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Szanowni Państwo, 

 Z ogromną przyjemnością przekazujemy Państwu kolej-
ne wydanie Polskiego Przemysłu Stalowego, edycja ‘2010 
(PPS’2010), w którym prezentujemy wyniki hutnictwa i 
współpracujących z nim gałęzi przemysłu za 2009 r. 
 W 2009 r. podstawowe tendencje i relacje gospodarcze 
w Polsce kształtowały się korzystniej niż w większości kra-
jów UE. Mimo tego, sytuacja wielu producentów uległa po-
gorszeniu. Z powodu globalnego kryzysu, również w Polsce 
pojawiły się trudności z dostępnością środków finansowych 
(wzrosły koszty kredytów) i pogorszyła się płynność finan-
sowa. Te negatywne zjawiska odczuły też przemysły wytwa-
rzające dobra inwestycyjne i konsumpcyjne ze stali. W 2009 
roku krajowe zużycie stali zmniejszyło się o 30% względem 
odnotowanego w 2008 r. W ślad za mniejszym popytem 
nastąpił 26% spadek produkcji stali. 
 Niewątpliwie, przemysł stalowy i powiązane z nim branże 
ucierpiały z powodu kryzysu, ale nadal wnoszą one ogromną 
realną wartość w rozwój całej polskiej gospodarki, której 
pomyślność, w znaczącej mierze warunkuje udana realiza-
cja dużych projektów infrastrukturalnych i budowlanych. 
Stal jest niezbędna w budowie nowoczesnej infrastruktury 
transportowej (autostrad i szybkich dróg), nowych miesz-
kań, hoteli i stadionów a także w produkcji dóbr konsump-
cyjnych - samochodów, sprzętu agd i RTV. Krajowe wyroby 
stalowe są konkurencyjne i w pełni odpowiadają potrzebom 
rynku, huty powinny wykorzystać tę wyjątkową szansę.
 Dlatego bardzo zabiegamy, by lokalne otoczenie praw-
ne i finansowe, polityka energetyczna, przepisy ochrony 
środowiska i umowy handlowe stanowiły wsparcie a nie 
barierę dla zrównoważonego rozwoju hutnictwa i powiąza-
nych z nim przemysłów. Ich dobra kondycja ekonomiczna i 
techniczna jest nieodzowna dla efektywnej kooperacji mię-
dzygałęziowej. 
 
 Szanowni Państwo, 
  Mam nadzieję, że w niniejszym wydawnictwie znajdą 
Państwo wiele interesujących informacji o stanie krajowego 
hutnictwa i gałęzi przemysłu z nim powiązanych oraz o ich 
bogatej ofercie dla rynku.

Dear All, 

 We are happy to present another issue of Polish Steel 
Industry - issue ‚2010 (PPS’2010), which highlights the 
results of steel industry and associated branches of indu-
stry for 2009. 
 Main economic trends and relations in 2009 were more 
favorable in Poland than in the most EU countries, but ne-
vertheless situation of numerous manufacturers has dete-
riorated. Poland was among the countries which faced diffi-
culties with obtaining financial resources (credit costs have 
increased) and felt negative impact on financial liquidity due 
to global crisis. Industries which produce steel investment 
and consumer goods were also impacted by these negative 
phenomena. Domestic steel consumption in 2009 decre-
ased by as much as 30% in comparison with 2008 and 
lower demand led to 26% decrease in production of steel. 
 No doubt that steel industry and industries felt the im-
pact of crisis but their actual contribution to the develop-
ment of the Polish economy is still immense. Economic pro-
sperity to a large extent relies on the successful execution 
of major infrastructure and construction projects. Steel is 
an inseparable part of new transport routes (highways and 
express roads), new apartments, hotels and stadiums as 
well as of consumer goods production - cars, household 
and electronic appliances. As Polish steel is competitive and 
fully compatible with market needs, domestic steel plants 
should use this exceptional opportunity.
 That is why are making every effort to ensure that such 
issues as local financial and legal environment, energy po-
licy, environmental regulations and commercial contracts 
facilitate and not hinder the development of steelmaking 
and associated industries. Their sound economic and tech-
nical condition is key factor to ensure effective cooperation 
between different sectors of economy. 

 Dear All, 
  I hope that this publication will provide plenty of intere-
sting information on the current condition of domestic steel 
industry and other associated branches as well as on their 
comprehensive market offer.

Romuald Talarek
Prezes Zarządu/ Chairman

kwiecień 2010/ April 2010
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PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

 Dodatnią dynamikę Produktu Krajowego Brutto w Polsce notuje 
się nieprzerwanie od 1992 roku. Od 2004 r., tj. od czasu naszej 
akcesji do Unii Europejskiej, polski PKB wg wartości zwiększył się 
o 45%. W ciągu tego okresu nastąpiły również istotne zmiany w 
strukturze PKB, wzrosły rola i udział usług, zmniejszył się udział 
przemysłu. Dzisiejsza struktura polskiego PKB już nie odbiega od 
standardów typowej struktury PKB dla bogatych krajów UE -15.
 W 2009 r., mimo kryzysowej sytuacji na Świecie, Polska zdo-
łała osiągnąć wzrost gospodarczy. Tempo tego wzrostu uległo 
wprawdzie zmniejszeniu w porównaniu do lat poprzednich, ale Pol-
ska pozostała jedynym krajem UE-27, który odnotował dodatnią 
dynamikę PKB (+1,8%). W 2009 r. wzrost polskiego PKB był 
zdeterminowany głównie wyższym spożyciem ogólnym (o 2,1%) i 
silnym wkładem eksportu netto (ok. 2,2 p.p). Rola inwestycji we 
wzroście polskiego PKB tylko nieznacznie była mniejsza niż w 2008 r., 
zaledwie o 0,4%. Wyraźnie natomiast zmniejszył się wpływ popytu 
krajowego na kreację PKB. 
 W 2009 r. w strukturze polskiego PKB, udział przemysłu stano-
wił 20% a udział usług 46%. 
 Wg licznych ośrodków prognostycznych główne wskaźniki makro-
ekonomiczne dla Polski na 2010 rok są optymistyczne. W stosunku 
do 2009 r. spodziewany jest wzrost PKB o ok. 3,0% - 3,5%. 

GROSS DOMESTIC PRODUCT

 Dynamics of Gross Domestic Product in Poland has been con-
tinuously positive since 1992. It has increased by 45% since 
2004, which was the year when Poland joined the European 
Union. During this period structure of Polish GDP has changed 
significantly - share and role of services has increased while 
share of industry has decreased. Current structure of Polish 
GDP is not at variance with standards and typical GDP structu-
re for rich countries of EU -15.
 In spite of global crisis Poland managed to achieve economic 
growth in 2009. Although pace of the growth was slower than 
in preceding years, Poland was the only country of EU-27 which 
achieved positive dynamics of GDP (+1.8%). Polish GDP in-
creased in 2009 mainly due to increase in general consumption  
(by 2.1%) and high share of net exports (approx. 2.2 p.p). 
Impact of investments was slightly lower than in 2008 - only by 
0.4%. However, impact of domestic demand on creation of GDP 
decreased significantly. 
 In 2009 share of industry in the structure of Polish GDP was 
20% while share of services 46%. 
 Several forecasts indicate that major macroeconomic indexes 
for Poland in 2010 are optimistic. GDP is expected to grow by 
approx. 3.0% to 3.5% against 2009. 

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2005-2009 (wzrost w stosunku do roku poprzedniego) [%]
Table 1. Economic indicators in the period from 2005 to 2009 (increase as related to the previous year) [%]

Tabele i rysunki w Polskim Przemyśle Stalowym ‘2010 zostały przygotowane w oparciu o dane dostępne w marcu 2010 r./ Tables and Figures of this issue are drawn in reliance upon data as available in March 2010
* SWIP [Steel Weighted Industrial Production] – średnia ważona produkcji sprzedanej przemysłów konsumujących wyroby stalowe/ weighted average of production for steel-consuming sectors
** Na koniec roku/ at the end of year
Źródło/ Source: GUS, HIPH

WSKAŹNIK MAKROEKONOMICZNY/  
ECONOMIC INDICATOR

2005 2006 2007 2008 2009

PKB/ GDP 3,6 6,2 6,8 5,0 1,8
spożycie ogółem/ consumption 2,7 5,2 4,6 6,3 2,1
inwestycje/ investments 6,5 14,9 17,6 8,2 -0,4
eksport/ exports 8,0 14,6 9,1 7,1 -8,0
import/ imports 4,7 17,3 13,7 8,0 -13,5
produkcja sprzedana przemysłu/  
sold production of industry 3,7 11,6 10,7 3,6 -3,2

SWIP*/ SWIP* 11,1 16,7 21,6 11,4 -3,6
inflacja/ inflation 2,1 1,0 2,5 4,2 3,5
stopa bezrobocia**/ unemployment rate** 17,6 14,8 11,2 9,5 11,9
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 Uzasadniany jest on optymistycznymi prognozami dot. rozwoju 
rynku wewnętrznego oraz pozytywnym wpływem poprawiającej 
się sytuacji w globalnej gospodarce.
 Polska gospodarka mimo, że boryka się z wieloma problemami 
wywołanymi przez kryzys, nadal pozostaje w dobrej kondycji. 

INFLACJA

 Inflacja mierzona wskaźnikiem CPI* w 2009 r. wyniosła 3,5%. 
Relatywnie wysoki wskaźnik inflacji w 2009 r. był wynikiem wzrostu 
cen regulowanych oraz cen towarów importowanych. Najbardziej, bo 
aż o 9,4% zdrożały używki (wyroby tytoniowe i napoje alkoholowe). 
Wyższe były opłaty za użytkowanie mieszkania (za energię trzeba było 
płacić więcej o 10,4%), żywność i napoje kosztowały o 4,1% więcej. 
Potaniały: transport, odzież i obuwie oraz dobra z kategorii łączność. 
 Wskaźniki cenowe produkcji sprzedanej przemysłu w 2009 r. były 
wyższe o 3,4% w stosunku do 2008 r. (głównie z powodu wzrostu 
cen surowców oraz przeciętnego wynagrodzenia), produkcji budow-
lano-montażowej wzrosły nieznacznie, o 0,2% w porównaniu z 2008 
rokiem. 
 W 2010 r. spodziewana jest niższa inflacja niż w dwóch po-
przednich latach. Większość ekspertów prognozuje inflację na po-
ziomie 2,6%.

Rysunek 1. PKB [mld PLN] i zmiany PKB w latach 2005-2009 (rok do roku) [%] 
Figure 1. GDP [bn PLN] and GDP changes from 2005 to 2009 (y-o-y) [%]

Źródło/ Source: GUS,

 The outlook is based on optimistic forecasts concerning deve-
lopment of domestic market and positive impact of global econo-
mic improvement.
 In spite of facing several crisis-related problems Polish econo-
my is still in a good shape.

INFLATION RATE

 Inflation rate measured with CPI* in 2009 was at 3.5%. Relati-
vely high increase of inflation rate in 2009 was caused by increase 
of regulated prices and prices of imported goods. Highest incre-
ase was in prices of alcoholic beverages and tobacco products (by 
9.4%). Utility charges were higher (energy price by 10.4%), as 
well as prices of food and drinks - by 4.1%. Prices of transport, 
clothing, shoes and communications goods decreased. 
 Price indicators of industrial production sold in 2009 were 
higher by 3.4% against 2008 (mainly due to the increase of 
raw materials prices and average remuneration), while these of 
construction and assembly production increased slightly, i.e. by 
0.2% against 2008. 
 Inflation rate in 2010 is expected to be lower than in two pre-
vious years. Inflation rate forecast by most experts should amo-
unt to 2.6%. 

* CPI [Consumer Price Index] – indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych/  
     Consumer goods and services price escalation index
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RENTOWNOŚĆ

 W 2009 roku wysoką rentowność odnotowały firmy niefi-
nansowe. Była ona, z jednej strony wyrazem siły i elastyczności 
tego sektora przedsiębiorstw, z drugiej - ważnym wsparciem dla 
ożywienia gospodarki. Największy przyrost zysku w 2009 r. od-
notowały firmy, które działały w segmencie usług komunalnych, 
IT i telekomunikacji oraz przetwórstwa żywności. Ich zysk netto 
wyniósł 78,7 mld zł., co odpowiadało 5,9% ubiegłorocznego PKB. 
Przyrost zysku w ujęciu nominalnym, był wyższy o 25% w po-
równaniu z 2008 r. i był drugim najwyższym zyskiem w historii. 
Najlepszym w tym względzie był 2007 r., kiedy zyski netto tych 
przedsiębiorstw sięgnęły 86,2 mld zł. Pozytywny wpływ na ten 
poziom zysków miały niskie straty na operacjach finansowych oraz 
polityka w zakresie kosztów zatrudnienia i przyrostu płac nominal-
nych. Skutecznie zrównoważyła ona mniejszy przyrost przychodów 
ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w okresie spo-
wolnienia gospodarki.
 Spadek zysku odnotowały natomiast sektory: metali, minerałów 
niemetalicznych oraz węgla.
 W układzie własnościowym - wyższą rentowność odnotowano w 
sektorze prywatnym niż publicznym.

Rysunek 2. Zmiany wskaźników cen w latach 2005-2009 (rok do roku) [%]
Figure 2. Prices indices changes from 2005 to 2009 (y-o-y) [%]

Źródło/ Source: GUS

PROFITABILITY

 In 2009 non-financial companies achieved high profitabi-
lity. On one hand it proved strength and flexibility of this 
sector and provided significant support to economy on the 
other. Highest growth of profit in 2009 was achieved by the 
companies active in the field of public services, IT, telecom-
munication and food processing. Their net profit amounted to 
PLN 78.7 bn, which is equivalent to 5.9% of the last year’s 
GDP. Nominal income growth was higher by 25% in compa-
rison with 2008 and was second highest in history. The best 
year in this respect was 2007 when net income of these 
companies amounted to PLN 86.2 bn. Small losses in financial 
operations as well as policy related to employment costs and 
increase of nominal salaries had positive impact on such an 
increase of profit. It balanced lower increase of income from 
sales of products, goods and materials during economic slow-
down.
 Profit decrease was suffered by sectors of metals, non-metallic 
minerals and coal.
 In terms of ownership - private sector achieved higher profita-
bility than public sector.
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INDUSTRIAL PRODUCTION 
AND BUILDING

 Sold production of industry in 2009 was on the level lower by 
3.2% than the previous year. Production decreased in all industry 
sectors except for water supplies, sewage and waste manage-
ment.

 Sales of industrial processing decreased by 2.7% and 
of generation and supply of electricity, gas, steam and hot 
water - by 4.8%. Sold production in mining and extraction 
decreased in all quarters of the last year, which led to total 
decrease in 2009 by 12.9%. In 2009 main industry groups* 
witnessed decrease of production sold by manufacturers of 
investment goods - by 9.0%, related to energy – by 6.5% 
supplying – by 6.3%. However, annual sales of consumer 
goods increased - non-perishable - by 13.8% and perishable 
- by 5.1%. 

*  division of companies into companies manufacturing investment goods, perishable and   
 non-perishable consumer goods, supplying and energy-related

 

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA  
I BUDOWNICTWO

 Produkcja sprzedana przemysłu w 2009 r. ukształtowała się 
na poziomie niższym o 3,2% niż w poprzednim roku. Zmniejszenie 
produkcji obserwowano we wszystkich sekcjach przemysłu, z wy-
jątkiem dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami.

