukturyzacja zatrudnienia

 Według stanu na 3� grudnia 2005 roku zatrudnie-
nie ogółem w sektorze stalowym wyniosło 28 8�5 osób, z 
tego – 77,5 % pracowało na stanowiskach robotniczych. W 
stosunku do 3� grudnia 2004 roku stan pracujących w sekto-
rze zmniejszył się o 2,� tys. osób. W hutach objętych pomocą 
publiczną na realizację programu restrukturyzacji, poziom 
zatrudnienia obniżył się o �,9 tys. pracowników. Łącznie, w 
2005 roku zwolniono w sektorze 4,6 tys. pracowników (pra-
wie �6 %) a liczba nowoprzyjętych pracowników wyniosła 
2,5 tys. osób (8,5 % ogółu zatrudnionych). Z ogólnej liczby 
nowoprzyjętych, do podmiotów – beneficjentów rządowego 
programu restrukturyzacji – trafiło 0,5 tys. osób. Zmiany za-
trudnienia w polskim hutnictwie żelaza i stali, w okresie od 
�990 do 2005 roku, przedstawiono na rysunku 20.

 Poland is a net importer of steel products, both 
volume- and value-wise. The trade balance was negative 
for Poland, being 8�2,000 mt in volume terms, and EUR 
�,496 M in value terms (USD -�,874 M).
 The negative foreign steel trade balance is a 
result of Polish exports consisting mostly in low value 
added products (long semis and finished goods) and high 
percentage of high value-added imports to Poland (coils, 
sheets and tubes). 
 Breakdown of steel imports and exports in 2005 is 
a shown in Table 7. 

B.3. Business and financial performance of 
the steel sector

 The business and financial performance of the 
steel sector in 2005 was good, yet after record-breaking 
2004 profits Polish steel in 2005 reported some relatively 
low returns. After-tax profits were more than 5-fold lower 
than those reported in 2004, being as good as PLN 0.5 
billion. Operating costs were lower than in 2004. Gross 
margins, pre- and after-tax profits were positive, however 
lower than in 2004.

B.4. Manpower rationalization

 As at December 3�, 2005 total steel employment 
was 28,8�5, of which – 77.5 % wages-earners. As 
compared to the status as at December 3�, 2004 sectoral 
manpower decreased by 2,�00. The mills receiving state 
aid for restructuring program implementation decreased 
their staffing by �,900. In total, 2005 saw the sector laying 
off 4,600 staff (almost �6 %) while new hires were 2,500 
(8.5 % of total manpower). Out of total new hires, mills-
beneficiaries of the governmental restructuring program 
received 500. Changes to employment level within Polish 
iron and steel making industry in the years �990 to 2005 
are provided in Figure 20. 

Tabela 7. Struktura asortymentowa importu i eksportu wyrobów hutniczych w 
2005 roku [%]
Table 7. Breakdown of exports and imports of steel products in 2005 [%]
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B.5. Ekologiczne aspekty restrukturyzacji 
polskiego hutnictwa ¿elaza i stali

 Pełne wejście w życie Protokołu z Kioto i Dyrekty-
wy 2003/87/WE wpłynęło istotnie na przedsiębiorstwa 
sektora hutnictwa żelaza i stali oraz przemysły współpra-
cujące – zwiększając ich obowiązki, ale również dając 
nowe możliwości. Przedsiębiorstwa zostały zobowiązane 
m.in. do: 

uzyskania zezwolenia na udział we wspólnotowym sy-
stemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplar-
nianych, 
przechowywania raportów emisyjnych (przez �0 lat),
prowadzenia monitoringu i raportowania emisji gazów 
cieplarnianych. 

 Ministerstwo Środowiska, wypełniając wymaga-
nia wynikające z wdrożenia handlu emisjami, wydało w 
2005 roku stosowne rozporządzenia w tej sprawie.

−

−
−

B.5. Environmental aspects of Poland’s iron 
and steel restructuring

 The full binding effects of the Kyoto Protocol and 
the Directive 2003/87/EC have substantially affected iron 
and steel and related industries – adding challenges, but, 
equally, providing new opportunities. The businesses are, 
amongst other things, obliged to: 

get approval to participate in the intra-Community of the 
greenhouse gas emission rights trading system, 
keep emission reports stored (for �0 years), 
monitor and report greenhouse gas emissions. 

 In fulfilling requirements from the emission rights 
trading implementation, the Ministry of Environment issued 
in 2005 relevant decrees.

