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Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa / Polish Steel Associa-
tion istnieje i działa nieprzerwanie od �99� r. Mimo, że jest orga-
nizacją stosunkową młodą, poprzez swoje dokonania, już trwale 
wpisała się w polską rzeczywistość gospodarczą.

Izba zrzesza wszystkich producentów stali i huty przetwór-
cze w Polsce. W gronie jej podmiotów członkowskich są również 
przedsiębiorstwa współpracujące z hutnictwem – koksownictwo 
i materiały ogniotrwałe, firmy dystrybuujące stal i jej użytkowni-
cy końcowi a także branżowe instytucje projektowe i badawczo-
rozwojowe.

Izba przede wszystkim realizuje cele statutowe, ale również z 
dużą wrażliwością i starannością podejmuje działania wynikające 
z doraźnych potrzeb podmiotów członkowskich. Izba serwisuje 
przedsiębiorstwa członkowskie we wszystkich sprawach, które 
są ważne dla ich działalności gospodarczej.
Realizacja tej aktywności dzieje się poprzez:

gromadzenie, przetwarzanie i wymianę oraz upowszechnianie 
informacji z zakresu produkcji, handlu i zużycia wyrobów goto-
wych, oferowanych przez firmy członkowskie,
reprezentowanie, w sposób zorganizowany, interesów przed-
siębiorstw zrzeszonych w Izbie wobec administracji państwo-
wej i samorządowej oraz poprzez współpracę z tymi organami 
w zakresie:

przygotowywania i prezentowania jednolitego stanowiska w 
imieniu reprezentowanych sektorów,
inicjowanie zmian oraz opiniowanie aktów prawnych, które 
rzutują na działalność gospodarczą firm członkowskich,

public relation oraz popularyzowanie zagadnień z zakresu 
spraw związanych z funkcjonowaniem przemysłu stalowego i 
współpracujących, w formie:

publikacji własnych,
strony internetowej,
raportów cyklicznych i okazjonalnych,
komentarzy w prasie i w innych mediach,

branżową współpracę międzynarodową (IISI, EUROFER, ESTA, 
asocjacje narodowe) i inicjowanie nowych kontaktów z asocja-
cjami z krajów Europy Wschodniej i Azji,
promowanie stali w jej tradycyjnych i nowych zastosowaniach,  
(współpraca z asocjacjami konsumentów wyrobów hutniczych 
– przemysłu samochodowego, agd, konstrukcji stalowych i 
maszynowego),
prowadzenie działalności informacyjno-szkoleniowej i wydawniczej.

Izba jest jedyną zorganizowaną reprezentacją sektora stalo-
wego w Polsce. 

Więcej informacji o HIPH na stronie: www.hiph.org
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Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa / Polish Steel As-
sociation has been in an uninterrupted manner since �99�. 
Although quite new an organisation, it has perpetuated its 
existence within Polish business community through its 
achievements.

HIPH groups all steel producers and re-rollers of Poland 
including co-operating industries – coke and refractory ma-
king plus steel distributors and end-users as well as R&D 
centres.

While mostly engaged in following through its statutory ob-
jectives, the Association is highly sensitive and careful when ad-
dressing needs and requirements of its member entities as and 
when needed. It provides coverage on all issues of importance to 
member enterprises’ businesses.
Such activities are delivered through:

collecting, processing and sharing information on manufac-
turing, trading and consumption of finished goods offered by 
member companies,
representing, in a structured manner, interests of member 
enterprises vis-à-vis central and regional authorities, and co-
operation with such authorities  on:

preparation and presentation of the single position on behalf 
of the whole sector/sectors,
initiating changes to, and providing opinion on, legal deeds of 
impact on member enterprises’ businesses,

public relation and propagating matters relating to steel and 
related industries through:

own publications,
www site,
cyclical and occasional reports,
press and media coverage,

international cooperation with international institutions 
(IISI, EUROFER, ESTA, national associations) and initiating 
new contacts with Eastern European and Asian associa-
tions,
promoting steel for traditional and new applications (co-
operation with steel consumers’ associations – automo-
tive, home appliances, steel fabricators and machinery 
building),
information sharing and training plus publishing.

The Association is the only structured representation of Po-
land’s steel sector. 
  

More about HIPH on: www.hiph.org
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Szanowni Państwo

Z ogromną przyjemnością przekazujemy Państwu kolejny ra-
port dokumentujący sytuację hutnictwa żelaza i stali oraz prze-
mysłów współpracujących w Polsce.

Miniony rok był dla sektora bardzo udany pod wieloma wzglę-
dami. Prawie o 30% wzrosło krajowe zużycie wyrobów goto-
wych, produkcja w hutach była w tym czasie wyższa o �0% niż w 
�005 r.

Wzrost zużycia stali był przede wszystkim efektem wysokiego 
tempa rozwoju polskiej gospodarki (PKB wzrósł o 5,8%), uda-
nej absorpcji środków unijnych w projekty prorozwojowe oraz 
inwestycji.

Inwestycje w infrastrukturze, w budownictwie oraz w prze-
mysłach: samochodowym, maszynowym, agd i konstrukcji sta-
lowych istotnie zwiększyły popyt na stal, której dostawy, obok 
własnych, uzupełniono importem. Import wyrobów hutniczych do 
Polski był rekordowy (przekroczył 6 mln ton). Krajowy sektor 
hutniczy w �006 r. zwiększył swoją rentowność, co sprawiło, że 
trzeci rok z rzędu spółki hutnicze odnotowały zyski.

Korzystna sytuacja w hutnictwie, dobrze wpłynęła na stan 
przemysłów współpracujących: koksowniczego i materiałów 
ogniotrwałych a także na przedsięwzięcia innowacyjne w zakresie 
finalizacji rządowego programu restrukturyzacji.

Krajowe huty w minionym roku zrealizowały liczne inwestycje 
i rozpoczęły nowe, mające istotny wpływ na poprawę konkuren-
cyjności. Łączna wartość nakładów finansowych na te cele sięga 
� mld EUR.

Restrukturyzacja, prywatyzacja i procesy konsolidacyjne przy-
noszą korzyści. Hutnictwo staje się przemysłem nowoczesnym z 
perspektywą rozwoju. Dzięki obecności silnych inwestorów stra-
tegicznych, umacnia się rynkowa pozycja sektora.

Mając nadzieję, że publikacja „Polski Przemysł Stalowy ‘�007” 
będzie dla Państwa ciekawą i użyteczną lekturą – 

pozostaję z poważaniem 

Romuald Talarek
Prezes Zarządu / Chairman

Dear Readers 

It is with great pleasure that we issue for you yet another 
report on the iron and steel sector and the related industries 
in Poland.

In the past year, the sector reported successful performan-
ces in many aspects. Domestic finished product consumption 
grew at nearly 30%, with steel makers’ output up �0% as aga-
inst �005.

Higher steel consumption was mainly driven by Polish econo-
my growing fast (GDP up 5.8%), successful absorption of EU 
structural funds into growth-boosting and new projects.

Investments to infrastructure, building & construction, and 
to automotive, engineering, domestic appliances and steel fabri-
cation industries resulted in substantially higher steel demand, 
with imports adding to domestic supplies. Steel imports to Po-
land reached record numbers and exceeded 6 million tonnes  
(M mt). Domestic steel in �006 improved its profitability, thus 
reporting huge returns for the third year in succession.

Advantageous steel performance positively affected that of 
related industries: coke and refractory making plus innovative 
projects in favour of finalising the Government Steel Restructu-
ring Programme.

Home steel makers completed numerous investment projects 
and started new ones last year, which improved their overall 
competitive positions. Aggregate related spending exceeded 
EUR � billion.

Restructuring, privatisation and consolidation processes 
bring benefits. Steel becomes state-of-the-art with future 
growth prospects. Owing to strategic investors’ clout, the sec-
tor  strengthens its market position.

I am hopeful that reading this “Polish Steel Industry ‘�007”  
brochure will be of interest and use for you, and remain 

Sincerely yours
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Sytuacja makroekonomiczna
w Polsce w 2006 r.

Macro-economic situation
in Poland in 2006
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�006 r. zapisał się dla polskiej gospodarki jako rok udany, znacz-
nie korzystniejszy od optymistycznych prognoz sprzed roku.

Na tę korzystną sytuację gospodarczą kraju wpłynęły: wzrost 
inwestycji, koniunktura w budownictwie, dobre wyniki w ekspor-
cie i rosnąca konsumpcja indywidualna.

Wzrost produktu krajowego brutto wyniósł 5,8% w �006 r., 
w tym o 8% wzrosła wartość dodana w przemyśle i o �5% w 
budownictwie.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w �006 r. 
wzrosły o �,0%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 
�,3%, a ceny produkcji budowlano-montażowej – o �,9%.

Macro-economic situation
in Poland in 2006

�006 is perceived as a successful year for the Polish economy, 
far more beneficial than optimistic forecasts from a year ago.

Such advantageous economic situation have been influenced 
by: increase in investments, building market booming, good 
export outcomes and rising private consumption.

 Gross Domestic Product was 5.8% in �006, including indu-
strial value-added and building & construction up 8% and �5%, 
respectively.

Consumer price index (inflation) of �006 was up �.0%. Prices 
for steel products shipped were up �.3%, while those for buil-
ding & construction and assembly output were up �.9%.

Wskaźnik makroekonomiczny / Economic indicator �00� �003 �00� �005 �006

Produkt krajowy brutto/ Gross domestic product �,� 3,8 5,3 3,5 5,8

Import (PLN)/ Imports (PLN) 9,0 �7,9 ��,8 0,8 �7,9

Spożycie ogółem/ Consumption �,9 �,5 �,0 �,6 �,�

Inwestycje/ Investments -6,3 -0,� 6,� 6,5 �6,7

Eksport (PLN)/ Exports (PLN) �3,0 ��,9 30,� 6,� �9,0

Produkcja przemysłowa/ Industrial production �,� 8,3 ��,7 �,� ��,8

SWIP*/ SWIP* -�,� ��,� ��,6 �0,9 �6,�

Inflacja/ Consumer prices index �,9 0,8 3,5 �,� �,0

Stopa bezrobocia/ Unemployment  �8,� �8,0 �9,� �7,6 ��,9

Tabela �. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach �00�-�006 (procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego) [%]
Table �. Economic indicators in the period from �00� to �006 (percentage increase as related to the previous year) [%]

Tabele i rysunki w Polskim Przemyśle Stalowym ‘�007 zostały przygotowane w oparciu o dane dostępne w lutym �007 r. / Tables and Figures of this issue are drawn in reliance upon data as available in February �007

* SWIP [Steel Weighted Industrial Production] – średnia ważona produkcji sprzedanej przemysłów konsumujących wyroby stalowe / weighted average of production for steel-consuming sectors

Źródło / Source: GUS, HIPH

Rysunek �. PKB [mln PLN] i zmiany PKB w latach �00�-�006 (procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego) [%]
Figure �. GDP [M PLN] and GDP changes from �00� to �006 (percentage increase as related to the previous year) [%] 

Źródło / Source: GUS
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Produkcja sprzedana przemysłu w �006 r. ukształtowała się 
na poziomie o ��% wyższym niż w �005 r.

W przetwórstwie przemysłowym produkcja sprzedana wzrosła 
o �3%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, 
gaz, wodę – o �%, natomiast w przemyśle wydobywczym (gór-
nictwie i kopalnictwie) – nastąpił spadek o �%. Wydajność pracy 
w �006 r. była o 9% wyższa niż w �005 r., przy większym o �% 
przeciętnym zatrudnieniu.

Wskaźnik SWIP, określający wzrost w sektorach konsumują-
cych wyroby stalowe,  był o �6% wyższy w stosunku do roku 
poprzedniego. 

Produkcja wyrobów z metali w �006 r. wzrosła o �8% i osiągnęła 
wartość �� mld PLN, w tym produkcja maszyn i urządzeń wzrosła o 
��% a jej wartość wyniosła 36 mld PLN.

Produkcja przemysłu sa-
mochodowego wzrosła o 
��% osiągając wartość 7� 
mld PLN. Wytworzono o 
�7% więcej samochodów 
osobowych (63� tys. szt.), 
�3% więcej samochodów 
ciężarowych (76 tys. szt.) 
i �3% więcej pojazdów 
transportu publicznego  
(6 tys. szt.).

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego wzrosła o 
8%. Wartość sprzedaży w tym sektorze wyniosła �� mld PLN. 
Wyprodukowano o �% mniej statków (69� tys. GT).

W sektorze AGD produkcja wzrosła o ��% (8 mld PLN).  

Steel shipments in �006 were ��% higher than in �005.
Industrial processing increased shipments by �3%, while 

electricity, gas, water generation and supplies  were up �%, mi-
ning & minerals were down �%. Productivity �006 was up 9% 
as against �005, with average employment numbers up �%.

The SWIP index defining steel consumer industry growth was 
up �6% as against the previous year.

Metal products �006 improved by �8%, reaching the value 
of PLN �� billion, including plant & equipment manufacturing out-
put up ��%, or PLN 36 billion in money terms.

Automotive output grew ��% and reached the value of PLN 
7� billion. Car numbers manufactured (63�,000 units) were up 
�7%, trucks upped �3% (76,000 units), and public transpor-
tation vehicles were up �3% (6,000 units). 