 W przetwórstwie przemysłowym sprzedaż spadła o 2,7%, a 
w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę – o 4,8%. W sekcji górnictwo i wydobywa-
nie, zmniejszenie produkcji sprzedanej miało miejsce we wszyst-
kich kwartałach ub. roku, w efekcie czego spadek w całym 2009 r. 
wyniósł 12,9%. W 2009 r. dla głównych grup przemysłowych* 
odnotowano spadek produkcji sprzedanej przedsiębiorstw produ-
kujących dobra inwestycyjne – o 9,0%, związane z energią – o 
6,5% oraz zaopatrzeniowe – o 6,3%. Zwiększyła się natomiast w 
skali roku sprzedaż dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 13,8% oraz 
nietrwałych – o 5,1%. 
*  podział na wytwarzające dobra inwestycyjne, konsumpcyjne nietrwałe i trwałe, zaopatrze-  

 niowe i związane z energią

Rysunek 3. Produkcja sprzedana przemysłu w latach 2005-2009 (rok do roku) [%]
Figure 3. Sold industry production in 2005 – 2009 (y-o-y) [%]

Źródło/ Source: GUS, HIPH



10

 Due to global economic slowdown, domestic manufactu-
rers of steel investment and consumer goods experienced 
decrease of both production volume and sales. SWIP index 
(Steel Weighted Industrial Production, which specifies acti-
vity in sectors consuming steel products) in 2009 was lower 
by 3.6% than in 2008. Annual capacity utilization in these 
industries was lower due to, among others, low production 
of metals, machinery and other transport equipment. These 
entrepreneurs believe that stock of finished product at the 
end of 2009 was excessive. 
 The most burdensome factors which hindered operation of 
the companies remained the same: insufficient demand on do-
mestic and international market, uncertain situation in global 
economy and hindering impact of financial problems.

METAL INDUSTRY, MANUFACTURE  
OF MACHINERY AND EQUIPMENT

 In 2009 metal industry, manufacture of machinery and 
equipment remained under heavy pressure of the breakdown 
on European investment market and significant export limita-
tions - these were the key reasons of production and sales 
reduction. In 2009 production of metal products in Poland 
was lower by 5.6% (of metal construction elements by as 

  Z powodu znaczącego spowolnienia w całej światowej gospo-
darce, również w krajowych sektorach wytwarzających dobra in-
westycyjne i konsumpcyjne ze stali odnotowano spadek produkcji 
i mniejszą sprzedaż. Wskaźnik SWIP (Steel Weighted Industrial 
Production, określający poziom aktywności w sektorach zużywa-
jących wyroby stalowe) w 2009 roku był niższy o 3,6% niż w 
2008 roku. Wykorzystanie mocy produkcyjnych w ujęciu rocznym 
w tych przemysłach było obniżone przez m.in. niską produkcję me-
tali, maszyn i pozostałego sprzętu transportowego. W opinii tych 
przedsiębiorców na koniec 2009 r. utrzymywał się nadmierny stan 
zapasów wyrobów gotowych. 
 Najbardziej uciążliwymi czynnikami, ograniczającymi bieżącą 
działalność przedsiębiorstw pozostały: niedostateczny popyt na 
rynku krajowym i zagranicznym, niepewność ogólnej sytuacji go-
spodarczej oraz zwiększona uciążliwość problemów finansowych.

PRZEMYSŁ METALOWY, PRODUKCJA  
MASZYN I URZĄDZEŃ

 W 2009 r. przemysł metalowy oraz produkcja maszyn i urzą-
dzeń pozostawały pod silną presją załamania się europejskiego 
rynku inwestycyjnego i znacznych ograniczeń w eksporcie - to 
główne przyczyny spadku produkcji i sprzedaży w tym przemyśle. 
W Polsce, produkcja wyrobów z metali w 2009 r. była mniejsza 
o 5,6% (metalowych elementów konstrukcyjnych aż o 13,2%) 

Rysunek 4. Wskaźnik SWIP w latach 2005-2009 (rok do roku) [%]
Figure 4. SWIP index from 2005 to 2009 (y-o-y) [%] 

Źródło/ Source: HIPH
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a spadek produkcji sprzedanej metali wyniósł 24,3%. Produkcja 
maszyn i urządzeń też była niższa o 7,8%. Największe spadki pro-
dukcji sprzedanej odnotowano w przemyśle hutniczym – 31,2%. 
Dodatkowo niekorzystny wpływ na sytuację w tym przemyśle miał 
wysoki stan zapasów magazynowych. 
 Prognozy na 2010 rok są obiecujące, ale ostrożne, głównie z po-
wodu rosnących kosztów finansowych oraz ciągle niskiego poziomu 
wykorzystywania zdolności produkcyjnych przez firmy partnerskie 
dla polskich producentów maszyn i urządzeń. 
 Kwestią otwartą pozostaje również efektywność przyszłej wy-
miany handlowej z zagranicą a w jej ramach możliwość pozyskania 
nowych kontrahentów.

PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY 

 Produkcja przemysłu samochodowego ogółem w Polsce spadła 
o 11,9%. Samochodów osobowych w 2009 r. wytworzono 819 
tys. szt. (mniej o 2,7%), samochodów ciężarowych 55 tys. szt. 
(mniej o 44,2%). Produkcja pojazdów transportu publicznego wy-
niosła 4,8 tys. szt. (wzrosła o 6,9%) a pozostałego sprzętu trans-
portowego spadła o 3,8%. Wśród producentów samochodów w 
Polsce, kryzys najmniej dotknął fabryki włoskiego koncernu Fiat, 
producenta bardzo popularnych modeli samochodów najmniejsze-
go segmentu A. 

Rysunek 5. Produkcja maszyn i wyrobów z metali w latach 2005-2009 (rok do roku) [%]
Figure 5. Manufacture of machinery and metal products from 2005 to 2009 (y-o-y) [%]

Źródło/ Source: GUS

much as 13.2%) and metals sold production decreased by 
24.3%. Manufacture of machinery and equipment decreased 
by 7.8%. The highest decrease of sold production occurred 
in metallurgical industry – 31.2%. High stocks also had ne-
gative impact on the situation in this industry. 
 Forecasts for 2010 are promising but cautious, mainly due 
to rising financial costs and still low capacity utilization by 
partner companies of Polish manufacturers of machinery and 
equipment. 
 Effectiveness of future foreign trade which involves the 
possibility to find new business partners still remains to be 
an open issue.

AUTOMOTIVE INDUSTRY 

 The total production of automotive industry in Poland decre-
ased by 11.9%. Production of cars - 819 000 units (less by 
2.7%), trucks - 55 000 units (less by 44.2%). Production of 
public transport vehicles was up by 6.9% (4,800 units), while 
that of remaining transport equipment was down 3.8%. Among 
car manufacturers in Poland, Italian Fiat was the one which expe-
rienced the crisis to a smallest degree. They produce very popular 
models in the range of smallest cars - A segment.
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 W roku 2009 sprzedaż nowych samochodów w Polsce wyniosła 
320 tys. sztuk i praktycznie była taka sama jak w 2008 roku.

AGD

 Producenci urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego (AGD) 
w Polsce wytworzyli w 2009 r. 3,3 mln szt. pralek (o 30,1% 
więcej), 1,9 mln szt. chłodziarek i zamrażarek (o 16,3% mniej) 
oraz 1,2 mln szt. kuchenek (o 28,5% mniej niż w 2008 r.).  
W Polsce działają wszyscy najwięksi producenci AGD i Polska sta-
ła się europejskim liderem w produkcji tego sprzętu. Największy 
udział w rynku mają: Bosch/Siemens, Electrolux, Amica, Indesit 
i Whirpool. Co trzecie urządzenie AGD, sprzedawane na Starym 

Rysunek 6. Zmiany produkcji przemysłu samochodowego w latach 2005-2009 (rok do roku) [%]
Figure 6. Automotive sector changes from 2005 to 2009 (y-o-y) [%]

Rysunek 7. Zmiany produkcji pozostałego sprzętu transportowego w latach 2005-2009 (rok do roku) [%]
Figure 7. Manufacture of other transport equipment changes from 2005 to 2009 (y-o-y) [%]

Źródło/ Source: GUS

Źródło/ Source: GUS

 In 2009 sale of new cars in Poland amounted to 320,000 units 
and was almost the same as in 2008.

HOUSEHOLD APPLIANCES

 Manufacturers of household appliances turned out 3.3 M units 
of washing machines (up by 30.1%), 1.9 M units of coolers and 
freezers (down by 16.3%) and 1.2 M units of cookers (down by 
28.5% comparing 2008). All major manufacturers of household 
appliances are active in Poland and Poland has become European 
leader in terms of household appliances production. Highest share 
in the market belongs to: Bosch/Siemens, Electrolux, Amica, Inde-
sit and Whirpool. Every third household appliance sold in Europe 
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comes from our country. Domestic factories introduce new mo-
dels of their products every year.
 Sales of household appliances in 2010 will depend on the pace 
of investments in the housing industry. However, forecasts for 
this market are not accurate.

CONSTRUCTION

 In 2009 in spite of unfavorable, crisis-related conditions con-
struction in Poland saw production growth. According to GUS 
data, 2009 building and assembly output on the toll basis by all 
builders and constructors was up some 3.7% against the previo-
us year. If we consider high previous year’s basis and unfavorable 
economic environment, that is, limited credit availability and de-
mand reduction in real property market, then such result looks 
highly satisfactory. 
 Companies constructing facilities in the field of civil and water 
engineering saw significant increase in the sales of construction 
and assembly products (by 16.9% y-o-y). 

Kontynencie, pochodzi z naszego kraju. Krajowe fabryki, z roku na 
rok, wprowadzają do oferty nowe modele swoich urządzeń.  
 W 2010 roku sprzedaż sprzętu AGD na rynku polskim warun-
kowana będzie tempem inwestycji na rynku mieszkaniowym, a tu 
prognozy są nieprecyzyjne.

BUDOWNICTWO

 W 2009 r. w Polsce, mimo niekorzystnych warunków gospodar-
czych będących skutkiem globalnego kryzysu finansowego, zanoto-
wano wzrost produkcji w budownictwie. Według danych GUS pro-
dukcja budowlano-montażowa zrealizowana systemem zleceniowym 
przez przedsiębiorstwa budowlane była wyższa niż przed rokiem o 
3,7%. Biorąc pod uwagę element wysokiej bazy z roku poprzed-
niego, a także niekorzystne czynniki w otoczeniu ekonomicznym, w 
postaci ograniczonego dostępu do kredytu oraz spadek popytu na 
rynku nieruchomości, wynik ten był wysoce zadowalający.  
 Znaczący wzrost sprzedaży produkcji budowlano-montażowej 
wystąpił w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie 
obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 16,9% r/r). 

Rysunek 8. Zmiany produkcji sektora AGD w latach 2005-2009 (rok do roku) [%]
Figure 8. Manufacture of domestic appliances changes from 2005 to 2009 (y-o-y) [%]

Źródło/ Source: GUS
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BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

 W 2009 r. do użytku oddano 160,1 tys. mieszkań, o 3,1% 
mniej niż w roku ubiegłym.
 W budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem prze-
kazano większą (o 8,5%) liczbę mieszkań niż w 2008 roku, nato-
miast mniejszą - w budownictwie indywidualnym i spółdzielczym 
(spadek odpowiednio o 13,4% i 14,7%). 
 Precyzyjne prognozy na 2010 r. są utrudnione przez niekorzyst-
ne dane odnośnie wolumenu mieszkań, na które wydano pozwolenia 
(mniej o 22,3% r/r) oraz te w budowie (mniej o 18,2% r/r)
 W związku z charakterystycznym dla rynku nieruchomości opóź-
nieniem reakcji producentów na mniejszy popyt, owe niekorzystne 
tendencje, dopiero w dłuższym horyzoncie czasowym pokażą swój 
wpływ na realną sytuację. Dodatkowo, na precyzyjność prognoz 
mocno rzutują tegoroczne negatywne skutki mroźnej i śnieżnej 
zimy w Polsce. 

 Mimo kryzysu, w 2009 r. firmy polskie poprawiły wyniki fi-
nansowe o około 20%, w porównaniu z 2008 r. Poprawiła się 
rentowność sprzedaży brutto. Koszty rosły wolniej niż przychody. 
Wskaźnik płynności finansowej wyniósł prawie 38,5% przy opty-
malnym na poziomie 25%. Zyski odnotowało ponad 74% firm. 
 Wydajność pracy w przemyśle w 2009 r. zmierzona produkcją sprze-
daną na jednego zatrudnionego była wyższa o 2,4% niż w 2008 r., przy 
mniejszym o 5,5% przeciętnym zatrudnieniu i przy wzroście przecięt-

Rysunek 9. Zmiany produkcji budowlano-montażowej w latach 2005-2009 (rok do roku) [%]
Figure 9. Construction and assembly production changes from 2005 to 2009 (y-o-y) [%]

Źródło/ Source: GUS

HOUSING

 160,100 flats were commissioned in 2009 (i.e. 3.1% more 
than a year before).
 When it comes to housing intended for sale or lease the num-
ber of commissioned flats was higher by 8.5% than in 2008 and 
in case of individual and communal housing the number was lower 
by 13.4 and 14.7% respectively. 
 It is hard to give precise forecasts for 2010 due to unfavorable data in 
terms of volume of apartments which received permits (less by 22.3% 
y-o-y) and apartments under construction (less by 18.2% y-o-y). 
 Actual impact of these negative trends will be visible in the long 
term perspective as real property market reacts slower to the 
decrease in demand. Precision of the forecast will also be heavily 
impacted by very cold and snowy winter in Poland.

 In spite of the crisis Polish companies improved their financial 
results in 2009 by approximately 20% in comparison with 2008. 
Gross sales profitability has also improved and costs increased 
more slowly than revenues. Financial liquidity ratio amounted al-
most to 38.5% where the optimum level is 25%. Over 74% of 
companies reported profit. 
 Industrial productivity levels of 2009 (shipments per FTE) were 
up by 2.4% against 2008, with average employment rate up by 
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nego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 4,9%.
 Dane te pokazują, że polskie firmy zyskują coraz większą odpor-
ność na gorsze warunki gospodarcze. 

RYNEK PRACY

 W 2009 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych ukształtowała 
się na poziomie 1,9 mln osób. Stopa bezrobocia wyniosła 11,9% i 
była o 2,4 pkt. procentowego wyższa niż na koniec 2008 r. 
 Zatrudnienie w przemyśle w 2009 r. spadło o 6,7%. Spośród 
działów przetwórstwa przemysłowego wzrost zatrudnienia odnoto-
wano tylko w produkcji wyrobów farmaceutycznych o 1,6%, resz-
ta przemysłów odnotowała spadki zatrudnienia. Największy spadek 
zatrudnienia w ujęciu rocznym miał miejsce w produkcji: teksty-
liów (-13,4%), odzieży (-14,7%), metali (-11,2%), komputerów 
i wyrobów elektronicznych i optycznych (-10,7%), samochodów, 
przyczep i naczep (-3,2%) oraz w produkcji pozostałego sprzętu 
transportowego (-14,4%).
 W budownictwie zatrudnienie w 2009 r. wzrosło o 5,3% 
w stosunku do poprzedniego roku. Największy wzrost od-
notowano w robotach budowlanych specjalistycznych  
 

* Stan na koniec roku/ at the end of the year
Źródło/ Source: GUS

Rysunek 10. Liczba osób bezrobotnych [tys. osób] i stopa rejestrowanego bezrobocia [%] w latach 2005-2009* 
Figure 10. Number of unemployed [‘000] and registered unemployment rate [%] from 2005 to 2009*

5.5% and average monthly gross pay up by 4.9%.
 The data shows that Polish companies are more and more re-
sistant to adverse economic conditions. 

