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Ladies and Gentlemen

Przedkładamy Państwu kolejną edycję informatora „Polski
Przemysł Stalowy 2003”. Opisuje on stan krajowego sektora stalowego i przemysłów współpracujących z hutnictwem
żelaza i stali, tj. materiałów ogniotrwałych i koksownictwa
w 2002 roku.
Rok 2002 był niekorzystnym okresem dla polskiego hutnictwa stalowego. W stosunku do 2001 roku, obniżył się popyt
krajowy na wyroby stalowe, odnotowaliśmy spadek eksportu
i pomimo wprowadzonej przez Rząd RP ochrony krajowego
rynku – tylko nieznaczny spadek importu.
Niepełna oferta krajowego hutnictwa z powodu niedokończenia restrukturyzacji technicznej oraz cenowa atrakcyjność
importu sprawiły, że konsumenci sięgali hojnie po produkty
zagraniczne i w związku z tym, polscy producenci wyrobów
stalowych stracili kolejne 5 % rynku na rzecz importu.
Zużycie jawne wyrobów stalowych gotowych zmniejszyło
się z 7,1 mln ton w 2001 roku, do 6,9 mln ton w 2002 roku.
Jednym z powodów spadku krajowej konsumpcji było wolne
tempo rozwoju polskiej gospodarki (dynamika wzrostu PKB
wyniosła 1,4 %).
Spadek produkcji krajowej i deficytowy obrót z zagranicą
rzutowały negatywnie na sytuację ekonomiczno-finansową
hut. Wprawdzie strata netto była mniejsza niż w 2001 roku
i zadłużenie wzrosło tylko nieznacznie, ale płynność finansowa sektora nadal daleka była od oczekiwań. Hutnictwo polskie
(zwłaszcza ta jego część, w której państwo jest większościowym akcjonariuszem) pozostawało w fazie kryzysowej.
W tej sytuacji Rząd RP dokonał kolejnej aktualizacji „Programu restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali”.
Kluczowymi dla programu były: konsolidacja hut w holding Polskie Huty Stali S.A., przyspieszenie prywatyzacji
i wykorzystanie środków z emisji obligacji dla restrukturyzacji
finansowej PHS S.A.
Rządowy program restrukturyzacji został przekazany Komisji Europejskiej. Jego realizacja ma umożliwić hutom, objętym
programem, przetrwanie i sprostanie konkurencji w ramach
Jednolitego Rynku.

This is yet another edition of our information bulletin "Polish
Steel Industry 2003" on the condition of the domestic steel
sector and supporting industries, i.e.: refractory and coking
sectors, in 2002.
Polish steel making was hit badly by the year 2002. As compared to 2001, domestic demand for steel products went down,
lower exports were chalked and, despite safeguards introduced
by the Polish Government to protect home market, only slight
imports drop.
Incomplete offer of the domestic steel making industry due to
technical restructuring left unconcluded and attractively priced
imports had consumers grabbing eagerly imported goods with
Polish steel manufacturers losing consequently another 5 % of
the market share to imports.
Apparent steel consumption fell from 7.1 million metric
tonnes [mt] in 2001 to 6.9 million mt in 2002. One of the reasons for lower domestic consumption has been in slow pick-up
of the Polish economy (GDP growth rate was 1.4 %).
Lower domestic output and negative foreign trade balance
adversely affected economic and financial performances of
the mills. Obviously, net loss was lower than in 2001 and indebtedness increased only negligibly, but sectoral cash flows
were far from what had been expected. Polish steel (particularly
such part wherein the State keeps majority stake) remained
in critical condition.
Under such circumstances, Polish Government produced another update of the Iron and Steel Restructuring Program.
Key components of the Program were: some mills having
been merged together to form a holding dubbed Polskie Huty
Stali S.A., privatization put on the fast track and using bond
issues to financially restructure PHS S.A.
Governmental Restructuring Program has been submitted
to the European Commission. Its implementation is meant for
the mills included in such Program to survive and become viable within the Single Market confines.

Szanowni Państwo,
wyrażam nadzieję, że podobnie jak wydania poprzednie – „Polski Przemysł Stalowy 2003”, okaże się interesującym źródłem informacji o polskim hutnictwie
i przemysłach z nim współpracujących.

Ladies and Gentlemen,
I do hope that, like previous issues, this copy of "Polish Steel
Industry 2003" will turn out to be an instructive information
source about Polish steel making and supporting industries.

Romuald Talarek
Prezes Zarządu
Hutniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej
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A. Ogólny rozwój ekonomiczny
kraju w 2002 roku

A. General economic development
of the country in 2002

W 2002 roku utrzymało się dodatnie, chociaż niskie, tempo
wzrostu gospodarczego w Polsce. Produkt Krajowy Brutto
wzrósł o 1,4 %, wobec 1,0 % w 2001 roku. Dynamikę zmian
PKB w okresie lat 1990-2002 pokazano w tabeli 1.
Produkcja sprzedana przemysłu w 2002 roku była wyższa niż
przed rokiem o 1,5 %. Wzrost produkcji sprzedanej o 2,1 % miał
miejsce w przetwórstwie przemysłowym, natomiast w górnictwie i kopalnictwie nastąpił spadek o 3,4 % w skali roku.
Wzrost produkcji sprzedanej w porównaniu z 2001 r. odnotowano w 19, spośród 29, działach przemysłu. Produkcja metali
była niższa o 16,1 %.
Inflacja w 2002 r. wyniosła 1,9 % (5,5 % w 2001 r.).
Deficyt budżetowy sięgnął ok. 39 mld zł.
Bezrobocie wzrosło do poziomu 18,8 %.
Obroty handlowe z zagranicą zwiększły się. Saldo pozostało ujemne, ale zmniejszyło się z 17,3
mld USD w 2001 r. do 14,2 mld USD w 2002 roku.

2002 saw positive, however low, economic growth rate in Poland.
Gross Domestic Product grew 1.4 % as against 1.0 % in 2001.
GDP changes in 1990 through 2002 are show in Table 1.
Industrial output shipped in 2002 was higher than a year ago
by 1.5 %. Shipments growing by 2.1 % took place in industrial
processing, while minerals and mining sectors saw a year-onyear drop by 3.4 %.
Increased product shipments as compared to 2001 were registered with 19 out of 29 industrial sectors. Metals output
was down by 16.1 %.
Inflation rate 2002 was 1.9 % (5.5 % in 2001).
Budget deficit reached some PLN 39 billion.
Unemployment rate was up to 18.8 %.
Foreign trade increased. Trade balance remained negative,
but was down from USD 17.3 billion in 2001 to USD 14.2
billion in 2002.

Tabela 1. Zmiany PKB w latach 1990-2002 [rok poprzedni = 100 %]
Table 1. GDP changes in 1990 through 2002 as against last year [previous year = 100 %]
Rok/Year

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

PKB/GDP [%]

-11,6

-7,6

2,6

3,8

5,2

7,0

6,1

6,9

4,8

4,1

4,0

1,0

1,4

B. Sytuacja w polskim hutnictwie
¿elaza i stali

B. Situation within Polish iron and
steel

B.1. Stan realizacji programu restrukturyzacji

B.1. Restructuring Program – actual status

Praktycznie od 1998 roku (po kryzysie rosyjsko-azjatyckim)
sytuacja finansowa polskiego hutnictwa pogarszała się z każdym rokiem. Nakłady na inwestycje i modernizacje drastycznie uległy ograniczeniu. W latach 1999-2002 wydatkowano na
ten cel zaledwie 1,5 mld zł, wobec zakładanych w programie
restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali z czerwca
1998 roku – 5,6 mld zł.
W tej sytuacji, Rada Ministrów, przyjęła kolejną Aktualizację programu restrukturyzacji z datą 2002 r. opierając ją
na instrumentach jakie dopuszcza ustawa o restrukturyzacji
hutnictwa żelaza i stali z 24 sierpnia 2001 r. (Dz. U. Nr 111,
poz. 1196).
Kluczowymi dla programu były: konsolidacja hut w holding Polskie Huty Stali S.A., przyspieszenie prywatyzacji
i wykorzystanie środków z emisji obligacji dla restrukturyzacji finansowej nowoutworzonej spółki Polskie Huty Stali S.A.
i hut objętych rządowym programem restrukturyzacji.
W kwietniu 2002 r. huty przedłożyły Ministrowi Gospodarki
indywidualne programy restrukturyzacji (opiniowane przez
konsultanta Komisji Europejskiej). Strona Polska i Komisja
Europejska powołały wspólny Komitet Sterujący do prac nad
Modyfikacją programu. Strony uzgodniły dopuszczalną wielkość pomocy publicznej dla sektora oraz konieczne wartości
redukcji mocy produkcyjnych wyrobów finalnych na lata 20022006. Rządowy program restrukturyzacji został przekazany
Komisji Europejskiej w grudniu 2002 r.
Komisja Europejska dokonała oceny zgodności Rządowego programu restrukturyzacji oraz indywidualnych programów restrukturyzacji hut i biznes planu PHS S.A. z zapisami

It has been virtually since 1998 (following Russian and
Asian crises) that financial performance of Polish steel was
getting worse with each year, while spending for investment
and upgrading projects were going down dramatically. In 1999
through 2002 mere PLN 1.5 billion were spent as against PLN
5.6 billion assumed in the Iron and Steel Restructuring Program dated June 1998.
Under the circumstances Polish Cabinet adopted another Restructuring Program Update of 2002 based on instruments
admissible under the Iron and Steel Restructuring Act dated
August 24, 2001 (Law Journal Dz. U. No 111, Item 1196).
Key components of the Program were: some mills having
been merged together to form a holding dubbed Polskie Huty
Stali S.A., privatization put on the fast track and using bond
issues to financially restructure just-built company of Polskie
Huty Stali S.A., and mills covered by the Governmental restructuring plan.
In April 2002 the Mills submitted their individual restructuring plans to the Minister of Economy (audited by the European Commission’s Consultant). Polish party and the European Commission set up a joint Steering Committee to tackle
Program modification. The Parties agreed state aid allowances for the sector as well as necessary MPP cuts in terms of
finished products for 2002 through 2006. The Governmental
Restructuring Plan was submitted to the European Commission in December 2002.
The European Commission reviewed the compatibility of
such Governmental Restructuring Plan and individual restructuring plans of the mills along with the business plan
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EUCP (European Union Common Position (CONF-PL 90/02)
– HUCP, Wspólne Stanowisko Krajów Członkowskich Unii Europejskiej z 14 listopada 2002 r.), przedstawiono w raporcie
w grudniu 2002 r.
Realizacja Programu powinna doprowadzić do pełnej efektywności podmiotów do 2006 roku.
Sposobem na realizację celu będzie:
• redukcja zdolności produkcyjnych wyrobów gotowych
o 991 tys. ton,
• pomoc publiczna, (również na przedsięwzięcia technologiczne) udzielona najpóźniej do 31 grudnia 2003 r. Od
1 stycznia 2004 r. ewentualna pomoc może być udzielana
wyłącznie na zasadach obowiązujących w UE,
• precyzyjny system monitorowania realizacji programu,
• redukcja zatrudnienia do ok. 16 tys. pracujących w 2006 r.,
• prywatyzacja.
Oprócz tych działań, huty objęte programem, wdrażają
przedsięwzięcia w zakresie redukcji kosztów, restrukturyzacji majątku, ochrony środowiska oraz realizują określoną
strategię wobec spółek zależnych.

of PHS S.A. with the provisions of EUCP (European Union
Common Position (CONF-PL 90/02) – HUCP, dated November 14, 2002), followed by a pertinent report issued in
December 2002.
The Program, when in place, was meant to make the steel
businesses completely viable by 2006.
To this end:
• reduce MPP of finished products by 991,000 mt,
• grant state aid (including such for technological initiatives)
by December 31, 2003, at the latest. As from January 1,
2004 any state aid is to be granted solely by rules applicable within the EU,
• precisely monitor Program implementation,
• rationalize manpower by some 16,000 by 2006,
• privatize.
In addition to such activities, the Mills under the Plan are
about to implement their own cost savings, balance sheet and
environmental improvements, plus their specific strategies related to their subsidiaries.