  

−

−
−

Rysunek 20. Zatrudnienie w hutnictwie żelaza i stali w Polsce w latach �990-2005 [tys. osób]
Figure 20. Employed by iron and steel industry in Poland from �990 to 2005 [000’]

Rysunek 2�. Redukcja zatrudnienia w 2005 roku [%]             
Figure 2�. Employment reductions in 2005 [%]

ŹRÓdŁo / SouRCe: CuI CIBeH S.a.
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B.5.1. Emisja zanieczyszczeñ py³owych 
i gazowych w sektorze

 Emisja pyłów w 2005 roku wyniosła 6,2 tys. ton 
i zmniejszyła się o 30,0 % w porównaniu z rokiem po-
przednim (rysunek 22). 
 W 2005 roku ilość zanieczyszczeń pyłowych po-
wietrza zatrzymanych w urządzeniach oczyszczających w 
sektorze żelaza i stali wyniosła 490 tys. ton, mniej o ��,9 % 
w porównaniu z rokiem poprzednim (rysunek 23). 
 Emisje zanieczyszczeń gazowych na � tonę stali su-
rowej, w latach 200�-2005 przedstawiono na rysunku 24.

B.5.1. Dust and gas emissions

 Dust emissions in 2005 were 6,200 mt, down 
30.0 % as compared tp the previous year (Fig. 22).
 In 2005, the volume of air dust impurities trapped 
in cleaning devices within the steel sector was 490,000 mt, 
down ��.9 % as against the previous year (Fig. 23).
 Changes to dust emissions per � mt of crude steel 
from 200� to 2005 are shown in Fig. 24.

Rysunek 22. Emisja zanieczyszczeń pyłowych przypadająca na tonę stali 
surowej w latach 200�-2005 [kg pyłu/ tonę stali surowej]
Figure 22. Dust emissions per metric tone of crude steel from 200� to 2005 [kg 
dust/mt crude steel]

Rysunek 23 . Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane w urządzeniach oczysz-
czających w latach 200�-2005 [tony]
Figure 23. Dust volumes trapped in dedusting systems from 200� to 2005 [mt]

Rysunek 24. Emisja SO2 , NO i CO na tonę stali  surowej w latach 200�-2005 [kg]
Figure 24. Emissions: SO2 , NO and CO per � tonne by iron and steel making from 200� to 2005 [kgs]
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B.5.2. Gospodarowanie œciekami
 

 Ilość ścieków ogółem odprowadzonych w 2005 
roku wyniosła �� 554 tys. m3, (mniej o 37,5 % w porów-
naniu z rokiem poprzednim).
 Ilość ścieków wymagających oczyszczenia wynio-
sła 5 607 tys. m3 (mniej o 24,� % w porównaniu z rokiem 
poprzednim). Ilość ścieków nieoczyszczonych nie uległa 
zmianie. 

B.5.3. Gospodarowanie odpadami 

 
 Ilość odpadów wytworzonych w 2005 roku w 
sektorze wyniosła 3 706 tys. ton (mniej o 36,� % w po-
równaniu z rokiem poprzednim) (tabela �0), odzyskowi 
poddano 2 485 tys. ton a unieszkodliwieniu 7�9 tys. ton. 

B.5.2. Wastewater management 
 

 The steel sector effluent discharge in 2005 totalled 
��,554,000 cubic meters (down 37.5 % as compared to 
the previous year).
 The volume of wastewater calling for treatment was 
5,607,000 cubic meters (down 24.� % as compared to the 
previous year). The volumes of untreated wastewaters did 
not change.

B.5.3. Solid waste management 

 
 Solid waste generation in 2005 by the steel sector 
was 3,706,000 mt (down 36.� % as compared to the previous 
year) (Table �0), with volumes recycled at 2,485,000 mt, 
and neutralized at 7�9,000 mt. The volume of solid waste 

Tabela 8. Zrzut ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej, wody lub ziemi w latach 2004-2005 [tys. m3]
Table 8. Wastewater discharge to sewer systems, water or ground from 2004 to 2005 [k cu.m]

Tabela 9. Zrzut ścieków wymagających oczyszczenia (oczyszczonych i nieczyszczonych) w latach 2004-2005 [tys. m3]
Table 9. Discharge of wastewater to be treated (clean and raw) from 2004 to 2005 [k cu.m]

Tabela �0. Gospodarowanie odpadami w latach 2004-2005 [tys. ton]
Table �0. Solid waste management from 2004 to 2005 [k mt]

Rysunek 25. Gospodarowanie odpadami w zakładach przemysłowych w 
2005 roku [%]
Figure 25.  Solid waste management at industrial sites in 2005 [%]

ŻRÓdŁo / SouRCe: HIPH

ŹRÓdŁo / SouRCe: HIPH

ŹRÓdŁo / SouRCe: HIPH ŹRÓdŁo / SouRCe: HIPH



�5

Ilość odpadów magazynowanych czasowo w 2005 roku 
wyniosła 502 tys. ton. 
 Ogółem ilość odpadów składowanych (nagroma-
dzonych) wyniosła 58 796 tys. ton i zmniejszyła się o 2,7 % 
w porównaniu z poprzednim rokiem. 
 Gospodarowanie odpadami w zakładach prze-
mysłowych w 2005 roku przedstawiono na rysunku 25.