LABOUR MARKET

 The number of registered unemployed persons amounted to 
1.9 million in 2009. The unemployment rate amounted to 11.9% 
and was up by 2.4 percentage points against the end of 2008. 
 In 2009 employment in industry decreased by 6.7%. Except 
for manufacture of pharmaceutical products where employment 
was up by 1.6%, all other branches in the field of industrial pro-
cessing experienced employment reduction. The highest annual 
employment reduction was reported by following branches: texti-
les (-13.4%), clothing (-14.7%), metals (-11.2%), computers, 
electronic and optical goods, (-10.7%), cars, trailers and semi-
trailers (-3.2%) and production of other transport equipment 
(-14.4%).
 Employment in construction industry in 2009 increased by 
5.3% against the previous year. Highest increase was reported 
by specialist construction works (by 7.5%), construction of civil 
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(o 7,5%), w budownictwie obiektów inżynierii lądowej i wodnej 
(o 6,2%) oraz przy budowie budynków (o 3,3%). W 2009 r. 
zadeklarowano więcej niż przed rokiem zwolnień, z przyczyn dot. 
zakładu pracy. 

POLITYKA MONETARNA I KURS WALUTOWY

 W 2009 roku stopy procentowe w Polsce zmieniano cztero-
krotnie. W styczniu redukcja stóp wyniosła 0,75 pkt. proc., a w 
lutym, marcu i czerwcu - po 0,25 pkt. proc. Na koniec grudnia 
2009 r. stopy procentowe ukształtowały się na poziomie: refe-
rencyjna – 3,5%, lombardowa – 5,0%, depozytowa – 2,0%, a 
redyskonto weksli – 3,75%.
 W 2009 r. złoty osłabił się zarówno w stosunku do euro jak i 
do dolara. Średni kurs euro wyniósł 4,33 PLN i wzrósł o 23,1% 
w skali roku. Kurs dolara w tym samym okresie wyniósł 3,12 PLN 
i wzrósł o 29,3% r/r. Deprecjacja złotego względem dolara i euro 
trwająca do połowy lutego 2009 roku oraz ponownie, względem 
samego euro na przełomie maja i czerwca, spowodowana była 
wycofaniem się z krajowego rynku inwestorów zagranicznych w 
świetle przewidywanego znacznego spowolnienia gospodarczego 
w Europie. W kolejnych miesiącach nastąpiło odwrócenie trendu.
 Relatywnie dobre dane makroekonomiczne Polski na tle pozo-
stałych państw członkowskich Unii Europejskiej wpłynęły na umoc-
nienie kursu złotego zarówno w stosunku do euro, jak i do dolara. 
Ponadto mniejsza awersja do ryzyka na globalnym rynku finanso-

Rysunek 11. Złoty w relacji do euro i dolara (kursy nominalne)
Figure 11. Currency rate

Źródło/ Source: Narodowy Bank Polski/Polish National Bank

and water engineering (by 6.2%) and construction of buildings 
(by 3.3%). In 2009 the number of employment contracts termi-
nated for reasons related to work establishment was higher than 
the year before.

MONETARY POLICY AND FOREIGN EXCHANGE RATE

 In 2009 interest rates in Poland changed four times. In Janu-
ary reduction of interest rates amounted to 0.75 percentage po-
ints, in February, March and June to 0.25 percentage points. At 
the end of December 2009 interest rates were at the following 
levels: referential – 3.5%, lombard – 5.0%, deposit – 2.0%, 
rediscount of bills – 3.75%.
 In 2009 Polish zloty depreciated against euro and US dollar. Ave-
rage Euro exchange rate was PLN 4.33 and increased by 23.1% 
on an annual basis. In the same period US Dollar exchange rate 
amounted to PLN 3.12 and increased by 29.3% y-o-y. Deprecia-
tion of Polish zloty against US dollar and euro which lasted until 
mid February 2009 and again against euro on the turn of May and 
June was caused by the fact that foreign investors withdrew from 
Polish market in the expectation of significant economic slowdown 
in Europe. This trend reversed in the following months.
 Relatively good macroeconomic data in Poland in comparison 
with other EU countries contributed to appreciation of Polish zloty 
exchange rate against both euro and US dollar. Smaller risk aver-
sion to global financial situation and positive forecasts concerning 
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wym oraz pozytywne prognozy rozwoju polskiej gospodarki, po-
budziły popyt na polską walutę wśród zagranicznych inwestorów 
portfelowych.

HANDEL ZAGRANICZNY

 Polska mając duży rynek wewnętrzny, mniej była uzależniona 
od eksportu. Ponadto, znacząca część naszej wymiany handlowej 
dotyczyła dużego kraju sąsiedzkiego – Niemiec (26% polskiego 
eksportu ogółem) – których gospodarka wciąż jest stabilna, mimo 
globalnego kryzysu. 
 Dodatkowo, Polska wykorzystując korzystne dla niej relacje 
kursowe, gross swojej wymiany handlowej zrealizowała w ramach 
Wspólnego Rynku (79% eksportu ogółem), tj. w ramach obszaru 
wolnego od protekcjonizmu. 
 Wartość polskiego eksportu w 2009 r. wyniosła 96,3 mld EUR 
i była niższa o 17,1% w stosunku do odnotowanej w 2008 r. 
Wartość importu wyniosła 105,0 mld EUR (spadek o 26,3%). 
Import z krajów Unii Europejskiej stanowił 61,5% importu ogó-
łem w tym z Niemiec 22% importu ogółem. Saldo obrotów z 
zagranicą pozostało ujemne, ale korzystniejsze niż przed rokiem i 
wyniosło -8,7mld EUR. 
 Wskaźnik terms of trade ogółem wzrósł o 4% wobec odnoto-
wanego w 2008 r.

Rysunek 12. Obroty handlu zagranicznego w latach 2005-2009 [mld EUR]
Figure 12. Foreign trade from 2005 to 2009 [bn EUR]

Źródło/ Source: GUS

development of Polish economy increased demand for Polish cur-
rency among foreign portfolio investors.

FOREIGN TRADE

 Poland was less dependant on exports due to large domestic 
market. Furthermore, significant part of foreign trade was con-
ducted with Germany (26% of total exports), a large neighboring 
country, whose economy has remained stable in spite of the glo-
bal crisis. 
 Major share of Poland foreign trade was conducted within 
Common Market i.e. in the area free from protectionism (79% of 
total exports). 
 Total value of Polish exports in 2009 amounted to EUR 
96.3 bn and was lower by 17.1% than 2008 value. Value 
of imports amounted to EUR 105 bn (reduction by 26.3%). 
Imports from EU countries constituted 61.5% of total im-
ports, including 22% from Germany. Balance of foreign trade 
remained negative but it improved against the year before 
and amounted to EUR-8.7 bn. 
 Total terms of trade index were up some 4% to-
wards the one reported in 2008.
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SYTUACJA OGÓLNA 

 W 2009 roku, sytuacja na rynku stali zmieniła się diametralnie 
na niekorzyść. Negatywny wpływ zjawisk kryzysowych o charakte-
rze globalnym był szerszy i większy niż zakładano w prognozach z 
początku 2009 r. Skala i dynamika spowolnienia była zaskoczeniem 
dla wielu, przedsiębiorcy nie zdołali przygotować się na pokonanie 
barier popytowych i finansowych a krajowe administracje – na 
skuteczne wygenerowanie nowego popytu. W konsekwencji, rece-
sja w przemysłach zużywających stal do produkcji dóbr inwestycyj-
nych i konsumpcyjnych odcisnęła się piętnem na produkcji hut (w 
większości regionów Świata, w Europie i w Polsce również) oraz 
na przychodach ze sprzedaży w całym przemyśle stalowym. 
 W Polsce mimo, że podstawowe tendencje i relacje gospo-
darcze kształtowały się korzystniej niż w większości krajów UE, 
sytuacja w wielu przemysłach uległa jednak pogorszeniu. Pogor-
szyła się dostępność do środków finansowych, przedsiębiorstwa 
napotkały problemy z uzyskaniem kredytów, wzrosły koszty fi-
nansowania bankowego. Zjawiska te nie sprzyjały rozwojowi wielu 
podstawowych gałęzi przemysłu. W 2009 r. krajowe zużycie stali 
zmniejszyło się aż o 30% względem odnotowanego w 2008 r. w 
efekcie czego produkcja stali spadła o ok. 26%. Trudności rynko-
we zmusiły producentów do jeszcze głębszej redukcji kosztów i do 
szukania nowych szans na przyszłość. 
 Huty stalowe i powiązane z nimi gałęzie przemysłu ucierpiały 
niewątpliwie z powodu kryzysu. Mimo zaostrzonej polityki kredy-
towej i mniejszych własnych możliwości finansowych, huty czy-
niły jednak wiele aby coraz skuteczniej dopasować swoją ofertę 
produktową do potrzeb lokalnego rynku. W 2009 r. inwestorzy 
kontynuowali inwestycje w nowe technologie i w procesy prze-
twarzania swoich wyrobów. Uruchomiono dwie nowe walcownie 
gorące wyrobów długich (w Ostrowcu Świętokrzyskim i w Za-
wierciu), zmodernizowana została walcownia zimna blach cienkich  
(w Krakowie) oraz sfinalizowano inwestycje zwiększające zdolności 
produkcji kształtowników zimnogiętych zamkniętych (w Stalpro-
dukcie, Hucie Pokój i Severstallat Silesia) a także - w prefabry-
kacji wyrobów gotowych (w ISD Huta Częstochowa, Hucie Pokój 
i ArcelorMittal Poland). Przedsięwzięcia te znacząco wzmocniły i 

GENERAL OVERVIEW

 Situation in the steel market dramatically deteriorated in 
2009. Negative impact of global crisis was more extensive and 
heavier than forecasted at the beginning of 2009. Many entities 
were surprised by the scale and dynamics of the slowdown - bu-
sinesses did not manage to prepare for dealing with barriers in 
demand and finances and domestic administration bodies did not 
effectively prepare for generating of new demand. As a result, re-
cession experienced by industries consuming steel for production 
of investment and consumer goods heavily impacted production in 
steel plants (in most regions of the world, in Europe as well as in 
Poland) and revenues in the whole steel industry. 
 Even though main economic trends and relations in 2009 were 
more favorable in Poland than in the most EU countries, seve-
ral industries experienced deterioration. Availability of financial 
resources was lower, businesses faced problems with obtaining 
the credits and the cost of bank financing also increased. This 
was unfavorable for several major industries. Domestic steel 
consumption in 2009 decreased by as much as 30% in compa-
rison with 2008, which led to reduction in steel production by 
approximately 26%. Market hardships forced the producers 
to reduce the cost even more and to search for new opportu-
nities for future. 
 Steel plants together with related industries were undoubtedly 
affected by the crisis. Faced with strict credit policies and limi-
ted financial resources steel plants still made a lot of effort to 
adjust their product offer to the needs of local market. In 2009 
investors kept investing in new technologies and development of 
production processes. Two new hot rolling mills for long products 
were launched (in Ostrowiec Świętokrzyski and Zawiercie), cold 
rolling mill for thin sheets was upgraded (in Kraków) and invest-
ments aiming at increasing the production capacity for cold-for-
med hollow sections (in Stalprodukt, Huta Pokój and Severstallat 
Silesia) as well as for prefabrication of finished products (in ISD 
Huta Częstochowa, Huta Pokój and ArcelorMittal Poland). Thanks 
to these investments steel plants extended and improved their 
product range, which provided the customers with a comprehen-



20

poszerzyły ofertę hut a rynek otrzymał bogatą paletę nowoczesnych 
wyrobów gotowych i lepsze ich przystosowanie do potrzeb klientów. 
 Prefabrykacja (cięcie i wycinanie, zagniatanie i zaginanie, spa-
wanie, zabezpieczanie antykorozyjne i malowanie elementów sta-
lowych już u producenta zgodnie z zamówieniem klienta) to nowa 
usługa, która daje korzyści hutom (w postaci większej wartości 
dodanej) i rynkowi - pozwalając skrócić czas realizacji wielu inwe-
stycji z wykorzystaniem stali. 
 Wysokowydajne urządzenia do obróbki cieplnej blach grubych 
(MULPIC) w ISD Huta Częstochowa, stworzyły nowe możliwości 
zaopatrzenia odbiorców „wyrobów specjalnych”. 

 Ważniejsze inwestycje zrealizowane w krajowym przemyśle sta-
lowym w 2009 r.:

 • ArcelorMittal Poland S.A. – otwarcie nowego bloku kontrol-
no-pomiarowego do badania szyn, uruchomienie pieco-kadzi i 
modernizacja walcowni zimnej, 
 • CMC Zawiercie S.A. – uruchomienie walcowni wyrobów dłu-
gich w Zawierciu, oddanie do użytku nowego Zakładu Zbrojeń 
Prefabrykowanych w Żyrardowie, 
 • Celsa "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o. – uruchomienie nowej wal-
cowni gorącej, modernizacja Zakładu Wyrobów Kutych oraz 
Zakładu Wyrobów Walcowanych, 
 • Stalprodukt S.A. – rozbudowa walcowni blach transformato-
rowych i linii kształtowników g/z, 
 • Huta Łabędy S.A. – budowa hali Wydziału Jarzm,
 • Koksownie Przyjaźń, Zdzieszowice, Radlin – modernizacje i do-
kończenie budowy baterii.

PRODUKCJA, HANDEL I ZUŻYCIE  
WYROBÓW STALOWYCH

PRODUKCJA
 
 W 2009 r. wyprodukowano w Polsce 7,1 mln ton stali surowej 
(o 26,7% mniej niż w 2008 r.). Udział stali wytopionej w procesie 
konwertorowym stanowił 45,4% (3,2 mln ton), a stali wytopionej 
w procesie elektrycznym – 54,6% (3,9 mln ton). W stosunku 

sive range of technologically advanced products which are more 
suited for their needs. 
 Prefabrication (cutting and slitting, kneading and bending, we-
lding, anti-corrosion protection and painting of steel elements in 
the manufacturer’s plant in line with customers requirements) is 
a new service which is advantageous both to customers (higher 
added value) and to the market - by allowing to offer shorter lead 
times in case of investments where steel is used. 
 Highly-efficient machines for hot processing of thick plates 
(MULPIC) in ISD Huta Częstochowa created new opportunities to 
satisfy the needs of customers for „special products” 

 Major investment projects completed within Polish steel indu-
stry in 2009:

 • ArcelorMittal Poland S.A. – new control and measurement 
unit for testing of rails, new ladle furnace and upgrade of cold 
rolling mill, 
 • CMC Zawiercie S.A. – start of rolling mill for long products 
in Zawiercie, commissioning of new Prefabricated Reinforce-
ments Plant in Żyrardów, 
 • Celsa ”Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. – start of new hot rolling 
mill, upgrade of Forged Products Plant and Rolled Products 
Plant,
 • Stalprodukt S.A. – extension of Transformer Sheets Mill and 
cold-formed sections line,
 • Huta Łabędy S.A. – a bay of Yoke Department was built,
 • Coke Plants Przyjaźń, Zdzieszowice, Radlin – upgraded and re-
built batteries.