B.2. Sytuacja w produkcji i handlu
w 2002 roku

B.2. Situation of manufacturing and
trading in 2002

Podobnie jak rok poprzedni, 2002 rok był dla polskiego hutnictwa żelaza i stali okresem niekorzystnym. Krajowe hutnictwo żelaza i stali odnotowało ujemne wyniki finansowe brutto
i netto. Spadła o 5 % wielkość produkcji, pogorszyły się relacje
eksport/import.
W 2002 roku polskie huty żelaza i stali wyprodukowały 8,4
mln ton stali surowej. W ogólnej wielkości produkcji stali
surowej, udział stali wytopionej w procesie konwertorowym
stanowił 69,3 % (5,8 mln ton), w procesie elektrycznym 30,6 %
(2,6 mln ton) a w procesie martenowskim 0,1 % (0,1 mln ton).
W maju 2002 roku produkcja stali martenowskiej została zaniechana całkowicie.
W tabeli 2 podano produkcję podstawowych wyrobów hutniczych w okresie ostatnich siedmiu lat. Zmiany w strukturze
produkcji stali według metod jej wytwarzania, w okresie 19952002, ilustruje rysunek 1.
W 2002 roku produkcja wyrobów walcowanych na gorąco
wyniosła 6,2 mln ton i była o 3,1 % niższa niż w 2001 roku.
Struktura ich produkcji przedstawiała się jak niżej:
• wyroby płaskie 34,7 % (2 120 tys. ton),

Like previous year, 2002 was a bad period for Polish iron and
steel making. Domestic iron and steel making industry recorded negative financial results, both pre- and after-tax. Output
was down by 5 %, export/import relations worsened.
In 2002 Polish iron and steel makers turned out 8.4 million
mt of crude steel. By crude steel processes, BOF route represented 69.3 % (58 million mt), EAF route 30.6 % (2.6 million
mt), and open-hearth process 0.1 % (0.1 million mt). In May
2002, open-hearth route was abandoned entirely.
Table 2 shows steel output by basic products in recent seven
years. Changes in steel manufacturing pattern by processes,
1995 through 2002, are illustrated by Fig. 1.
In 2002 hot-rolled output was 6.2 million mt, down 3.1 % as
against 2001. Product pattern is as follows:
• flat 34.7 % (2,120,000 mt),
• long 65.3 % (3,993,000 mt).
It does not reflect domestic demand formula where flats
consumption gets the upper hand.
In 2002 steel tubular output accounted for 309,000 mt
(440,000 mt in 2001), while hollow sections (cold-bent profi-

Tabela 2. Produkcja podstawowych wyrobów hutniczych w latach 1995-2002 [mln ton]
Table 2. Production of principal iron and steel products in the period 1995-2002 [million mt]
Asortyment
Koks
Coke
Surówka
Pig iron
Stal surowa
Crude steel
Wyroby walcowane na gorąco
Hot rolled products
Rury stalowe
Steel pipes & tubes

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

11,6

10,3

10,6

9,7

8,4

9,0

9,0

8,8

7,1

6,3

7,0

5,8

5,2

6,5

5,4

5,3

11,7

10,4

11,6

9,9

8,8

10,5

8,8

8,4

9,0

8,5

9,3

7,9

6,9

7,5

6,4

6,2

0,560

0,510

0,465

0,474

0,448

0,484

0,439

0,309
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Rys. 1. Produkcja stali surowej wg procesów w latach 1995-2002 [mln ton]
Fig. 1. Production of crude steel in 1995-2002 in the period [million mt]

• wyroby długie 65,3 % (3 993 tys. ton).
Odbiega ona od struktury zapotrzebowania krajowego,
w której przeważa konsumpcja wyrobów płaskich.

les) were 201,000 mt (216,000 mt in 2001).
Long and flat products by types in 2002 are shown in Fig.
2 and 3.

Rys. 2. Struktura asortymentowa produkcji wyrobów długich walcowanych na gorąco w 2002 roku
Fig. 2. Breakdown of hot rolled long products in 2002

Rys. 3. Struktura asortymentowa produkcji wyrobów płaskich walcowanych na gorąco w 2002 roku
Fig. 3. Breakdown of hot rolled flat products in 2002
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W 2002 roku produkcja rur stalowych wyniosła 309 tys. ton
(440 tys. ton w 2001 roku) a produkcja kształtowników giętych na zimno zamkniętych – 201 tys. ton (w 2001 roku 216
tys. ton).
Strukturę asortymentową produkcji wyrobów długich
w 2002 roku pokazano na rysunku 2, a wyrobów płaskich
– na rysunku 3.
W 2002 roku, dla niektórych wyrobów zimnego przetwórstwa, odnotowano spadek produkcji, co ilustrują dane
w tabeli 3.

In 2002, some cold-processed products saw lower output
which is depicted by data shown in Table 3.
Data on tubular output as broken down in welded and seamless tubes in 1995 through 2002 are shown in Table 4.
Finished rolled product output, exports and imports, and consumption figures for recent three years are given in Table 5.
In the recent decade a dramatic surge in imports has been
marked. 2000 through 2001 imports grew from 2,464,000 mt in
2000 to 3,173,000 mt in 2001 or by 705,000 mt. Imports share
to apparent consumption of finished products increased from

Tabela 3. Produkcja wyrobów zimnego przetwórstwa stali w latach 1995-2002 [tys. ton]
Table 3. Breakdown of cold products in 1995 through 2002 [k mt]
Asortyment/Products
Blachy walcowane na zimno
Cold rolled plate
Taśmy walcowane na zimno
Cold rolled strip
Blachy ocynkowane
Galvanised sheets
Blachy ocynowane
Thinplate
Kształtowniki gięte na zimno
Cold formed sections

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1 023,4

958,8

1 046,9

891,3

833,6

952,8

692,9

805,7

159,3

143,4

138,6

108,3

66,5

65,7

53,9

48,5

376,8

353,8

414,3

377,4

427,2

490,7

328,8

400,4

82,9

80,7

56,2

37,2

39,6

50,0

38,3

30,5

250,9

200,6

276,1

284,0

299,0

320,5

283,5

258,2

Dane dotyczące struktury produkcji rur, z podziałem na
rury ze szwem i rury bez szwu w latach 1995-2002, pokazano w tabeli 4.

28 % in 2000 to 42 % in 2002. Excessive imports used to be
one of the reasons for delays in technological restructuring of
the Polish steel making, notably as downstream activities are

Tabela 4. Produkcja rur stalowych w latach 1995-2002 [tys. ton]
Table 4. Steel tubes and pipes manufactured in 1995 through 2002 [k mt]
Asortyment
Products

Jednostka miary
Measure unit

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Rury ogółem
Tubes

[tys. ton]
[k mt]

559,9

510,5

465,4

473,7

448,2

484,1

439,4

309,4

[tys. ton]
[k mt]

253,8

255,7

246,8

219,1

191,7

200,1

192,2

141,9

Rury bez szwu
Seamles tubes
Rury ze szwem
Welded tubes

[%]

45,3

50,1

53,0

46,3

42,8

41,3

43,7

45,9

[tys. ton]
[k mt]

306,1

254,8

218,6

254,6

256,3

284,0

247,2

167,4

[%]

54,7

49,9

47,0

53,7

57,2

58,7

56,3

54,1

Produkcję, eksport, import i zużycie wyrobów walcowanych
gotowych w ostatnich trzech latach podano w tabeli 5.

concerned. Therefore, April 2002 saw domestic manufacturers
requesting the Chamber for a coordinated proposal to be pre-

Tabela 5. Produkcja, import, eksport i zużycie jawne wyrobów walcowanych gotowych w latach 1998-2002 [mln ton]
Table 5. Production, imports, exports and apparent consumption of finished rolled products in 2000 through 2002 [million mt]
Rok
Year

Produkcja
Production

Import
Imports

Eksport
Exports

Zużycie jawne
Apparent consumption

2000

7,9

2,1

2,5

7,6

2001

6,8

2,9

2,5

7,1

2002

6,4

2,9

2,4

6,9

W ostatnich latach notowano gwałtowny wzrost importu wyrobów stalowych. Tylko w latach 2000-2001 wzrósł on z 2 464

pared on their behalf to have safeguard measures expeditiously
introduced to the Polish market as based upon the Safeguard
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tys. ton w 2000 roku do 3 173 tys. ton w 2001 roku, tj. o 705
tys. ton. Udział importu w zużyciu jawnym wyrobów gotowych
wzrósł z 28 % w 2000 roku do 42 % w 2002 roku. Nadmierny
import był jednym z powodów opóźnienia realizacji programu
restrukturyzacji technologicznej polskiego hutnictwa, szczególnie w części dotyczącej przetwórstwa stali. Stąd w kwietniu 2002
roku krajowi producenci, zwrócili się do Izby z prośbą o przygotowanie w ich imieniu skoordynowanego wniosku w sprawie
pilnego ustanowienia środków ochronnych polskiego rynku, w
oparciu o Ustawę o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny. Uzasadnieniem ochrony krajowych
producentów przed negatywnymi konsekwencjami nadmiernego
importu wyrobów stalowych do Polski były:
• gwałtowny wzrost importu wyrobów stalowych w latach 19992001, zagrażający stabilności polskiego hutnictwa z powodu
podcinania i zaniżania cen wyrobów produkowanych przez
krajowe huty,
• decyzje innych krajów ograniczające dostęp do ich rynków,
• spadek krajowej produkcji stali,
• brak środków obrotowych w polskich hutach na działalność
operacyjną i na rozwój,
• import wypierający dostawy z polskich hut z krajowej
konsumpcji wyrobów stalowych.
Rząd RP wprowadził w sierpniu 2002 roku czasowe a po
200 dniach – ostateczne ograniczenia w imporcie wyrobów
hutniczych na polski obszar celny.
W 2002 roku import wyniósł 3 120 tys. ton i pozostał na

against Excessive Imports of Goods to Polish Customs Area
Act. Domestic producers came up with following rationale for
adverse effects of overly steel imports to Poland:
• radical surge in steel imports in 1999 through 2001, jeopardizing stability of Polish steel making on account of price
undercutting and dumping for steel products manufactured
by domestic mills,
• other countries’ decisions to restrain access to their markets,
• shortage of working capital at Polish mills for operating
and development activities,
• imports pushing out Polish mills’ shipments from home
steel consumption.
Poland’s Government introduced in August 2002 tentative
measures, and after 200 days – definitive caps on steel imports
to Polish customs area.
In 2002 imports accounted for 3,120,000 mt and stayed at
the level similar to that in 2001. Imports share to apparent consumption of finished products surpassed 42 %. By geographical
pattern, the highest imports came from the EU and CEFTA
countries – 52 % and 31 %, respectively (Fig. 5).
Changes to exports were smaller, tending to diminish.
Total exports (of semi- and finished goods) got reduced from
3,728,00 mt in 2001 to 3,569,000 mt in 2002. Our largest trade
partners in steel exports’ terms were the EU countries – 47 %,
and Rest of World (RoW) (30 %). Exports to CEFTA countries
were 23 % (Fig. 4).