Rysunek �. Zmiany wskaźników cen w latach �00�-�006 (procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego) [%]
Figure �. Prices indices changes from �00� to �006 (percentage increase as related to the previous year) [%]

Źródło / Source: GUS

Rysunek 3. Wskaźnik SWIP w latach �00�-�006 (procentowy wzrost  
                 w stosunku do roku poprzedniego) [%]
Figure 3. SWIP index from �00� to �006 (percentage increase as   
              related to the previous year) [%]

Źródło / Source: HIPH
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Rysunek �. Zmiany produkcji wyrobów z metali i przemysłu maszynowego w latach �00�-�006 (procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego) [%]
Figure �. Manufacture of metal products changes and manufacture of machinery and equipment changes from �00� to �006 (percentage increase as 
              related to the previous year) [%]

Źródło / Source: GUS

Rysunek 5. Zmiany produkcji przemysłu samochodowego w latach �00�-�006 (procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego) [%]
Figure 5. Automotive sector changes from �00� to �006 (percentage increase as related to the previous year) [%]

Źródło / Source: GUS

Rysunek 6. Zmiany produkcji pozostałego sprzętu transportowego w latach �00�-�006 (procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego) [%]
Figure 6. Manufacture of other transport equipment changes from �00� to �006 (percentage increase as related to the previous year) [%]

Źródło / Source: GUS
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Wyprodukowano o �5% więcej pralek (� ��9 tys. szt.), o �8% 
więcej chłodziarek i zamrażarek (� 976 tys. szt.) oraz o 6% 
więcej kuchenek (� �89 tys. szt.). 

W �006 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o �8% w 
stosunku do �005 r. Wyższą sprzedaż odnotowano we wszyst-
kich rodzajach działalności: wznoszenie budynków i budowli, inży-
nieria lądowa i wodna – wzrost o �8%, wykonawstwo instalacji 

budowlanych – wzrost o �3%, przygotowanie terenu pod bu-
dowę – wzrost o ��% a w wykonawstwie robót budowlanych 
wykończeniowych odnotowano spadek o �%.

Stopa bezrobocia na koniec �006 r. wyniosła ��,9% i obniżyła 
się w stosunku do roku poprzedniego o �,7 punktu procentowe-
go. Liczba bezrobotnych wyniosła � 309 tys. osób, spadek wy-

The output of remaining transportation equipment was up 
8%, with sales amounting to PLN �� billion. Ships made were 
down �% (69�,000 GT).

Domestic appliances output grew ��% (PLN 8 billion). �5% 
more washing machines (�,��9,000 units), �8% more fre-
ezers and fridges (�,976,000 units), and 6% more cookers 
(�,�89,000 units) were turned out.

�006 saw building & construction and assembly growing �8% 
as compared to �005. Higher sales were reported in all busi-
ness areas: erection of buildings and structures, civil engine-
ering – up �8%, construction site installations – up �3%, site 
preparations – up ��%, while provision of finishing  works was 
down �%. 

Rysunek 7. Zmiany produkcji sektora AGD w latach �00�-�006 (procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego) [%]
Figure 7. Manufacture of domestic appliances changes from �00� to �006 (percentage increase as related to the previous year) [%]

Źródło / Source: GUS

Rysunek 8. Zmiany produkcji budowlano-montażowej w latach �00�-�006 (procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego) [%]
Figure 8. Construction and assembly production changes from �00� to �006 (percentage increase as related to the previous year) [%]

Źródło / Source: GUS
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niósł �7%, w tym 87% bezrobotnych nie miało prawa do zasiłku. 
Średni kurs walut wg NBP w �006 r. wyniósł odpowiednio 

3�0,�5 PLN/�00 USD i 389,5� PLN/�00 EUR.
Wartość eksportu w �006 r. wyniosła 88 mld EUR, wzrosła 

o �3% w stosunku do odnotowanej w �005 r. Głównym ryn-
kiem przeznaczenia polskiego eksportu były kraje Unii Europej-
skiej (77% eksportu ogółem), w tym do Niemiec (�7% eksportu 
ogółem).

Wartość importu wyniosła �00 mld EUR (wzrost o �3%). 
Najwięcej dóbr importowano z krajów Unii Europejskiej (63% im-
portu ogółem), a głównym partnerem Polski były Niemcy (��% 
importu ogółem).

Saldo obrotów w handlu zagranicznym było ujemne i wyniosło 
-�� mld EUR. 

Unemployment rate of late �006 was ��.9%, down by �.7 
percentage point as against the previous year. Jobless numbers 
were �,309,000, down by �7% including 87% unemployed wi-
thout unemployment benefit rights.

In �006, average currency rates according to NBP were 
�006 3�0.�5 PLN/�00 USD and 389.5� PLN/�00 EUR.

The value of exports in �006 was EUR 88 billion, up �3% as 
against the �005 figure. Major export markets were EU coun-
tries (77% of total exports) including Germany (�7% of total 
exports).

The value of imports was EUR �00 billion (up �3%). Most 
goods were imported from EU countries (63% of total imports), 
with Germany being Poland’s major partner (��% of total im-
ports).

The foreign trade balance was negative at EUR �� billion.

Rysunek 9. Liczba osób bezrobotnych [tys. osób] i stopa rejestrowanego bezrobocia [%] w latach �00�-�006 
Figure 9.  Number of unemployed [‘000] and registered unemployment rate [%] from �00� to �006

Źródło / Source: GUS

Rysunek �0. Obroty handlu zagranicznego w latach �00�-�006 [mln EUR]
Figure �0. Foreign trade from �00� to �006 [M EUR]

Źródło / Source: GUS
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Sytuacja w polskim hutnictwie

żelaza i stali w 2006 r.
Polish iron and steel

making in 2006
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Polish iron and steel

making in 2006

W �006 r. w hutnictwie polskim, podobnie jak w europejskim i 
światowym, odnotowano bardzo dobre wyniki produkcyjne i eko-
nomiczne. W Polsce w porównaniu do �005 r. nastąpił wzrost 
produkcji we wszystkich asortymentach.

Był to trzeci z kolei rok, w którym krajowe hutnictwo odnoto-
wało zysk netto. 

Inwestorzy zagraniczni, w hutach objętych i nieobjętych rządo-
wym programem restrukturyzacji realizowali zapowiadane wcze-
śniej inwestycje, a nawet zwiększyli ich zakres.

Stan i realizacja programu  
restrukturyzacji
 

Ramy prawne funkcjonowania przemysłu stalowego w Polsce-
bazują na następujących dokumentach:

„Program restrukturyzacji i rozwoju hutnictwa żelaza i stali 
w Polsce do �006 r.” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 
�0 stycznia �003 r. ze zmianami zaakceptowanymi w dniu �5 
marca �003 r.,
Protokół nr 8 Traktatu o Przystąpieniu Polski do UE,
Indywidualne programy restrukturyzacji spółek: Huta Banko-
wa Sp. z o.o., Technologie Buczek S.A., Arcelor Huta Warsza-
wa Sp. z o.o., Huta Pokój S.A., Mittal Steel Poland S.A., Huta 
Łabędy S.A.
Wyniki procesu restrukturyzacji oceniało Krajowe Konsorcjum 

Monitorujące – Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, Akade-
mia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania i CUI CIBEH S.A. oraz 
konsultant Komisji Europejskiej – firma EuroStrategy Consul-
tants z Londynu. Wstępne wyniki tych ocen pokazują, że:

Technologie Buczek S.A. postawiono w stan upadłości z powo-
du złej sytuacji finansowej. Spółka nie zrealizowała programu 
restrukturyzacji,
Pozostałe spółki hutnicze zrealizowały podstawowe cele re-
strukturyzacyjne, tj.:

wykorzystały udzieloną im pomoc publiczną zgodnie z prze-
znaczeniem w terminie do końca �003 r.,
zredukowały uzgodnione zdolności produkcyjne poprzez  fi-
zyczną likwidację linii produkcyjnych w terminie,
spełniły kryteria testu viability na koniec �006 r.,

•Realizacja części przedsięwzięć inwestycyjnych, restruktury-
zacji zatrudnienia i osiągnięcie produktywności w Mittal Steel 

•

•
•

•

•

-

-

-

�006 saw both Polish and European steel making reporting 
very good manufacturing and economic results. In Poland, out-
put was higher than in �005 in all product groups.

This was another year, third in a row, for the domestic steel 
to chalk up after-tax profits. 

Foreign investors, at mills both covered and not covered by 
the Governmental Restructuring Programme, were continuing 
investment projects as promised, the scopes of some were even 
extended.

Restructuring progress report

Legal bases of the restructuring programme were following 
documents:

Iron and Steel restructuring and Development in Poland till 
�006 endorsed by Poland’s Council of Ministers on January 
�0, �003 as amended and adopted on March �5, �003,
Protocol No 8 to the Accession Treaty,
Individual restructuring plans of: Huta Bankowa Sp. z o.o., 
Technologie Buczek S.A., Arcelor Huta Warszawa Sp. z o.o., 
Huta Pokój S.A., Mittal Steel Poland S.A., and Huta Łabędy S.A.

Restructuring process outcomes were reviewed by the National 
Monitoring Consortium composed of the Gliwice-based Institute 
of Ferrous Metallurgy of Instytut Metalurgii Żelaza, Krakow-ba-
sed Mining and Metallurgy Academy of Akademia Górniczo-Hut-
nicza Institute for Management, and CUI CIBEH S.A. as well as 
European Commission elected consultancy – EuroStrategy Con-
sultants of London. Preliminary reports show that:

Technologie Buczek S.A. was declared bankrupt due to bad fi-
nancial situation. The company did not adhere to the restruc-
turing programme,
Remaining companies followed key restructuring objectives, i.e.:

sed state aid granted to them as allowed till end of �003,
reduced agreed production capacities through physical de  
struction in agreed time,
reached viability test criteria as at late �006.

Investment projects, employment restructuring and productivity 
level at Mittal Steel Poland S.A. are followed through as per Notifi-
cation of Proposed Changes to the Business Plan dated July  �006,
Investment projects at Arcelor Huta Warszawa Sp. z o.o. are 

•

•
•

•

•
-
-

-
•

•
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Poland S.A. przebiega zgodnie z notyfikacją zmian w Biznes 
Planie z lipca �006 r.,
Przdsięwzieńcia inwestycyjne w Arcelor Huta Warszawa Sp. z 
o.o. realizowane są w zakresie zmienionym przez nowego wła-
ściciela, za wiedzą Rządu RP i Komisji Europejskiej,
Realizacja inwestycji i pozostałych celów restrukturyzacyjnych 
we wszystkich spółkach przebiegły zgodnie z założeniami.
W �006 r. w hutach, beneficjentach pomocy publicznej, w 

ramach programu restrukturyzacji, wytworzono 69% stali su-
rowej, z ogólnej ilości stali wytapianej w Polsce.

Sytuacja w produkcji, handlu i zużyciu 
wyrobów stalowych w �006 r.

Produkcja

W �006 r. huty w Polsce wyprodukowały �0 mln ton stali 
surowej. Udział stali wytopionej w procesie konwertorowym sta-
nowił 58% (5 766 tys. ton), pozostałe ��% (� ��5 tys. ton) 
stanowiła stal elektryczna. Zmiany w strukturze produkcji stali, 
według metod jej wytwarzania, w latach �00�-�006 pokazano 
na rysunku ��.

Struktura krajowej produkcji stali surowej wg gatunków jest 
następująca: 95% ogólnej ilości wytopionej w Polsce stali su-
rowej stanowią stale niesto-
powe, 5% stale stopowe, 
w tym około 0,07% stale 
odporne na korozję. 

W tabeli � podano wiel-
kość produkcji koksu, su-
rówki żelaza, stali surowej 
i wyrobów walcowanych na 
gorąco.

Produkcja wyrobów walco-
wanych na gorąco w �006 r. 
wyniosła 7 68� tys. ton i była 
o ��% wyższa od zrealizowa-
nej w �005 r. Struktura pro-
dukcji wyrobów walcowanych 
na gorąco przedstawiała się 
następująco:

•

•

followed through as knowledgeable to Poland’s Government 
and European Commission to the extent as changed by the 
new owner,
Investments and other restructuring objectives at all compa-
nies subject to restructuring were conducted as per agreed 
assumptions.
In �006, steel enterprises – state aid beneficiaries under the 

Restructuring Plan, turned out 69% crude steel of total steel 
melt in Poland.

Steel manufacturing, trade and con-
sumption figures in �006

Manufacturing 

In �006 Poland’s steel makers produced �0 M mt crude ste-
el. BOF and EAF processes accounted for 58% (5,766,000 mt) 
and ��% (�,��5,000 mt), respectively. Changes to steel manu-
facturing routes from �00� to �006 are shown in Figure ��. 

Crude steel output in Poland is as follows, product categorisa-
tion: 95% – carbon steel, 5% – alloyed steel including 0.07% 
stainless steel. Table � shows manufacture of coke, pig iron, 
crude steel and hot-rolled products.

•

Rysunek ��. Produkcja stali surowej wg procesów w latach �00�-�006 [mln ton] 
Figure ��. Manufacture of crude steel from �00� to �006 [M mt]

Źródło / Source: CUI CIBEH S.A.
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wyroby płaskie 38% (� 9�9 tys. ton),
wyroby długie 6�% (� 753 tys. ton).
Produkcja rur stalowych ogółem w �006 r. wyniosła ��3 tys. 

ton a produkcja kształtowników zimnogiętych zamkniętych – 373 
tys. ton.