B.6. Przekszta³cenia w³asnoœciowe w pol-
skim hutnictwie ¿elaza i stali

 W 2005 roku nastąpiły dalsze zmiany w ukła-
dzie właścicielskim hut. Właścicielem Huty Batory została 
spółka giełdowa Alchemia S.A., Huty Stali Częstochowa 
– Związek Przemysłowy Donbasu, a Arcelor został nowym 
właścicielem Huty LW Sp. z o.o. 

B.7. Dystrybucja wyrobów stalowych

 
 Dystrybucja wyrobów stalowych zarówno na 
Świecie jak i w Polsce zmienia swoje oblicze. Dystrybucja 
odbywa się coraz częściej za pomocą wyspecjalizowa-
nych centrów serwisowych, mogących dostarczyć żądany 
asortyment wyrobów odpowiednio przygotowany /prze-
tworzony i „na 
czas”. W 2005 
roku w Europie 
67 % wyrobów 
stalowych było 
sprzedawanych 
przez pośredni-
ków hurtowników 
i sieć dystrybuto-
rów oraz przez 
centra serwiso-
we. W Polsce w 
2005 roku ok. 
70 % wyrobów 
stalowych było 
sprzedawanych 
bezpośrednio z 
hut do odbior-
ców końcowych 
a ok. 30 % przez dystrybutorów. 
 Wobec dystrybucji stawiane są coraz wyższe wy-
magania (tj. zapewnienie serwisu, krótki czas realizacji 
zamówień), których spełnienie jest niezbędne do utrzyma-
nia się na konkurencyjnym rynku. 

temporarily storaged in 2005 was 502,000 mt. 
 The aggregate volume of solid waste dumped 
(accumulated) so far has been 58,796,000 mt, down by 
2.7 % as compared to the previous year. 
 Solid waste management at industrial sites in 2005 
is shown in Fig. 25.

B.6. Ownership transformations of Poland’s 
iron and steel making

 2005 saw further changes to the ownership of 
Polish steel mills. Huta Batory came to be owned by a listed 
company Alchemia S.A., Huta Stali Częstochowa by the 
Industrial Union of Donbas, while the Arcelor became the 
new owner of Huta LW Sp. z o.o.

B.7. Distribution of steel products

 Steel distribution both in the world and country is 
changing its face. More often than not, distribution is done 
by means of specialist service centers which can deliver 
any required goods as processed to wish and on time. In 
Europe of 2005 67 % of steel products were sold through 

dealerships and service centers. In Poland of 2005 about 
70 % of steel products were sold directly from mills to end-
users while about 30 % went through distributors. 
 Distribution has to face increasingly higher 
requirements (i.e. provide customer care, short lead 
times etc.) meeting of which is necessary to survive on the 
competitive market.

B.7. Distribution of steel productsB.7. Dystrybucja wyrobów stalowych



�6

C. Przemys³ koksochemiczny

C.1. Wprowadzenie 

 Sytuacja górnictwa węgla koksowego i sytuacja 
segmentu surowcowego hutnictwa w zasadniczym stop-
niu determinują warunki funkcjonowania koksownictwa i 
osiągane przez niego wyniki. 
 Atutem polskiego koksownictwa jest przede 
wszystkim szeroki dostęp do krajowego węgla koksowego 
o dobrej jakości oraz położenie geograficzne Polski wśród 
krajów europejskich, będących znaczącymi importerami 
koksu. 
 Przestarzały i mocno wyeksploatowany potencjał 
produkcyjny polskich koksowni wymaga modernizacji dla 
zapobieżenia technicznej likwidacji sektora i sprostania 
wymogom ochrony środowiska. Dalsze opóźnianie mo-
dernizacji technicznej może doprowadzić do gwałtowne-
go ograniczenia produkcji koksu, poniżej prognozowane-
go popytu i zakładanego zużycia węgli koksowych. 
 W latach 2003-2004 koksownictwo polskie pra-
cowało z maksymalnym wykorzystaniem zdolności pro-
dukcyjnych osiągając produkcję na poziomie �0,� mln 
ton/rok. Utrzymanie produkcji na zbliżonym poziomie 
jest możliwe wyłącznie poprzez rozbudowę i restytucję 
istniejącego potencjału produkcyjnego w tym celu opraco-
wano i rozpoczęto wdrażanie programów rozwojowych 
większości koksowni. 

C.2. Sytuacja organizacyjna 
sektora koksowego w 2005 r. 