STEEL PRODUCTION,  
TRADE AND CONSUMPTION

PRODUCTION

 In 2008, Poland produced 7.1 M mt of crude steel (down 
by 26.7% against 2008). BOF and EAF steel shares were 
45.4% (3.2 M mt) and 54.6% (3,9 M mt), respectively. BOF 
steel production decreased by 38.1% against 2008 and EAF 
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do 2008 r. odnotowano spadek produkcji stali konwertorowej o 
38,1%, i spadek produkcji stali elektrycznej o 13,5%. Zmiany w 
strukturze produkcji stali, według metod jej wytwarzania, w latach 
2005-2009 przedstawiono na rys. 13.

 W strukturze krajowej produkcji stali surowej, wg gatunków, nastą-
piły mało znaczące zmiany. W ogólnej ilości wytopionej w Polsce stali 
surowej, stale niestopowe stanowiły 96,2%, stale stopowe 3,8%, a 
stale odporne na korozję 0,02%. Dane dotyczące wielkości produkcji 
głównych produktów przemysłu hutniczego podano w tabeli 2.

 Produkcja gotowych wyrobów walcowanych na gorąco w 2009 r. 
wyniosła 6,2 mln ton i była niższa o 18,1% od zrealizowanej w 2008 r. 
 W strukturze produkcji wyrobów walcowanych na gorąco ogółem:

 • wyroby płaskie (2,13 mln ton) stanowiły 34,2%,
 • wyroby długie (4,10 mln ton) stanowiły 65,8%.

 W grupie wyrobów długich walcowanych na gorąco produkcja 
prętów wyniosła 1,8 mln ton i była niższa o 4,1% niż w 2008 r.
 Strukturę asortymentową produkcji gotowych wyrobów dłu-
gich walcowanych na gorąco przedstawiono na rys. 14.

Rysunek 13. Produkcja stali surowej wg procesów w latach 2005-2009 [mln ton]
Figure 13. Manufacture of crude steel by processes from 2005 to 2009 [M mt]

Tabela 2. Produkcja surówki żelaza, stali surowej i wyrobów stalowych walcowanych na gorąco w latach 2005-2009 [mln ton]
Table 2. Manufacture of pig iron, crude steel and hot rolled products from 2005 to 2009 [M mt]

Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A.

Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A.

ASORTYMENT/ PRODUCTS 2005 2006 2007 2008 2009
surówka żelaza/ pig iron 4,5 5,3 5,8 4,9 3,0
stal surowa/ crude steel 8,3 10,0 10,6 9,7 7,1
wyroby walcowane na gorąco/ hot rolled products 6,2 7,7 8,0 7,6 6,2

by 13,5%. Fig. 13 shows changes in the structure of steel 
production according to the production method in the years 
2005-2009.

 Structure of domestic crude steel production saw only insigni-
ficant changes. From all crude steel melt in Poland, non-alloyed 
steel, alloyed steel and corrosion-resistant steel represented 
96.2%, 3.8%, and 0.02%, respectively. Table 2 provides output 
figures for major steel products.

 Finished production of hot-rolled products in 2009 amounted 
to 6.2 M mt and was lower by 18.1% against 2008. 
 Distribution of hot-rolled products is as follows:

 • flats (2.13 M mt) representing 34.2%,
 • longs (4.10 M mt) representing 65.8%,

 Within hot-rolled long products, production of bars amounted 
to 1.8 M mt and was lower than in 2008 by 4.1%.
 Fig. 14 presents the breakdown of hot-rolled long pro-
ducts.
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 W grupie wyrobów płaskich walcowanych na gorąco dominowa-
ły blachy taśmowe. Ich produkcja wyniosła 1,3 mln ton i była niższa 
o 1,7% niż w 2008 r.
 Strukturę asortymentową produkcji wyrobów płaskich walco-
wanych na gorąco przedstawiono na rys. 15.

 W grupie wyrobów zimnego przetwórstwa, w 2009 r. w sto-
sunku do 2008 r., odnotowano spadek produkcji: blach i taśm wal-
cowanych na zimno o 19,1%, blach i taśm ocynkowanych spadek 

 Sheets had the biggest share within hot-rolled flat products. 
Production amounted to 1.3 M mt and was lower by 1.7% than 
in 2008.
 Fig. 15 presents the breakdown of hot-rolled flat products.

 Production of the following cold products decreased in 
2009 in comparison with 2008: cold rolled sheets and 
strips by 19.1%, galvanized sheets and strips by 9.5%, 

Rysunek 14. Struktura asortymentowa produkcji wyrobów długich walcowanych na gorąco w latach 2005-2009 [%]
Figure 14. Breakdown of hot rolled long products from 2005 to 2009 [%]

Rysunek 15. Struktura asortymentowa produkcji wyrobów płaskich walcowanych na gorąco w latach 2005-2009 [%]
Figure 15. Breakdown of hot rolled flat products from 2005 to 2009 [%]

Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A.

Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A.
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o 9,5%, blach i taśm z powłokami organicznymi – spadek o 9,3%. 
Wielkość produkcji podstawowych wyrobów zimnego przetwór-
stwa w latach 2005-2009 podano w tabeli 3.
 Produkcja rur stalowych ogółem w 2009 r. wyniosła 347 tys. ton, 
(spadek o 15,2%) a produkcja kształtowników zimnogiętych za-
mkniętych – 430 tys. ton (wzrost o 5,3%).

 Strukturę produkcji rur, z podziałem na rury ze szwem i bez 
szwu oraz kształtowniki gięte na zimno zamknięte w latach 2005-
2009, przedstawiono w tabeli 4.

ZUŻYCIE JAWNE STALI

 Zużycie jawne (liczone jako produkcja + import - eksport) wyro-
bów stalowych gotowych w Polsce w 2009 r. wyniosło 8,0 mln ton 
i było niższe o 30% w stosunku do odnotowanego w 2008 r.  
W strukturze krajowego zużycia gotowych wyrobów hutniczych, 
tradycyjnie dominowały wyroby płaskie – 53% całego zużycia jaw-
nego. Udział wyrobów długich w zużyciu ogółem stanowił 36%, a 

Tabela 3. Produkcja wyrobów zimnego przetwórstwa stali w latach 2005-2009 [tys. ton]
Table 3. Breakdown of cold products from 2005 to 2009 [k mt]

Tabela 4. Produkcja rur stalowych i kształtowników z/g zamkniętych w latach 2005-2009 [tys. ton]
Table 4. Manufacture of steel tubes and hollow sections from 2005 to 2009 [k mt]

ASORTYMENT/ PRODUCTS 2005 2006 2007 2008 2009
blachy i taśmy walcowane na zimno/  
cold rolled flat products

852 960 930 707 572

blachy i taśmy ocynkowane/ zinc coated sheets 459 509 436 437 396
blachy i taśmy z powłokami organicznymi/  
organically coated sheets

86 108 168 171 155

ASORTYMENT/ PRODUCTS 2005 2006 2007 2008 2009
rury bez szwu/ seamless tubes 168 211 214 192 151
rury ze szwem*/ welded tubes* 212 206 200 216 196
kształtowniki gięte na zimno zamknięte/ hollow sections 306 373 401 408 430

Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A.

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

organic coated sheets and strips – by 9.3%. Table 3 shows 
output figures for basic cold products in the years 2005 to 
2009.
 Total steel pipes and tubes production in 2009 was 347 k mt 
(down by 15.2%), while cold-formed hollow sections - 430 k mt 
(up by 5.3%).

 Table 4 shows pipes and tubes broken down in seamless and 
welded as well as cold-formed hollow sections in the years 2005 
to 2009.

APPARENT STEEL CONSUMPTION

 Apparent consumption (calculated as production + imports - 
exports) of finished steel products in Poland in 2009 amounted 
to 8,0 M mt and was lower by 30% against 2008. Distribution 
of domestic finished steel consumption is, as usual, dominated by 
flat products – 53% of total apparent consumption. Share of flat 
products in total consumption amounted to 36%, while remaining 
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rur i kształtowników giętych na zimno zamkniętych pozo-
stałe 11%.
 Wielkość zużycia wyrobów walcowanych gotowych w latach 
2005-2009 podano w tabeli 5, a zmiany zużycia jawnego pokazano 
na rys. 16.

WYMIANA HANDLOWA Z ZAGRANICĄ

 W 2009 r. import do Polski wyrobów hutniczych ogółem wy-
niósł 5,2 mln ton i był niższy o 36% w stosunku do odnotowanego 
w 2008 r. Polski eksport wyrobów hutniczych w 2009 r. wyniósł 
4,0 mln ton i był niższy o 26% w stosunku do odnotowanego w 
2008 r.
 Bilans wymiany handlowej był niekorzystny zarówno w ujęciu 
ilościowym, jak i wartościowym. W 2009 r. wg ilości wyniósł on 

Tabela 5. Zużycie jawne wyrobów stalowych gotowych w latach 2005-2009 [mln ton]
Table 5. Apparent consumption of finished steel products from 2005 to 2009 [M mt]

Rysunek 16. Zużycie jawne [mln ton] i zmiany zużycia jawnego (rok do roku) [%] wyrobów stalowych gotowych w latach 2005-2009 
Figure 16. Apparent consumption of finished steel products [M mt] and changes in apparent steel consumption (y-o-y) [%] from 2005 to 2009

ASORTYMENT/ PRODUCTS 2005 2006 2007 2008 2009
ogółem, w tym/ total, of which 8,4 10,7 12,0 11,5 8,0
wyroby długie/ long products 3,1 4,2 4,8 4,3 2,9
wyroby płaskie/ flat products 4,3 5,5 6,1 6,1 4,2
rury i kształtowniki gięte na zimno zamknięte/  
tubes and hollow sections

1,0 1,0 1,1 1,1 0,9

Źródło/ Source: HIPH

Źródło/ Source: HIPH

11% was constituted by pipes and tubes as well as cold-formed 
hollow sections. 
 Table 5 and Fig. 16 show apparent consumption of finished  
steel products in 2005 to 2009 and changes in apparent  
consumption, respectively.

FOREIGN TRADE

 2009 saw steel imports to Poland at 5.2. M mt, down by 
36% as against 2008. Polish steel exports in 2008 amounted 
to 4.0 M mt, down by 26% as against 2008. 
 Trade balance was adverse to Poland, both quantitative and 
value-wise. In 2009, quantity-wise it was - 1.3 M mt, and EUR 
-1.6 bn - value-wise. 
 The figures of steel exports, imports, trade balance and im-
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ports share as they contribute to apparent consumption figures 
are shown in Fig. 17. Steel imports and exports by products in 
2008 are shown in Table 6.

ECONOMIC AND FINANCIAL PERFORMANCE

 In 2009 metallurgical industry was one of the industries most 
badly affected by crisis. Almost 30% decline in steel consumption 
caused reduction of domestic steel production and low demand 
contributed to the significant decrease in finished goods prices. 
Economic and financial performance of steel industry was affected 
by the above-mentioned factors. Total revenues were lower by 

-1,3 mln ton, natomiast wg wartości -1,6 mld EUR. 
 Wielkość eksportu, importu, saldo w obrotach wyrobami stalo-
wymi i udział importu w zużyciu jawnym przedstawiono na rys. 17. 
Strukturę asortymentową importu i eksportu wyrobów hutni-
czych w 2008 r. przedstawiono w tabeli 6.

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

 W 2009 r. hutnictwo należało do branż najbardziej dotknię-
tych przez kryzys. Spadek zużycia stali o blisko 30% spowodował 
zmniejszenie krajowej jej produkcji a słaby popyt wpłynął dodat-
kowo na znaczne obniżenie cen wyrobów gotowych. Powyższe 
czynniki negatywnie wpłynęły na sytuację ekonomiczno-finansową 
sektora stalowego. Przychody z całokształtu działalności w porów-

Rysunek 17. Eksport, import, saldo [mln ton] i udział importu w zużyciu jawnym [%] w latach 2005-2009
Figure 17. Exports, imports, balance [M mt] and imports contribution to apparent consumption [%] from 2005 to 2009

Tabela 6. Struktura asortymentowa importu i eksportu wyrobów stalowych w 2009 r. [%]
Table 6. Breakdown of exports and imports of steel products in 2009 [%]

WLEWKI I PÓŁWYROBY/  
INGOTS AND SEMI-PRODUCTS

WYROBY DŁUGIE/ 
LONG PRODUCTS

WYROBY PŁASKIE/ 
FLAT PRODUCTS

RURY/ PIPES 
AND TUBES

POZOSTAŁE/ 
OTHERS

import/ imports 3 19 69 7 2
eksport/ exports 17 55 21 6 1

Uwaga. Dane dla 2009 r. były estymowane na podstawie danych za 11 miesięcy 2009 r./ Note. Data for 2009 were estimated based on data after 11 months 2009
Źródło/ Source: MF, HIPH

Źródło/ Source: MF
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naniu do 2008 r. były niższe o 43% i wyniosły 18,8 mld PLN. Wy-
nik finansowy netto był ujemny i wyniósł - 0,82 mld PLN, ujemny 
był również wskaźnik rentowności netto i wyniósł -4,4%.

ZATRUDNIENIE

 Zatrudnienie ogółem w sektorze stalowym na koniec 2009 r. 
wyniosło 26 293 osób, i było mniejsze o 3 150 osób w stosun-
ku do zarejestrowanego na koniec roku poprzedniego (spadek o 
10,7%). Zmiany zatrudnienia w polskim hutnictwie żelaza i stali, 
w latach 2005-2009, przedstawiono na rys. 18.

EKOLOGIA W HUTNICTWIE

UPRAWNIENIA DO EMISJI CO2

 Komisja Europejska decyzją z 26 marca 2007 r. zmniejszyła Pol-
sce średni roczny przydział uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-
2012, z 284,6 mln ton wnioskowanych przez Polskę w KPRU II, do 
208,4 mln ton (o 26,7% mniej). Polska wniosła do Sądu Pierwszej 
Instancji (SPI) WE skargę (na podstawie art. 230 Traktatu usta-
nawiającego Wspólnotę), zarzucając Komisji naruszenie charakte-
ru proceduralnego postanowień dyrektywy 2003/87/WE.
 23.09.2009 roku SPI przyznał rację Polsce, stwierdził nie-
ważność decyzji KE z 2007 r. zmniejszającej przydział uprawnień 

Rysunek 18. Zatrudnienie w hutnictwie żelaza i stali w latach 2005-2009 [tys. osób]
Figure 18. Employed by iron and steel industry from 2005 to 2009 [‘000 persons]

Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A.

43% against 2008 and amounted to PLN 18.8 bn. Net income 
was negative and amounted to PLN -0.82 bn, net profitability 
ratio was also negative and amounted to -4.4%

EMPLOYMENT

 Total employment in steel industry at the end of 2009 was 
26,293 persons, i.e. down by 3,150 against the end of the pre-
vious year (down by 10.7%). Changes to steel employment num-
bers in 2005 to 2009 are shown in Fig. 18.