Strukturę asortymentową produkcji wyrobów długich  i pła-
skich w �006 r. przedstawiono na rysunkach �� i �3.

•
•

Hot-rolled output �006 was 7,68�,000 mt, up ��% as aga-
inst �005. Hot-rolled output is broken down as follows:

flat products 38% (�,9�9,000 mt),
long products 6�% (�,753,000 mt).
Steel tubular output �006 totalled ��3,000 mt, while hollow 

section output amounted to 373,000 mt.
Product group pattern of long and flat products in �006 is 

shown in Figure �� and �3, respectively. 

•
•

Asortyment / Products �00� �003 �00� �005 �006

Koks / Coke 8,8 �0,� �0,� 8,5 9,7

Surówka żelaza / Pig iron 5,3 5,6 6,� �,5 5,3

Stal surowa / Crude steel 8,� 9,� �0,6 8,3 �0,0

Wyroby walcowane na gorąco / Hot rolled products 6,3 6,8 7,5 6,� 7,7

Tabela �. Produkcja koksu, surówki żelaza, stali surowej i wyrobów stalowych walcowanych na gorąco w latach �00�-�006 [mln ton]
Table �. Manufacture of coke, pig iron, crude steel and hot rolled products from �00� to �006 [M mt]

Źródło / Source: GUS, CUI CIBEH S.A.

Rysunek ��. Struktura asortymentowa produkcji wyrobów długich walcowanych na gorąco w latach �00�-�006 [%]
Figure ��. Breakdown of hot rolled long products from �00� to �006 [%]

Źródło / Source: CUI CIBEH S.A.

Rysunek �3. Struktura asortymentowa produkcji wyrobów płaskich walcowanych na gorąco w latach �00�-�006 [%]
Figure �3. Breakdown of hot rolled flat products from �00� to �006 [%]

Źródło / Source: CUI CIBEH S.A.
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W grupie wyrobów zimnego przetwórstwa, w �006 r., w sto-
sunku do �005 r., odnotowano wzrost produkcji blach i taśm 
walcowanych na zimno o ��%, ocynkowanych o ��% i pokrywa-
nych powłokami organicznymi o �5%.

Wielkość produkcji podstawowych wyrobów zimnego prze-
twórstwa w latach �00�-�006 podano w tabeli 3.

Strukturę produkcji rur, z podziałem na rury ze szwem i bez 
szwu oraz kształtowniki zimnogięte zamknięte w latach �00�-
�006, pokazano w tabeli �.

Zużycie jawne
 

Zużycie jawne wyrobów stalowych gotowych w Polsce w �006 
r. wyniosło �0,7 mln ton i było wyższe o �7% w stosunku do 
odnotowanego w �005 r. W strukturze krajowego zużycia goto-
wych wyrobów hutniczych, przeważało zużycie wyrobów płaskich 
(5�% całego zużycia jawnego), 39% stanowiły wyroby długie, a 
�0% rury i kształtowniki gięte na zimno zamknięte.

Within cold-processed products, �006 saw increased output 
of cold-rolled sheet and coil up ��%, galvanised up ��% and 
organic-coated up �5% as against �005.

The volumes of basic cold-processed manufacture in �00� 
through �006 are shown in Table 3.

Tubular products by seamless and welded and hollow sections 
from �00� to �006 are shown in Table �.

Apparent consumption

Poland’s apparent consumption in �006 was �0.7 M mt, up 
�7% as against �005. Flat products prevailed within domestic 
apparent consumption of steel (5�% of total apparent con-
sumption), with 39% and �0 % attributed to by long products 
and tubulars plus hollow sections, respectively.

Asortyment / Products �00� �003 �00� �005 �006

Blachy i taśmy walcowane na zimno / Cold rolled flat products 9��,3 96�,6 �099,� 8�5,� 960,�

Blachy i taśmy ocynkowane / Zinc coated sheets 387,� �66,5 5�8,7 �58,� 508,9

Blachy i taśmy z powłokami organicznymi / Organically coated sheets 68,� 9�,8 93,0 86,� �07,9

Tabela 3. Produkcja wyrobów zimnego przetwórstwa stali w latach �00�-�006 [tys. ton]
Table 3. Breakdown of cold products from �00� to �006 [k mt]

Źródło / Source: CUI CIBEH S.A.

Asortyment / Products �00� �003 �00� �005 �006

Rury bez szwu / Seamless tubes ���,� ��5,8 ��7,� �68,7 ��0,9

Rury ze szwem* / Welded tubes* �67,� �8�,0 ��7,6 ��7,� ���,�

Kształtowniki gięte na zimno zamknięte / Hollow sections �00,9 �5�,� �3�,9 305,7 373,�

Tabela �. Produkcja rur stalowych i kształtowników z/g zamkniętych w latach �00�-�006 [tys. ton]
Table �. Manufacture of steel tubes, pipes and hollow sections from �00� to �006 [k mt]

* bez kształtowników giętych na zimno zamkniętych / without hollow sections

Źródło / Source: CUI CIBEH S.A.

Asortyment / Products �00� �003 �00� �005 �006

Ogółem, w tym / Total, of which 7 080 7 7�6 8 �70 8 37� �0 665

Wyroby długie / Long products 3 �73 3 �66 3 �86 3 08� � ���

Wyroby płaskie / Flat products 3 �90 3 776 � ��5 � 3�7 5 �9�

Rury i kształtowniki gięte na zimno zamknięte / Tubes and hollow sections 7�7 77� 839 9�5 � 0�9

Tabela 5. Zużycie jawne wyrobów stalowych gotowych w latach �00�-�006 [mln ton] 
Table 5. Apparent consumption of finished steel products from �00� to �006 [M mt]

Źródło / Source: HIPH
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Zużycie wyrobów walcowanych gotowych w latach �00�-
�006 podano w tabeli 5 i na rysunku ��. 

Wymiana handlowa z zagranicą 

W �006 r. import wyrobów hutniczych ogółem wyniósł 6,5 
mln ton i był wyższy o �8% w stosunku do odnotowanego w 
�005 r. (rysunek �5), w tym przywóz z Unii Europejskiej stanowił 
73% importu ogółem. 

W �006 r. polski eksport wyrobów hutniczych wyniósł �,0 mln 
ton i nie zmienił się w stosunku do �005 r. (rysunek �5), w tym 

Hot-rolled consumption of finished steel products from �00� 
to �006 is shown in Table 5 and Figure ��.

Trading with other countries

In �006, total steel imports accounted for 6.5 M mt, up �8% 
as against �005 (Figure �5), including EU in-shipments repre-
sented 73% of total imports. 

In �006, Polish steel exports amounted to �.0 M mt, rema-
ining constant to �005 (Figure �5) and represented 70% of 
total exports including out-shipments to EU.

Rysunek ��. Zużycie jawne [mln ton] i zmiany zużycia jawnego (procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego) [%] wyrobów stalowych gotowych 
w latach �00�-�006 

Figure ��. Apparent consumption of finished steel products [M mt] and changes in apparent steel consumption (percentage increase as related to the 
previous year) [%] from �00� to �006

Źródło / Source: HIPH

Rysunek �5. Eksport, import [mln ton] i udział importu w zużyciu jawnym (procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego) [%] w latach �00�-�006
Figure �5. Exports, imports [M mt] and imports contribution to apparent consumption (percentage increase as related to the previous year) [%] from �00� to �006

Źródło / Source: MF
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wywóz do Unii Europejskiej stanowił 70% eksportu ogółem.
Polska jest importerem netto wyrobów hutniczych zarówno w 

ujęciu ilościowym, jak i wartościowym. Bilans obrotów był dla 
Polski niekorzystny i wyniósł wg ilości -�,� mln ton, natomiast 
saldo wg wartości wyniosło -�,3 mld EUR.

Udział importu w zużyciu jawnym wyniósł 5�%.
Strukturę asortymentową importu i eksportu wyrobów hutni-

czych w �006 r. przedstawiono w tabeli 6.

Sytuacja ekonomiczno-finansowa 

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora stalowego w �006 r. 
była dobra. Po rekordowych zyskach w �00� r., w �005 r. od-
notowano relatywnie mniejszy zysk, około 0,5 mld PLN. Wyniki 
finansowe za �006 r. były dodatnie, porównywalne z odnotowa-
nymi w �00� r.

Zatrudnienie

Według stanu na koniec �006 r. zatrudnienie ogółem w sekto-
rze stalowym wyniosło 30 388 osób. Po raz pierwszy od począt-
ku lat 90-tych wzrosła liczba osób zatrudnionych w sektorze – w 
stosunku do stanu na koniec �005 r. poziom zatrudnienia zwięk-
szył się o �,� tys. osób tj. o 5%. W hutach objętych rządowym 
programem restrukturyzacji, zatrudnienie zwiększyło się o �,� 
tys. pracowników tj. o ��%, natomiast w hutach nieobjętych 
programem spdek zatrudnienia wyniósł 6 %.

Zmiany zatrudnienia w polskim hutnictwie żelaza i stali, w la-
tach �00�-�006, przedstawiono na rysunku �6.

Poland is net importer of steel, both in volume and value 
terms. Trade balance was adverse to Poland being �.� M mt in 
volume terms and EUR �.3 bn in money terms.

Imports to apparent consumption were 5�%.
Imports and exports by steel products in �006 are shown in 

Table 6.

Business and financial performance 

Business and financial performance of the steel sector in 
�006 was good. Following record profits of �00�, �005 repor-
ted relatively less profits at about PLN 0.5 billion. Financial per-
formance �006 was positive, close to that reported in �00�.

Employment

As at late �006, total employment within steel sector was 
30,388. For the first time since early �990s, the number of 
people employed by the sector grew as against late �005, up 
by �,�00, i.e. 5%. State-aid-for-restructuring beneficiary mills 
increased their manning by �,�00, or ��%, whereas other mills 
decreased their manning by 6%.

Changes to Polish iron and steel industry from �00� to �006 
are shown in Figure �6.

Wlewki i półwyroby /  

Ingots and semi-products

Wyroby długie / 

 Long products

Wyroby płaskie /  

Flat products

Rury /  

Pipes and tubes

Pozostałe /  

Other

Import / Imports 8,8 ��,� 60,3 7,9 0,8

Eksport  / Exports ��,0 5�,3 �7,8 6,8 0,�

Tabela 6. Struktura asortymentowa importu i eksportu wyrobów hutniczych w �006 r. [%]
Table 6. Breakdown of exports and imports of steel products in �006 [%]

Źródło / Source: MF
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Aspekty ekologiczne 

Dostosowanie się do wymogów norm środowiskowych oraz 
minimalizacja lub pełne usunięcie szkód spowodowanych działal-
nością w przeszłości, jest koniecznością i ważnym elementem 
utrzymania konkurencyjnej pozycji.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat, dzięki restrukturyzacji sek-
tora osiągnięto postęp w ochronie środowiska naturalnego. Fi-
zycznie zlikwidowano ponad �0% przestarzałych i nieprzyjaznych 
ekologicznie zdolności produkcyjnych stali surowej.

Ograniczono energo- i materiałochłonność produkcji. Emisje 
podstawowych zanieczyszczeń do powietrza – NOx, SO� i pyłów 
– uległy zmniejszeniu.

Wszystkie zakłady sektora hutnictwa żelaza i stali posiadają 
wymagane decyzje dotyczące:

dopuszczalnej emisji gazów i pyłów do powietrza atmosfe-
rycznego,
pozwolenia na pobór wód,
pozwolenia na odprowadzanie ścieków,
zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych

W strukturze zanieczyszczeń emitowanych przez przemysł 
stalowy udział emisji CO� stanowi prawie 98,5%. Pozostałe za-

-

-
-
-

Environmental aspects 

Adjustment to environmental standards and minimisation or 
complete removal of damages caused by operation since the 
past are a necessary and important aspect of  maintaining com-
petitive edge.

In recent decades, owing to steel restructuring, progress 
has been made in terms of environment protection. Physically 
destroyed were more than �0% obsolete and environmentally 
noxious crude steel capacities.

Processes became less energy and material intensive. Main 
air emissions – NOx, SO� and dust – got reduced.

All iron and steel operations carry required approvals relating to:
permissible gas and dust emissions,
water intakes,
effluent discharges,
waste management.

Dust and gas emissions

CO� emissions represent almost 98.5% of all emissions from 
the steel industry. Remaining emissions: NO�, SO�, CO and dust 

-
-
-
-

Rysunek �6. Zatrudnienie w hutnictwie żelaza i stali w latach �00�-�006 [tys. osób]
Figure �6. Employed by iron and steel industry from �00� to �006 [‘000]

Źródło / Source: CUI CIBEH S.A.
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nieczyszczenia: NO�, SO�, CO i pyły, mają niewielki udział w emisji 
ogółem (około �,5%). 

Emisję zanieczyszczeń gazowych przypadających na tonę stali 
surowej ilustruje rysunek �7.

Emisja pyłów na tonę stali surowej z każdym rokiem maleje. 
Wskaźnik emisji w �006 r. wyniósł 0,70 kg / na tonę stali suro-
wej (wartość średnia dla stalowni elektrycznych i konwertoro-
wych) (rysunek �8). 