 Aktualnie w Polsce jest 9 czynnych koksowni, a w 
nich 28 baterii koksowniczych (stan na 03.02.2006 roku), 
funkcjonujących w ramach 7 jednostek organizacyjnych, 
są to: 

Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. w 
Zdzieszowicach (posiada 9 baterii i � w budowie),
Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej 
(posiada 4 baterie i � w budowie),
Zakłady Koksownicze „Wałbrzych” S.A. w Wałbrzychu 
(posiada 5 baterii),
Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A. w Zabrzu 
(posiada 4 baterie i � w projektowaniu), 
Mittal Steel Poland S.A. – Koksownia o/Kraków (posia-
da 3 baterie),
Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o. – Koksownia w Czę-
stochowie (posiada 2 baterie),
BO-CARBO Sp. z o.o. – Wydział Produkcji Koksu w By-

−

−

−

−

−

−

−

C. Coke industry

C.1. Introduction 

 The situation of coking coal mines and of the 
upstream operations of the steel mills essentially determine 
the coke plant performance and its bottom-line. 
 Polish coke makers’ assets are predominantly in a 
wide access to the domestic coking coal supplies of high 
quality, and in Poland’s geographical location in Europe 
being massive importer of coke. 
 Obsolete and quite rundown coke capacities of 
Polish coke batteries call for a substantial rebuild to prevent 
technical shutdown of the sector and to meet environmental 
requirements. Further delays in technical upgrading 
may result in dramatic restrictions to coke output, below 
forecasted demand and estimated consumption of coking 
coal grades. 
 From 2003 to 2004 Poland’s coke industry was 
operating at full capacity, reaching output of �0.� M tpy. 
To keep up output at a similar level is only possible through 
expansion and restoration of the extant manufacturing 
capacities; to this end, most coke operations drafted and 
started implementing their own development plans. 

C.2. Organisation of the coke sector in 2005

 Presently, there are 9 active coke plants in Poland, 
which operate 28 coke batteries (as at 03.02.2006), 
functioning under 7 organisations; they are: 

Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. based 
in Zdzieszowice (owning 9 coke batteries and � under 
construction),
Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. based in Dąbrowa 
Górnicza (owning 4 coke batteries and � under 
construction),
Zakłady Koksownicze „Wałbrzych” S.A. based in 
Wałbrzych (owning 5 batteries),
Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A. based in 
Zabrze (owning 4 coke batteries and � under design), 
Mittal Steel Poland S.A. – Coke Plant at the Kraków Unit 
(with 3 batteries),
Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o. – Coke Plant based in 
Częstochowa with 2 batteries),

−

−

−

−

−

−
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tomiu (posiada wytwórnię koksu typu hard).
 Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o. została sprze-
dana ukraińskiemu inwestorowi strategicznemu – Związ-
kowi Przemysłowemu Donbasu. 
 Trwa konsolidacja wydzielonego sektora węglo-
wo-koksowego poprzez tworzenie Grupy Węglowo-Kok-
sowej z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. jako spółką 
dominującą (z uwagi na skalę działania oraz strategiczną 
pozycję w sektorze węgla koksowego i koksu). 

C.3. Produkcja i sprzeda¿ koksu 

 Aktualna zdolność produkcyjna koksowni wynosi 
9,8 mln ton koksu/rok. Moce produkcyjne w ciągu kolej-
nych �0-ciu lat nie powinny wzrosnąć powyżej ��,0 mln 
ton koksu. 
 Po stosunkowo wysokiej produkcji koksu w latach 
2003-2004 (bardzo duży eksport), jego sprzedaż w 2005 
roku wyraźnie spadła. Wprawdzie eksport koksu zmalał 
nieznacznie (do 4,2 mln ton), ale główne załamanie na 
polskim rynku koksu wywołało hutnictwo żelaza (spadek 
zapotrzebowania o ok. � mln ton). 
 Polska należy do sześciu największych na Świecie 
producentów koksu, mając około 2,5-3,0 % udział w jego 
globalnej produkcji i �5-20 % udział w jego sprzedaży. Na 
rynku europejskim udział Polski w produkcji koksu w roku 
2000 wynosił �3 %, a w roku 2004 już 20 %. Znaczący 
wzrost udziału Polski w europejskiej produkcji koksu wynika z 

BO-CARBO Sp. z o.o. – Coke Making Facility based in 
Bytom (with coke making machine type hard).

 Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o. was sold to the 
Ukrainian strategic investor – Industrial Union of Donbas. 
 Consolidation efforts continue on a separated coal 
and coke sector through the process of establishing a Coal 
and Coke Group with Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. as 
a controlling company (with a view to the scale of operations 
and strategic positioning within coal and coke sector). 