Rys. 4. Eksport wyrobów stalowych w 2002 roku
Fig. 4. Steel exports in 2002
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Rys. 5. Import wyrobów stalowych w 2002 roku
Fig. 5. Steel imports in 2002

poziomie zbliżonym do roku 2001. Udział importu w zużyciu
jawnym wyrobów gotowych przekroczył 42 %. W strukturze
geograficznej, największy udział stanowił import z krajów Unii
Europejskiej – 52 % i CEFTA – 31 % (rys. 5).
Zmiany w eksporcie były mniejsze, z tendencją do jego
zmniejszania się.
Eksport ogółem (półwyrobów i wyrobów gotowych) obniżył

Germany, Czech Republic and Slovakia, and Ukraine and
Russia have for years been the biggest trade partner within the
EU, CEFTA, and RoW, respectively. Imports and exports by
product mix in 2002 are shown in Table 6.
High contributions of lowly processed products to exports
and value-added to imports brought about negative foreign
trade balance amounting to USD 570 million in 2002.

Tabela 6. Struktura asortymentowa importu i eksportu wyrobów hutniczych w 2002 roku [%]
Table 6. Breakdown of exports and imports of steel products in 2002 [%]
Wlewki i półwyroby Wyroby walc. długie Wyroby walc. płaskie
Ignots & semiproducts
Long products
Flat products

Rury stalowe
Pipes & tubes

Pozostałe
Other

Import
Imports

1,0

24,1

63,0

11,0

0,9

Eksport
Exports

29,0

48,8

14,2

3,9

4,1

się z 3 728 tys. ton w 2001 roku do 3 569 tys. ton w 2002 roku.
Największym naszym partnerem handlowym w eksporcie wyrobów hutniczych były kraje UE – 47 % i pozostałe kraje Świata
(30 %). Eksport do krajów CEFTA stanowił – 23 % (rys. 4).
W grupie krajów UE największym partnerem handlowym
pozostają od lat Niemcy, w grupie krajów CEFTA – Czechy
i Słowacja, a w grupie pozostałych krajów świata – Ukraina
i Rosja. Struktura asortymentowa importu i eksportu wyrobów
Polski Przemys³ Stalowy 2003 The Polish Steel Industry
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hutniczych w 2002 roku została przedstawiona w tabeli 6.
Duży udział wyrobów niskoprzetworzonych w eksporcie
i wyrobów wysokoprzetworzonych w imporcie sprawił, że bilans obrotów z zagranicą był ujemny i w 2002 roku wyniósł
570 mln USD.

B.3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa
sektora stalowego

B.3. Economic and financial situation in the
steel sector

Spadek produkcji stali i wyrobów gotowych w polskim hutnictwie żelaza i stali w 2002 roku uniemożliwił poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej hut i całej branży. Przychody
z całokształtu działalności w 2002 roku były mniejsze o ponad 6 % w porównaniu z 2001 r., w tym ze sprzedaży produktów – o 5,8 %. Prawie też o 6 % zmniejszeniu uległy koszty
ogólne, w tym – koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz
pracowników.
Pomimo, że strata na sprzedaży była mniejsza o 10 %
w porównaniu z rokiem poprzednim a strata finansowa netto
była mniejsza o 30 %, zobowiązania sektora wzrosły o 4 %
i Rząd RP, aby uchronić sektor przed upadłością, przyjął „Program restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali – Aktualizacja
2002”, w którym założono przeprowadzenie głębokich zmian
w zakresie oddłużenia.
Zapowiedziana restrukturyzacja finansowa niestety opóźnia się.

A decline in the production of steel and finished products
in the Polish iron and steel industry in the year 2002 made
the improvement of the economic and financial situation of
steelworks and the whole sector impossible. In the year 2002,
the revenues from all activities were down by over 6 %, and
those from the sales of products by 5.8 %. Overhead costs
also decreased by almost 6 %, including wages, salaries and
associated performance.
Although the loss on sales was lower by 10 % and the net
financial loss by 30 %, in comparison with the preceding year,
liabilities of the sector rose by 4 %, and in order to protect
the sector against bankruptcy, the government of The Polish
Republic, adopted "The Restructuring Program for the Polish
Iron and Steel Industry – Update 2002", in which the implementation of profound changes concerning debt removal, was
planned.
Unfortunately, the announced financial restructuring is
delayed.

B.4. Restrukturyzacja zatrudnienia

B.4. Employment restructuring

Kontynuacja restrukturyzacji zatrudnienia ma wspomóc
i przyspieszyć osiągnięcie konkurencyjności polskiego hutnictwa na otwartym rynku w zakresie zwiększenia produktywności a odchodzącym z pracy hutnikom – zapewnić bezpieczeństwo socjalne. Na początku procesu restrukturyzacji,
w polskim hutnictwie żelaza i stali zatrudnienie było nadmierne, wynosiło 147 tys. osób. W wyniku prowadzonej restrukturyzacji zmniejszono zatrudnienie do 78,2 tys. osób na
koniec 1998 r. Następnie w wyniku wdrożenia Hutniczego

The continuation of employment restructuring is to help and
accelerate competitiveness of the Polish steel sector on the open
market in the range of productivity increase, and it is to ensure social safety for steelmakers who leave work. At the outset
of the restructuring process, employment in the Polish iron
and steel sector was excessive, and amounted to 147 thousand
people. As a result of the restructuring, the employment had
been reduced to 78.2 thousand people at the end of 1998. Next,
as a result of the implementation of the Steelmakers’ Social

Rys. 6. Zatrudnienie w polskim hutnictwie żelaza i stali w latach 1990-2006 [tys. osób]
Fig. 6. Employed by Polish iron and steel industry in 1990 through 2006 [000’]
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Pakietu Socjalnego nastąpiła dalsza redukcja zatrudnienia
do 38,7 tys. na koniec 2000 roku i 26,4 tys. pracowników na
koniec 2002 roku.
Osiągniecie planowanej docelowej wielkości zatrudnienia
na poziome 15,6 tys. osób w 2006 roku, będzie wspomagane
zapisanymi w ustawie o restrukturyzacji hutnictwa, wynegocjowanymi w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych
Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa (Rząd RP, pracodawcy
i pracobiorcy) rozwiązaniami w zakresie aktywnych instrumentów ustawowych. Zmiany zatrudnienia w polskim hutnictwie żelaza i stali, w okresie od 1990 do 2002 roku ilustruje
rysunek 6.

Package, a further reduction in employment occurred down to
38.7 thousand at the end of the year 2000, and 26.4 thousand
workers at the end of the year 2002.
The achievement of a target quantity of employees, at the
level of 15.6 thousand people in the year 2006, will be backed
up by solutions in the range of active statutory instruments,
included in the resolution on the steel industry restructuring,
negotiated by the Trilateral Team for Social Conditions of the
Iron and Steel Industry Restructuring (The Government of the
Polish Republic, employers and employees). The changes in
employment in the Polish iron and steel industry, during the
years 1990-2002, are depicted by Fig. 6.

B.5. Ekologiczne aspekty restrukturyzacji
polskiego hutnictwa żelaza i stali

B.5. Environmental aspects of the Polish
iron and steel industry restructuring

Zgodnie ze stanowiskiem Rządu RP, z dnia 1 grudnia 1992 r.,
utrzymanym w kolejnych programach restrukturyzacji hut-

In compliance with the position of the government of the Polish Republic of 1 December 1992, sustained in the consecuti-

Tabela 7. Wielkość emisji zanieczyszczeń w latach 2000-2002 [tys. ton]
Table 7. Emission from steel manufacturing in 2000 and 2002 [k mt]
Rodzaj emisji
Emission type

2000

2001

2002

Emisja zanieczyszczeń pyłowych
Dust emission

10,9

8,8

8,6

Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2)
Gas emission (ex. CO2)

184,0

159,8

155,9

dwutlenek siarki/sulphur dioxide

13,9

11,5

8,7

tlenek azotu/nitrogen oxide

18,3

12,8

9,5

w tym/of with

nictwa, ochrona środowiska stanowi jeden z głównych celów.
Oddziaływanie hutnictwa na środowisko musi mieścić się

ve programs of the steel industry restructuring, environmental
protection constitutes one of the main targets. The impact of

Tabela 8. Wielkość emisji pyłów przypadająca na 1 tonę wyprodukowanej stali w latach 1989-2002
Table 8. Dust emissions per 1 tonne of steel made in 1989 through 2002
Wskaźnik emisji
Emission rate

1989

1990

1992

1994

1996

2000

2001

2002

kg pyłów/t stali
kgs dust/mt steel

9,06

7,87

4,40

2,83

2,08

1,09

1,00

1,02

w określonych w polskim i międzynarodowym prawie normach
ekologicznych (z uwzględnieniem warunków regionalnych).
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez
hutnictwo w latach 2000-2002 ilustrują dane zamieszczone
w tabeli 7.

the steel industry on the environment must meet environmental standards (taking into consideration regional conditions)
determined by Polish and international laws.
Reduction in air polluting by the steel sector in the years
2000-2002 is illustrated by Table 7.

Tabela 9. Ilość wytworzonych odpadów i skala ich gospodarczego wykorzystania w latach 2000-2002 [tys. ton]
Table 9. Solid waste produced and recycled/reused in 2000 through 2002 [k mt]
Rodzaj odpadów
Solid waste

2000

2001

2002

Odpady wytworzone
Solida waste produced

5 953

5 412

5 215

4 437

4 106

4 808

420

295

457

w tym/of with
odpady gospodarczo wykorzystane/reduced & recycled
odpady składowane/landfilled
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Niezależnie od wahań produkcji stali, nastąpiło rzeczywiste zmniejszenie emisji pyłów na tonę wyprodukowanej stali
(tabela 8).
Zmniejszanie ilości składowanych odpadów w latach 20002002, ilustrują dane w tabeli 9.
Trudna sytuacja finansowa hut spowodowała spowolnienie
inwestycji technologicznych i proekologicznych w zakresie
gospodarki wodnej (tabela 10).

Irrespective of fluctuations in steel production, an actual
decrease in the dust emission per one tonne of produced steel
occurred Table 8.
A decline in the amount of waste stored in the years 20002002 is shown in Table 9.
A difficult financial situation of steelworks contributed to
a slower pace of technological and pro-environmental investments in the water economy, Table 10.