Ilość zanieczyszczeń pyłowych zatrzymanych w urządzeniach 
oczyszczających w �006 r. wyniosła 98,8%. Zmiany wielkości za-

are marginal (about �.5%). 
Gas emissions per one tonne of crude steel are shown in  

Figure �7. 

Dust emission index measured per metric tonne of crude steel 
is getting lower every year. In �006, it was 0.70 kgs/mt crude 
steel average value for BOF and EAF steel operators) (Figure 
�8).

Percentage index of dust caught in dedusting systems in �006 
was at 98.8%. Changes to dust emissions dust caught in dedu-

Rysunek �7. Emisja SO�, NO� i CO [kg] i CO� [tony] na tonę stali surowej w latach �00�-�006
Figure �7. Emission SO�, NO� i CO [kgs] i CO� [mt] per metric tone of crude steel from �00� to �006

Wzrost emisji CO� licząc od �005 r. jest konsekwencją wprowadzenia obowiązku monitorowania emisji przez wszystkie źródła na wszystkich instalacjach / higher CO� emissions counting from �005 are a consequence of the obligatory emission monitoring at all sources at all facilities

Źródło / Source: HIPH

Rysunek �8. Emisja zanieczyszczeń pyłowych na tonę stali surowej w latach �00�-�006 [kg / tonę stali surowej]
Figure �8. Dust emission per metric tone of crude steel from �00� to �006 [kg / mt crude steel]

Źródło / Source: HIPH
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nieczyszczeń pyłowych zatrzymanych w urządzeniach oczyszcza-
jących w kg / tonę stali oraz procentowy wskaźnik zanieczyszczeń 
zatrzymanych w urządzeniach w latach �00�-�006 przedstawia 
rysunek �9.

 Gospodarka wodna 

Przedsiębiorstwa sektora hutnictwa żelaza i stali posiadają za-
mknięte obiegi wody. Zużycie wody przez sektor przestawiono na 
rysunku �0 a wyniki gospodarki wodą – w tabeli 7. 

sting systems as converted to kgs / mt crude steel and percen-
tage index for dust caught in dedusting systems from �00� to 
�006 are shown in Figure �9.

Water management 

Iron and steel enterprises operate closed-circuit water sys-
tems. Water consumption against crude steel output is shown in 
Figure �0, while water management is shown in Table 7.

Rysunek �9. Emisja zanieczyszczeń pyłowych zatrzymana w urządzeniach oczyszczających [kg / tonę stali surowej] i wskaźnik zanieczyszczeń zatrzyma-
nych w urządzeniach [%] w latach �00�-�006 

Figure �9. Dust emissions caught in dedusting systems [kgs / mt crude steel] and percentage index for dust caught in dedusting systems [%] from 
�00� to �006

Źródło / Source: HIPH

Rysunek �0. Zużycie wody na potrzeby produkcji na tle produkcji stali surowej w latach �003-�006 [mln m3]
Figure �0. Water used for operations  against crude steel output from �003 to �006 [M cu. m]

Źródło / Source: HIPH
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Ścieki 

Odpady

Około 80% odpadów z hutnictwa żelaza i stali jest poddawa-
nych procesom odzysku, pozostała część jest unieszkodliwiana 
lub czasowo magazynowana.

Sposób i wielkość zagospodarowania odpadów w sektorze hut-
nictwa żelaza i stali w �006 r. przedstawia rysunek ��. 

Wastewater management 

Solid waste management

About 80% solid waste is subject to recycling while the rema-
ining portion is neutralised and/or temporarily storaged.

Solid waste management of iron and steel operations in �006 
is shown in Figure ��.

Wyszczególnienie / Description �003 �00� �005 �006

Woda pobrana z ujęć zakładu / Water intakes owned by the steel maker �6 79� �9 589 �5 035 �� �90

Zakup wody / Water purchased �9 677 �7 65� �� 5�0 �� 0��

Zużycie wody na potrzeby zakładu ogółem w tym: /
Water consumption for site needs including: �8 393 �9 7�5 �� �8� �8 �9�

          do produkcji / manufacturing processes �9 �88 �0 ��6 �� 079 �9 396

Straty wody / Water losses � 657 � 35� � �77 990

Sprzedaż wody/ Water resold 6 ��9 6 �6� 5 906 5 9�0

Tabela 7. Gospodarka wodą w zakładach sektora stalowego w latach �003-�006 [tys. m3]
Table 7. Water management at steel manufacturing sites from �003 to �006 [th. cubic m]

Źródło / Source: HIPH

Wyszczególnienie / Description �003 �00� �005 �006

Ścieki odprowadzone ogółem, w tym do: / Total discharge, of which: �7 978 �9 �7� �3 �83 �� 869

         kanalizacji / to sewer systems 3 ��� � 89� 3 ��0 3 ��7

          wód lub do ziemi / to waters or ground �� 867 �6 �80 9 773 9 6��

Tabela 8. Ścieki odprowadzone ogółem przez zakłady sektora stalowego w latach �003-�006 [tys. m3]
Table 8. Total effluent discharged by steel manufacturing sites from �003 to �006 [th. cubic m]

Źródło / Source: HIPH

Wyszczególnienie / Description �003 �00� �005 �006

Ścieki wymagające oczyszczenia ogółem, w tym: / 
Effluent discharge to be treated, of which: 9 ��9 7 896 6 ��8 7 �09

         oczyszczone / treated 9 006 7 73� 5 99� 7 05�

          nieoczyszczone / raw [untreated] ��3 �6� �36 �58

Tabela 9. Ścieki odprowadzone przez zakłady sektora stalowego wymagające oczyszczenia w latach �003-�006 [tys. m3]
Table 9. Effluent discharge by steel manufacturing sites to be treated from �003 to �006 [th. cubic m]

Źródło / Source: HIPH
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Struktura własnościowa

Hutnictwo żelaza i stali w Polsce jest w pełni prywatne. Struk-
turę własnościową producentów stali w Polsce przedstawia ry-
sunek ��.

Dystrybucja  

W Polsce, ciągle jeszcze dominuje sprzedaż bezpośrednio z hut 
do odbiorców końcowych. Udział sprzedaży poprzez dystrybuto-
rów w sprzedaży ogółem wynosi około �8-��%. 

Obserwujemy jednak tendencję konsolidacji dystrybutorów.
Coraz skuteczniej próbują oni sprostać rosnącym wymaganiom 

klientów (tj. zapewniając serwis, krótki czas realizacji zamówień) 
i konkurencji. 

W �006 r. w Europie 67% wyrobów stalowych było sprzeda-
wanych przez pośredników hurtowników i sieć dystrybutorów 
oraz przez centra serwisowe.

Ownership structure

Poland’s iron and steel industry is fully private. Ownership 
structures of Polish steel manufacturers are shown in Figure ��.

Distribution

In Poland, direct sales stell predominate from the mills to the 
end-users. Sales through distributorship to total sales are rela-
tively low – some �8 to ��%. 

However, a trend amongst distributors to consolidate is being 
observed.

They increasingly effective try to face growing demands by cu-
stomers (i.e. servicing, short lead times etc.) and competitors.

In �006, Europe sold 67% of steel products through who-
lesale dealers and distribution network as well as steel service 
centres.

Źródło / Source: HIPH

Rysunek ��. Gospodarowanie odpadami w zakładach sektora stalowego 
w �006 r. [%]

Figure ��. Solid waste management at steel making sites in �006 [%]

Rysunek ��. Struktura własnościowa hutnictwa żelaza i stali w Polsce w �006 r. (wg maksymalnych mocy produkcyjnych stali surowej) [%]
Figure ��.  Ownership structure of iron and steel sector in Poland �006 (by maximum crude steel capacities) [%] 

Źródło / Source: HIPH
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Stan organizacyjny

Aktualnie w Polsce jest 9 koksowni, a w nich �9 czynnych 
baterii koksowniczych, funkcjonujących w ramach 7 jednostek 
organizacyjnych. Są to: 

Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. w Zdzieszo-
wicach, 
Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, 
Zakłady Koksownicze „Wałbrzych” S.A. w Wałbrzychu, 
Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A. w Zabrzu (posiada 
3 koksownie), 
Mittal Steel Poland S.A. – Koksownia o/Kraków, 
ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. – Koksownia w Często-
chowie, 
BO-CARBO Sp. z o.o. – Wydział Produkcji Koksu w Bytomiu. 
Cztery koksownie są spółkami prawa handlowego, są to: 
Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. (posiada � baterie i � w bu-
dowie), 
Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. (posiada �0 
baterii i � w budowie), 
Zakłady Koksownicze „Wałbrzych” S.A. (posiada 5 baterii), 
Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A. (posiada � baterie 
i � w budowie). 
Dwie koksownie są w strukturach organizacyjnych hut, są 

to: 
Zakład Koksownia w Mittal Steel Poland S.A. o/Kraków (po-
siada 3 baterie), 
Koksownia w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. (posiada � 
baterie). 
Firma prywatna BO-CARBO w Bytomiu ze statusem spółki  

z o.o. posiada wytwórnię koksu typu heard. 
Koksownie ze Zdzieszowic i Krakowa wchodzą w skład kon-

cernu Mittal Steel Poland S.A. 
Koksownia w Częstochowie wchodzi w skład ukraińskiego 

koncernu ISD Donbas. 
Proces integracji organizacyjno-kapitałowej sektora węglo-

wo-koksowego poprzez tworzenie Grupy Węglowo-Koksowej z 
Jastrzębską Spółką Węglową S.A. jako spółką dominującą znaj-
duje się w stanie jak przed rokiem. Brakuje wiążących decyzji w 
odniesieniu do Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” i Zakła-
dów Koksowniczych „Wałbrzych”.

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

Organisation status 

Presently, Poland operates 9 coke plants including �9 ope-
rating coke batteries within the confines of 7 organisations. 
These are: 

Zakłady Koksownicze “Zdzieszowice” Sp. z o.o. based in 
Zdzieszowice, 
Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. based in Dąbrowa Górnicza,
Zakłady Koksownicze “Wałbrzych” S.A. based in Wałbrzych,
Kombinat Koksochemiczny “Zabrze” S.A. based in Zabrze 
(owning 3 coke plants),
Mittal Steel Poland S.A. – Coke Plant at the Kraków Unit,
ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. – Coke Plant based in Czę-
stochowa,
BO-CARBO Sp. z o.o. – Coke Making Facility based in By-
tom.
Four coke plants are companies as per the Commercial Code:
Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. (owning � batteries and � un-
der construction),
Zakłady Koksownicze “Zdzieszowice” Sp. z o.o. (owning  
�0 batteries and � under construction),
Zakłady Koksownicze “Wałbrzych” S.A. (owning 5 batteries),
Kombinat Koksochemiczny “Zabrze” S.A. (owning � batteries 
and � under construction).
Two coke operations are part of steel maker organisations:
Coke Plant of Mittal Steel Poland S.A. Kraków Unit (running 
3 batteries),
Coke Plant of ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. (running  
� batteries) is part of a Ukrainian concern – ISD Donbas.
Private operator of BO-CARBO based in Bytom (limited liabi-

lity company) owns a coke facility producing coke type hard.
Coke plants of Zdzieszowice and Kraków are part of Mittal 

Steel Poland S.A.
The process to integrate organisations and equity of se-

lected coal and coke  operations through a to-be-established 
Coal and Coke Group with Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
as a controlling company has been stagnating for more than 
a year. No binding decisions have been made yet as regards 
Kombinat Koksochemiczny “Zabrze” and Zakłady Koksownicze 
“Wałbrzych”.

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
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Produkcja i sprzedaż koksu 

Zdolności produkcyjne koksowni wynoszą �0,3 mln ton koksu/
rok. W kolejnych �0-ciu latach moce produkcyjne powinny wzro-
snąć do ok. �� mln ton. 

Udział Polski w europejskiej produkcji koksu w �000 r. wynosił 
�3%, a w �006 r. �0%. Polska jest strategicznym dostawcą kok-
su do hut krajów Unii Europejskiej, szczególnie do hut niemieckich. 

Zatrudnienie w sektorze wynosi 7 tys. osób. 

Sytuacja ekonomiczno-finansowa 

Duży popyt oraz dobre ceny na koks i produkty koksownicze 
poprawiły sytuację ekonomiczną sektora w �006 r. Krajowe 
koksownie odnotowały dodatnie wyniki na sprzedaży i na całej 
działalności. Poprawiły się wskaźniki rentowności brutto i net-
to. Zwiększyły się kapitały własne, dobra jest płynność finanso-
wa w  sektorze.

W ostatnich latach nastąpił rozwój inwestycji, co wynikało z: 

Coke output and shipments

Annual production capacities of coke plant amount to �0.3 M 
mt. In coming decade, such capacities are expected to rise to 
some �� M mt. 

Poland’s share to European coke output was �3% in �000, 
and rose to as high as �0% in �006. Poland remains strategic 
coke supplier to EU mills, notably in Germany. 

Coke sector employs 7,000. 

Business and financial performance

High coke and coke product demand and prices improved the 
sector’s economics in �006. Home cookeries reported positive 
overall margins and returns. Net and gross profitability ratios 
improved. Shareholders equity was increased and cash flows 
regained.