C.3. Coke output and shipments

 Current coke capacities amount to 9.8 M mt coke 
per year. Over coming �0 years, the capacities are not 
expected to pass beyond the �� M mark.
 Following quite a high coke output in 2003 through 
2004 (with massive exports), coke sales in 2005 fell dramatically. 
Obviously, coke exports fell only slightly (to 4.2 M mt), but the 
heavy blow to Poland’s coke market was delivered by the steel 
making (demand fell by about � M mt). 
 Poland belongs to six biggest coke producers in 
the world, with some 2.5-3.0 % of its global output, and
�5-20 % of its shipments. Polish coke shares in the European 
market were in 2000 �3 % and as high as 20 % in 2004. 
The substantial contribution of Poland to the European coke 
production comes from dwindling capacities of European 

−

Tabela ��. Produkcja koksu w latach 200�-2005 [mln ton]
Table ��. Coke manufacturing from 200� to 2005 [M mt]

Tabela �2. Struktura sprzedaży koksu w latach 200�-2005 [mln ton]
Table �2. Coke sales breakdown from 200� to 2005 [M mt]

Tabela �3. Zatrudnienie w koksownictwie w Polsce w latach 200�-2005 [osoby – stan na koniec roku]
Table �3. Employed by coke industry in Poland from 200� to 2005  [employee at year end]

ŹRÓdŁo / SouRCe: BP kokSoPRoJekT SP. Z o.o.

ŹRÓdŁo / SouRCe: BP kokSoPRoJekT SP. Z o.o.

ŻRÓdŁo / SouRCe: BP kokSoPRoJekT SP. Z o.o.
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malejących mocy produkcyjnych europejskich producentów. 
Polska jest czołowym eksporterem koksu na świecie i staje się 
strategicznym jego dostawcą do hut krajów Unii Europejskiej, 
szczególnie Niemiec. W Europie deficyt koksu jest duży i po-
głębia się. 
 Zatrudnienie w sektorze ustabilizowało się od kil-
ku lat na poziomie 6 800 osób. 

C.4. Sytuacja ekonomiczno-finansowa 

 Duży popyt oraz dobre ceny produktów koksow-
niczych poprawiły sytuację ekonomiczną sektora. Kok-
sownie uzyskują 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 œrodowiska 

 Zaplanowano modernizację instalacji oczyszcza-
nia gazu koksowniczego (głównie odsiarczalni gazu) w 3 
koksowniach, budowę zakładowych oczyszczalni ścieków 
fenolowych w 8 koksowniach oraz E-C w 4 koksowniach. 
Skuteczne rozwiązania ochrony środowiska na bateriach 
wbudowane często w konstrukcję i działające w sposób zin-
tegrowany z monitoringiem procesowym i środowiskowym 
powstają wyłącznie przy budowie nowych baterii. 
 Skupienie zasadniczego wysiłku na modernizacji 
baterii koksowniczych i utrzymaniu pozostałych w pełnej dys-
pozycyjności eksploatacyjnej pozwoli efektywniej wpływać 
na poprawę ochrony środowiska i funkcjonalność koksowni. 
 Działania proekologiczne w sektorze koksowniczym 
ukierunkowane są na stałe obniżanie emisyjności oraz dosto-
sowania technologii i rozwiązań do wymogów określonych w 
dokumentach referencyjnych BAT (Best Available Techniques). 

C.6. Program modernizacji instalacji 
produkcyjnych 

 Program technicznego rozwoju przemysłu kok-
sowniczego do 20�6 roku zakłada w głównym zarysie 
budowę 5 nowych baterii koksowniczych o zdolności 
około 700 tys. ton każda, z czego 2 zastąpiłyby 4 ist-
niejące baterie (w koksowniach „Radlin” i w Krakowie) 
oraz remont modernizacyjny 6 baterii wielkokomorowych 
(4 w Koksowni Przyjaźń i 2 w Zakładzie Koksowniczym 
„Zdzieszowice”) oraz � baterii w koksowni Dębieńsko. 

coke makers. Poland is the leading coke exporter in the 
world and is becoming strategic coke supplier to EU mills, 
notably in Germany. European coke shortage is high and 
becoming higher. 
 Manpower got stabilized and had remained for 
some years at 6,800. 

C.4. Business and financial performance

 High demand and prices for coke products 
improved the sector’s standing. Coke plants are getting 
positive margins and overall bottom-lines. Gross and net 
profitability ratios improved. Equity went up, and cash 
flows recovered within the sector. 

C.5. Environment control

 There are a lot of setbacks from years past. Three 
coke plants plan upgrades of their coke gas cleaning 
facilities (mostly gas desulphurisation), eight coke plants 
plan building in-plant fenole liqueur cleaning facilities, and 
4 plants plan E-C. Efficient environmental solutions are 
often embedded to battery designs and integrated to the 
process and environmental monitoring, but this happens 
only when building new batteries. 
 Efforts focusing on coke battery modernizations 
and keeping the remaining ones in operational uptime 
fully should permit more efficient environmental controls 
and coke battery functionalities. 
 Environment-friendly initiatives within coke sector 
are aimed at continued decrease in emissions and at 
adapting technologies and processes to requirements of 
the BAT (Best Available Techniques) referential documents. 