Tabela 10. Zrzuty ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych w latach 2000-2002 [mln m3/rok]
Table 10. Effluent discharged to surface waters in 2000 through 2002 [million m3/year]
Rodzaj ścieków
Type of effluent

2000

2001

2002

Zrzuty ścieków ogółem
Total effluend discharge

17,9

17,7

15,6

ścieki oczyszczone/trated waste waters

16,2

16,3

14,4

ścieki nie oczyszczone/untreated waste waters

1,8

1,4

1,2

w tym/of with

B.6. Przekształcenia własnościowe
w polskim hutnictwie żelaza i stali

B.6. Ownership transformations in the
Polish Iron and Steel Industry

Poza Hutą Lucchini-Warszawa Sp. z o.o. sprywatyzowaną
w 1991 r. i Hutą Łaziska S.A. (w 1998 r.) dotychczasowe dokonania w zakresie przekształceń własnościowych w polskim
hutnictwie żelaza miały raczej charakter pasywny i były mało
efektywne. Szanse na wzrost efektywności w zakresie prywatyzacji i konsolidacji hut zdecydowanie zwiększyła ustawa z
dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza
i stali.
W oparciu o jej zapisy w dniu 6 maja 2002 r. utworzono
Polskie Huty Stali S.A. (PHS S.A.) – jednoosobową spółkę
Skarbu Państwa – poprzez wniesienie akcji czterech spółek:
Huty Katowice S.A, Huty im. T. Sendzimira S.A., Huty Florian S.A. i Huty Cedler S.A.
W sierpniu 2002 roku, po likwidacji formalnych przeszkód, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS S.A. podjęło decyzję o przekształceniu do 31 grudnia 2002 r. PHS S.A.
w koncern.
W dniu 31 grudnia 2002 roku sąd zarejestrował koncern
PHS S.A (przedsiębiorstwo wielooddziałowe).
W PHS S.A. skupiono decyzje obejmujące: finanse, handel,
zaopatrzenie, transport, restrukturyzację i rozwój, zasoby ludzkie itp. W styczniu 2003 r. zlikwidowano zarządy w poszczególnych hutach i powołano Dyrekcje Naczelne Oddziałów.
Udziałem w prywatyzacji PHS S.A. zainteresowane są: międzynarodowy koncern LNM Group oraz US Steel.
Oczekiwane są prywatyzacje niektórych producentów wyrobów długich.

Besides Huta Lucchini-Warszawa Sp. z o.o., privatized in
1991, and Huta Łaziska (1998), up-till-now accomplishments
concerning ownership transformations in the Polish iron industry were rather of a passive nature, and were not effective
enough. Chances for higher effectiveness in the range of privatization and consolidation of steelworks decisively increased
as a result of the Act on the Restructuring of the Iron and Steel
Industry of 24 August 2001.
In compliance with its provisions, on 6 May 2002, Polskie
Huty Stali S.A. (PHS S.A.) was set up as a single State Treasury
– owned company – through the contribution of shares of four
companies: Huta Katowice S.A., Huta im. T. Sendzimira S.A.,
Huta Florian S.A. and Huta Cedler S.A.
In August 2002, when formal obstacles were removed, The
General Shareholders’ Meeting of PHS S.A. took a decision on
transforming PHS S.A. into a concern by 31 December.
On 31 December 2002, the court registered PHS S.A.
(a multi-unit enterprise).
PHS S.A. Headquarters integrated decisions on: finance,
sales, purchasing, transport, restructuring and development,
human resources etc. January 2003 saw individual Mills’ management boards abandoned and Branch Directorates General
established.
International LNM Group and US Steel are interested in
privatizing PHS S.A.
Privatizations of some long product manufacturers are in
the wings.

C. Przemysł koksochemiczny

C. Coke industry

C.1. Wprowadzenie

C.1. Introduction

Znaczenie polskiego koksownictwa dla gospodarki narodowej jest bezsporne. Wzrastający eksport jego produktów
(również do krajów UE) sprawia, że Polska jest liczącym się
dostawcą wielu deficytowych produktów.

The importance of Polish coke making for the home economy is undisputable. Product exports on the increase, including
to the EU countries, makes Poland a meaningful purveyor of
numerous products in short supply.
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Program restrukturyzacji polskiego koksownictwa, przyjęty
przez Radę Ministrów RP w październiku 2000 r. w podstawowym zakresie i uzgodnionych założeniach jest kompatybilny
z programami restrukturyzacji górnictwa węgla koksowego
oraz hutnictwa żelaza i stali.
Ścisłe powiązanie koksownictwa z górnictwem i hutnictwem,
które także realizują bardzo trudny proces restrukturyzacji
techniczno-produkcyjnej, zatrudnieniowej i finansowej determinuje warunki funkcjonowania koksownictwa i osiągane
przez niego wyniki.
W minionym roku udało się zdynamizować prace nad utworzeniem koncernu węglowo-koksowego, który stanie się silnym
zapleczem sprywatyzowanego polskiego hutnictwa i znaczącym eksporterem koksu.
W skład koncernu wejdą:
• Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Spółka z o.o.,
• Zakłady Koksownicze „Przyjaźń”,
• Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,
• Polskie Koleje Państwowe.
Koncern, którego zdolności produkcyjne wyniosą 7,5 mln
ton koksu rocznie, obejmie 100 % produkcji węgla ortokoksowego typu 35.
Realizacja programu koksowniczego powinna doprowadzić do trwałej rentowności oraz konkurencyjności sektora
na otwartym rynku.

Restructuring Program for Polish Coke Industry as adopted by Poland’s Cabinet in October 2000 is in its basic scope
and agreed underlying assumptions compatible with restructuring programs for the coking coal and iron & steel making
industries.
Tight links between coke making and coal mining and steel
making, both currently under painful technical and technological re-engineering, manpower rationalization and financial
restructuring processes, determine conditions the coke industry
is operated under and its business performance.
Last year a project could be moved forward on establishing a
coke & coal group of companies to become a strong support for
privatized steel making of Poland and leading coke exporter.
Such Group to incorporate:
• Zakłady Koksownicze "Zdzieszowice" Spółka z o.o. (coke
maker),
• Zakłady Koksownicze "Przyjaźń" (coke maker),
• Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (coal mine),
• Polskie Koleje Państwowe (national railways).
The Group of production capacity to be 7.5 million tpy would
hold 100 % of type 35 ortho-coking coal output.
With the coke turnaround accomplished, the sector should
have become viable and competitively operating on the open
marketplace.

C.2. Sytuacja przemysłu koksowniczego
(stan na 31.12.2002 r.)

C.2. Sytuacja przemysłu koksowniczego
(stan na 31.12.2002 r.)

Produkcja koksu jest realizowana w 7 przedsiębiorstwach
obejmujących 9 koksowni, posiadających w sumie 29 baterii
koksowniczych.
W zakresie przekształceń własnościowych i prywatyzacji niestety nie nastąpiły w 2002 r. istotne zmiany. Zakłady Koksownicze „Przyjaźń” pozostają przedsiębiorstwem
państwowym, Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice”
Sp. z o.o., Zakłady Koksownicze „Wałbrzych” S.A. oraz
Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A. są spółkami prawa
handlowego, Zakład Koksownia Huty im. T. Sendzimira S.A.
oraz Koksownia Huty Stali Częstochowa S.A. wchodzą nadal
w strukturę organizacyjną macierzystych hut. BO-CARBO
Sp. z o.o. jest firmą prywatną.
Perspektywicznymi zadaniami zakładów koksowniczych są:
• kontynuacja inwestycji oraz poszukiwanie inwestora przez
Z.K. „Zdzieszowice” Sp. z o.o.,
• modernizacja techniczna, restrukturyzacja finansowa oraz
prywatyzacja Z.K. „Przyjaźń”,
• restrukturyzacja techniczna i finansowa oraz dalsza
redukcja zatrudnienia i przekształcenia własnościowe
w K.K. „Zabrze” S.A.,
• dokończenie postępowania układowego w Z.K. „Wałbrzych” S.A.

Coke is manufactured at 7 enterprises encompassing 9 coke
plants holding all in all 29 coking batteries.
In terms of ownership transformation and privatization, however, no significant changes have occurred since 2002. Zakłady Koksownicze "Przyjaźń" remain state-owned, Zakłady
Koksownicze "Zdzieszowice" Sp. z o.o., Zakłady Koksownicze "Wałbrzych" S.A. and Kombinat Koksochemiczny "Zabrze"
S.A. are commercial-code companies, coke plants of the steel
operators of Huta im. T. Sendzimira S.A. and Huta Stali Częstochowa S.A. are still parts of their respective parental companies. BO-CARBO Sp. z o.o. is a private company.
Coke project outlooks:
• Continue investment projects and find investor through
Z.K. "Zdzieszowice" Sp. z o.o.,
• get technical improvements and financial restructuring to,
and get Z.K. "Przyjaźń" privatized,
• proceed with technical and financial restructuring efforts
and further manpower rationalization and ownership transformation at K.K. "Zabrze" S.A.,
• complete creditor protection proceedings at Z.K. "Wałbrzych" S.A.

C.3. Produkcja i sprzedaż koksu

C.3. Manufacturing and sales

W ostatnich latach produkcja koksu wykazuje tendencję
spadkową, co jest wynikiem zmniejszenia zużycia koksu
przez polskie hutnictwo jak i kurczenia się rynku koksu opałowego. Mimo swych walorów (paliwo ekologiczne) koks jest
wypierany z rynku przez łatwe w użyciu i coraz powszechniej
stosowane paliwa takie jak olej i gaz, oraz ze względów eko-

In recent years coke output has tended to go down which seems to be the result of Polish steelmaking sector consuming
less coke and the household coke market shrinking. Despite
its values (environmental-friendly fuel), coke is being pushed
off the marketplace by easy-to-use and increasingly ubiquitous fuel types as oil and gas, and cheaper coal – for economi-
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Tabela 11. Produkcja koksu w latach 1997-2002 [mln ton]
Table 11. Coke manufacturing in 1997 through 2002 [million mt]
Rok/Year

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Produkcja koksu/Coke making

10,5

9,7

8,4

9,0

9,0

8,8

nomicznych – przez tańszy węgiel.
Na światowej liście eksporterów, Polska zajmuje II miejsce,
realizując 25 % ogólnych obrotów koksem. Eksport koksu,
w 2002 r osiągnął poziom 4,0 mln ton. Odnotowujemy wzrost
popytu na polski koks wśród odbiorców zagranicznych, szczególnie niemieckich. Tymczasem, produkcja koksu w Polsce
jest warunkowana możliwościami podaży krajowych węgli
koksowych.

cal reasons.
Considering worldwide exporter ranking, Poland is ranked
second with 25 % of global coke trade. Coke exports in 2002
reached 4.0 million mt. Increased demand for Polish coke is
seen amongst foreign customers, especially in Germany. Meanwhile, coke manufacturing in Poland is conditional upon
offering capabilities of domestic coking coal mines.
The headcount within coke sector is subject to dramatic ra-

Tabela 12. Struktura sprzedaży koksu w latach 1997-2002 [mln ton]
Table 12. Coke sales breakdown in 1997 through 2002 [million mt]
Rok/Year

Hutnictwo
żelaza i stali
Iron & steel
making

Pozostali odbiorcy
przemysłowi
Other industrial
customers

Odbiorcy koksu opałowego
Household coke
customers

Eksport
Expoprts

2002

3,2

0,7

0,9

4,0

2001

3,4

0,8

1,1

3,7

2000

3,9

0,9

1,1

3,5

1999

3,3

0,7

1,6

2,6

1998

3,7

0,8

1,9

3,0

1997

4,1

0,9

2,4

3,0

Zatrudnienie w sektorze podlega gwałtownej redukcji. W latach 1998-2002 zmniejszono zatrudnienie o 5 176 osób – koszty
redukcji w większości ponosiły przedsiębiorstwa.

tionalization. In 1998 through 2002, 5,176 left – rationalization
costs have in most cases been borne by the employers.