STEEL ECOLOGY 

CO2 EMISSION ALLOWANCES

 By virtue of its decision of March 26, 2007 the European Com-
mission reduced Poland’s annual CO2 emission allowances for the 
years 2008-2012, from 284.6 M mt requested by Poland in the 
National Allocation Plan II, to 208.4 M mt (26.7% less). Poland 
filed a claim with EC court of first instance (based on art. 230 of 
the Treaty establishing the European Community), accusing the 
Commission of violating the procedures of directive 2003/87/EC.
 On 23.09.2009 the court of first instance stated that the 2007 
decision of the European Commission reducing Poland’s CO2 emis-
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do emisji CO2 na lata 2008-2012. KE miała trzy miesiące na od-
wołanie się w sprawie przedmiotowego wyroku do Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości (ETS). 
 11.12.2009 r. KE wydała nową decyzję, (powołując się 
na art. 9 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE), na mocy której 
odrzuciła polski KPRU II z 2006 r. jako naruszający kry-
teria 1, 2, 3, 5, 6 i 12 załącznika dyrektywy. Stosowne 
szczegóły KE przedstawiła w uzasadnieniu swojej decyzji. 
KE, w decyzji z 11.12.2009 r. nie ustaliła całkowitego li-
mitu uprawnień do emisji dla Polski na okres 2008-2012. 
Oznaczało to, że:

 • KPRU na lata 2008-2012 zgłoszony przez Polskę w 2006 r. 
określający roczny przydział uprawnień 284,6 mln ton/rok, 
został odrzucony i Polska powinna zgłosić KE nowy KPRU II 
bez zbędnych opóźnień.
 • KPRU II przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów 
1.07.2008 r.(rozdzielający 208,4 mln. ton) pozostawał w 
mocy, gdyż decyzja KE nie wpływała bezpośrednio na jego 
obowiązywanie.

 Otwierając na nowo proces zatwierdzenia KPRU II dla Polski, 
KE chciała wprowadzić „najlepsze dostępne dane” do określenia 
rocznych emisji na lata 2008-12. 
 Ważnym zadaniem sektorowym było więc dopilnowanie by 
zapotrzebowanie na uprawnienia emisyjne określono poprawnie 
dla całego hutnictwa stalowego i powiązanych gałęzi przemysłu, 
uwzględniając stan i prognozy dotyczące produkcji i zużycia stali, 
saldo wymiany handlowej wyrobami stalowymi oraz zrealizowane 
inwestycje.

REACH

 W 2008 r. przedsiębiorstwa sektora stalowego i przemysły 
z nim powiązane dokonały rejestracji wstępnej substancji che-
micznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy (2006/1907/WE) w sprawie re-
jestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń  
w zakresie chemikaliów REACH.

sion allowances for the years 2008-2012 was invalid. European 
Commission had three months to file an appeal against the decision 
of the European Court of Justice.  
 11.12.2009 European Commission issued a new decision (re-
ferring to art. 9 clause 3 of directive 2003/87/WE), by virtue of 
which it rejected Poland’s National Allocation Plan II of 2006 as 
violating criteria 1, 2, 3, 5, 6 and 12 of an enclosure to the Direc-
tive.  European Commission presented relevant details to justify its 
decision. The decision of the European Union of 11.12.2009 did not 
determine the total level of emission allowances for Poland for the 
years 2008-2012, which mean that:

 • the National Allocation Plan for the years 2008-2012 proposed 
by Poland in 2006 which determined the annual allowances of 
284.6 M mt/year was rejected and Poland should provide the 
European Commission with a new National Allocation Plan II wi-
thout unnecessary delay.
 • National Allocation Plan II adopted by the Regulation of the Co-
uncil of Ministers of 1.07.2008 (208.4 M mt) remained in for-
ce since the decision of the European Commission did not have 
a direct impact on its effectiveness. 

 Re-launching the process of approving the National Allocation 
Plan II for Poland, the European Commission wanted to introduce 
the best available data to determine annual emission levels for the 
years 2008-12. 
 Thus, an important task for the sector was to make sure that emis-
sion allowances are determined correctly for the entire steel industry 
and related branches of industry, taking into account the situation and 
forecast production and steel consumption, balance of commercial 
exchange of steel products and investments implemented.

REACH

 In 2008, steel enterprises and related industries success-
fully pre-registered chemical substances in line with the requ-
irements arising from the regulation of the European Parlia-
ment and European Council (2006/1907/EC) concerning the 
registration, evaluation, authorization and restriction of che-
micals REACH.
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 W 2009 roku przedsiębiorstwa sektora stalowego  
i przemysły z nim powiązane, zrealizowały niezbędne przedsięwzię-
cia przygotowujące je do procedury rejestracji właściwej, której 
termin został określony na 30 listopada 2010 r. 

PAKIET KLIMATYCZNY

 W grudniu 2008 r. osiągnięto porozumienie w sprawie 
przyjęcia pakietu energetyczno-klimatycznego przez Parlament 
Europejski i Radę Unii Europejskiej. Kluczowym elementem pakie-
tu jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE 
(tzw. Dyrektywa EU ETS). Ustanawia ona aukcję jako podstawową 
metodę rozdziału uprawnień do emisji w trzecim okresie rozlicze-
niowym, który przypadnie na lata 2013-2020.
 Podstawą przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji 
w latach 2013-2020 dla sektorów narażonych na wyciek emisji 
(carbon leakage) będą wskaźniki emisyjne (benchmarki). Zgodnie 
z dyrektywą EU ETS do 31 grudnia 2010 r. Komisja Europejska 
zobowiązana jest przyjąć zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące poziomu i rozdzielania tych bezpłatnych uprawnień. 
 W 2009 rok trwały intensywne prace rządu RP z Komi-
sją Europejską w sprawie (EU ETS). 
 Sektor stalowy (NACE 2710), znalazł się na opublikowanym 
przez Komisję (decyzja z dnia 24 grudnia 2009 r.) wykazie sek-
torów i podsektorów uznanych za narażone na znaczące ryzyko 
„ucieczki emisji” tzw. carbon leakage. 

KONWENCJA KLIMATYCZNA

 Grudniowy szczyt klimatyczny w Kopenhadze (7-18 grudnia 
2009 r.) w drodze specjalnej procedury zatwierdził porozumie-
nie w sprawie zmian klimatu. W myśl tego porozumienia państwa 
uprzemysłowione finansowo wesprą państwa rozwijające się w do-
stosowaniu się do zmian klimatycznych. Szczyt, nie przyjął ustaleń 
o wielkości redukcji CO2 po roku 2012. Ograniczono się do zapisu 
mówiącego, iż działania na rzecz zmniejszenia emisji powinny być 
wystarczające, aby wzrost temperatury na świecie do 2050 roku 
nie przekroczył 2 oC, w porównaniu z epoką przedindustrialną.

 In 2009, steel enterprises and related industries, completed 
the necessary projects preparing them to the procedure of the 
actual registration, the deadline for which was set on November 
30, 2010.  

CLIMATE PACKAGE

 In December 2008 an agreement was reached on the adoption 
of the energy and climate package by the European Parliament and 
the European Council. Key element of the package is the Direc-
tive of the European Parliament and European Council 2009/29/
EC (the so-called Directive EU ETS). It establishes auction system 
as the basic method for distribution of emission allowances in the 
third settlement period i.e. 2013-2020.
 Free emission allowances for the years 2013-2020 for sectors 
threatened by the risk of carbon leakage will be based on emis-
sion benchmarks. Pursuant to the EU ETS Directive, European 
Commission should by December 31, 2010, adopt standardized 
executive regulations concerning the level and manner of free al-
lowance allocations. 
 In 2009 the Government of the Republic of Poland worked 
intensively with the European Commission on EU ETS. 
 Steel sector (NACE 2710) was included in the list of sec-
tors and sub-sectors deemed to be threatened by the risk of 
carbon leakage, as published by the Commission (decision of 
December 24, 2009) . 

CLIMATE CHANGE CONVENTION

 The climate summit in Copenhagen (December 7-18, 2009), ba-
sed on a special procedure, approved the agreement on environmental 
changes. According to this Copenhagen Accord, industrialized coun-
tries will offer financial support to developing countries to help them 
adjust themselves to climate changes. The summit did not adopt any 
agreements on the reduction of CO2 emissions after 2012. The state-
ment adopted was limited to information that activities taken to reduce 
emissions should be sufficient to prevent the increase of global tempe-
rature above 2oC till 2050, as compared to the pre-industrial era. 
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 Uczestnicy szczytu będą się starali do końca 2010 roku zakoń-
czyć prace nad uzgodnieniem nowego paktu klimatycznego, który 
zastąpi Protokół z Kioto. Sprawa będzie kontynuowana w Meksy-
ku, podczas konferencji COP 16, w listopadzie 2010 roku. 

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH I PYŁOWYCH

 W strukturze zanieczyszczeń gazowych emitowanych w przemyśle 
stalowym, największy udział stanowi emisja CO2 (98,1%). Emisje po-
zostałych gazów: NO2, SO2, CO stanowią około 1,9%, (rys. 19).
 

 W 2009 r. średni wskaźnik emisji pyłów wyniósł 0,41 kg/na 
tonę stali surowej (średnia dla stalowni elektrycznych i konwerto-
rowych) (rys. 20). Emisja pyłów w krajowym hutnictwie stalowym 
maleje z każdym rokiem. W 2009 r. średnia emisja pyłów na tonę 
stali surowej była niższa o 26,3% od zarejestrowanej w 2008 r.

Rysunek 19. Emisja SO2, NO2, CO [kg] i CO2 [tony] na tonę stali surowej w latach 2005-2009
Figure 19. Emission SO2, NO2, CO [kgs] and CO2 [mt] per metric tone of crude steel from 2005 to 2009

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

 Summit participants will try to finalize works on the new clima-
te package by the end of 2010. It will replace the Kyoto Protocol. 
The issue will be further discussed in Mexico at COP 16 conferen-
ce in November 2010. 

GAS AND DUST EMISSIONS

 CO2 emissions have the largest share (98.1%) of all gas emis-
sions from the steel industry. Emissions of other gases: NO2, SO2, 
CO represent approx 1.9%, (Fig. 19).
 

 In 2009 average dust ratio was 0.41 kgs/mt crude steel (ave-
rage for EAF and BOF operations) (Fig. 20). Dust emissions in the 
domestic steel industry fall every year. In 2009, average dust 
emission per one ton of crude steel was lower by 26.3% than 
those reported in 2008.
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 W 2009 r. ilość zanieczyszczeń pyłowych zatrzymanych w urzą-
dzeniach oczyszczających wyniosła 254 tys. ton. Zmianę wielkości 
zanieczyszczeń pyłowych, zatrzymanych w urządzeniach oczysz-
czających w kg/ tonę stali na tle produkcji w latach 2005-2009, 
przedstawiono na rys. 21.

GOSPODARKA WODNA

 Zapotrzebowanie na wodę przedsiębiorstwa sektora stalowego 
pokrywają, w większości z własnych ujęć. Straty wody z każdym 
rokiem maleją. Ilość wody zużywanej do realizacji produkcji w hut-
nictwie stalowym przedstawiono na rys. 22.

Rysunek 20. Emisja pyłów w latach 2005-2009 [kg/ tonę stali surowej]
Figure 20. Dust emission in steel industry from 2005 to 2009 [kg/ mt crude steel]

Rysunek 21. Ilość pyłów zatrzymanych w latach 2005-2009 [kg/ tonę stali surowej] 
Figure 21. Dust emissions captured from 2005 to 2009 [kgs/ mt crude steel] 

Źródło/ Source: HIPH

 In 2009 Dust emissions captured by dedusting devices amo-
unted to 254 k mt. Changes to dust emissions captured by de-
dusting devices in kgs/ton steel against production in the period 
2005 - 2009 are shown in Fig. 21.

WATER MANAGEMENT

 Steel companies cover their water needs mostly from their 
own water intakes. Water losses keep decreasing every year. 
Water volumes used for steel making processes in steel industry 
are shown in Fig. 22.

Uwaga. Mniej pyłów emitowanych w przemyśle stalowym to efekt stosowania coraz lepszych materiałów wsadowych w produkcji/  Note. Less dust emitted in steel production processes is due to better grades of raw materials. 
Źródło/ Source: HIPH
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ŚCIEKI

 Ścieki hutnicze odprowadzanie są wyłącznie w systemie osad-
ników i separatorów. Od 2008 r. wszystkie ścieki poddawane są 
oczyszczeniu (rys. 23).

ODPADY 

 W 2009 r. w strukturze odpadów największy udział stanowił żużel sta-
lowniczy i wielkopiecowy (ok. 48%), zgorzelina walcownicza około 4% a 
materiały ogniotrwałe ok. 1%. Odzyskowi poddano 93% odpadów a pozo-

Rysunek 23. Gospodarka ściekami w zakładach sektora stalowego w latach 2005-2009 [tys. m3]
Figure 23. Management of effluents in steel plants from 2005 to 2009 [th. cubic m]

Rysunek 22. Zużycie wody w przemyśle stalowym w latach 2005-2009 [tys. m3]
Figure 22. Water volume consumption in steel industry from 2005 to 2009 [th. cubic m] 

Źródło/ Source: HIPH

Źródło/ Source: HIPH

WASTE WATER
 
 Steel industry waste water is discharged only to sediment 
traps and separators. Since 2008 all waste water has been un-
dergoing treatment (Fig. 23).

WASTE 

 Steelmaking and slag had the biggest share in waste structure 
in 2009 (approx. 48%), mill scale approx 4%, and refractory 
materials approx. 1%. 93% of waste was recycled, and the re-
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maining part was neutralized of temporarily stored. Waste mana-
gement in industrial plants was presented in table 7.

OWNERSHIP STRUCTURE

 In 2009, the ownership structure in domestic steel industry 
did not change. Fig. 26 presents sector’s ownership structure as 
per maximum crude steel production capacity.

stałą ich część unieszkodliwiono lub czasowo zmagazynowano. Gospodarkę 
odpadami w zakładach przemysłowych przedstawiono w tabeli 7.

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

 W 2009 r. struktura własnościowa w krajowym hutnictwie nie 
zmieniła się. Na rys. 26 została przedstawiona struktura własnościo-
wa sektora wg maksymalnych mocy produkcyjnych stali surowej.