Recent years saw higher investment activities due to: 
shareholders decisions to restore and modernise domestic •

�00� �003 �00� �005 �006

Zatrudnienie / Employed 7 0�9 6 808 6 798 6 800 7 0�6

Tabela ��. Zatrudnienie w koksownictwie w Polsce w latach �00�-�006 [osoby – stan na koniec roku]
Table ��. Employed by coke industry in Poland from �00� to �006 [employee at year end]

Źródło / Source: BP Koksoprojekt Sp. z o.o.

�00� �003 �00� �005 �006

Produkcja koksu / Coke output 8,8 �0,� �0,� 8,� 9,6

Tabela �0. Produkcja koksu w latach �00�-�006 [mln ton]
Table �0. Coke manufacturing from �00� to �006 [M mt]

Źródło / Source: BP Koksoprojekt Sp. z o.o.

Konsumenci / Consumers �00� �003 �00� �005 �006

Hutnictwo żelaza i stali / Iron and steel 3,� 3,5 3,9 �,7 3,0

Pozostały przemysł / Other industry 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6

Cele grzewcze / Heating 0,9 �,0 0,9 0,5 0,5

Tabela ��. Struktura sprzedaży koksu w latach �00�-�006 [mln ton]
Table ��. Coke sales breakdown from �00� to �006 [M mt]

Źródło / Source: BP Koksoprojekt Sp. z o.o.
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decyzji właścicieli, odnośnie odbudowy i unowocześnienia po-
tencjału wytwórczego krajowych koksowni, 
spełnienia rygorów w zakresie ochrony środowiska, 
wzrostu popytu na koks w eksporcie, 
konieczności spłacenia długów przez koksownie, 
przekonania, że inwestycje w koksownictwo są perspekty-
wiczne i opłacalne.

Ochrona środowiska 

Działania proekologiczne w sektorze koksowniczym ukierun-
kowane są na obniżanie emisji do atmosfery oraz dostosowanie 
technologii i procesów do wymogów określonych w dokumentach 
referencyjnych BAT (Best Available Techniques). 

Modernizacja instalacji oczyszczania gazu koksowniczego w 
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. ma na celu hermetyzację wydziału 
węglopochodnych i utylizację ścieków procesowych. W �007 r. 
przewidziano rozpoczęcie modernizacji odsiarczalni, benzolowni i 
BOŚ oraz rozbudowę EC w Koksowni Victoria i Zdzieszowicach, a 
w kolejnych latach w Krakowie i Częstochowie. 

Program modernizacji instalacji  
produkcyjnych 

W latach �003-�006 uruchomiono 3 nowe baterie w Zakładach 
Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o., a bateria nr 5 w Kok-
sowni Przyjaźń Sp. z o.o. (rozpocznie pracę od kwietnia �007 r.). 
Plany na lata �007-�008 przewidują budowę � nowych baterii 
(Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o., Kombinat Kok-
sochemiczny „Zabrze” S.A. – koksownia Radlin) i modernizację 
do �0�5 r. 6-ciu baterii koksowniczych w Koksowni Przyjaźń Sp. 
z o.o. i Zakładach Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o.

Efektem podjętych działań będzie odtworzenie zdolności pro-
dukcyjnych do �0�5 r. bez istotnego ich wzrostu. 

•

•
•
•
•

coke making potential, 
need to meet environmental standard requirements, 
higher coke demand in export markets, 
coke plants having repaid debts, 
belief that it is worth investing into Polish coke as profitable 
and prospective.

Environment control

Environmental actions within coke sector are designed to re-
duce air emissions and to adjust technologies and processes to 
BAT (Best Available Techniques) reference documents. 

Modernisation projects into coke gas treatment at Koksownia 
Przyjaźń Sp. z o.o. is meant to tight-seal coke by-products and 
process effluent operations. For �007, desulphurisation, benzo-
le plant and biological waste water treatment are foreseen for 
modernisation plus cogeneration plant to be extended at Kok-
sownia Victoria and Zdzieszowice, followed by those in Kraków 
and Częstochowa in coming years. 

Improvement projects 

From �003 to �006 have started operations 3 new batteries 
at Zakłady Koksownicze “Zdzieszowice” Sp. z o.o. and the Batte-
ry No 5 at Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. are expected to start 
operations from April �007 onward. Plans for �007 and �008 
provide for � new batteries (Zakłady Koksownicze “Zdzieszowi-
ce” Sp. z o.o., Kombinat Koksochemiczny “Zabrze” S.A.’s owned 
Radlin Coke Plant) and modernisation (till �0�5) of 6 coke bat-
teries at Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. and Zakłady Koksownicze 
“Zdzieszowice” Sp. z o.o.

Improvement efforts so started will have capacities restored 
by �0�5 without any substantial capacity increase. 

•
•
•
•
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Refractory

industry

Rok �006 był korzystny dla producentów materiałów ognio-
trwałych, do czego przyczynił się wzrost koniunktury w gospo-
darce krajowej oraz wzrost eksportu. Czynnikiem, który wpłynął 
hamująco były wysokie i ciągle rosnące ceny surowców. 

Hutnictwo żelaza i stali będąc największym użytkownikiem, w 
latach 80-tych i na początku lat 90-tych XX wieku zużywało około 
70% ogólnej ilości materiałów ogniotrwałych stosowanych przez 
przemysł krajowy. Restrukturyzacja hutnictwa i wprowadzenie 
procesów o niższej materiałochłonności oraz stałe doskonalenie 
wyrobów ogniotrwałych spowodowało zmniejszenie ich zużycia 
przez przemysł stalowy o ok. 50%. Średni wskaźnik zużycia 
materiałów ogniotrwałych na tonę wyprodukowanej stali ulega 
systematycznemu obniżaniu i aktualnie wynosi ok. �� kg / t stali, 
przy czym w niektórych hutach jest bliski �0 kg / t stali, a w 
skrajnym przypadku wynosi nawet ok. 8 kg / t stali. 

Stan organizacyjny 

Krajowy przemysł materiałów ogniotrwałych jest w całości 
prywatny. Głównymi producentami są: Zakłady Magnezytowe 
Ropczyce S.A. (giełdowa krajowa grupa kapitałowa), Vesuvius 
Skawina Materiały Ogniotrwałe Sp. z o.o. (największy zakład 
Grupy Vesuvius), Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych 
Komex Sp. z o.o. (Grupa Mittal), Polska Ceramika Ogniotrwała 
S.A. (85% kapitału krajowego + �5% kapitał norweski), Chrza-
nowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. (5�% udziałów 
Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. + �8% kapitał ukraiński), 
„Tabex” Ostrowieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z 
o.o. (kapitał krajowy), Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ognio-
trwałych Sp. z o.o. (kapitał krajowy), „Górbet: Sp. z o.o. (kapitał 
krajowy).

W pierwszym kwartale �006 r. zaprzestały działalności Zakła-
dy Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. w Częstochowie (produ-
cent materiałów szamotowych). 

Krajowymi dostawcami surowców są: „Jaro” S.A. producent 
gliny ogniotrwałej i palonek szamotowych, Górnicze Zakłady Dolo-
mitowe w Siewierzu produkujące surowy dolomit, Górka Cement 
Sp. z o.o. (Grupa Mapei) – producent cementów ogniotrwałych 
oraz Polmineral Sp. z o.o. – elektrokorundu. 

�006 was beneficial to refractory makers, contributed to by 
domestic economy searing and exports increased. High and in-
creasingly higher raw material prices.

Iron and steel is the largest refractory user. In the �980s 
and early �990s, it consumed about 70% of the total refracto-
ry consumption within Polish industry. Steel restructuring and 
development of processes using less materials plus ever impro-
ved refractory products to achieve longer life spans resulted in 
the steel industry having reduced the refractory consumption 
by about 50%. Average specific refractory usage per tonne of 
steel output is continually decreased and amounts nowadays to 
some �� kgs / t steel, although some steel makers boast a figu-
re close to �0 kgs / t steel, even 8 kgs / t steel de minimis. 

Organisation status 

Domestic refractory industry is entirely private. Key produ-
cers are: Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. (listed domestic 
group of companies), Vesuvius Skawina Materiały Ogniotrwałe 
Sp. z o.o. (largest operating unit within Vesuvius Group), Przed-
siębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych Komex Sp. z o.o. (Mittal 
Group), Polska Ceramika Ogniotrwała S.A. (85% domestic equ-
ity + �5% Norwegian equity), Chrzanowskie Zakłady Materiałów 
Ogniotrwałych S.A. (5�% shares held by Zakłady Magnezytowe 
Ropczyce S.A. + �8% Ukrainian equity), “Tabex” Ostrowieckie 
Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. (home capital), Bo-
lesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. (home 
capital), “Górbet” Sp. z o.o. (home capital).

Q� �006 saw discontinued operations by Częstochowa-based 
Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. (a fire-clay manu-
facturer).

Raw materials are delivered from within Poland by:  
“Jaro” S.A., refractory  clay and fire-clay clinker supplier, Sie-
wierz-based Górnicze Zakłady Dolomitowe supplying raw do-
lomite, Górka Cement Sp. z o.o. (Mapei Group) – refractory 
cements, and Polmineral Sp. z o.o. – mostly high-alumina sup-
plier.
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Sytuacja w produkcji i handlu

Rok �006 był okresem realizacji przez zakłady szeregu 
działań w sferze organizacyjnej i technicznej. Zakłady Magne-
zytowe Ropczyce S.A. zakończyły prace inwestycyjne i roz-
ruch produkcji w uruchamianym w Chinach zakładzie, będą-
cym wspólnym przedsięwzięciem z chińskim przedsiębiorcą. 
W zakładzie Vesuvius Skawina Materiały Ogniotrwałe Sp. z 
o.o. zakończono inwestycje związane z produkcją wyrobów do 
procesu ciągłego odlewania stali i rozpoczęto nowe związane z 
produkcją płyt do zamknięć suwakowych. W Przedsiębiorstwie 
Materiałów Ogniotrwałych Komex Sp. z o.o. dzięki nowemu 
właścicielowi (Mittal) pozyskano nowe rynki zbytu, nastąpił 
znaczący wzrost produkcji i rozpoczęto przygotowanie do 
modernizacji ciągów technologicznych. W Polskiej Ceramice 
Ogniotrwałej Żarów S.A. zakończono inwestycje związane z 
przeniesieniem produkcji wypalanych wyrobów izolacyjnych z 
Wrocławia do Żarowa. Zakupiono obrabiarkę cyfrową, dzięki 
czemu znacznie skrócono czas przygotowania oprzyrządowa-
nia do pras. 

Krajowy przemysł charakteryzuje się stałym wzrostem wy-
dajności (rysunek �3). Dobra koniunktura w �006 r. sprzyjała 
dalszej poprawie w tym zakresie.

Jednym z czynników 
hamujących rozwój 
sektora materiałów 
ogniotrwałych był 
wzrost cen surow-
ców na rynkach świa-
towych. Większość 
wysokojakościowych 
materiałów ognio-
trwałych bazuje na 
surowcach importo-
wanych.

Ogólna ilość mate-
riałów ogniotrwałych 
w y p r o d u k o w a n y c h 
w �006 r. była wyż-
sza niż rok wcze-
śniej i wyniosła ok. 

Operations and trading

�006 was a period when a multitude of organizational and 
technical initiatives were being realised. Zakłady Magnezyto-
we Ropczyce S.A. completed investment projects and started 
up operations in China, a joint venture with the local enterpri-
se. Vesuvius Skawina Materiały Ogniotrwałe Sp. z o.o. conc-
luded investments relating to continuous cast products and 
embarked upon new ones aimed at slide gates. 

Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych Komex Sp. z 
o.o. won new market outlets thanks to the new owner (Mit-
tal), substantially increased output, and started modernising 
process lines. 

Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów S.A. finished projects 
connected to the translocation of the  insulating product 
operations from Wrocław to Żarów. A new digital tool machi-
ne was added to highly reduce stamp retooling times. 

The domestic refractory sector boasts continual producti-
vity growth (Figure �3). Good market of �006 further favo-
ured improvements in this respect.

One of the stepping-down factors within refractory business was 
the international raw materials market pricing hike. Most high-qu-
ality refractory products rely upon imported raw materials.

Rysunek �3. Wydajność w przemyśle materiałów ogniotrwałych w latach �00�-�006 [ton / � zatrudnionego]
Figure �3. Productivity of refraktory makers from �00� to �006 [mt / � employee]

Źródło / Source: IMO
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307 tys. t. Strukturę produkcji w �006 r. przedstawiono  
w tabeli �3.

Eksport materiałów ogniotrwałych w �006 r. był wyższy 
niż import pod względem ilościowym o ponad �5 tys. ton a 
wartościowo – o ponad �0 mln EUR.

Rysunek �3. Wydajność w przemyśle materiałów ogniotrwałych w latach �00�-�006 [ton / � zatrudnionego]
Figure �3. Productivity of refraktory makers from �00� to �006 [mt / � employee]

The aggregate refractory shipments in �006 were higher 
than a year ago, at some 307,000 metric tonnes. Output 
breakdown �006 is shown in Table �3.

Refractory exports �006 were higher than imports by 
more than �5,000 mt in volume terms and more than EUR 
�0 million in money terms.