C.4. Sytuacja ekonomiczno-finansowa
przemysłu koksowniczego

C.4. Business and financial performance

W 2002 r. sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora była
nadal niekorzystna, na co miały wpływ:
• niskie ceny koksu w stosunku do cen węgla koksowego,
• mniejsze zapotrzebowanie na koks w kraju,
• wysokie koszty finansowe,
• narastające zadłużenie wobec dostawców węgla,
• dekapitalizacja majątku trwałego.

In 2002 business and financial performance of the sector
continued to be unfavorable and affected by:
• low coke pricing as compared to coking coal tag,
• lower coke demand in the country,
• high financing charges,
• increasing indebtedness towards coal suppliers,
• decapitalized (obsolete) fixed assets.

C.5. Ochrona środowiska

C.5. Environment protection

Polskie koksownie nie wytwarzają odpadów wymagających
składowania. Średni wskaźnik emisji pyłowo-gazowej obniżył się i wynosił w 2002 r. 1,65 kg/tonę wsadu suchego (tws).
Dalsza poprawa ekologii będzie realizowana poprzez modernizację lub budowę nowych baterii oraz modernizację instalacji
oczyszczania gazu koksowniczego i oczyszczalni ścieków.
Na poprawę sytuacji w ochronie środowiska wpłynęło:
• uruchomienie ekologicznej baterii w koksowniach Huty
im. T. Sendzimira i Z.K. „Zdzieszowice”,
• modernizacja i uruchomienie hermetycznej instalacji
suchego chłodzenia koksu z odzyskiem ciepła w Z.K. Huty
im. T. Sendzimira,
• modernizacja odsiarczalni gazu koksowniczego z zastosowaniem metody amoniakalnej w koksowni „Radlin”

Polish cookeries do not turn out waste in need of landfilling
(dumping). Average dust and gas emission rates have decreased
to 1.65 kgs/tonne of dry input (tws) in 2002. Further environmental improvement will be provided through upgrades
or building new batteries as well as upgrading coke gas and
wastewater cleaning facilities.
Improved environmental status was effected by:
• environmental-friendly coke batteries at Huta im. T. Sendzimira and Z.K. "Zdzieszowice" put on stream,
• tight coke dry quenching facility upgraded and on stream
at Z.K. Huty im. T. Sendzimira to include waste heat recovery,
• coke gas desulfuring plant featuring ammonia technique
at "Radlin" Cokery plus sodium cathalytic technique at

12
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i katalityczno-sodowej w koksowni „Victoria”,
• budowa instalacji do katalitycznego rozkładu amoniaku
i budowa instalacji do utylizacji związków siarki metodą
Clausa w koksowni „Radlin”,

Victoria Cokery,
• cathalytic ammonia splitting facility and Claus method
sulfur compounds utilization facility added to "Radlin"
Cokery,

Tabela 14. Emisja w przemyśle koksowniczym w latach 1997-2002 E
Table 14. Coke industry emissions in 1997 through 2002
Rok/Year

1997

1998

1999

2000

2001

2002 E*

Emisja pyłowo-gazowa [tys. t/rok]
Dust and gas emissions [kMT/year]

22,9

21,5

18,6

19,7

18,6

18,2

Średni wskaźnik emisji [kg/tws]
Average emission rate [kgs/tws]

1,8

1,8

1,8

1,7

1,7

1,7

* E – wielkość szacowana/Estimate
• rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Z.K.
„Zdzieszowice”,
• modernizacja instalacji chłodzenia gazu koksowniczego
w BO-CARBO Sp. z o.o. Bytom.

• wastewater cleaning plant extended and upgraded at Z.K.
"Zdzieszowice",
• coke gas cooling facility upgraded at BO-CARBO
Sp. z o.o. based in Bytom.

D. Przemysł materiałów
ogniotrwałych

D. Refractory industry

Hutnictwo żelaza i stali jest głównym odbiorcą wyrobów
produkowanych przez przemysł materiałów ogniotrwałych.
Spadek produkcji stali do poziomu nie notowanego od kilkudziesięciu lat oraz osiągnięcie stosunkowo niskich wskaźników
jednostkowego zużycia w poszczególnych krajowych hutach
był przyczyną tego, że udział materiałów ogniotrwałych zużytych w hutnictwie, w stosunku do ogólnej ilości materiałów
zastosowanych w krajowym przemyśle, wyniósł w 2002 roku
tylko ok. 50 %. W krajach Unii Europejskiej wynosi ok. 60 %
a w Japonii nawet ok. 70 %.
Trzon przemysłu materiałów ogniotrwałych stanowiły
w 2002 roku 2 zakłady surowcowe: „Jaro” S.A. produkujący
gliny ogniotrwałe i palonki szamotowe i Zakłady Dolomitowe w Siewierzu oraz 12 zakładów produkujących materiały
ogniotrwałe:
• Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A. w Ropczycach
(materiały zasadowe i specjalne),
• Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych S.A.
w Krakowie (materiały zasadowe, szamotowe i wysokoglinowe),
• Vesuvius Skawina Materiały Ogniotrwałe Sp. z o.o. (materiały wysokoglinowe i ceramiczno-węglowe),
• „Żaroszamot” S.A. w Żarowie (materiały szamotowe
i wysokoglinowe),
• Gliwickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o.
w Gliwicach, wchodzące w skład grupy Borgestadt (materiały wysokoglinowe i szamotowe),
• Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o.
w Bolesławcu (materiały szamotowe),
• „Tabex” Ostrowieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych
Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim (materiały szamotowe),
• Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A.
w Chrzanowie (materiały krzemionkowe i masy),
• Częstochowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A.
w Częstochowie (materiały szamotowe),
• Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. w Częstochowie (materiały szamotowe),

Iron and steel making is the main buyer for refractory industry. Steel output declined to a low level unheard of for decades
and relatively low refractory unit consumption rates achieved
by specific domestic steel makers caused that refractory consumption share within steel, in relation to total refractories
used in the domestic industry, was in 2002 as low as about
50 %. In the EU countries it amounts to about 60 %, while in
Japan even ca. 70 %.
The backbone of refractory business in 2002 was made up
by 2 raw-material based operators: "Jaro" S.A., manufacturing refractory calys and chamotte sinters, and Siewierz-based dolomite works of Zakłady Dolomitowe, plus 12 refractory makers:
• Ropczyce-based magnesite manufacturer of Zakłady
Magnezytowe "Ropczyce" S.A. (alkali and specialty products),
• Krakow-based refractory maker of Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych S.A. (alkali, chamotte and highalumina products),
• Vesuvius Skawina Materiały Ogniotrwałe Sp. z o.o. (highalumina and carbon-ceramics products),
• Żarów-based "Żaroszamot" S.A. (chamotte and high-alumina products),
• Gliwice-based refractory maker of Gliwickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o., member of Borgestadt
Group (high-alumina and chamotte products),
• Bolesławiec-based refractory maker of Bolesławieckie
Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. (chamotte
products),
• Ostrowiec Świętokrzyski-based "Tabex" Ostrowieckie
Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. (chamotte
products),
• Chrzanów-based refractory maker of Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. (silica and castable
products),
• Częstochowa-based Częstochowskie Zakłady Materiałów
Ogniotrwałych S.A. (chamotte products),
• Częstochowa-based Zakłady Materiałów Ogniotrwałych
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• Wrocławskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. we
Wrocławiu (materiały izolacyjne),
• „Górbet” S.A. w Trzebinii (materiały nieformowane, glinokrzemianowe).
W 2002 roku nastąpiły zmiany własnościowe: Wrocławskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych weszły w skład „Żaroszamotu” S.A.,
w formie dzierżawy, a na przełomie 2002/2003 r. nastąpiła likwidacja Przedsiębiorstwa Materiałów Ogniotrwałych S.A.
w Krakowie i utworzenie zakładu „Komex” PMO S.A.
w Krakowie.
Zaplecze badawcze przemysłu materiałów ogniotrwałych
stanowi Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach posiadający akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji
laboratorium oraz wydział produkcji ceramiki specjalistycznej,
w tym materiałów monolitycznych.
Ogólnie ilość wyprodukowanych w kraju w roku 2002 materiałów ogniotrwałych zmniejszyła się w stosunku do roku 2001
i wyniosła 253,9 tys. ton, z czego 30 % stanowiły materiały
nieformowane. Strukturę produkcji materiałów ogniotrwałych
w roku 2002 przedstawiono w tablicy 15.

Sp. z o.o. (chamotte products),
• Wrocław-based refractory maker of Wrocławskie Zakłady
Materiałów Ogniotrwałych S.A. (insulation products),
• Trzebinia-based "Górbet" S.A. (non-pressed, silica-alumina products).
2002 saw following changes: Wrocławskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych became part of "Żaroszamot" S.A., as
lessee, while late 2002/early 2003 saw Krakow-based Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych S.A. winding up and
transforming to "Komex" PMO S.A. based in Krakow.
R & D support for the refractory industry is provided by
Gliwice-based Refractory Institute of Instytut Materiałów
Ogniotrwałych with a lab and specialty ceramics unit, including for monolithic products, accredited by Polish Accreditation Center.
On the whole, refractory products made in Poland in 2002
were down as against 2001, being 253,900 mt, of which unpressed products represented 30 %. Refractory materials by products in 2002 are shown in Table 15.
Refractory exports progressively picked up over recent years

Tabela 15. Struktura produkcji materiałów ogniotrwałych w Polsce w 2002 roku
Table 15. Refractory output breakedown in Poland in 2002
Rodzaj materiału
Refractory product

Produkcja [tys. ton]
Output [k mt]

Udział [%]
Percentage [%]