C.6. Process line improvement program
 

 Coke process line improvement program till 20�6 
outlines the erection of 5 new coke batteries of 700,000 tpy 
capacity each, of which 2 would replace 4 existing batteries (at 
Radlin and Kraków coke operations), as well as rebuilding of 
6 large-oven batteries (4 at Przyjaźń and 2 at Zdzieszowice) 
and � battery at Dębieńsko coke operations. 
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D. Przemys³ materia³ów ogniotrwa³ych

D.1. Wprowadzenie

 Dla przemysłu materiałów ogniotrwałych prze-
mysł stalowy jest największym odbiorcą wyrobów. Udział 
hutnictwa żelaza i stali w ogólnym zużyciu materiałów og-
niotrwałych w Polsce pod względem wartościowym wynosi 
ok. 60 %, stąd sytuacja przemysłu stalowego i wzajemne 
relacje w istotny sposób wpływają na sytuację krajowych 
producentów materiałów ogniotrwałych.
 Rok 2005 dla zakładów materiałów ogniotrwa-
łych był trudny z uwagi na spadek produkcji stali, wzrost 
cen surowców ogniotrwałych oraz naciski ze strony du-
żych koncernów na obniżenie cen. Większość surowców 
ogniotrwałych, stosowanych do produkcji materiałów dla 
potrzeb hutnictwa pochodzi z importu. Jedyne krajowe 
surowce to gliny ogniotrwałe i palonki szamotowe z 
Jaro S.A. oraz dolomit do produkcji wyrobów smoło-do-
lomitowych z Górniczych Zakładów Dolomitowych S.A. 
w Siewierzu. Ograniczenia związane z eksportem surow-
ców z Chin, największego w świecie producenta boksytu, 
magnezytu i korundu dla potrzeb przemysłu materiałów 
ogniotrwałych, odbiły się na europejskim, w tym polskim 
rynku surowcowym.
 Czynniki te wpłynęły na osiągnięcie gorszych wy-
ników finansowych w stosunku do planowanych, szcze-
gólnie w tych zakładach, w których udział eksportu w 
sprzedaży był stosunkowo niski.

D.2. Stan organizacyjny przemys³u 
materia³ów ogniotrwa³ych

 Krajowy przemysł materiałów ogniotrwałych to 9 
sprywatyzowanych zakładów producentów: 

Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A. w Ropczycach 
(materiały zasadowe i specjalne),
PMO Komex  S.A. 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 Ogniotrwa-
łych Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim (materiały 

−

−

−

−

−

−

D. Refractory industry

D.1. Introduction

 The steel industry is the largest buyer of refractory 
products. Its share in total refractory consumption in 
Poland is, in value terms, about 60 %, so the standing of 
the iron and steel industry and interretaltions substantially 
affect the performance of domestic refractory makers.
 2005 was a difficult year for refractory makers 
because of steel output drop, increase in input prices as 
well as big steel players pressurizing on steep price cuts. 
Most refractory inputs for steel making requirements are 
imported. The only domestically sourced raw materials 
are fire clays and chamotte clinkers from Jaro S.A. 
as well as dolomite for tar/dolomite products from 
Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. based in Siewierz. 
Limitations in Chinese raw materials exports, largest 
boxite, magnesite, and alumina supplier in the world for 
refractory industry, hard-hit European and Polish raw 
materials market.
 Such factors impacted on financial performance 
which was worse than planned, specifically at such 
sites where exports contribution to sales were relatively 
low.

D.2. Organisation status of the refractory 
industry

 Domestic refractory industry consists of 9 privatised 
manufacturing sites: 

Ropczyce-based magnesite manufacturer of Zakłady 
Magnezytowe Ropczyce S.A. (alkali and specialty 
products),
Kraków-based refractory maker of PMO Komex S.A. 
(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, 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),

−

−

−

−

−
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szamotowe),
Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. 
w Chrzanowie (materiały krzemionkowe i masy),
Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. w Często-
chowie (materiały szamotowe),
„Górbet” Sp. z o.o. w Trzebini (materiały nieformowane 
glinokrzemianowe).