Rodzaj materiału / Refractory product
Produkcja [tys. ton] /

Output [k mt]

Udział [%] /

Percentage [%]

Materiały nieformowane / Unshaped material 86,9 �8,�

Materiały formowane / 
Shaped material

krzemionkowe / silica 5,5 �,8

szamotowe / chamotte 70,9 �3,�

wysokoglinowe / high-alumina ��,8 �3,8

zasadowe / basic 85,3 �7,7

izolacyjne / insulation �0,0 3,�

specjalne / specialty 6,9 �,�

Razem / Total 307,3 �00,0

Tabela �3. Struktura produkcji materiałów ogniotrwałych w Polsce w �006 r.
Table �3. Refraktory output breakdown in Poland in �006

Źródło / Source: IMO

Źródło / Source: IMO
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Reserch & development

and enginering centers

Zaplecze naukowo-badawcze i projektowe hutnictwa i przemysłów 
współpracujących tworzą w Polsce wyższe uczelnie techniczne, insty-
tuty i ośrodki badawczo-rozwojowe oraz biura projektowe. Ich działal-
ność jest ukierunkowana na wdrażanie innowacji techniczno-technolo-
gicznych, które skutkują poprawą: 

gospodarki surowcowej, 
technologii produkcji stali, wyrobów stalowych, koksu i materia-
łów ogniotrwałych, 
jakości wyrobów gotowych, 
ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza ograniczenia emisji 
gazów i pyłów, 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Realizacja badań stosowanych stanowi, obok przedsięwzięć inwe-
stycyjno-modernizacyjnych, czynnik postępu techniczno-technologicz-
nego.

Wyższe uczelnie techniczne i instytuty branżowe posiadają kwa-
lifikowaną kadrę naukową i nowocześnie wyposażone labolatoria, 
współpracują z wiodącymi ośrodkami naukowymi za granicą. Biura 
projektowe wykazują dużą aktywność w obszarze wdrażania innowacji 
technicznych. 

Istotną rolę w ukierunkowaniu działalności badawczo-wdrożeniowej 
w sektorze odgrywa Polska Platforma Technologiczna Stali (PPTS), 
utworzona w grudniu �005 r., z inicjatywy Hutniczej Izby Przemysło-
wo-Handlowej i Instytutu Metalurgii Żelaza. Uczestnikami Platformy 
są huty i przedsiębiorstwa przemysłowe współpracujące z hutnic-
twem, jednostki naukowe oraz organizacje i stowarzyszenia działające 
na rzecz branży stalowej w Polsce (�0 uczestników). Kierownictwo 
Platformy sprawuje �0-osobowy Komitet Sterujący, a Koordynatorem 
jest Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach.

Celem strategicznym PPTS jest zrównoważony rozwój polskiego 
przemysłu stalowego, zgodny z wytycznymi przyjętymi dla tego prze-
mysłu w Europie, a jednocześnie dostosowany do krajowych uwa-
runkowań i realiów. Pierwszoplanowym zadaniem Platformy uznano: 
identyfikację wspólnych problemów rozwojowych z przedkonkurencyj-
nego zakresu działalności przedsiębiorstw hutniczych i opracowanie 
wizji rozwoju oraz Strategicznego Programu Badań (SPB) dla przemysłu 
stalowego w Polsce.

Główne obszary i kierunki badawcze SPB są zbieżne z programem 
Europejskiej Platformy Technologicznej Stali (ESTEP). Potrzeby badaw-
cze krajowego sektora stalowego zawarto w postaci problemów ba-
dawczych, uwzględniających lokalne uwarunkowania. SPB zyskał akcep-
tację środowisk przemysłowych i naukowych, został zaprezentowany 
Ministerstwu Gospodarki, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz kierownictwu ESTEP, z którą podjęto programową współpracę. 
Realizacja Programu będzie następować poprzez uruchamianie projek-
tów badawczych, mających na celu rozwiązywanie konkretnych zagad-
nień, finansowanych ze środków publicznych krajowych i europejskich. 
W �007 r. zostanie opracowana wersja wdrożeniowa SPB. 

Globalizacja hutnictwa światowego, która objęła także krajowe 
przedsiębiorstwa, wymusza włączenie się polskiego zaplecza badaw-
czo-rozwojowego w międzynarodowy system organizacyjny i realizację 
wspólnych strategicznych programów, finansowanych z Funduszu Ba-
dawczego Węgla i Stali oraz 7 Programu Ramowego. 

-
-

-
-

-

R&D and design & engineering activities rendered by universities, 
design offices, and R&D institutes provide the base for innovative 
and developed technologies within steel and related industries are 
focused on implementing technical and process innovations resulting 
in improved: 

raw materials management,
steel, coke, and refractory manufacturing techniques and tech-
nologies,
finished product quality,
environmental control, notably reduction in gas and dust emis-
sions,
industrial work safety and hygiene.

Applied research has been, next to improvements and new pro-
jects, a vital factor to technical and technological progress of ste-
el.

Higher technical schools provide a proper faculty and research 
instruments able to cooperate with renowned centres for advanced 
techniques and technologies in foreign countries. 

Design offices are actively engaged in innovation activities. 
Polish Technological Steel Platform plays a vital role in setting di-

rections to R&D activities. Established in December �005 on HIPH’s 
and Institute for Ferrous Metallurgy of Instytut Metalurgii Żelaza 
initiative, it accommodates �0 participants from steel and related 
industries, scientific institutes and steel promoting associations and 
facilities in Poland. 

The Platform is guided by a �0-strong Steering Committee, with 
the Institute for Ferrous Metallurgy co-ordinating.

The Platform’s strategic objective is to achieve sustainable 
growth for Polish steel, in line with guidelines adopted for the sector 
in Europe, while matching local constraints and realities. The prima-
ry objective of the Platform is recognized as Identifying Common 
Development Problems from Pre-Competitive Period of Steel Ope-
rations and Developing Growth Vision as well as Strategic Research 
Programme (SPB) for Steel Industry in Poland.

SPB’s key research areas and directions are convergent with 
the European Steel Technology Platform (ESTEP.) Research needs of 
Poland’s steel are identified as research problems which recognize 
local requirements. 

SPB has been accepted by the industrial and scientific com-
munities, presented to the Ministry of Economy, Ministry of 
Education, and programme co-operations started with ESTEP’s 
chair. 

The Programme shall be implemented through R&D projects 
initiated to solve specific issues and financed from public funds, 
national and European. �007 shall see SPB’s execution ver-
sion.

Steel going global with domestic steel makers being part of it ne-
cessitates Polish R&D institutions to become engaged in the inter-
national organization system and implementation of joint strategic 
programmes financed by the Coal and Steel research Funds and the 
7. Framework Programme.

-
-

-
-

-
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* informacje dostarczone przez członków Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej / information delivered by Members of Polish Steel Association

Nazwa przedsiębiorstwa /
Name of enterprise

Adres / Location
Telefon / Phone
Faks / Fax
www / www

Podstawowa działalność, produkcja* / 
Core business, production*

MITTAL STEEL POLAND S.A. ul. Chorzowska 50
�0-��� Katowice
+�8 3� 73� 55 58
+�8 3� 73� 55 8�
+�8 3� 73� 55 59
www.mittal-steel.pl

Mittal Steel Poland S.A. wchodzi w skład grupy Arcelor Mittal, naj-
większego i jedynego globalnego producenta stali na świecie. 
Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego prze-
mysłu hutniczego, grupując cztery największe polskie huty położone 
w Krakowie (dawna Huta im. T. Sendzimira), w Dąbrowie Górniczej 
(dawna Huta Katowice), w Sosnowcu (dawna Huta Cedler) oraz w 
Świętochłowicach (dawna Huta Florian). Zdolności produkcyjne Mit-
tal Steel Poland S.A. w skali roku sięgają 7,6 mln ton stali surowej 
oraz ok. 6,6 mln ton wyrobów walcowanych. Firma jest jednym z 
największych polskich eksporterów, sprzedając wyroby do ponad 60 
krajów na całym świecie. 
Mittal Steel Poland S.A. realizuje obecnie największy od kilkunastu 
lat program inwestycyjny w polskim hutnictwie. Wartość projektów 
inwestycyjnych, w tym czterech głównych – budowy nowej walcowni 
gorącej, budowy nowej maszyny COS, modernizacji walcowni walców-
ki i budowy nowej linii powlekania, wyniesie ok. 3 mld zł.

Mittal Steel Poland S.A. is a company of Arcelor Mittal Group, the 
largest and only global Steel maker of the Word.
The Company aggregates about 70% of Poland’s Steel capacities, 
with four largest steel making operations in Poland, i.e. Krakow 
(formerly Huta im. T. Sendzimira), Dąbrowa Górnicza (formerly Huta 
Katowice), Sosnowiec (formerly Huta Cedler), and Świętochłowice 
(formerly Huta Florian). Annual crude steel and hot rolling capacities 
of Mittal Steel Poland S.A. are 7.6 Mt and 6.6 Mt, respectively. The 
Company is one of the biggest Polish exporters, selling to more than 
60 countries throughout the world.
Mittal Steel Poland S.A. is about to complete the most extensive 
investment programme to be implemented since more than a decade 
within Polish steel. The accumulated value of such projects including 
four major ones: new hot strip mill, new caster, wire rod mill expan-
sion and new colour-coating line will be some PLN 3 billion.

MITTAL STEEL POLAND S.A.
ODDZIAŁ W DąBROWIE GóRNICZEJ 

Al. J. Piłsudskiego 9�
��-308 Dąbrowa 
Górnicza
+�8 3� 776 66 66
+�8 3� 776 90 00
+�8 3� 776 87 �9
www.mittal-steel.pl

Produkcja surówki i stali (konwertory tlenowe), półwyrobów z 3 in-
stalacji COS i walcowanych, średnich i ciężkich kształtowników gorą-
cowalcowanych, szyn kolejowych, tramwajowych, grodzic, profili gór-
niczych typu V, obudów górniczych oraz ciężkich odlewów staliwnych i 
surówkowych – (surowych).

Manufacturing of pig iron and crude steel (BOF), continuous-cast 
products, hot-rolled medium and heavy sections, railway and tram-
way rails, sweet piles, V-shapes for coal mining, and heavy iron and 
steel castings (as cast).
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MITTAL STEEL POLAND S.A. 
ODDZIAŁ W KRAKOWIE

ul. Ujastek �
30-969 Kraków
+�8 �� �90 �0 00
+�8 �� �90 �6 90
+�8 �� �90 �0 56
www.mittal-steel.pl

Produkcja blach walcowanych na gorąco i zimno, blach ocynkowa-
nych ogniowo i elektrolitycznie, w kręgach i arkuszach, taśm ciętych 
wzdłużnie czarnych, ocynkowanych ogniowo i elektrolitycznie, rur ze 
szwem, rur kształtowych czarnych i ocynkowanych, surówki i stali 
(konwertory tlenowe), półwyrobów z instalacji COS i koksu.

Hot and cold rolled strip and sheet, coil, hot-dip galvanised and elec-
trolytically galvanised, coiled and sheeted, black slit strip, hot-dip 
and electrolytically galvanised, welded tubes, shaped black and galva-
nised tubes, pig iron and steel (BOF), cast products, coke.

MITTAL STEEL POLAND S.A.
ODDZIAŁ W ŚWIęTOCHŁOWICACH

ul. Metalowców 5
��-600 Świętochłowice
+�8 3� 77� 36 66
+�8 3� 77� 3� 0�
+�8 3� 77� 3� 03
www.mittal-steel.pl

Produkcja taśm i blach stalowych ocynkowanych ogniowo oraz ocyn-
kowanych i powlekanych, blach profilowanych, kształtowników gię-
tych na zimno z taśmy ocynkowanej, obróbki blacharskie.

Strips and sheets hot-dip galvanized and organic coated, profiled 
sheets, cold formed HDG sections, building bent elements.

MITTAL STEEL POLAND S.A.
ODDZIAŁ W SOSNOWCU 

ul. Niwecka �
��-�00 Sosnowiec
+�8 3� 736 �6 66
+�8 3� 736 �� �0
+�8 3� 736 �� �3
www.mittal-steel.pl

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

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

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

ul. Nowopogońska �
��-�00 Sosnowiec
+�8 3� 36� �3 70
+�8 3� 36� �3 70
+�8 3� 36� �3 70 
w. ��
www.buczek-hb-zpr.com

Produkcja rur precyzyjnych ze szwem i bez szwu, kotłowych, ciągnio-
nych na zimno, przewodowych, konstrukcyjnych, lotniczych, profilo-
wych przeznaczonych głównie dla motoryzacji.

Producer of precision steel tubes welded and seamless cold drawn, 
boiler steel tubes, general purpose seamless steel tubes, special 
shapes seamless steel tubes mainly designed for automotive sector.

WALCOWNIA RUR 
ANDRZEJ SP. Z O.O.

ul. ks. Wajdy �
�7-��0 Zawadzkie
+�8 77 �56 �3 00
+�8 77 �56 �� 00
+�8 77 �56 �� �5
www.wra.pl

Produkcja rur stalowych bez szwu.

Production of seamless pipes and tubes.

HUTA BATORY SP. Z O.O. ul. Dyrekcyjna 6
��-506 Chorzów
+�8 3� 77� �8 8�
+�8 3� 77� �8 00
+�8 3� 77� �0 60
www.hutabatory.com.pl

Produkcja rur bez szwu oraz wlewków ze stali stopowych i węglo-
wych.