Tabela 7. Gospodarka odpadami w zakładach sektora stalowego w latach 2005-2009 
Table 7. Waste management in 2005 through 2009

Rysunek 25. Struktura odpadów w sektorze hutnictwa żelaza i stali w 2009 r.
Figure 25. Waste products generated in the iron and steel sector in 2009

Rysunek 26. Struktura własnościowa hutnictwa żelaza i stali w Polsce w 2009 r. (wg maksymalnych mocy produkcyjnych stali surowej) [%]
Figure 26. Ownership structure of iron and steel sector in Poland 2009 (by maximum crude steel production capacities) [%]

WYSZCZEGÓLNIENIE/ DESCRIPTION
[tys. ton/ k mt]

2005 2006 2007 2008 2009
Odpady ogółem w tym/ Total waste of which: 4 219 4 945 6 010 4 418 3 729
-poddane odzyskowi/ recovered 2 985 3 886 4 997 3 684 3 474
-unieszkodliwione/ disposed 719 755 830 134 209
-magazynowane czasowo/ temporarily stored 515 304 183 601 43
Odpady dotychczas składowane/ waste products stored so far 58 796 58 888 55 542 47 817 45 034

Źródło/ Source: HIPH

Źródło/ Source: HIPH



33



3434

SYTUACJA NA RYNKU
 
 Sytuacja przemysłu koksowniczego zarówno w Polsce jak i w skali 
globalnej uzależniona jest przede wszystkim od kondycji hutnictwa. 
Około 80% produkowanego w świecie koksu zużywane jest w pro-
cesie wielkopiecowym. Specyfika polskiego koksownictwa polega na 
tym, że ponad połowa produkcji jest przedmiotem eksportu a ten po-
zostaje w ścisłym związku z tym co dzieje się na światowym rynku 
stalowym i koksowniczym.
 Głęboki kryzys przemysłu stalowego sprawił, że 2009 rok był dla 
polskiego koksownictwa okresem trudnym. Nastąpił dramatyczny 
spadek sprzedaży i głęboki spadek cen zbytu koksu. W tej sytuacji 
w pierwszej połowie 2009 roku polskie koksownie były zmuszone do 
zmniejszenia zapasów surowców, znacznego ograniczenia produkcji 
koksu oraz wstrzymania wcześniej rozpoczętych lub planowanych in-
westycji. Potencjał produkcyjny koksowni uległ zmniejszeniu do 9,69 
mln ton (z 11 mln ton w 2008 r.) poprzez wyłączenie części baterii na 
trwale z eksploatacji lub, w okresie największego kryzysu, czasowo zo-
stały zatrzymane baterie w stanie „na gorąco”. W sytuacji załamania 
na rynku stali oraz spadku sprzedaży koksu producenci węgli kokso-
wych na świecie ograniczyli produkcję, głównie w celu utrzymania cen. 
 W IV kwartale 2009 r. poprawiła się koniunktura na koks. Mię-
dzynarodowy rynek koksu wielkopiecowego, po okresie odczuwalnego 
załamania, zaczął wykazywać oznaki wzrostu. Koncerny zaczęły od-
budowywać zapasy uruchamiając kolejne wielkie piece, wyłączone w 
okresie kryzysu, oraz zwiększając wykorzystanie mocy produkcyjnych 
pieców pracujących. Sygnały o poprawie popytu u kluczowych odbior-
ców, dały podstawę do intensyfikacji produkcji koksu. 

ORGANIZACJA I STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA

 W 2009 r. przemysł koksowniczy w Polsce dysponował 25 czynny-
mi bateriami koksowniczymi o łącznej zdolności produkcyjnej 9,69 mln 
ton/rok w 7 koksowniach: 

 • Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. w Zdzieszowicach 
(8 baterii), 
 • Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. w Wałbrzychu 
(5 baterii), 

MARKET SITUATION

 Situation on the coke market, both in Poland and globally, 
depends primarily on the condition of the steel industry. Approx. 
80% of coke produced globally is used in the blast furnace pro-
cesses. The specificity of the Polish coke industry is in that more 
than half of the production is exported, and such development 
is closely related to the situation on the global steel and coke 
markets.
 Unprecedented crisis on the steel market in 2009 badly hit 
the Polish coke industry. There was a dramatic drop in sales 
and selling price of coke. Consequently, the first half of 2009 
saw Polish coke plants forced to de-stock raw materials, to si-
gnificantly reduce coke output, and to put on ice investments 
in progress or those planned for implementation. The produc-
tion capacity of the coke plants dropped to 9.69 M mt (from  
11 M mt in 2008) by shutting down or hot idling some batteries 
during the most severe crisis times. Due to the slump and drop 
in coke sales, coking coal producers all over the world reduced 
their production volumes, mostly to uphold prices. 
 Economic situation for the coke industry improved in Q4 
2009. International market of BF coke started showing signs 
of growth after a dramatic slump. Concerns started rebuilding 
stocks, and put in operation blast furnaces which were shut 
down during the crisis; they also increased the capacity of fur-
naces that were in operation. Signals indicating improvements 
in demand from key customers were a reason for stepping up 
coke turn-out. 

ORGANIZATION AND OWNERSHIP STRUCTURE

 In 2009, Polish coke industry operated 25 active coke batte-
ries of the total production capacity of 9.69 M mt/year, in 7 coke 
plants: 

 • Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. in Zdzieszowice 
(8 batteries), 
 • Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. in Wałbrzych 
(5 batteries), 
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 • Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej (4 baterie), 
 • Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A. w Zabrzu (4 baterie), 
 • ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie (1 bateria), 
 • Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. w Częstochowie (2 ba-
terie), 
 • CARBO-KOKS Sp. z o.o. w Bytomiu (1 bateria). 

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ KOKSU 

 W 2009 r. Polska uplasowała się na dziewiątym miejscu wśród 
producentów koksu na Świecie i na pierwszym miejscu w UE. Globalny 
handel koksem w 2009 r. szacowany na 13,2 mln ton był mniejszy o 
60% w porównaniu z odnotowanym w 2008 r. Największym eksporte-
rem koksu w 2008 r. były Chiny (40% udział w rynku), lecz w 2009 r.  
eksport chiński stanowił tylko 3% światowego handlu koksem. W tej 
sytuacji Polska stała się światowym liderem w eksporcie koksu (36% 
udział w globalnym eksporcie). 
 Produkcja koksu w Polsce w 2009 r. wyniosła 6,95 mln ton i była o 
29% niższa od poziomu produkcji odnotowanej w 2008 r. W 2009 r.  
wyeksportowano 4,6 mln ton. Wielkość produkcji i eksportu koksu w 
latach 2007-2009 przedstawiono w tabeli 8.

 W najbliższych latach zdolność produkcyjna w Polsce będzie utrzy-
mywać się na poziomie około 9-10 mln ton koksu rocznie.

BAZA SUROWCOWA PRZEMYSŁU  
KOKSOWNICZEGO W POLSCE

 W 2008 roku wyprodukowano w Polsce ponad 12 mln ton węgli 
koksowych, natomiast w 2009 roku zanotowano wydobycie na pozio-
mie 9,8 mln ton (mniejsze o 18%), które nie pokrywało w pełni zapo-

Tabela 8. Produkcja i eksport koksu w latach 2005-2009 [mln ton]
Table 8. Coke production in Poland and exports from 2005 to 2009 [M mt]

Źródło/ Source: Polski Koks S.A.

 • Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. in Dąbrowa Górnicza (4 batteries), 
 • Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A. in Zabrze (4 batteries), 
 • ArcelorMittal Poland S.A. Unit based in Krakow (1 battery), 
 • Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. in Częstochowa  
(2 batteries), 
 • CARBO-KOKS Sp. z o.o. in Bytom (1 battery). 

COKE PRODUCTION AND SALES 

 2009 saw Poland taking 9th position amongst coke produ-
cers world-wide and the leading position in EU. Global sale of 
coke in 2009 estimated at 13.2 million t was by 60% lower as 
compared to 2008 results. China was the biggest coke expor-
ter in 2008 (40% market share), but in 2009 Chinese export 
accounted for only 3% of global coke sales. In this situation 
Poland become the world leader in coke export (36% share 
in global export). 
 Coke production in Poland in 2009 was 6.95 million t and 
was by 29% lower than the production volume recorded in 
2008. 4.6 million t were exported in 2009 . Coke production 
and export in the years 2007-2009 is shown in Table 8. 

 In the coming years, production capacities in Poland will remain 
at the level of approx. 9-10 M mt of coke per year. 

RAW MATERIALS FOR THE COKE  
INDUSTRY IN POLAND 

 Over 12 million t of coking coal was produced in Poland in 
2008, whereas the output in 2009 was at the level of 9.8 million 
t (down by 18%), and did not cover the needs of domestic coke 

ROK/ YEAR 2005 2006 2007 2008 2009
DYNAMIKA/DYNAMICS [%]
2009/2008

produkcja koksu/ coke output 8,4 9,6 10,3 9,8 7,0 -29
eksport/exports 4,2 6,2 6,0 5,6 4,6 -18
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trzebowania krajowych koksowni. Produkcja krajowa uzupełniana była w 
latach 2008 i 2009 importem węgla koksowego z USA, Kolumbii, Czech 
i Australii. Szacuje się, że zasoby krajowe węgla koksowego wystarczą 
na długie lata, niezbędne są jednak bardzo kosztowne inwestycje.

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA 

 Sektor koksowy zanotował w 2009 r. ujemny wynik finansowy.

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 W okresie ostatnich sześciu lat działania proekologiczne w sek-
torze koksowniczym ukierunkowane były na stałe obniżanie emisji do 
atmosfery oraz dostosowanie technologii i rozwiązań do wymogów 
określonych w dokumentach referencyjnych w zakresie najlepszych 
dostępnych technik BAT. Zrealizowano szereg przedsięwzięć proeko-
logicznych w sferze ograniczenia emisji, zarówno w procesie koksowa-
nia, jak również oczyszczania gazu i wód ściekowych. 

INWESTYCJE 

 Nowe i perspektywiczne rynki zbytu wymuszają na polskim kok-
sownictwie konieczność sprostania wymaganiom jakościowym coraz 
to nowych odbiorców. Kryzys zmusił polskich producentów koksu do 
odłożenia w czasie lub zweryfikowania planów inwestycyjnych. 
 Zamierzenia rozwojowe polskich koksowni dotyczą modernizacji 5 i 
budowy 7 nowych baterii koksowniczych: 

 • w ZK Zdzieszowice Sp. z o.o. - budowa 2 baterii w systemie ubija-
nym oraz modernizacja instalacji węglopochodnych, 
 • w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. - dokończenie modernizacji baterii 
nr 1 i modernizacja baterii 2, 3 i 4. 
 • w ArcelorMittal Poland S.A. o/Kraków – modernizacja instalacji 
węglopochodnych.
 • w KK Zabrze S.A. – modernizacja baterii w Dębieńsku.
 • w WZK „Victoria” S.A. – budowa jednej baterii.
 • w Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. – budowa dwóch bate-
rii o łącznej mocy 1,07 mln ton/rok.

 Realizacja w/w zamierzeń rozwojowych uwarunkowana jest do-
stępnością surowca.

plants. In 2008 and 2009 domestic production was supplemen-
ted with coking coal imported from the USA, Colombia, Czech Re-
public and Australia. Domestic coking coal resources are expected 
to last long, however very expensive investments are required.

ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION 

 Coke sector recorded a negative financial result in 2009. 

ENVIRONMENTAL PROTECTION 

 In the last six years, pro-environmental initiatives in the coke 
sector were aimed at continuous reduction of air emissions and 
at adapting processes and technologies to requirements specified 
in BAT (Best Available Techniques) reference documents. A series 
of pro-environmental projects aimed at emission reduction were 
implemented with respect to the coking process, and gas and 
waste water treatment operations. 

INVESTMENTS 

 New and future outlets force Polish coke industry to make an effort 
to satisfy quality requirements of new customers.  Crisis forced Polish 
producers of coke to postpone or verify investment plans. 
 Development strategy of Polish coke plants involves modernization 
of 5 batteries and construction of 7 new coke batteries: 

 • ZK Zdzieszowice Sp. z o.o. - construction of 2 stamping-type bat-
teries and modernization of coal by-products recovery installations, 
 • Koksownia Przyjaźń sp. z o.o. - completion of the modernization of 
battery no. 1 and modernization of batteries 2, 3 and 4. 
 • ArcelorMittal Poland S.A., Kraków Unit – modernization of coal by-
products recovery installations.
 • KK Zabrze S.A. – modernization of the battery at Dębieńsko.
 • WZK „Victoria” S.A. – construction of one battery.
 • Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. – construction of two 
batteries of the total capacity of 1.07 million t/year. 

 Fulfillment of the development plans depends on the availability 
of raw materials. 
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 Przemysł materiałów ogniotrwałych w Polsce jest przemysłem nowo-
czesnym technologicznie. Światowy kryzys gospodarczy w 2009 r. wy-
warł swoje piętno na wielu gałęziach przemysłu użytkujących materiały 
ogniotrwałe, w konsekwencji czego spadło wyraźnie zapotrzebowanie na 
te materiały. Już w czwartym kwartale 2008 r. uwidoczniły się skutki 
kryzysu, pogłębiającego się zwłaszcza w pierwszej połowie 2009 r. W dru-
giej połowie roku dało się odczuć lekkie ożywienie, zwłaszcza w ostatnich 
miesiącach. Podobne, pozytywne symptomy obserwowano od połowy 
2009 r. w całym europejskim przemyśle materiałów ogniotrwałych, co 
potwierdza silne powiązanie gospodarki krajowej i krajowych producen-
tów materiałów ogniotrwałych z gospodarką światową. 
 Relacje w handlu międzynarodowym w 2009 r. potwierdzają silną 
pozycje krajowych producentów. W handlu zagranicznym utrzymywał 
się dodatni bilans wymiany zarówno pod względem ilościowym jak i war-
tościowym. Ilościowo wolumen eksportu przekraczał import materia-
łów ogniotrwałych o ok. 33% (odpowiednio ok. 100 tys. ton i ok.  
77 tys. ton) a wartościowo o ponad 50% (ok. 118 mln Euro i ok. 
57 mln Euro odpowiednio).
 Przemysł stalowy jest głównym użytkownikiem materiałów ogniotrwa-
łych, dlatego sytuacja w hutnictwie żelaza i stali miała istotny wpływ na 
sprzedaż i kondycję producentów materiałów ogniotrwałych. Sprzedaż 
wyprodukowanych w Polsce materiałów ogniotrwałych dla odbiorców 
krajowych i zagranicznych, reprezentujących przemysł stalowy wyniosła 
ok. 70%. Spadek produkcji stali, który szczególnie w Polsce był znaczny, 
odbił się niekorzystnie na wielkości produkcji materiałów ogniotrwałych.
 Rok 2009 to również okres intensywnych działań przedsiębiorstw 
przemysłu materiałów ogniotrwałych w sprawach dotyczących REACH 
i handlu emisjami w perspektywie lat 2013-2020, których celem jest 
wypracowanie wspólnego stanowiska producentów, odnoszącego się do 
regulacji wprowadzonych przez Komisje Europejską tak, aby maksymalnie 
ograniczyć ich wpływ na wzrost kosztów i zmniejszenie konkurencyjności 
producentów.

ORGANIZACJA I STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

 Krajowy przemysł materiałów ogniotrwałych w Polsce jest w pełni pry-
watny. Tworzą go cztery duże i cztery mniejsze przedsiębiorstwa.

 The refractory business in Poland uses modern technology. 
Global economic crisis in 2009 had its impact on a number 
of sectors using refractories, in consequence the demand for 
refractories fell considerably. Consequences of the crisis were 
visible already in Q4 2008, situation worsened in the first half 
of 2009. There was a slight recovery in the second half of the 
year, particularly in the last months.  Similar positive signals 
were visible in the second half of 2009 in the entire Europe-
an refractory industry which confirms a strong link between 
domestic economy and domestic refractory producers with 
global economy.  
 2009 relations in international trade confirm the strong 
position of domestic producers. Foreign trade balance was po-
sitive, both quantity-wise and value-wise. Export volume exce-
eded the volume of refractories imported by approx. 33%; 
(100 k mt and 77 k mt respectively), while its value was over 
50% higher (approx. EURO 118 million and approx. EURO 57 
million, respectively).
 Steel industry is the main consumer of refractories, therefo-
re the situation in the steel and iron industry had a significant 
impact on the sale and situation of refractory producers.  Sa-
les of Poland-manufactured refractory products to domestic and 
foreign steel customers was approx. 70%. Drop in steel sales, 
particularly considerable in Poland, had a negative impact on the 
production volume of refractories.
 2009 was also a period of intense activity of companies ope-
rating in the refractory sector concerning REACH and emission 
trading in the period 2013-2020. The purpose was to develop a 
common stance of all producers towards regulations implemen-
ted by the European Commission so as to reduce their impact on 
cost increase and decrease of producers’ competitiveness to the 
biggest possible extent.