 Ich produkcja stanowi ponad 98 % ogólnej ilości 
wytwarzanych w kraju materiałów ogniotrwałych. Pozo-
stała ilość produkowana jest w małych prywatnych fir-
mach i są to głównie materiały nieformowane.
 Zaplecze badawcze przemysłu materiałów og-
niotrwałych stanowi Instytut Materiałów Ogniotrwałych w 
Gliwicach posiadający również szerokie kontakty z użyt-
kownikami. Instytut posiada laboratorium akredytowane 
przez Polskie Centrum Akredytacji oraz wydział produkcji 
ceramiki specjalizowanej.
 Do istotnych wydarzeń, które miały miejsce w 
2005 roku należy zaliczyć:

przystąpienie Stowarzyszenia Producentów Materiałów 
Ogniotrwałych do Europejskiej Federacji Producentów 
Materiałów Ogniotrwałych (PRE) z siedzibą w Brukseli,
joint-venture Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. z 
firmą chińską prowadzącą eksploatację magnezytu 
zmierzające do uruchomienia w Chinach produkcji wy-
robów w oparciu o technologie Ropczyc,
osiągnięcie pełnej zdolności produkcyjnej nowego pie-
ca tunelowego skonstruowanego przez firmę Ceric-Vi-
stra w PCO Żarów S.A.

D.3. Sytuacja w produkcji i handlu

 W 2005 roku wyprodukowano w Polsce ok. 286 
tys. ton materiałów ogniotrwałych.
 Strukturę produkcji materiałów ogniotrwałych w 
roku 2005 przedstawiono w tabeli �4. 
 Systematycznie wzrasta wydajność, mierzona 
wielkością produkcji przypadającą na jednego zatrud-
nionego (rysunek 26). Przy utrzymującej się na zbliżonym 
poziomie produkcji wzrost wydajności jest wynikiem ra-
cjonalizacji zatrudnienia.
 Eksport materiałów ogniotrwałych stanowi po-
nad 20 % ilościowo i są to głównie materiały formowa-
ne. Import kształtuje się na nieco niższym poziomie, przy 
zbliżonych ilościach materiałów formowanych i niefor-
mowanych, uzupełniając głównie potrzeby w zakresie tej 
ostatniej grupy. Stosowanie materiałów nieformowanych 
wynosi w Polsce około 35 % i jest niższe niż w starych 
krajach członkowskich UE, gdzie sięga 45 %.
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Ostrowiec Świętokrzyski-based „Tabex” Ostrowieckie 
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” S.A. (non-pressed, silica-
alumina products).

 Their combined output represents more than 
98 % of aggregate refractory volumes made in Poland. 
The remainder is manufactured by small private companies 
and mostly as non-formed products.
 R & D support for the refractory industry is provided 
by Gliwice-based Refractory Institute of Instytut Materiałów 
Ogniotrwałych, maintaining extensive relations with users. 
It is equipped with a laboratory facility, accredited by 
Polish Accreditation Center, and a specialty ceramics unit.
 Highlights of 2005 are:

Polish Refractory Makers Association of Stowarzyszenie 
Producentów Materiałów Ogniotrwałych becoming 
member of the European Refractory Makers Federation 
(PRE) headquartered in Brussels,
joint-venture between Zakłady Magnezytowe Ropczyce 
S.A. and a Chinese company quarrying magnesite, 
designed to start up Ropczyce technology-based 
manufacturing in China,
full manufacturing capacity reached by a new tunnel 
furnace designed by Ceric-Vistra for PCO Żarów S.A.

D.3. Operations and trading

 In 2005, Poland manufactured some 286,000 mt 
of refractory products.
 Refractory output by different product ranges in 
2005 is shown in Table �4. 
 Poductivity being measured as output unit per 
employee (Fig. 26) grows consistently. At the output staying 
flat, higher productivity rate is a benchmark for manpower 
rationalisation.
 Refractory exports account for more than 20 % of 
volume, being mostly formed materials. Imports develop at 
a slightly lower level, with approximate volumes of formed 
and non-formed products, mostly complementing demand 
of the latter product group. Utilisation of non-formed in 
Poland is about 35 % and lower than in old EU countries, 
where it reaches 45 %.
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E. Zaplecze naukowo-badawcze i projektowe

 Zaplecze naukowo-badawcze i projektowe hut-
nictwa i przemysłów współpracujących tworzą w Polsce 
wyższe uczelnie techniczne, biura projektowe, instytuty 
oraz ośrodki badawczo-rozwojowe. Większość inno-
wacji technicznych wiąże się z  przekształceniami w 
krajowym hutnictwie. Inne wynikają z potrzeby popra-
wy:

gospodarki surowcowej,
technologii produkcji stali, koksu i materiałów ognio-
trwałych,
jakości wyrobów gotowych,
ochrony środowiska naturalnego: standardów emisji 
gazów i pyłów,
bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Producenci stali w Polsce ponoszą duże nakłady 
finansowe, na poprawę produktywności. 
 Dużą szansę na innowacyjność w sektorze mają 
przedsięwzięcia podjęte przez inwestorów strategicz-
nych oraz działania w ramach platformy technologicz-
nej stali. 
 Platformy technologiczne to ważna inicjatywa 
na naszym rynku – swego rodzaju skutek zmian w śro-
dowisku politycznym, gospodarczym i technicznym, 
w którym funkcjonuje przemysł. Komisja Europejska i 
państwa członkowskie mają wolę wspierać eliminację 
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E. Research and development and 
engineering centers