76,2

30,0

krzemionkowe/silica

0,6

0,3

szmotowe/chamotte

56,1

22,0

wysokoglinkowe/high-alumina

32,0

13,0

Materiały nieformowne
Unshaped material
Materiały formowane
Shaped materials

zasadowe/alkali

74,4

28,7

izolacyjne/insulation

9,3

4,0

specjalne/specialty

5,3

2,0

253,9

100,0

Razem
Total
Eksport materiałów ogniotrwałych w ciągu ostatnich lat systematycznie wzrastał i w 2002 r. wyniósł 58 tys. ton (wzrost
o 15 %). Również import wzrósł do 49 tys. ton (o 11 %). Ilościowo bilans w handlu zagranicznym podobnie jak w latach
poprzednich był dodatni.
Krajowe zużycie materiałów ogniotrwałych wyniosło około
245 tys. ton, w tym ponad 66 % stanowiły materiały nieformowane, a 34 % materiały formowane. Udział importu w zużyciu
jawnym wyniósł 33 %.
Rok 2002 był bardzo niekorzystny dla krajowych producentów materiałów ogniotrwałych, co wiązało się ze spadkiem produkcji u większości użytkowników oraz systematycznym wzrostem trwałości produkowanych wyrobów. W odniesieniu do
hutnictwa żelaza i stali, na zmniejszenie zapotrzebowania na
materiały ogniotrwałe wpłynął dalszy spadek produkcji stali,
dalsza likwidacja procesów materiałochłonnych, wzrost jakości materiałów w coraz większym stopniu dostosowywanych do
indywidualnych potrzeb użytkowników i w konsekwencji spadek średniego wskaźnika zużycia materiałów ogniotrwałych
w hutach do ok. 12,5 kg/t stali w procesach wytwarzania stali
surowej oraz 13,4 kg/t stali z uwzględnieniem pieców grzew14

and reached 58,000 mt in 2002 (increase by 15 %). Also, imports went up to 49,000 mt (by 11 %). Quantitatively, foreign
trade balance was positive like in previous years.
Domestic refractory consumption accounted for some
245,000 mt, of which more than 66 % and 34 % were represented by unformed products and pressed products, respectively. Imports contributed 33 % to apparent consumption.
The year of 2002 was detrimental for domestic refractory producers as caused by output decline with most of the consumers
and consistent growth of refractory product lives. As related to
iron and steel making, further steel output decline, continued
closures of material-intensive processes, product quality improvements increasingly more adjusted to personalized customer requirements and, consequently, lower average refractory
consumption rates at the mills down to some 12.5 kgs/mt steel
with crude steel and 13.4 kgs/mt steel with reflected reheating
furnaces and energy complexes attached thereto, all affected
diminished demand for refractory materials.
The results should be deemed very good. They bear testimony of high refractory product quality applied to steel processes whereby the products are predominantly manufactured in
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czych i kompleksów energetycznych w nich istniejących.
Wyniki te należy uznać za bardzo dobre. Świadczą
o wysokiej jakości stosowanych w hutnictwie materiałów ogniotrwałych, z dominującym udziałem produkowanych w k raju. Stanowić to może dobrą prognozę dla przyszłych kontaktów przemysłu stalowego
w Polsce z krajowymi producentami materiałów ogniotrwałych pod warunkiem uwzględnienia przez ulegające przeobrażeniom hutnictwo zarówno aspektów jakościowych, jak i logistycznych.

Poland. It may augur well for future contracts between Polish
steel and domestic refractory makers subject to quality and
logistics aspects being recognized by the steel industry going
through transformation process.

E. Zaplecze naukowo-badawcze
i projektowe

E. Research & development
centers

Zaplecze naukowo-badawcze i projektowe hutnictwa żelaza
i stali, koksownictwa i materiałów ogniotrwałych stanowią:
instytuty branżowe, biura projektowe i wyższe uczelnie techniczne.
Instytuty branżowe pełnią rolę wiodących jednostek badawczo-technologicznych w zakresie opracowywania nowoczesnych technologii wytwarzania koksu, surówki, stali, wyrobów
walcowanych i przetwórstwa hutniczego, nowych materiałów
ogniotrwałych itp.
Instytuty prowadzą badania i analizy rynkowe, opracowują prognozy rozwojowe branż. Są producentem niektórych
jednostkowych wyrobów o specyficznych technologiach wytwarzania i własnościach (np. wzorce analityczne, ceramika
specjalna itp.).
Biura projektowe prowadzą głównie prace z zakresu konstrukcji maszyn i urządzeń, projektowania nowych i modernizacji istniejących wydziałów i zakładów często wraz
z kompletowaniem dostaw. Ich działalność obejmuje konsulting, badania marketingowe, prowadzenie akcji ofertowych,
nadzór nad budową obiektów produkcyjnych i ich rozruchem,
projektowanie systemów informatycznych, gromadzenie danych itp. Biura projektowe prowadzą także prace projektowe
dla budownictwa przemysłowego i ogólnego, energetyki, gospodarki wodnej, ochrony środowiska itp.
Wyższe uczelnie stanowią ważne ogniwo zaplecza naukowobadawczego hutnictwa i przemysłów współpracujących. Dysponując nowoczesnym wyposażeniem laboratoryjno-badawczym, uczelnie prowadzą badania o charakterze podstawowym,
badawczo-rozwojowym oraz usługowym, na użytek przemysłu
i odbiorców jego wyrobów. W ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej Uczelnie współpracują
z licznymi zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi.
Kształcą one kadrę inżynieryjno-techniczną dla przemysłu na
studiach podstawowych i podyplomowych, doktoranckich oraz
realizują kursy, szkolenia tematyczne itp.

Research and development support for iron and steel, coke
and refractory making is provided by: industry-related institutes, design and engineering offices, and higher technical
schools.
Industry-related institutes play a role of leading R & D facilities for developing advanced coke, iron, steel, rolled and
downstream processes, new refractory products etc.
The institutes carry out market studies and research, elaborate industry growth forecasts, produce some unit products of
specific manufacturing technologies and properties (like analytical templates and standards, specialty ceramics etc.).
Design and engineering offices do mostly works related to
machinery & plant designs, project new plants and facilities
and upgrades, often along with supplies completion. Their
activities cover consulting, marketing studies, bidding campaigns, supervision of manufacturing and commissioning of
manufacturing facilities, designing IT systems, data collection
and storage etc. Design offices run engineering skills for industrial sites, civil works, power and utilities, water management,
environment protection etc.
Higher schools represent an important link in the R & D chain for the steel making and supporting industries. With modern
lab and scientific equipment at hand, universities do research
of basic, R&D and outsourcing nature, for the industry and
its product consumers. Within the confines of schemes finances from the EU funds, the schools cooperate with numerous
R & D centers abroad. They bring up technical staff for the industry at basic and post-graduate courses, provide PhD grades
as well as different subject-related trainings, seminars, etc.
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WYKAZ CZŁONKÓW HUTNICZEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ
MEMBERS OF THE METALLURGICAL CHAMBER OF INDUSTRY AND COMMERCE
Tel. centrali
Podstawowa działalność / produkcja
Core business
Tel. Dyrektor
Faks Dyrektor
Phone HQPhone
Directorate Fax
Directorate
POLSKIE HUTY STALI S.A.
+48 32 731 55 58 Koncern hutniczy obejmujący Oddziały:
ul. Chorzowska 50
+48 32 731 55 55 Huta Katowice, Huta im. T. Sendzimira,
40-121 Katowice
+48 32 731 55 59 Huta Florian i Huta Cedler. Centrum KonPrezes Zarządu Jerzy Podsiadło, President
cernu skupia decyzje dotyczące m.in.: finansów, zaopatrzenia, handlu, transportu,
restrukturyzacji i rozwoju technicznego
i zasobów ludzkich itp.
Steel making company of four manufacturing branches: Huta Katowice, Huta im.
T. Sendzimira, Huta Florian, and Huta
Cedler. Corporate HQ integrates decision making processes related to: finance,
purchasing, sales, logistics, restructuring,
technical and human resources development etc.
POLSKIE HUTY STALI S.A.
+48 32 262 22 56 Produkcja koksu, surówki i stali (konODDZIAŁ HUTA KATOWICE
+48 32 794 53 23 wertory tlenowe), średnich i ciężkich
Al. J. Piłsudskiego 92
+48 32 795 56 86 kształtowników gorącowalcowanych,
41-308 Dąbrowa Górnicza
szyn kolejowych, grodzic i łuków
Dyrektor Naczelny Stefan Dzienniak, General Director
obudów górniczych.
Coke, pig iron, steel (BOFs), medium and
heavy hot rolled sections, railway rails,
sheet piles, V arches for mining industry.
POLSKIE HUTY STALI S.A.
+48 12 644 88 66 Produkcja koksu, surówki i stali (konODDZIAŁ HUTA IM.T.SENDZIMIRA
+48 12 644 07 08 wertory tlenowe), blach walcowanych
ul. Ujastek 1
+48 12 643 63 81 na gorąco i zimno, blach ocynkowanych
ogniowo i elektrolitycznie, taśm ciętych
30-969 Kraków
wzdłużnie czarnych i ocynkowanych
Dyrektor Naczelny Jacek Woliński, General Director
ogniowo, rur ze szwem.
Coke, pig iron, steel (BOFs), hot and
cold rolled strip, hot-dip and electro
galvanized sheet, tinplate, slit black and
hot-dip galvanized sheet, welded tubes.
POLSKIE HUTY STALI S.A.
+48 32 245 20 71 Produkcja blach i taśm ocynkowanych,
ODDZIAŁ HUTA FLORIAN
+48 32 245 21 50 powlekanych tworzywami, blach trapul. Metalowców 5
+48 32 245 53 63 ezowych, różnych elementów budowlanych z blach i taśm zimnowalcowanych.
41-600 Świętochłowice
Galvanized and organic-coated coils
Dyrektor Naczelny Jerzy Kmiotek, General Director
and sheets, trapezoid corrugated sheets,
various cold rolled sheet products for
construction industry.
POLSKIE HUTY STALI S.A.
+48 32 299 46 20 Produkcja walcówki, mat zbrojeniowych,
ODDZIAŁ HUTA CEDLER
+48 32 266 26 57 walcówki profilowanej, prętów zbrojenul. Niwecka 1
+48 32 299 39 66 iowych i drutu zbrojeniowego w kręgach,
41-200 Sosnowiec
drutu spawalniczego i czarnego oraz
Dyrektor Naczelny Kazimierz Porębski, General Director
profili giętych na zimno.
Wire rods, reinforced mesh, shaped wire
rods, reinforcing bars and wire in coils,
welding and black wire and cold bent
profiles.

Nazwa przedsiębiorstwa
Adres, Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny
Lp
Name of enterprise
Location, President / Managing Director / CEO
1

2

3

4

5
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7

8

HUTA ANDRZEJ S.A w upadłości
ul. ks. Wajdy 1
46-059 Zawadzkie
Dyrektor Generalny Adam Nieboj, Managing Director
HUTA BATORY S.A. w upadłości
ul. Dyrekcyjna 6
41-506 Chorzów
Dyrektor Naczelny Marek Misiakiewicz, Managing Director
TECHNOLOGIE BUCZEK S.A.
ul. Nowopogońska 1
41-200 Sosnowiec
Prezes Zarządu Marian Ber, President

9

HUTA CZĘSTOCHOWA S.A.
ul. Kucelińska 22
42-207 Częstochowa
Prezes Zarządu Wacław Korczak, President
10 HUTA STALI CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.
ul. Kucelińska 22
42-200 Częstochowa
p.o. Prezesa Zarządu Andrzej Stokłosa, acting President
11 HUTA FERRUM S.A.
ul. Hutnicza 3
40-241 Katowice
Prezes Zarządu Henryk Pfeifer, President

12 HUTA JEDNOŚĆ S.A.
ul. 27-Stycznia 1
41-100 Siemianowice Śląskie
Prezes Zarządu Zbigniew Torbus, President
13 HUTA KOŚCIUSZKO S.A.
ul. Metalowców 13
41-500 Chorzów
Prezes Zarządu Krzysztof Laskowski, President