ORGANIZATION AND OWNERSHIP STRUCTURE

 The domestic refractory business in Poland is fully private.  
It encompasses four big and four smaller companies.
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Duże zakłady to:
 • Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. w Ropczycach (kapitał 
krajowy, spółka giełdowa)
 • Vesuvius Poland Materiały Ogniotrwałe Sp z o.o. w Skawinie 
(Grupa Vesuvius) – największy zakład w grupie. W wyniku po-
łączenia w 2008 r. grupy Vesuvius z Foseco, należący do tej 
ostatniej zakład w Gliwicach został włączony do skawińskiego 
zakładu Vesuviusa.
 • Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych Komex  
Sp z o.o. w Krakowie (Grupa AcelorMittal)
 • Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów S.A. w Żarowie (85% ka-
pitał krajowy + 15% kapitał norweski)

Pozostałe, mniejsze spółki produkcyjne sektora to:
 • Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A.  
w Chrzanowie (kapitał krajowy, Z.M. Ropczyce) 
 • Tabex Ostrowieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych  
Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim (kapitał krajowy)
 • Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. w 
Bolesławcu (kapitał krajowy)
 • Górbet Sp. z o.o. w Trzebini (kapitał krajowy).

 W zakresie małogabarytowych elementów ceramicznych oraz 
mas i betonów ogniotrwałych producentem jest również Oddział 
Materiałów Ogniotrwałych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowla-
nych (dawniej Instytut Materiałów Ogniotrwałych) w Gliwicach.
 Pozostałe kilka małych zakładów wytwarza materiały niewypa-
lane, których łączna produkcja nie przekracza 1% ogólnej ilości 
produkowanych w Polsce materiałów ogniotrwałych.

PRODUKCJA I HANDEL

 Rok 2009 był w większości zakładów okresem realizacji szeregu 
działań w sferze organizacji, związanych ze spadkiem zapotrzebo-
wania na materiały ogniotrwałe. Poza ofertą standardową polscy 
producenci rozpoczęli produkcję wyrobów niszowych, stanowiących 
uzupełnienie ofert największych światowych firm. W 2009 r. do-
skonalili systemy współpracy z przemysłami użytkującymi materiały 
ogniotrwałe. Niektórzy z producentów są w stanie zapewnić swoim 

Big plants:
 • Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. in Ropczyce (Polish capi-
tal, listed company),
 • Vesuvius Poland Materiały Ogniotrwałe Sp. z o.o. in Skawina 
(Vesuvius Group) – Group’s largest plant. As a result of the 
2008 merger of Vesuvius Group and Foseco, the plant in Gli-
wice owned by the latter was merged with the Vesuvius plant 
in Skawina. 
 • Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych Komex Sp. z o.o. 
in Kraków (AcelorMittal Group),
 • Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów S.A. in Żarów (85% Po-
lish capital + 15% Norwegian capital),

Other smaller production sites in this sector: 
 • Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A.  
in Chrzanów (Polish capital, Z.M. Ropczyce) 
 • Tabex Ostrowieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. 
in Ostrowiec Świętokrzyski (Polish capital),
 • Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o.  
in Bolesławiec (Polish capital),
 • Górbet Sp. z o.o. in Trzebinia (Polish capital).

 As for small-size refractory elements and castables and con-
cretes, the list of manufacturers includes also Refractory Unit of 
the Institute of Refractories and Construction Materials in Gliwi-
ce (formerly Refractories Institute).
 There are some other smaller manufacturing sites producing 
unburnt materials, total output of which does not exceed 1% of 
total volume of refractories produced in Poland.

PRODUCTION AND TRADE

 2009 was a period during which most plants implemented a 
number of organizational projects related to the decrease in the 
demand for refractories. Apart from the standard offer, Polish 
manufacturers also started producing niche products supplemen-
ting offers of the biggest global companies. In 2009 refractory 
producers improved cooperation with refractory-consuming indu-
stries. Some producers are able to offer their clients full scope of 



40

klientom pełny serwis, począwszy od projektowania do pełnego wy-
konawstwa, utrzymywania niezbędnych zapasów i rozliczeń. 
 Działania w sferze inwestycyjnej koncentrowały się głównie na 
sfinalizowaniu wcześniej rozpoczętych działań w tym zakresie. Za-
kończono inwestycje modernizacyjne w PMO Komex. 
 Produkcja materiałów ogniotrwałych w 2009 r. wyniosła 
234,7 tys. ton i była o 77,8 tys. ton  niższa niż w roku poprzed-
nim. Strukturę produkcji przedstawiono w tabeli 9.
 Eksport materiałów ogniotrwałych wyniósł ok. 100 tys. ton 
i był o ok. 18% niższy niż w roku 2008. Pod względem warto-
ściowym zanotowano wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 
ok. 1%, co wskazuje na fakt, że w eksporcie dominowały produkty 
zaawansowane technologicznie, o wysokim stopniu przetworzenia, 
których cena znacznie przekraczała ceny wyrobów importowanych. 
 Import materiałów ogniotrwałych w 2009 r. był o 25% ilo-
ściowo i o 12% wartościowo niższy niż w 2008 r. Średnia cena 
wyrobów importowanych była znacznie niższa niż wyrobów eks-
portowanych z Polski, co oznacza, że przedmiotem importu były 
wyroby tańsze, często niższej jakości.
 Znaczący jest fakt utrzymywania się dodatniego bilansu w 
handlu zagranicznym materiałami ogniotrwałymi i pogłębienia się 
dysproporcji pomiędzy eksportem i importem na korzyść tego 
pierwszego, pomimo kryzysu gospodarczego. Świadczy to dobrze 
o skuteczności podejmowanych działań proeksportowych jak i po-
zycji producentów na rynku krajowym.

Tabela 9. Struktura produkcji materiałów ogniotrwałych w Polsce w 2009 r.
Table 9. Refractory output breakdown in Poland in 2009

services, starting with design works to performance, maintaining 
necessary stock and settlement. 
 Investment projects focused mainly on finalizing actions laun-
ched in this scope beforehand. Modernization projects in PMO 
Komex were finalized. 
 Production of refractories in 2009 was 234,7 k mt, down 
77,8 k mt versus the previous year. Product structure is shown 
in Table 9. 
 Refractories exports were at the level of approximately 
100,000 t, down ca. 18% as against 2008. Value-wise, growth 
of approx. 1% was recorded against the previous year which 
shows that export was dominated by highly processed technolo-
gically advanced products, the price of which was higher than the 
price of imported products.  
 Refractories imports in 2009 were down 25% (volume) and 
12% (value) as compared to 2008. Average price of imported 
products was much lower than that of products exported from 
Poland implying that imports involved cheaper products of lower 
quality.
 Notably, the positive foreign-trade balance in refracto-
ries was maintained, and the difference between exports 
and imports grew in favor of exports despite economic 
crisis. Thus, the effectiveness of pro-export activities is 
confirmed as is the position of producers on the domestic 
market.

RODZAJ MATERIAŁU/ REFRACTORY PRODUCT PRODUKCJA [tys ton]  
OUTPUT [k mt]

UDZIAŁ [%]/
PERCENTAGE [%]

Materiały nienormowane/ unshaped material 74,5 31,8
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krzemionkowe/ silica  1,7 0,7
szamotowe/ fire-clay 45,6 19,4
wysokoglinowe/ high-aluminium 31,3 13,3
zasadowe/ basic 78,1 33,3
izolacyjne/ insulation 2,5 1,1
specjalne/ specialty 1,0 0,4

RAZEM/ TOTAL 234,7 100,0
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 Krajowe uczelnie techniczne, instytuty branżowe, ośrodki 
badawczo-rozwojowe oraz biura projektowe dysponują ogrom-
nym potencjałem w sferze udoskonalania istniejących techno-
logii i wyrobów, równolegle - skuteczność transferu wyników 
prac badawczych do gospodarki jest ciągle mniejsza niż chciałby 
biznes. 
 Po obydwu stronach daje się więc zauważyć istnienie tzw. 
„luki oczekiwań”. Firmy szukają prorynkowych kompleksowych 
rozwiązań na wysokim poziomie technologicznym aby zwiększyć 
swoją konkurencyjność, z kolei uczelnie i ośrodki badawczo-ro-
zwojowe – starają się przedstawić swoją silną ofertę w za-
kresie badań podstawowych i dydaktyki, mniej przejmując się 
potencjałem rynku.
 Kompromisem mogłyby być więc wspólne z przedsiębior-
stwami realizacje projektów badawczych przez uczelnie lub 
JBR-y w ramach zespołów interdyscyplinarnych bądź konsor-
cjów uczelniano - przemysłowych.  Pozwoliłoby to na uzyskanie 
renty finansowej z tzw. związku „merytorycznej doskonałości z 
opłacalnością ekonomiczną”, jak też - na aktualizację wiedzy w 
zakresie ofert i potrzeb każdej ze stron. 
 W ramach przemysłu hutniczego wielką nadzieję pokładaliśmy 
w Polskiej Platformie Technologicznej Stali (PPTS) utworzonej 
w 2005 r. Mimo ewidentnych osiągnięć PPTS, istnieje nadal 
potencjał w zakresie adaptacji sprawdzonych rozwiązań ofero-
wanych przez środowisko R&D dla krajowych przedsiębiorstw.  
Potrzebna jest bardziej skuteczna popularyzacja propozycji na-
ukowych i badawczo-rozwojowych przed środowiskiem gospo-
darczym, do którego są one adresowane i większa umiejętność 
prezentacji potrzeb przemysłu. 
 Izby gospodarcze, stowarzyszenia czy fundacje jako organi-
zacje branżowe tworzą właściwe forum dla prezentacji potrzeb 
przemysłu a organizowane przez nie fora dyskusyjne, konferen-
cje, warsztaty, wystawy i targi -  miejsce na popularyzację 
ofert uczelni technicznych oraz ośrodków R&D. 
 Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa jest zaszczycona człon-
kostwem krajowych uczelni technicznych i ośrodków badawczo-
rozwojowych oraz biur projektowych w Izbie, daje to jej możliwość 

Domestic technical schools, industry-related institutes, re-
search & development centrem and design/engineering facili-
ties, all feature a vast potential to provide improvements to 
extant processes and products – yet, at the same time, the 
transfer efficiency of R&D outcomes to business is still far 
from what otherwise business would wish to have. 
 Both sides discern, indeed, what might be termed an expec-
tations gap. Companies look for pro-market complex solutions 
at a high technological level to improve their competitive po-
sition.  Higher education institutions and R&D centers, on the 
other hand, place more emphasis on their strengths as re-
gards fundamental research and learning capabilities, and less 
emphasis on market potential.
 Joint implementation of R&D projects between enterpri-
ses and  higher education institutions and R&D centres could 
provide a trade-off as part of interdisciplinary teams, or edu-
cational and industrial consortia. Thus, financial advantage 
might be gained through combined knowledge excellence with 
profitability plus updated insights into needs and capabilities 
of each party. 
 Steel sector used to place a lot of faith in the Polish Steel 
Technological Platform (PPTS) set up in 2005. Despite visible 
achievements, there is still enough room  for the Platform to 
apply proven solutions, or those proposed by R&D centers to 
domestic companies (including steel companies). 
 Thus, the ability is required to successfully popularize 
scientific and R&D proposals amongst the target business 
community.  Equally, industry must be more vocal in making 
its needs perceived. 
 Chambers of commerce, associations and foundations/en-
dowments provide a suitable platform for highlighting industry  
needs, with discussion fora, conferences, workshops, fairs and 
exhibition events as best venues for promoting  of what engi-
neering schools and R&D institutes have to offer. 
 Polish Steel Association is privileged to have the mem-
berships by the country’s premiere engineering schools and 
R&D facilities and design offices since know-how and rese-
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uczestnictwa w systemie transferu technologii i wyników badań 
naukowych do ich praktycznego zastosowania w produkcji hutni-
czej i w innych przemysłach powiązanych z sektorem stalowym.  
 Przemysł stalowy i powiązane z nim gałęzie przemysłu, po-
przez innowacje techniczne oraz doskonalenie zarządzania 
znacząco wzmacniają strukturę swoich przedsiębiorstw. Uru-
chamiając instalacje o zaawansowanych technologiach i zwięk-
szając efektywność huty i przedsiębiorstwa z nimi powiązane 
poprawiają swoją elastyczność w reagowaniu na zmiany i ocze-
kiwania rynku. Nie mniej wciąż potrzebne są coraz bardziej za-
awansowane prace badawczo-rozwojowe, które powaliły by:

 • poprawić efektywność energetyczną w hutnictwie 
 • zaradzić problemom wynikającym z pogarszania się  
np. jakości złomu, 

 • poszrzyć własności użytkowe stali poprzez modyfikację jej 
struktury, 
 • upowszechnić stosowanie technologii opartych na obróbce 
cieplno- chemicznej 

oraz 
 •prace, których wyniki będą wspierały przyszły rozwój hutnic-
twa w harmonii z normami  środowiskowymi.

 Stal jest bazowym tworzywem rozwoju gospoda-
rek w XXI wieku. Polska gospodarka jest jedną z najle-
piej rozwijających się w regionie. Wzrost Produktu Kra-
jowego Brutto licząc od 2000 roku przekroczył 30%. 
Prognozy dalszego rozwoju też są optymistyczne.   
 W latach 2007-2013 Polska otrzyma z budżetu Wspólno-
ty, w ramach funduszy UE, znaczące wsparcie finansowe. To 
ogromna szansa na unowocześnienie naszej gospodarki i kon-
tynuację jej zrównoważonego rozwoju w nadchodzących latach. 
Wdrażaniu podstaw finansowego wsparcia Wspólnotowego 
służą Programy Operacyjne, m.in.: Innowacyjna Gospodarka, 
Infrastruktura i Środowisko oraz Kapitał Ludzki. 
 Środowisko naukowe może i powinno odgrywać rolę stymu-
latora wielu inicjatyw w ramach tych Programów. Pożądana 
jest jego obecność przy wyborze i hierarchizacji priorytetów 
sektorowych i międzysektorowych. 

arch transfers are enabled for practical applications in steel 
and related industries.  
 Domestic steel industry and interrelated sectors 
signif icantly improve their member companies’ struc-
tures through technological innovations as wel l  as 
improved management techniques. With cutting-edge 
faci l it ies and stepped-up eff ic iencies, steel operators 
and related businesses wax more f lexible in their re-
actions to market changes and expectations. However, 
further R&D efforts are necessary which would make it 
possible to: 

 • increase power efficiency in steel industry, 
 • solve problems related to deteriorating quality, e.g. of 
scrap,

 • increase the usable properties of steel by modifying steel 
structure, 
 • extend the use of technologies based on heat and chemical 
treatment  

and 
 •enable works facil itating future growth of iron and 
steel industry in harmony with environmental stan-
dards.