Producer of seamless pipes and ingots; alloyed and carbon steel.
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HUTA BUCZEK SP. Z O.O. ul. Nowopogońska
��-�00 Sosnowiec
+�8 3� 36� �5 �0
+�8 3� 36� �5 05
+�8 3� �90 37 �3
www.hutabuczek.com.pl

Walce hutnicze z żeliw sferoidalnych stopowych i staliw, dla walcowni 
gorących blach, taśm i kształtowników.
Usługi w zakresie:
- obróbki mechanicznej,
- obróbki cieplnej w zakresie wyżarzania odprężającego i normalizu-

jącego.

Rolls from alloy nodular cast iron and alloy cast steel for hot rolling 
mills of plates, strips and sections.
Services of:
- mechanical working,
- heat treatment of range stress relief annealing and normalizing.

ISD HUTA CZęSTOCHOWA SP. Z O.O. ul. Kucelińska ��
��-�07 Częstochowa
+�8 3� 3�3 �� �9
+�8 3� 3�3 8� 33
+�8 3� 3�3 09 0�
www.hcz.com.pl

Produkcja stali, blach grubych gorącowalcowanych, rur bez szwu, 
koksu, konstrukcji stalowych, prefabrykatów i półwyrobów.
Sprzedaż wyrobów huty prowadzi:
ISD Trade Sp. z o.o., ul. Naruszewicza 9, 0�-6�7 Warszawa
Tel.: 0�� �83 08 80,  fax: 0�� �83 08 90
e-mail: info@isd-steel.com.

Producer of steel, hot-rolled heavy plates, seamless pipes and tubes, 
coke, steel structures, prefabricates and semi-products.
Products are sold by:
ISD Trade Sp. z o.o., ul. Naruszewicza 9, 0�-6�7 Warszawa
Tel.: +�8 �� �83 08 80,  fax: +�8 �� �83 08 90
e-mail: info@isd-steel.com.

HUTA KOŚCIUSZKO S.A. ul. Metalowców �3
��-500 Chorzów
+�8 3� ��� �� ��
+�8 3� ��� �6 37
+�8 3� ��� 0� 30
www.hutakościuszko.
w.interia.pl

Działalność usługowa na rzecz Huty Królewskiej Sp. z o.o. w zakre-
sie zasilania w media energetyczne, transportu szynowego i ochrony 
mienia.

Utilities, rail transportation and security services rendered to Huta 
Królewska Sp. z o.o.

HUTA KRóLEWSKA SP. Z O.O. ul. Metalowców �3
��-500 Chorzów
+�8 3� ��� �� ��
+�8 3� ��� �6 36
+�8 3� ��� 68 ��
www.hutakrólewska.pl

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

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

ARCELOR HUTA WARSZAWA SP. Z O.O. ul. Kasprowicza�3�
0�-9�9 Warszawa
+�8 �� 835 00 ��
+�8 �� 835 80 �9
+�8 �� 83� 08 33
www.hutalw.com.pl

Produkcja stali specjalnych i jakościowych, kęsów, prętów gorąco-
walcowanych, prętów łuszczonych.

Alloy steels, hot rolled bars, peeled bars, billets and blooms.

HUTA ŁABęDY S.A. ul. Zawadzkiego �5
��-�09 Gliwice
+�8 3� �3� 7� 0�
+�8 3� �3� 7� 30
+�8 3� �3� �� ��
www.hutalab.com.pl

Produkcja kształtowników gorącowalcowanych, obudów górniczych.

Hot-rolled sections, mine support arches, mining accessories.
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HUTA ŁAZISKA S.A. ul. Cieszyńska �3
�3-�70 Łaziska Górne
+�8 3� ��� 7� 00
+�8 3� ��� �5 ��
+�8 3� ��� �5 �3
www.hlsili.pl

Produkcja żelazostopów, stopów wieloskładnikowych, wyrobów z py-
łów pofiltracyjnych, produkcja karbidu.

Ferroalloys, multi-component alloys, dust filtration products, carbide.

CELSA „HUTA OSTROWIEC” SP. Z O.O. ul. Samsonowicza �
�7-�00 Ostrowiec 
Świętokrzyski
+�8 �� ��9 �0 00
+�8 �� ��9 �3 00
+�8 �� ��9 �5 30
www.celsaho.com

Produkcja prętów gorącowalcowanych: żebrowanych do zbrojenia 
betonu, gładkich, kwadratowych, płaskich oraz kątowników i walców-
ki żebrowanej oraz wyrobów kutych: odkuwek, wałów korbowych, 
wałów do siłowni wiatrowych, walców hutniczych, linii wałów okrę-
towych, wałów turbinowych i wirnikowych, części maszyn i urządzeń 
przemysłowych.

Manufacture of  hot-rolled bars: rebars, plain bars, squares, flats, 
angles and ribbed bars in coils, also forged products: forgings, crank-
shafts, wind mill main shafts, metallurgical rolls, shafting lines, turbi-
ne and rotor shafts, other machinery components.

HUTA POKóJ S.A. ul. Niedurnego 79
��-709 Ruda Śląska
+�8 3� 77� �� ��
+�8 3� 77� �0 00
+�8 3� ��8 67 09
www.hutapokoj.com.pl

Produkcja i dystrybucja kształtowników formowanych na zimno, taśm 
ciętych wzdłużnie z blachy walcowanej w kręgach, kształtowników 
walcowanych na gorąco, blach walcowanych na gorąco – arkuszo-
wych, konstrukcji stalowych (zbiorników, silosów, lekkich i ciężkich 
budowli przemysłowych, mostów, wiaduktów i kominów stalowych), 
kształtowników spawanych o wysokości od ��0 do � �00 mm oraz 
kształtowników spawanych specjalnych. Usługi cięcia wzdłużnego 
blach walcowanych w kręgach. Nowoczesne zabezpieczenie anty-
korozyjne powierzchni wyrobów stalowych metodami: cynkowania 
ogniowego, metalizacji natryskowej, malowania farbami proszkowymi 
i rozpuszczalnikowymi. Remonty maszyn i urządzeń. Obróbka cieplną i 
mechaniczną części maszyn. Analizy chemiczne i badania wytrzymało-
ściowe wyrobów hutniczych.

Manufacture and distribution of cold formed sections, narrow strip 
in coils, hot-rolled sections, hot-rolled plates in sheets, steel con-
struction (steel tanks, silos, light and heavy buildings constructions, 
bridges, overpasses and steel stacks), welded sections of height 
from ��0 up to � �00 mm and special welded sections. High-per-
formance anticorrosive coatings of steel products such as: hot dip 
galvanizing, metal spraying, traditional painting and powder coating. 
Machinery and appliances repairs. 
Thermal and mechanical treatment of machinery components. Che-
mical analyses and strength tests of steel products.

HSW – HUTA STALI 
JAKOŚCIOWYCH S.A. 
GRUPA ZŁOMREX

ul. Kwiatkowskiego �
37-�50 Stalowa Wola
+�8 �5 8�3 �� ��
+�8 �5 8�3 53 37
+�8 �5 8�� �3 06
www.hsw.com.pl

Produkcja wyrobów hutniczych: prętów walcowanych okrągłych, kę-
sów walcowanych, kęsisk z COS ze stali węglowych, stopowych do 
nawęglania, ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego, o 
podwyższonej i regulowanej zawartości siarki, sprężynowych, narzę-
dziowych, łożyskowych, odpornych na korozję, żaroodpornych.

HSW-HSJ Sp. z o.o. is the manufacturer of the following products:
- hot rolled round bars
- hot rolled billets
- continously cast billets and slabs
in steel grades as follows: carbon and alloy steel suitable to quen-
ching and tempering and surface hardening, case hardening steel, 
tool steel, spring steel bearing steel, bearing quality steel, steel gra-
des with machinability (regulated sulphur contents), stainless and 
heat resistance steel.
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CMC ZAWIERCIE S.A. ul. J. Piłsudskiego 8�
��-�00 Zawiercie
+�8 3� 67� �6 ��
+�8 3� 67� �7 ��
+�8 3� 67� �5 36
www.cmcpoland.com

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

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

HK WALCOWNIA BLACH GRUBYCH 
BATORY SP Z O.O.

ul. Dyrekcyjna 6
��-506 Chorzów
+�8 3� 77� �8 06
+�8 3� 77� �� �7
www.blachy-batory.pl

Produkcja blach arkuszowych gorącowalcowanych ze stali węglowych 
– konstrukcyjnych, kotłowych, okrętowych, a także blach ze stali 
stopowych i wysokostopowych. Produkcja elementów wypalanych z 
blach.

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

WALCOWNIA RUR 
JEDNOŚĆ SP. Z O.O.

ul. Stalmacha 8
��-�00 Siemianowice 
Śląskie
+�8 3� 359 9� 0�
+�8 3� 359 9� 0�
+�8 3� 359 9� 03

Walcownia ciągła rur bez szwu w budowie.

Continuous seamless tube mill under construction.

FERROSTAL ŁABęDY SP. Z O.O.
GRUPA ZŁOMREX

ul. Zawadzkiego �6
��-�09 Gliwice
+�8 3� �3� 76 00
+�8 3� �3� 76 50
www.ferrostal.com.pl

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

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

ZAKŁAD WALCOWNICZY PROFIL S.A.

 

ul. Ujastek �
3�-75� Kraków
+�8 �� 680 �� 00
+�8 �� 680 �� 05
www.zwprofilsa.com.pl

Produkcja prętów i kształtowników gorącowalcowanych. 

Production of hot rolled bars and sections.

VIRMET SP. Z O.O. 
 

ul. Spółdzielcza 3
��-��0 Niedrzwica Duża
+�8 8� 5�7 �� 00  
+�8 8� 5�7 58 ��
+�8 8� 5�7 58 �0
www.virmet.com.pl

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

Production and distribution of cold drawn steel wires and bright ste-
el bars, peeled and ground bars. 
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ALPOS POLSKA SP. Z O.O. ul. Fabryczna 3
67-3�0 Małomice
+�8 68 376 90 0�
+�8 68 376 90 �5
+�8 68 376 93 ��
www.alpos.pl

Producent profili stalowych zamkniętych, o przekrojach: kwadrato-
wym, prostokątnym, okrągłym i płasko-owalnym w wersji czarnej i 
ocynkowanej, w długościach od 0,5 do �� metrów, taśmy i blachy 
stalowe w kręgu, cięcie wzdłużne blach z kręgów o masie do �� ton.

Welded tubes and hollow section (square, rectangular, round, half-
oval) with “black” and galvanized surface ending. Length from 50 
to �� 000 mm, steel strips in coils, slitting steel from coils till �� 
weight. 

IMPEXZŁOM SP.J. ul. Samsonowicza �5
�7-�00 Ostrowiec 
Świętokrzyski
+�8 �� ��7 33 33
+�8 �� ��7 �7 9�
+�8 �� �6� 0� �3
www.impexzlom.ostro-
wiec.com.pl

Produkcja wyrobów z aluminium dla potrzeb hutnictwa w postaci: 
brykietów, walców, gąsek, stożków, granulatu oraz stopów alumi-
niowych dla odlewnictwa i przemysłu motoryzacyjnego jak również 
stopy aluminiowe dla odlewni aluminium. Produkcja zasypki rafinacyj-
no odżużlającej. Produkcja rur z żeliwa sferoidalnego i rur ze stopów 
aluminium.

Production of aluminium items for steel industry in form of: briqu-
ettes, cylinders, ingots, cones, granules, as well as production of 
aluminium alloys for steel founding industry and for automotive in-
dustry, and production of aluminium alloys for aluminium foundries. 
Production of refining-slagging powder. Production of pipes from 
ductile cast iron and pipes from Al alloys.

KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ SP. Z O.O. ul. Koksownicza �
��-5�3 Dąbrowa 
Górnicza
+�8 3� 757 50 00
+�8 3� 757 59 06
+�8 3� 757 50 �0
www.przyjazn.com.pl

Produkcja koksu, produkcja wyrobów węglopochodnych – benzolu, 
smoły, oczyszczonego gazu koksowniczego i siarczanu amonu.

Coke production, by-products manufacturing – benzole, tar, purifield 
cike-oven gas and animonium sulflate.

TOWARZYSTWO FINANSOWE 
SILESIA SP.Z O.O.

ul. Kościuszki 30
�0-0�8 Katowice
+�8 3� 609 70 00
+�8 3� 609 70 0�
+�8 3� 609 70 �0
www.tfsilesia.pl

Doradztwo na rzecz poprawy sytuacji zakładów będących w trudnej 
sytuacji, specjalistyczne działania naprawcze, działalność handlowa.
Celem prowadzonych działań naprawczych jest pozyskanie inwestora 
bądź finansowania produkcji. 

Consultancy in order to improve poor situation of plants, specialist 
repairing actions, business activity. The aim of repairing actions is to 
find an investor or finance the production.

STOWARZYSZENIE PRODUCENTóW 
MATERIAŁóW OGNIOTRWAŁYCH

ul. Toszecka 99
��-�0� Gliwice
+�8 3� �70 �9 09
+�8 3� �79 �6 00
+�8 3� �70 �9 3�

Zrzesza przedsiębiorstwa przemysłu materiałów ogniotrwałych oraz 
ich przedstawicieli.

Association of companies of refractories industry and its represen-
tatives.