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

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

+48 77 461 65 11 Produkcja rur bez szwu, rur ciągnionych.
+48 77 463 41 02 Pipes and tubes (seamless, cold drawn).
+48 77 461 63 27
+48 32 772 28 81 Produkcja stali stopowych, rur bez szwu.
+48 32 772 28 00 Carbon and alloy steels, seamless pipes.
+48 32 772 20 60
+48 32 731 02 00 Produkcja rur i kształtowników stalowych
+48 32 731 03 01 ze szwem kalibrowanych na zimno, rur
+48 32 731 03 02 wysokostopowych ze szwem i bez szwu
oraz walców hutniczych.
Precision welded steel tubes and hollow
sections, high alloy steel tubes, both
welded and seamless, rolls.
+48 34 323 12 61 Produkcja koksu, stali, blach
+48 34 323 29 66 gorącowalcowanych grubych.
+48 34 323 25 67 Coke, steel, hot-rolled heavy plates.
+48 34 323 12 61 Produkcja koksu, stali, blach
+48 34 323 81 19 gorącowalcowanych grubych.
+48 34 323 25 67 Coke, steel, hot-rolled heavy plates.
+48 32 255 56 77 Produkcja rur ze szwem zgrzewanych
+48 32 255 58 42 i spawanych, usługi izolowania rur,
+48 32 255 41 50 malowania farbami, wewnętrznego
cementowania rur. Produkcja kształtek
stalowych z powłokami.
High frequency induction welded and
submerged arc welded pipes. Polyethylene, polyurethane and epoxy coatings and
linings, internal cement mortar lining.
+48 32 228 23 01 Produkcja rur bez szwu, walcowanych na
+48 32 228 13 60 gorąco i rur ciągnionych na zimno.
+48 32 228 14 79 Hot-rolled seamless and cold drawn tubes
and pipes.
+48 32 241 22 21 Działalność usługowa na rzecz Huty
+48 32 241 16 37 Królewskiej Sp. z o.o. w zakresie zasi+48 32 241 04 30 lania w media energetyczne, transportu
szynowego, księgowości, informatyki,
obsługi kadrowej i ochrony mienia.
Services to Huta Królewska Sp. z o.o. in
terms of utilities supplies, rail transport,
accounting, IT, staffing and property
protection.
+48 32 241 22 21 Produkcja prętów, kształtowników
+48 32 241 16 36 gorącowalcowanych, szyn kolejowych,
+48 32 241 68 21 akcesoriów kolejowych, wyrobów dla
górnictwa.
Steel bars, hot-rolled sections, railway
rails, rail and mining accessories.
+48 22 835 00 11 Produkcja stali specjalnych i
+48 22 835 80 49 jakościowych, kęsów, prętów
+48 22 834 08 33 gorącowalcowanych, walcówki, prętów
ciągnionych, łuszczonych i szlifowanych,
drutów, odkuwek swobodnie kutych.
Alloy steels, hot rolled bars, wire rod,
wires, drawn, ground and peeled bars,
forgings.
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16 HUTA ŁABĘDY S.A.
ul. Zawadzkiego 45
44-109 Gliwice
Prezes Zarządu Wilhelm Stanisław Kirsz, President
17 HUTA ŁAZISKA S.A.
ul. Cieszyńska 23
43-170 Łaziska Górne
Prezes Zarządu Marian Foryś, President
18

19

20

21

22

+48 32 234 72 01 Produkcja kształtowników
+48 32 234 72 30 gorącowalcowanych, obudów górniczych.
+48 32 234 21 41 Hot-rolled sections, mine support arches,
mining accessories.

+48 32 224 15 01 Produkcja żelazostopów, stopów
+48 32 224 15 21 wieloskładnikowych, wyrobów z pyłów
+48 32 224 15 23 pofiltracyjnych.
Ferroalloys, multi-component alloys.
Filtration dust products.
MAŁAPANEW – ZAKŁADY ODLEWNICZE SP. Z O.O. +48 77 465 12 61 Produkcja maszyn i urządzeń, walców i
ul. Kolejowa 1
+48 77 465 19 69 osprzętu hutniczego, odlewów ze staliwa
46-040 Ozimek
+48 77 465 19 38 i żeliwa, konstrukcji metalowych.
Heavy machinery, rolling mill rolls, steel
Prezes Zarządu Andrzej Radomski, President
and iron castings, steel structures.
ZAKŁADY OSTROWIECKIE
+48 41 249 20 00 Produkcja stali, walcówki, prętów
HUTA OSTROWIEC S.A.
+48 41 249 23 00 gorącowalcowanych, kształtowników,
ul. Samsonowicza 2
+48 41 249 25 30 odkuwek, wałów okrętowych, walców
hutniczych, części maszyn i urządzeń
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
przemysłowych.
Prezes Zarządu Tomasz Ćwierz, President
Steelmaking, rods, hot rolled bars, sections, forgings, ship shafting and crankshafts, rolls, machine parts.
HUTA POKÓJ S.A.
+48 32 772 11 11 Produkcja blach i kształtowników
ul. Niedurnego 79
+48 32 772 10 00 gorącowalcowanych, profili otwartych i
41-709 Ruda Śląska
+48 32 248 67 09 zamkniętych zimnogiętych, kształtowników
spawanych, konstrukcji, zbiorników. Usługi
Prezes Zarządu Henryk Sławik, President
remontowo-budowlane.
Plates, hot rolled sections, cold formed open
and shallow sections, welded H-beams,
steel structures, tanks. Assembly and repair
services.
HSW – ZAKŁAD METALURGICZNY SP. Z O.O.
+48 15 843 41 11 Produkcja stali węglowych i
ul. Kwiatkowskiego 1
+48 15 843 52 35 stopowych, kęsów, prętów i blach
37-450 Stalowa Wola
+48 15 844 23 06 gorącowalcowanych.
Carbon and alloy steel, bars, hot-rolled
Prezes Zarządu Wincenty Likus, President
sheets.
HUTA SZCZECIN S.A.
+48 91 424 88 24 Produkcja surówki odlewniczej, usługi
ul. Nad Odrą 33
+48 91 422 84 47 transportowo-portowe.
Foundry pig iron, harbour and transporta71-833 Szczecin
tion services.
Prezes Zarządu Marek Leśniak, President

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

+48 32 672 16 21 Produkcja stali, prętów, kształtowników
+48 32 672 27 24 i walcówki gorącowalcowanej, przetwór+48 32 672 25 36 stwo walcówki.
Steelmaking, bars, rebars, sections, rod,
rod processing.
24 HK WALCOWNIA BLACH GRUBYCH BATORY SP. Z O.O. +48 32 772 28 06 Produkcja blach grubych ze stali
ul. Dyrekcyjna 6
+48 32 772 21 17 węglowych konstrukcyjnych, kotłowych,
okrętowych oraz blach ze stali
41-506 Chorzów
niskowęglowej magnetycznie miękkiej,
Prezes Zarządu Czesław Żabiński, President
a także blach ze stali wysokostopowych.
Structural carbon steel heavy plate, tempered shipbuilding plate, low-carbon magnetic soft steel plate, alloyed steel plate.
25 WALCOWNIA RUR JEDNOŚĆ SP. Z O.O.
+48 32 228 23 01 Walcownia ciągła rur bez szwu w budowie.
ul. 27-go Stycznia 1
+48 32 220 41 45 Continuous seamless tube mill under
41-100 Siemianowice Śląskie
+48 32 228 45 34 construction.
Prezes Zarządu Jan Detko, President
26 PRZEDSIĘBIORSTWO WALCOWNIA RUR
+48 34 323 81 61 Produkcja rur stalowych bez szwu,
RUREXPOL SP. Z. O.O.
+48 34 323 00 91 izolowanie rur.
Seamless pipes and tubes, insulated tubes.
ul. Rejtana 6
42-200 Częstochowa
Prezes Zarządu Józef Tomala, President
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27 FERROSTAL ŁABĘDY SP. Z O.O.
ul. Zawadzkiego 26
44-109 Gliwice
Prezes Zarządu Henryk Odoj, President

28

29

30

31

32

33

34

35

36

+48 32 234 72 56 Produkcja kęsisk z cos kwadratowych
+48 32 234 76 50 i prostokątnych ze stali węglowych
konstrukcyjnych, stali niskostopowych i
stali z mikrododatkami, produkcja prętów
gorącowalcowanych.
Cast and rolled structural carbon steel
blooms and billets, low-alloy and microalloyed steel, hot rolled bars.
IZOSTAL S.A.
+48 77 463 40 50 Pokrywanie rur stalowych trójwarstwową
ul. Polna 3
+48 77 463 40 51 izolacją polietylenową i jednowarstwową
46-059 Zawadzkie
powłoką epoksydową, produkcja rur
Prezes Zarządu Stanisław Podwiński, President
polietylenowych ciśnieniowych i
bezciśnieniowych osłonowych, produkcja
kształtek i armatury polietylenowej.
Steel tube coating with PE three-layered
and epoxy single-layered insulation, PE
pressure and pressure-free cover tubes,
PE shapes and fittings.
ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZYGMUNT SP. Z O.O. +48 32 286 28 88 Produkcja maszyn i urządzeń,
ul. Fabryczna 1
+48 32 286 28 85 podzespołów i części zamiennych, kon41-909 Bytom
strukcji spawanych oraz usługi w zakresie
Prezes Zarządu Jan Czapla, President
obróbki skrawaniem, obróbki cieplnej i
prac montażowych.
Plant and machinery, sub-assemblies
and spare parts, welded structures and
machining, heat treatment and assembly
and erection services.
ZAKŁAD WALCOWNICZY PROFIL S.A.
+48 12 680 24 00 Produkcja prętów i kształtowników
ul. Ujastek 1
+48 12 680 24 05 gorącowalcowanych.
30-969 Kraków
Production of hot rolled bars and sections.
Prezes Zarządu Jan Warian, President
METALODLEW S.A.
+48 12 425 80 01 Produkcja odlewów żeliwnych i staliul. Ujastek 1
+48 12 425 72 02 wnych, odlewów z metali nieżelaznych,
30-969 Kraków
+48 12 644 60 80 odlewów artystycznych.
Prezes Zarządu Tadeusz Bogacz, President
Iron and steel castings, non-ferrous castings. Artisan castings.
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA STALI VIRMET SP. Z O.O. +48 81 517 52 23 Produkcja prętów ciągnionych i
ul. Spółdzielcza 3
+48 81 517 58 41 łuszczonych oraz drutów ciągnionych.
24-220 Niedrzwica Duża
+48 81 517 58 40 Production of drawn steel bars, peeled
Prezes Zarządu Marek Kuśmierczuk, President
steel bars and drawn steel wire in coils.
POLMETAL S.A.
+48 68 376 90 04 Produkcja precyzyjnych rur ze szwem i
ul. Fabryczna 3
+48 68 376 90 45 profili giętych zamkniętych na zimno.
67-320 Małomice
+48 68 376 93 12 Welded tubes and hollow sections.
Prezes Zarządu Marek Picz, President
IMPEXZŁOM SP.J.
+48 41 247 33 33 Produkcja brykietów aluminiowych,
ul. Samsanowicza 15
+48 41 247 47 91 gąsek, stożków, granulatu oraz stopów
27-400 Ostrowiec Św.
+48 41 262 04 23 aluminiowych dla potrzeb hutnictwa i
Właściciele: Andrzej Stankiewicz, Jerzy Gul, Owners
odlewnictwa.
Production: aluminium briquettes, ingots,
cones, granules and aluminium alloys for
steel production and foundry industry.
HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE
+48 12 644 26 81 Usługi remontowe i finansowe.
ul. Mrozowa 9
+48 12 644 96 43 Repair and finance services.
30-969 Kraków
+48 12 644 69 98
Dyrektor Naczelny Józef L. Janus, Managing Director
ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMET S.A.
+48 32 284 22 41 Produkcja maszyn i urządzeń
ul. Zagórska 83
+48 32 284 17 64 przemysłowych hutniczych i górniczych.
42-680 Tarnowskie Góry
+48 32 284 15 65 Industrial machinery for metallurgy and
Prezes Zarządu Jan Szymik, President
mining.
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37 STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW
MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH
ul. Toszecka 99
44-101 Gliwice
Prezes Zarządu Janusz Suszczyński, President
38 CHRZANOWSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OGNIOTRWAŁYCH S.A.
ul. Kolonia Stella 30
32-501 Chrzanów
Prezes Zarządu Lech Waluga, President