 Steel is a basic growth material for 21st century econo-
mies. Polish economy is one of the fastest growing in the 
region. GDP growth has surpassed 30% since 2000. Future 
growth prospects are bright, too. 
 From 2007 to 2013 Poland is to receive a huge financial 
support through EU structural funds, an enormous opportuni-
ty to fast-track economical advantage and sustainable growth 
for coming years. Underlying instruments of support are the 
Operating Programs, e.g.: Innovative Business, Infrastructure 
and Environment, and ESF. 
 Research community can and should stimulate various 
initiatives stemming from such Programs. It is required to 
select and prioritize sectoral and inter-sectoral projects. 
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 W ramach działań wieloletnich, opracowywania i wdraża-
nia propozycji naukowych i badawczo-rozwojowych, zarówno 
w sferze technologii jak też materiałów i wyrobów, stano-
wią ważne wsparcie i uzupełnienie strategii zrównoważone-
go rozwoju całego krajowego przemysłu. Przemysł wysokich 
technologii nie wymaga dużej ilości surowców i charaktery-
zuje się szybszymi zyskami niż tradycyjne gałęzie przemysłu. 
Gałęzie przemysłu określanego jako hi-tech produkują arty-
kuły odznaczające się nadrzędnym przeznaczeniem i znajdu-
ją zastosowanie we wszystkich dziedzinach naszego życia.  
W związku z dużym naciskiem konkurencji, instytucje naukowe 
są angażowane w opracowywanie nowych rozwiązań techno-
logicznych, których celem jest wykorzystywanie najnowszych 
odkryć nauki i techniki w wytwarzaniu produktów hi-tech.  
 Ale projekty badawcze z zakresu badań stosowanych są pro-
jektami wysokonakładowymi. Dla ich skutecznej realizacji po-
trzebny jest partner, który potrafi wyłożyć pieniądze na ich 
realizację. Takimi partnerami mogą być prywatni inwestorzy, 
poszukujący nowoczesnych technologii, które pozwolą na roz-
wój i podniesienie innowacyjności ich fabryk i produktów. 
 Przedsiębiorstwa przemysłu hi-tech są również najlepszym 
miejscem zatrudnienia wykwalifikowanej kadry technicznej, za-
równo w działach produkcyjnych jak również w dystrybucji i 
serwisie sprzedanych już produktów. 

 As part of long-term activit ies, working out and 
implementing scientif ic and R&D proposals both in 
terms of processes and materials and products re-
present an important back-up and supplement to 
sustainable development strategies of the entire in-
dustry of Poland. High-technology business does not 
require many raw materials and brings quicker re-
turns than brick-and-mortar sectors. Hi-tech del ivers 
products of superior appl ications to al l  ways of l i fe.  
Due to high competit ive pressures, research faci l it ies 
are retained to develop new processes and technolo-
gies to uti l ize latest scientif ic discoveries to hi-tech 
products.  
 But appl ied research projects are costly so their im-
plementation needs a partner who can provide required 
funds. Such partners might be private investors on the 
search for novel technologies which could grow and 
leverage the innovative posit ion of their factories and 
products. 
 Hi-tech enterprises are, equal ly, best place to em-
ploy highly ski l led engineering talent both at product 
manufacturing and distribution and sales service. 
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ArcelorMittal Poland S.A.
al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza

PRODUKCJA SUROWCOWA • WYROBY DŁUGIE • CENTRALA

ArcelorMittal Poland S.A.
ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków

PRODUKCJA SUROWCOWA • WYROBY PŁASKIE

ArcelorMittal Poland S.A.
ul. Niwecka 1, 41-200 Sosnowiec

WYROBY DŁUGIE

ArcelorMittal Poland S.A.
ul. Metalowców 5, 41-600 Świętochłowice

WYROBY PŁASKIE

www.arcelormittal.com/poland

www.arcelormittal.com/poland

www.arcelormittal.com/poland

www.arcelormittal.com/poland
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ArcelorMittal Poland S.A.
ul.Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów

WYROBY PŁASKIE

ArcelorMittal Poland S.A.
ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów

WYROBY DŁUGIE

ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa 

ArcelorMittal Tubular Products Kraków Sp. z o.o.
ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków 

www.arcelormittal.com/poland

www.arcelormittal.com/poland

www.arcelormittal-warszawa.com

www.arcelormittal.com/tubular
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CMC ZAWIERCIE S.A.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

CELSA HUTA OSTROWIEC Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ISD HUTA CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o.
ul. Kucelińska 22, 42-207 Częstochowa

FERROSTAL ŁABĘDY Sp. z o.o.
ul. Zawadzkiego 47, 44-109 Gliwice

www.cmc.com/cmcpoland

www.celsaho.com

www.huta.isd-poland.com

www.ferrostal.com.pl
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HSW – HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH S.A.
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

HUTA BATORY Sp. z o.o.
ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów

HUTA ŁAZISKA S.A.
ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne

HUTA KOŚCIUSZKO S.A.
ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów

www.hsw-hsj.com.pl

www.hutabatory.com.pl

www.hlsili.pl

www.hutakosciuszko.w.interia.pl
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HUTA POKÓJ S.A.
ul. Niedurnego 79, 41-709 Ruda Śląska

Severstallat Silesia Sp. z o.o.
ul. Nowopogońska 1, 41-200 Sosnowiec

BUCZEK – HB ZAKŁAD PRODUKCJI RUR Sp. z o.o.
ul. Nowopogońska 1, 41-200 Sosnowiec

GCB CENTROSTAL – BYDGOSZCZ S.A.
ul. Srebrna 12, 85-461 Bydgoszcz

www.hutapokoj.eu

www.severstallat-silesia.pl

www.buczek-hb-zpr.com

www.centrostal.pl
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HUTA ŁABĘDY S.A.
ul. Zawadzkiego 45, 44-109 Gliwice

ZAKŁAD WALCOWNICZY PROFIL S.A.
ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

VIRMET Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 3, 24-220 Niedrzwica Duża

CORUS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Piastowska 7, 40-005 Katowice

www.hutalab.com.pl

www.zwprofil.pl

www.virmet.com.pl

www.corus.pl
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ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.
ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.
ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce

CHRZANOWSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH S.A.
ul. Kolonia Stella 30, 32-501 Chrzanów

PEDMO S.A.
ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy

www.pmo-komex.pl

www.ropczyce.com.pl

www.chzmo.pl

www.pedmo.com.pl
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CENTRALA ZAOPATRZENIA HUTNICTWA S.A.
ul .J.Lompy 14, 40-955 Katowice

AGENCJA HANDLOWA CENTROSTAL S.A.
ul. Wita Stwosza 7, 40-954 Katowice

POLSKI KOKS S.A.
ul. Gawronów 22, 40-527 Katowice

WOBI – STAL Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

www.czh.pl

www.centrostal.biz.pl

www.polskikoks.pl

www.wobistal.pl
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BIPROMET S.A.
ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice

BIPROSTAL S.A.  
FIRMA INŻYNIERYJNO-KONSULTINGOWA
ul. Królewska 57, 30-081 Kraków

PSI PRODUKTY I SYSTEMY INFORMATYCZNE Sp. z o.o. 
ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań

LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 41 a, 31-864 Kraków

www.bipromet.pl

www.biprostal.com.pl

www.psipolska.com

www.linde-gaz.pl
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Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica 
ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH CIBEH S.A.
ul. Franciszkańska 29-31, 40-708  Katowice

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „HERMEX” 
Adam Czech
ul. 1 Maja 5, 42-290 Blachownia 

Huta Buczek Sp. z o.o. w upadłości układowej 
ul. Staszica 29, 41-200 Sosnowiec

www.imz.pl

www.cibeh.pl

www.hermex.pl

www.hutabuczek.com.pl
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AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA –  
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA – 
WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ  
I FIZYKI STOSOWANEJ
al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa

POLITECHNIKA ŚLĄSKA – 
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII
ul. Krasińskiego 8 b, 40-019 Katowice

POLITECHNIKA ŚLĄSKA –  
WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY  
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
ul. Konarskiego 18 a, 44-100 Gliwice

www.wmiim.agh.edu.pl

www.wip.pcz.pl

www.wimim.polsl.pl

www.imiib.polsl.pl



57

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO  
I JĘZYKÓW OBCYCH 
ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice

AKADEMICKO-GOSPODARCZE STOWARZYSZENIE HUTNICTWA
ul. Czarnowiejska 66/310, 30-054 Kraków

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW  
OGNIOTRWAŁYCH
ul. Toszecka 99, 44-100 Gliwice

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU 
HUTNICZEGO W POLSCE
ul. Podgórna 4, 40-954 Katowice

www.gallus.pl

www.spmo.gliwice.pl

www.sitph.pl













































Odkuwka wału kOrbOwegO kuta metOdą tr
a crankshaft fOrging made by the tr methOd

Odkuwki prasOwane ObwiedniOwO

Orbitally fOrmed fOrgings

części wykOnane z prOszków spiekanych

parts made Of sintered pOwders

części kształtOwane ObrOtOwO

parts made by rOtary fOrming

Instytut prowadzi prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, usługowe oraz w ramach projektów krajowych i międzynarodowych w zakre-
sie pozahutniczej obróbki plastycznej. Instytut ma doświadczoną i kreatywną kadrę, wspomaganą zaawansowanymi systemami informatycznymi, 
nowczesnym zapleczem naukowo-badawczym, laboratoryjnym i warsztatowym. Gwarancją wysokiej jakości realizowanych badań i prac rozwo-
jowych jest wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2000 oraz Akredytowane Laboratorium Badawcze spełniające wymaga-
nia normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.  

The Institute performs research and development works, implementation ones, renders services and participa-
tes in domestic and international projects on non-metallurgical metal forming. The Institute has well experienced and creati-
ve staff using advanced computer systems and modern scientific and investigation equipment, both in the laboratory and in the work-
shop. High quality of the investigation and development works is ensured by the Quality Management System conforming with 
ISO 9001:2000 and the Accredited Investigation Laboratory meeting the requirements of PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

ZAKRES PRAC INSTYTUTU OBEJMUJE:
• innowacyjne technologie, narzędzia, maszyny i urządzenia m.in. do: 

kucia metodą TR, kucia dokładnego, prasowania obwiedniowego, 
wyciskania, tłoczenia, wyoblania i zgniatania obrotowego, kształ-
towania części o dokładnych wymiarach, z proszków metali, także 
z zastosowaniem nanotechnologii,

• urządzenia mechanizujące i automatyzujące, specjalistyczne gniaz-
da i linie produkcyjne,

• komputerowe projektowanie, modelowanie i symulacje proce-
sów i narzędzi,

• badania struktury i właściwości metali oraz obróbkę cieplną 
 i cieplno-chemiczną części,

• prowadzenie Sekretariatu Komitetu Technicznego Polskiego  
Komitetu Normalizacyjnego nr 299 ds. Technologii i Maszyn do 
Obróbki Plastycznej Metali,

• ocenę zgodności maszyn i urządzeń,
• informację naukowo-techniczną - bazy danych, wydawnictwa 

m.in. „Obróbka Plastyczna Metali”, 
• doradztwo, działalność szkoleniową i promocyjną – organiza-

cję seminariów i Międzynarodowej Konferencji pt. „Konstrukcja  
i Technologia Wytłoczek i Wyprasek”,

• wytwarzanie prototypowych maszyn i urządzeń, produkcję  
doświadczalną części metodami obróbki plastycznej.

OSIĄGNIĘCIA INSTYTUTU:
• licencje sprzedane do wielu krajów świata,
• setki nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, 

maszyn i urządzeń, wdrożonych w przemyśle krajowym i zagra-
nicznym,

• liczne publikacje oraz patenty krajowe i zagraniczne, chroniące  
innowacyjne rozwiązania,

• zrealizowanie ok.20 projektów międzynarodowych i ok.20  
projektów krajowych,

• liczne nagrody indywidualne i zespołowe, wyróżnienia i medale,
• członkostwo w prestiżowych organizacjach, towarzystwach  

i sieciach naukowych,
• status Centrum Doskonałości Instytutu Obróbki Plastycznej.

THE INSTITUTE’S SCOPE OF ACTIVITY INCLUDES:
• innovative technologies, machines and devices for: 

forging by the TR method, net shape forging, orbital forging, 
extrusion, stamping, spinning and flow forming, forming me-
tal powder parts with precision dimensions, including the ap-
plication of nanotechnology,

• mechanizing and automating devices, special centres and pro-
duction lines,

• computer designing, modelling and simulation of processes 
and tools,

• investigation of metal structures and properties as well as heat 
and thermochemical treatment,

• running of the Secretariat of the Committee no. 299 for the 
Metal Forming Technologies and Machines (of the Polish 
Committee for Standardization),

• conformance assessment of  machines and devices,
• scientific and technical information – data bases, publications, 

among others, “Metal Forming” periodical,
• consulting, training and promotion activity – organization of 

seminars and the International Conference on “Design and 
Technology of Drawpieces and Die Stampings”,

• manufacturing of prototype machines and devices, experi-
mental production of parts by the methods of metal forming.

ACHIEVEMENTS OF THE INSTITUTE:
• licences sold  to many countries of the world,
• hundreds of modern innovative technological solutions, ma-

chines and devices implemented in Polish and foreign industry,
• many publications and patents, both in Poland and abroad 

protecting the innovative solutions,
• realization of about 20 international projects and about 

20 domestic ones,
• many individual and team prizes, awards and medals,
• membership in important scientific organizations, societies 

and networks,
• status of the Centre of Excellence of the Metal Forming  

Institute.

INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ 
METAL FORMING INSTITUTE
61-139 Poznań, Poland, ul. Jana Pawła II nr 14, 
Tel.: +4861 657 05 55, Fax: +4861 657 07 21
E-mail: inop@inop.poznan.pl

złOty medal 2009 międzynarOdOwych targów pOznańskich w kategOrii 
„transfer wyników badań naukOwych dO praktyki gOspOdarczej”

 
gOlden medal 2009 Of the pOznan internatiOnal fair in the categOry Of 

“ transfer Of scientific investigatiOn results tO the ecOnOmic practice”

INSTYTUT OBRÓBKI  PLASTYCZNEJ 
w Poznaniu

www.inop.poznan.pl











Międzynarodowe Targi Poznańskie
Poznań International Fair

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. 
Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland
Tel/Phone: +48 61 869 21 64, 
Fax +48 61 869 29 66, 
e-mail: metalforum@mtp.pl

HAPE, MACH-TOOL, METALFORUM, WELDING, SURFEX, 
TRANSPORTA, NAUKA DLA GOSPODARKI / RESEARCH FOR 
INDUSTRY

INNOWACYJNY CZERWIEC 
W POZNANIU
– zaawansowane technologie dla 
branży metalurgicznej.
Oferta obejmująca surowce 
metalurgiczne, maszyny i urządzenia 
dla metalurgii i hutnictwa. Wystawa 
produktów hutnictwa i odlewnictwa 
metali.

JUNE BELONGS TO 
INNOVATIONS IN POZNAŃ
– advanced technologies for 
metallurgy sector.
Exhibition of machinery and devices 
for metallurgy and steelworks, 
metallurgical and foundry products.

Targi nowoczesnych 
technologii dla przemysłu

Modern technologies 
trade fair for industry

INNOWACJE-TECHNOLOGIE-
MASZYNY Polska

INNOVATIONS TECHNOLOGIES
MACHINES Poland

8-11.06.2010 
POZNAŃ, POLAND

Szczegóły na / Details at:

www.itm-polska.pl







transforming
tomorrow