 R & D and design and engineering activities 
rendered by universities, design offices, and R & D 
institutes provide the base for innovative and developed 
technologies within steel and related industries. Most 
technical innovations are related to developments within 
national steel industry while the remaining ones stem 
from the need for improvement:

raw materials management,
manufacturing techniques of steel, coke and 
refractory,
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. 
 Initiatives sponsored by strategic investors and 
activities as apart of so-called technological platforms 
provide for more innovative opportunities within the 
sector. 
 Technological platforms are an important 
initiative in our market – it is a kind of result of 
changes within the political, economical and technical 
environment, in which the industry is operationing. The 
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Tabela �4. Struktura produkcji materiałów ogniotrwałych w Polsce w 2005 roku
Table �4. Refractory output breakdown in Poland in 2005

Rysunek 26. Średnia wydajność w krajowych zakładach ogniotrwałych [ton /  � 
zatrudnionego]
Figure 26.  Average productivity of domestic refractory makers [mt / � employee]

ŹRÓdŁo / SouRCe: Imo ŹRÓdŁo / SouRCe: Imo
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działalności nieekonomicznej i popierają działania 
ukierunkowane na rozwój. Przemian tych nie należy 
utożsamiać z odprzemysłowieniem, lecz z aktywnym 
reagowaniem na dynamiczne zmiany w danej gałęzi 
przemysłu tak, aby mogła ona sprostać konkurencji i 
miała możliwość rozwoju. Narzędziem takiego rozwo-
ju są właśnie platformy technologiczne. W ich ramach, 
z połączenia działań przemysłu i  nauki, wypracowuje 
się programy strategiczne dla branż. HIPH, jako jedyna 
zorganizowana reprezentacja sektora, jest współzało-
życielem i orędownikiem Polskiej Platformy Technolo-
gicznej Stali jako narzędzia do ustalania priorytetów 
rozwojowych w sektorze. Uczestnikami Polskiej Platfor-
my Technologicznej Stali są wszystkie huty, producenci 
stali i przedsiębiorstwa przetwarzające stal, przemysły 
współpracujące z hutnictwem, uczelnie techniczne i in-
stytuty branżowe – łącznie 35 podmiotów.
 Wyższe uczelnie techniczne, posiadają kadrę 
i instrumentarium badawcze zdolne do współpracy ze 
znanymi ośrodkami zaawansowanych technik i techno-
logii w krajach europejskich.
 Biura projektowe wykazują dużą aktywność w 
obszarze innowacji. Podjęły one liczne wyzwania w 
ramach sektora i poza nim – uzyskane doświadczenia 
stanowią wielką ich zaletę. 
 Procesy koncentracji produkcji w polskim prze-
myśle stalowym i w sektorach współpracujących, posta-
wiły nowe wymagania i uwarunkowania dla działalno-
ści zaplecza badawczo – projektowego. W tym zakresie 
istnieje duże zapotrzebowanie na nowe rozwiązania.
 Przyjęte w Narodowym Planie Rozwoju działa-
nia dotyczące przemysłu dotyczą też sektora stalowego 
i przemysłów z nim współpracujących. Bez udziału za-
plecza badawczo-rozwojowego (B & R) ich realizacja 
nie miałaby szans.

European Commission and Member States are willing 
to support elimination of non-economic activities, and 
shore up initiatives aimed at growth. Such transitions 
should not be associated with desindustrialisation but 
with active response dynamic changes within a given 
industrial segment so that it could meet the competition 
and be viable. Technological platforms are such a 
growth tool. Within their confines, in combined actions 
of both industry and science, strategic programmes 
are developed for sectors. HIPH, as the only organized 
representation of the sector, is co-founder and vivid 
supporter of the Polish Technological Steel Platform as 
a tool to prioritise growth of the sector. Participants to 
the Polish Technological Steel Platform are all steel mills, 
steel makers and steel processors, related industries, 
technical schools and steel-related institutes – in total 35 
entities.
 Higher technical schools provide a proper 
faculty and research instruments able to cooperate 
with renowned centers for advanced techniques and 
technologies in European countries.
 Design offices are showing off high innovation 
activities. They embarked upon numerous sectoral and 
extra-sectoral challenges – experiences made are their 
major assets. 
 Site concentration processes within Polish steel 
and related industries set forth new challenges and 
constraints on R & D and engineering centers. 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 this plan 
materializing.

HuTNICZa IZBa PRZemYSŁoWo-HaNdloWa
PolISH STeel aSSoCIaTIoN

Polska, PL-40-040 Katowice, ul. Lompy �4
tel. (+48 32) 788 77 77
fax (+48 32) 788 77 78
e-mail: hiph@hiph.org

www.hiph.org
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