39 VESUVIUS SKAWINA MATERIAŁY
OGNIOTRWAŁE SP. Z O.O.
ul. Tyniecka 12
32-050 Skawina
Prezes Zarządu Olivier Dallemagne, President

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

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

42 CENTROZAP S.A.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
Prezes Zarządu Ireneusz Król, President

43 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE CEHAMOG SP. Z O.O.
ul. Zygmunta Starego 6
44-100 Gliwice
Prezes Zarządu Witold Szwimer, President
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+48 32 270 19 09 Zrzesza przedstawicieli przemysłu
+48 32 279 26 00 materiałów ogniotrwałych.
+48 32 270 19 34 Association of representatives of refractories industry.
+48 32 623 37 51 Produkcja wyrobów krzemionkowych,
+48 32 623 28 52 betonów ogniotrwałych szamotowych i
korundowych, mas do zamknięć suwakowych kadzi, zasypek do odsiarczania
stali, komponentów do rafinacji stali,
zasypek do wlewnic oraz kadzi stalowniczych, plastycznych mas ogniotrwałych,
zasypek izolacyjnych do kadzi głównych.
Silica refractory goods, refractory concretes, slide gates lining, refractory lining
mixtures, mixtures for desulphurisation,
components for steel refining, powders
for ingot moulds and casting ladles.
+48 12 277 51 00 Produkcja wysokogatunkowej ce+48 12 277 51 10 ramiki, systemów kontroli i materiałów
ogniotrwałych: wyroby izostatycznie
prasowane i wyciskane próżniowo, termoizolacyjne wyroby włókniste, ceramiczne elementy zamknięć suwakowych,
masy monolityczne i prefabrykaty,
wyroby formowane wysokoglinowe.
Specialty ceramics, control systems and
refractory products: isostatically pressed
(Viso) and vacuum extruded products
(Vapex), ceramic insulating fibre products, slide gate refractory, monolithics
mixes and precasts, pressed high-alumina
refractory products.
+48 17 221 86 51 Produkcja wyrobów ogniotrwałych
+48 17 222 94 02 zasadowych dla hutnictwa żelaza i stali,
+48 17 221 85 93 hutnictwa szkła, metali nieżelaznych oraz
przemysłu cementowo-wapienniczego.
Wide range of alkali refractories for steelmaking and other industries.
+48 32 217 50 91 Produkcja materiałów pomocniczych
+48 32 217 55 72 dla odlewnictwa, zasypek odlewniczych
+48 32 217 55 70 dla stalowni, topników i rafinatorów dla
przemysłu metali nieżelaznych.
Support materials for foundries, ingot
and conticasting and meltshop powders,
fluxes and refiners for non-ferrous metals
industry.
+48 32 251 34 01 Handel wyrobami stalowymi, odlewami,
+48 32 207 26 76 maszynami i urządzeniami dla przemysłu
+48 32 207 27 07 hutniczego i górniczego oraz ochrony
środowiska.
Trade in iron and steel products, castings,
minerals, machines and equipment for
steel and mining industries and environmental protection.
+48 32 775 25 00 Handel wyrobami stalowymi
+48 32 775 25 01 i ogniotrwałymi.
Trade in refractories and steel products.
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44 CENTRALA ZAOPATRZENIA HUTNICTWA S.A.
ul. Lompy 14
40-955 Katowice
Prezes Zarządu Marian Bąk, President

45 GCB CENTROSTAL – BYDGOSZCZ S.A.
ul. Srebrna 12
85-461 Bydgoszcz
Prezes Zarządu Mieczysław Zamelski, President
46 AGENCJA HANDLOWA CENTROSTAL S.A.
ul. Wita Stwosza 7
40-954 Katowice
Prezes Zarządu Jerzy Rybczyński, President
47 CENTROSTAL GÓRNOŚLĄSKI
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE OBROTU
WYROBAMI HUTNICZYMI
ul. Stalowa 1
40-610 Katowice
Dyrektor Naczelny Janusz Kliś, Managing Director
48 STALEXPORT S.A.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
Prezes Zarządu Emil Wąsacz, President
49 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA – WYDZIAŁ
METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Dziekan Zbigniew Malinowski, Dean
50 WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA
MARKETINGOWEGO I JĘZYKÓW OBCYCH
ul. Gallusa 12
40-594 Katowice
Rektor Andrzej Limański, Rector
51 BIPROSTAL S.A. FIRMA
INŻYNIERYJNO-KONSULTINGOWA
ul. Królewska 57
30-081 Kraków
Dyrektor Zarządu Piotr Bożek, Managing Director

+48 32 731 33 33 Handel surowcami rudnymi,
+48 32 731 33 32 żelazostopami, magnetytami, koksem, węglem, wyrobami hutniczymi i
innymi towarami masowymi. Usługi
składowania, sortowania, kruszenia i
przygotowywania mieszanek towarów
masowych.
Trading ore feed, ferroalloys, magnetites,
coke, coal, metals products and other bulk
commodity. Warehousing, sizing, crushing and mixing commodity goods.
+48 52 372 20 61 Handel, usługi i produkcja wyrobów hut+48 52 372 21 22 niczych oraz materiałów budowlanych.
Trade, services and manufacture of steel
products and building materials.
+48 32 359 52 01 Handel, usługi i produkcja wyrobów hut+48 32 251 23 23 niczych oraz materiałów budowlanych.
+48 32 251 33 74 Trade, services and manufacture of steel
products and building materials.
+48 32 358 94 00 Handel wyrobami hutniczymi oraz
+48 32 358 95 00 materiałami budowlanymi, usługi.
+48 32 358 95 99 Trade of steel products and building
materials, services.

+48 32 251 21 81 Eksport i import stalowych wyrobów hut+48 32 251 28 22 niczych oraz import rud i żelazostopów.
Export and import of steel products,
import of iron and ferroalloys.
+48 12 617 29 20 Działalność dydaktyczna i naukowo-bad+48 12 617 29 20 awcza, konsulting.
Teaching and research in the field of iron
and steel metallurgy, consulting.
+48 32 207 92 00 Działalność dydaktyczno-naukowa.
+48 32 207 92 89 Teaching and research.

+48 12 293 43 00 Kompleksowe projektowanie urządzeń
+48 12 293 44 22 i obiektów hutniczych, budownictwa
+48 12 293 44 46 ogólnego, energetyki itp. oraz konsulting
techniczny, finansowy i ekonomiczny.
Comprehensive design of equipment and
plants for steel industry, civil and power
engineering, implementation of investments, technical, financial and economic
consulting.
+48 32 279 96 13 Projektowanie urządzeń i obiektów hut+48 32 279 96 18 nictwa, kompletowanie dostaw, konsulting.
Design of steel plant and machinery, supplies completing and consulting services.

52 PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNOWODROŻENIOWE ENPOL SP. Z O.O.
ul. Chodkiewicza 31
44-100 Gliwice
Prezes Zarządu Eugeniusz Majza, President
53 CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH CIBEH S.A. +48 32 251 48 58
ul. Franciszkańska 29-31
+48 32 251 80 54
40-708 Katowice
Prezes Zarządu Stanisław Gembalczyk, President
54 STALPORTAL S.A.
ul. Bytkowska 1b
40-955 Katowice
Prezes Zarządu Joachim Piecha, President

Kompleksowe usługi informatyczne
hutnictwa żelaza i stali oraz statystyki
hutnictwa.
Comprehensive IT services for steel
industry and statistics.
+48 32 359 08 40 Prowadzenie portalu internetowego, handel
+48 32 359 07 30 wyrobami hutniczymi.
+48 32 359 08 42 Running web portal, trade in steel products.
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55 BIURO PROJEKTÓW I DOSTAW URZĄDZEŃ
HUTNICZYCH HPH S.A.
ul. Porcelanowa 19
40-246 Katowice
Prezes Zarządu Ryszard Kiełpiński, President
56 POLTERON ENGINEERING SP. Z O.O.
ul. Stoczniowców 3
30-709 Kraków
Prezes Zarządu Paweł Włodarczyk, President

57 POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA – WYDZIAŁ
INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I
FIZYKI STOSOWANEJ
Al. Armii Krajowej 19
42-200 Częstochowa
Dziekan Jerzy Siwka, Dean
58 POLITECHNIKA ŚLĄSKA – WYDZIAŁ INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ I METALURGII
ul. Krasińskiego 8 b
40-019 Katowice
Dziekan Leszek Blacha, Dean
59 POLITECHNIKA ŚLĄSKA – WYDZIAŁ
MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY
ul. Konarskiego 18 a
44-100 Gliwice
Dziekan Leszek A. Dobrzański, Dean

+48 32 786 19 00 Projektowanie i dostawy „pod klucz”
+48 32 786 19 10 linii technologicznych dla hutnictwa
+48 32 786 19 20 żelaza i stali i innych przemysłów. Usługi
inżynieryjno-techniczne.
Design of machines and equipment
for metallurgical industries, turn-key
projects. Engineering services.
+48 12 262 92 12 Działalność projektowa i wykonawcza
+48 12 262 92 14 modernizacji przemysłu maszynowego,
hutniczego i chemicznego.
Design, supply of equipment and
execution of modernisation projects in
engineering, metallurgical and chemical
industries.
+48 34 325 52 11 Działalność dydaktyczna i naukowo-bad+48 34 325 06 25 awcza, konsulting.
+48 34 361 38 88 Teaching and research in the field of iron
and steel metallurgy, consulting.

+48 32 603 40 00 Działalność dydaktyczna i naukowo-bad+48 32 603 41 02 awcza, konsulting.
Teaching and research in the field of iron
and steel metallurgy, transportation and
related industries, consulting.

+48 32 237 21 00 Działalność dydaktyczna i naukowo+48 32 237 24 20 badawcza (budowa maszyn, przeróbka
+48 32 237 12 67 plastyczna, tworzywa), konsulting.
Teaching and research in the field of
mechanical working equipment for steel
and other material, consulting.
60 AKADEMICKO-GOSPODARCZE
+48 12 633 29 47 Zrzesza przedstawicieli kadry sektora
hutniczego i jego zaplecza oraz wyższych
STOWARZYSZENIE HUTNICTWA
szkół technicznych kształcących kadrę
ul. Czarnowiejska 66/309
dla hutnictwa. Działalność lobbingowa,
30-054 Kraków
konsultingowa oraz opiniotwórcza.
Przewodniczący Janusz Łuksza, Chairman
Association of representatives of metallurgical, refractories and coke industries,
high technical schools, which educate
staff for steel industry. Lobbying, consulting, policy-making.
61 STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW +48 32 255 38 86 Zrzesza przedstawicieli hutnictwa,
PRZEMYSŁU HUTNICZEGO SITPH
+48 32 256 45 85 materiałów ogniotrwałych i koksownictwa, organizuje konferencje naukowoul. Podgórna 4
techniczne, doradztwo techniczne,
40-954 Katowice
wydawnictwo czasopism.
Prezes Andrzej Szydło, President
Association of representatives of metallurgical, refractories and coke industries,
organises professional conferences,
technical consulting, publishes technical
journals.
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