CHRZANOWSKIE ZAKŁADY 
MATERIAŁóW OGNIOTRWAŁYCH S.A.

ul. Kolonia Stella 30
3�-50� Chrzanów
+�8 3� 6�3 37 5�
+�8 3� 6�3 �8 5�
www.chzmo.pl

Produkcja wyrobów krzemionkowych, betonów ogniotrwałych szamo-
towych i korundowych, prefabrykatów betonowych, mas do zamknięć 
suwakowych kadzi, zasypek do odsiarczania i rafinacji stali, zasypek 
izolacyjnych do kadzi stalowniczych, plastycznych mas ogniotrwa-
łych. 

Silica refractory goods, refractory concretes, slide gates lining, re-
fractory lining mixtures, mixtures for desulphurization, components 
for steel refining, powders for ingot moulds and casting ladles.
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ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ul. Przemysłowa �
39-�00 Ropczyce
+�8 �7 ��� 9� ��
+�8 �7 ��� 9� 0�
+�8 �7 ��� 85 93
www.ropczyce.com.pl

Produkcja wyrobów ogniotrwałych dla hutnictwa żelaza i stali, hut-
nictwa szkła, metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienni-
czego, odlewniczego oraz koksowniczego.

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

MOSTOSTAL KRAKóW FIRMA 
HANDLOWA S.A.

ul. Ujastek 7
30-969 Kraków
+�8 �� 6�3 �� 3�
+�8 �� 6�� �7 86
+�8 �� 6�3 0� �9
www.mostostal-kraków.pl

Handel wyrobami hutniczymi i materiałami ogniotrwałymi. Produkcja 
konstrukcji stalowych.

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

PEDMO S.A. ul. Towarowa �3
�3-�00 Tychy
+�8 3� ��7 50 9�
+�8 3� ��7 55 7�
+�8 3� ��7 55 70
www.pedmo.com.pl

Produkcja materiałów dla hutnictwa: zasypki izolacyjne, zasypki eg-
zotermiczno – izolacyjne, zasypki startowe, zasypki smarujące w 
syfonowym odlewaniu stali, zasypka rafinująco-izolacyjna do kadzi 
pośredniej w procesie COS.

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

CENTRALA ZAOPATRZENIA 
HUTNICTWA S.A.

ul. Lompy ��
�0-955 Katowice
+�8 3� 73� 33 33
+�8 3� 73� 33 3�
www.czh.pl

Handel towarami masowymi – wyrobami hutniczymi, surowcami i 
tworzywami na rynkach krajowych i zagranicznych;
Logistyka – organizowanie przewozów transportem kolejowym i 
samochodowym;
Świadczenie usług w zakresie składowania i przeładunku towarów 
dla kolei szeroko- i normalnotorowej;
Usługi techniczno-handlowe w zakresie sortowania rudy żelaza, 
węgla, koksu;
Wynajem nieruchomości, maszyn i urządzeń;
Pomoc w zakresie restrukturyzacji firm.

Trading in mass good – metallurgic products both,  raw materials 
and plastics  in domestic and foreign markets;
Logistics – arranging truck and rail transport;
Performing the services in the scope of goods storing and relo-
ading for railroad wide and normal gauge railway;
Technical and commercial services for sorting iron ore, coal and 
coking coal;
Renting real properties, machines and machinery;
Supporting companies in their restructuring process.

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

GCB CENTROSTAL – 
BYDGOSZCZ S.A.

ul. Srebrna ��
85-�6� Bydgoszcz
+ �8 5� 3� 66 000
+ �8 5� 3� 66 �85
www.centrostal.pl

Handel wyrobami hutniczymi i materiałami budowlanymi, import, eks-
port; usługi cięcia wyrobów hutniczych i gwintowania rur oraz projek-
towania i poradnictwa technicznego w zakresie technologii lekkiego 
szkieletu stalowego; produkcja pokryć dachowych, profili konstruk-
cyjnych i do wzmocnień okiennych oraz obróbek specjalnych.

The sale of metallurgical products and constructional materials, 
import, export; the following services: cutting of metallurgical pro-
ducts and pipe treading, design and technical advice concerning ligh-
tweight steel farming technology; the following production: roofing, 
structural profiles and reinforcing sections for PVC windows and 
special flashings.
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AGENCJA HANDLOWA 
CENTROSTAL S.A.

ul. Wita Stwosza 7
�0-95� Katowice
+�8 3� 359 5� 0�
+�8 3� �5� �3 �3
+�8 3� �5� 33 7�
www.centrostal.biz.pl

Handel i usługi w zakresie wyrobów hutniczych i materiałów budow-
lanych.

Trade, services and manufacture of steel products and building ma-
terials.

CENTROSTAL GóRNOŚLąSKI  SP. Z O.O.
GRUPA ZŁOMREX

ul. Stalowa �
�0-6�0 Katowice
+�8 3� 358 9� 00
+�8 3� 358 95 00
+�8 3� 358 95 99
www.centrostal-
gornoslaski.pl

Handel oraz usługa cięcia wyrobów hutniczych.

Trade and cutting of steel products.

STALEXPORT S.A. ul. Mickiewicza �9
�0-085 Katowice
+�8 3� �5� �� ��
+�8 3� �5� �� 6�
www.stalexport.com.pl

Eksport, import i sprzedaż krajowa stalowych wyrobów hutniczych, 
półwyrobów, żelazostopów, materiałów ogniotrwałych, metali nieże-
laznych, surowców metalurgicznych i mineralnych.

Export, import and domestic sales of steel products and semipro-
ducts, refractories, non-ferrous metals, metallurgical components 
and minerals.

ARCELOR COMMERCIAL LONG 
POLSKA SP. Z O.O.

ul. Uniwersytecka �3
�0-007 Katowice
+�8 3� 603 06 06
+�8 3� 603 06 00
www.arcelor.com

Import profili gorącowalcowanych, grodzic, szyn podsuwnicowych 
profili specjalnych. 

Import of hot rolled sections, sheet piles, bridge rails, special sec-
tions.

CORUS POLSKA SP. Z O.O. ul. Piastowska 7
�0-005 Katowice
+�8 3� 60835�0
+�8 3� 6083�99
+�8 3� 608350�
www.corus.pl

Dystrybucja wyrobów koncernu Corus na rynku polskim.

Distribution of Corus’ products on Polish market.

PRZEDSIęBIORSTWO AUTOMATYKI 
HUTNICZEJ VAI POLSKA SP. Z O.O.

ul. Rękawka 5�
30-535 Kraków
+�8 �� 656 00 3�
+�8 �� 656 0� �6
www.vai.pl

Projektowanie, wdrażanie i serwis systemów automatyki i sterowa-
nia liniami technologicznymi oraz kompleksowa realizacja oprogramo-
wania sterującego dla przemysłu hutniczego.

Design, implementation and maintenance services for automation 
systems and technological lines control. Complex software develop-
ment for iron and steel industry.

AKADEMIA GóRNICZO-HUTNICZA 
– WYDZIAŁ  INŻYNIERII METALI I 
INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
+�8 �� 6�7 �9 �0
+�8 �� 6�7 �9 �0
www.agh.edu.pl

Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza, konsulting.

Teaching and research in the field of iron and steel metallurgy, con-
sulting.

WYŻSZA SZKOŁA ZARZąDZANIA 
MARKETINGOWEGO I JęZYKóW 
OBCYCH

ul. Gallusa ��
�0-59� Katowice
+�8 3� �07 9� 00
+�8 3� �07 9� 89
www.gallus.pl

Działalność dydaktyczno-naukowa.

Teaching and research.
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INSTYTUT METALURGII ŻELAZA 
IM. ST. STASZICA

ul. Karola Miarki ��
��-�00 Gliwice
+�8 3� �3� 5� 00
+�8 3� �3� 5� 05
+�8 3� �3� 53 0�
www.imz.gliwice.pl

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych w obsza-
rze hutnictwa żelaza, przetwórstwa i zastosowań wyrobów stalo-
wych oraz ich wpływu na środowisko. Doradztwo w zakresie prowa-
dzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

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

BIPROMET S.A. ul. Graniczna �9
�0-956 Katowice
+�8 3� 77� 58 0�
+�8 3� �55 �5 �7
+�8 3� �56 �7 6�
www.bipromet.com.pl

Projektowanie, generalne wykonawstwo, realizacja inwestycji „pod 
klucz” w przemyśle ciężkim, budownictwie przemysłowym i budownic-
twie ogólnym. Instalacje i obiekty ochrony powietrza.

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

BIPROSTAL S.A. FIRMA 
INŻYNIERYJNO-KONSULTINGOWA

ul. Królewska 57
30-08� Kraków
+�8 �� �93 �3 00
+�8 �� �93 �� ��
+�8 �� �93 �� �6
www.biprostal.com.pl

Kompleksowe projektowanie urządzeń i obiektów hutniczych, budow-
nictwa ogólnego, energetyki itp. oraz konsulting techniczny, finanso-
wy i ekonomiczny.

Comprehensive design of equipment and plants for steel industry, ci-
vil and power engineering, implementation of investments, technical, 
financial and economic consulting.

CENTRUM USŁUG 
INFORMATYCZNYCH CIBEH S.A.

ul. Franciszkańska �9-3�
�0-708 Katowice
+�8 3� �5� �8 58
+�8 3� �5� 80 5�
www.cibeh.com.pl

Kompleksowe usługi informatyczne oraz statystyki sektora stalowego. 

Comprehensive IT services and steel industry statistics.

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

ul. Sielska �0
60-��9 Poznań
+�8 6� 663 6� 33
+ �8 6� 663 63 3�
+ �8 6� 663 63 3�
www.psipolska.com

Światowy lider dostawców systemów informatycznych dedykowa-
nych dla producentów stali i metali nieżelaznych. Firma oferuje sys-
temy planowania, szeregowania i realizacji produkcji dopasowane do 
potrzeb branży metalowej.

World-leading provider of software solutions for the steel indu-
stry and non-ferrous industry. It offers APS (Advance Production 
Schedulling), ALS (Advanced Line Sequencing) and PES (Production 
Execution System) solutions precisely matched to the special requ-
irements of the metal industry.

STALPORTAL S.A. ul. Bytkowska �b
�0-955 Katowice
+�8 3� 359 08 �0
+�8 3� 359 08 ��
+�8 3� 359 08 ��
www.stalportal.pl

Zarządzanie portalem internetowym dedykowanym do handlu wyro-
bami hutniczymi. Dostawa aplikacji informatycznych, usług szkolenio-
wych i konsultingowych dla branży hutniczej.

Managing Internet portal dedicated to steel trade. Delivery of IT ap-
plications, training and consulting services for the steel industry.
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POLITECHNIKA CZęSTOCHOWSKA 
– WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCE-
SOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI 
STOSOWANEJ

Al. Armii Krajowej �9
��-�00 Częstochowa
+�8 3� 3�5 5� ��
+�8 3� 3�5 06 �5
+�8 3� 36� 38 88
www.mim.pcz.czest.pl

Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza, konsulting. 

Teaching and research in the field of iron and steel metallurgy, con-
sulting.

POLITECHNIKA ŚLąSKA 
– WYDZIAŁ INŻYNIERII 
MATERIAŁOWEJ I METALURGII

ul. Krasińskiego 8 b
�0-0�9 Katowice
+�8 3� �55 �8 85
+�8 3� �55 �9 53
+�8 3� �55 �9 53
www.polsl.katowice.pl

Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza, konsulting.

Teaching and research in the field of iron and steel metallurgy, trans-
portation and related industries, consulting.

POLITECHNIKA ŚLąSKA 
– WYDZIAŁ MECHANICZNY 
TECHNOLOGICZNY
Instytut Materiałów Inżynierskich i 
Biomedycznych

ul. Konarskiego �8 a
��-�00 Gliwice
+�8 3� �37 �6 53
+�8 3� �37 �3 ��
+�8 3� �37 �� 8�
www.mt.polsl.pl

Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza (inżynieria materiało-
wa, przeróbka plastyczna, tworzywa), konsulting. Prace badawczo-
rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych w obszarze hutnictwa 
żelaza, przetwórstwa, inżynierii powierzchni i zastosowań wyrobów 
stalowych oraz ich wpływu na środowisko.

Teaching and research in the field of engineering materials, con-
sulting. Research and development works in the field of technical 
science in the area of iron and steel industry, engineering materials, 
processing and application of steel products and they influence on 
environment.

AKADEMICKO-GOSPODARCZE 
STOWARZYSZENIE HUTNICTWA

ul. Czarnowiejska 66/309
30-05� Kraków
+�8 �� 633 �9 �7
www.agh.edu.pl

Zrzesza przedstawicieli kadry sektora hutniczego i jego zaplecza oraz 
wyższych szkół technicznych kształcących kadrę dla hutnictwa. Dzia-
łalność lobbingowa, konsultingowa oraz opiniotwórcza. 

Association of representatives of metallurgical, refractories and 
coke industries, high technical schools, which educate staff for steel 
industry. Lobbying, consulting, policy-making.

STOWARZYSZENIE INŻYNIERóW  
I TECHNIKóW PRZEMYSŁU  
HUTNICZEGO SITPH

ul. Podgórna �
�0-95� Katowice
+�8 3� �56 �0 65
+�8 3� �55 38 86
+�8 3� �56 �5 85
www.sitph.republika.pl

Zrzesza członków indywidualnych i zbiorowych (współpracujących) 
związanych z przemysłem hutniczym. Działalność: ekspertyzy, konfe-
rencje, wydawnictwa.

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