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Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (rok założenia 1991) jest organizacją samorządu gospodarczego typu
„non profit”. Zrzesza 56 podmiotów – huty, przedsiębiorstwa materiałów ogniotrwałych, wyższe uczelnie techniczne, biura projektowe, centrale handlowe.
Wzorując swoją aktywność na działalności asocjacji narodowych w krajach UE, HIPH stanowi „pomost” pomiędzy
producentami a rządem i jego agendami.
Reprezentujemy interesy gospodarcze podmiotów członkowskich w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej i usługowej wobec organów władzy państwowej, samorządu terytorialnego oraz samorządowych organizacji
gospodarczych, krajowych i zagranicznych.
HIPH stanowi forum wymiany poglądów i dyskusji w
sprawach sektorowych. Przy Izbie pracują liczne Zespoły i
Komitety Problemowe:
• Producentów Rur,
• Dyrektorów Handlowych,
• Energetyczny,
• ds. Rynku,
• ds. Ekologii,
• ds. Socjalnych.
Skuteczne reprezentowanie interesów gospodarczych w
ramach Jednolitego Rynku wymaga od przedsiębiorstw
działania zorganizowanego. Komisja Europejska preferuje również kontakty ze zorganizowaną reprezentacją grupy
przedsiębiorstw. HIPH jest takim reprezentantem dla sektora stalowego.
Członkostwo w Izbie jest dobrowolne. Jesteśmy zainteresowani by skupiać wszystkie działające w branży stalowej
podmioty gospodarcze.
Organizujemy konferencje, seminaria, warsztaty oraz cykliczne spotkania tematyczne w sprawach istotnych dla
sektora i przemysłów współpracujących.
Izba jest członkiem EUROFER-u, IISI, ESTA.

The Metallurgical Chamber of Industry and
Commerce of Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
(established in 1991), or HIPH, is a non-for-profit
organization run under the so-called local economic selfgovernance. It groups 56 entities – steelworks, refractory
makers, higher technical schools, engineering offices,
trading companies.
Building its activities on such as operate in the EU
countries as a template, HIPH provides a ‘bridge’ between
manufacturers and the government including its agencies.
We represent the business interests of member
companies in terms of their manufacturing, trading and
service activities vis-à-vis governmental bodies, both
central and local, as well as national and international
non-governmental commercial associations.
HIPH provides a forum for exchange of views and
discussions on sector-related issues. The Chamber
operates numerous case committees and task forces:
• Tube Makers,
• Commercial Directors,
• Energy,
• Market,
• Environment,
• Social Affairs.
Effectively representing economic interests within
the confines of the Single Market policies necessitates
cohesive and orchestrated actions on the part of the
business enterprises. The European Commission also
prefers relationships with well-structured business group
representation. HIPH is one for the steel sector.
The Membership is on the voluntary basis. Our focus is
in representing all commercial entities engaged in steel
business.
We organize conferences, seminars, workshops and
periodic case-related panels and meetings on issues of
concern for the steel and related industries.
Our Chamber is a member of EUROFER, IISI, and ESTA.
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Szanowni Państwo,

Dear Readers,

Przedkładamy Państwu kolejną edycję informatora „Polski Przemysł Stalowy ‘2004”. Opisuje on stan sektora stalowego i przemysłów współpracujących z hutnictwem żelaza i stali, tj.: materiałów ogniotrwałych i koksownictwa
w 2003 roku.
Rok 2003 był dobrym okresem dla producentów wyrobów hutniczych (z wyjątkiem producentów rur stalowych
bez szwu). W stosunku do 2002 roku zwiększył się w Polsce popyt na wyroby stalowe. Odnotowano wzrost eksportu i importu.
W strukturze produkcji przeważała podaż wyrobów długich, natomiast w strukturze konsumpcji – wyrobów płaskich, z dużym udziałem produktów z importu.
Wzrost produkcji stali i wyrobów w 2003 r. nie zrekompensował jednak 23-procentowego spadku produkcji z
dwóch poprzednich lat. Postępujące działania dyscyplinujące koszty i lekka poprawa cash flow sprawiły, że sektor
odnotował wyższe przychody ze sprzedaży i mniejszą stratę netto niż przed rokiem. Obroty z zagranicą nadal pozostały deficytowe.
Zużycie jawne wyrobów stalowych gotowych zwiększyło się z 7,1 mln ton w 2002 roku, do 7,7 mln ton w 2003
roku.
W 2003 r. Rząd RP porozumiał się z Komisją Europejską
w sprawie zakresu i harmonogramu realizacji Programu
Restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza i stali.
Długo oczekiwane i konieczne zaangażowanie partnerów strategicznych w polski przemysł stalowy stało się w
2003 roku faktem. Polskie Huty Stali S.A. zyskały inwestora strategicznego – LNM Holdings N.V., Huta Zawiercie
S.A. – Commercial Metals Company, a Zakłady Ostrowieckie Huta Ostrowiec Sp. z o.o. – CELSĘ.
Pojawiające się przed nami, w związku z wejściem do
Unii Europejskiej wyzwania, ale także i szanse, stają się
tym samym bardziej realne w realizacji.

This is yet another update on Polish Steel Industry 2004
to cover the condition and performance of the steel and
related industries such as refractory and coke making in
2003.
2003 was a good year for steel manufacturers (except for
seamless tube makers). As contrasted with 2002, Poland
saw higher steel demand as well as increased exports and
imports.
Long products dominated in the manufacturing pattern
while flats including large proportion of imported steel
prevailed in the consumption pattern.
Higher steel output in 2003 could not, however, make up
for the 23-percent fall of two previous years. Progressive
cost disciplinary actions and a slight betterment of cash
flow helped the sector record higher revenues and lower
after-tax loss than it did a year ago. Foreign trade balance
still remains in the red.
Apparent consumption of finished steel products was
up to 7.7 million metric tonnes [M mt] in 2003 as against
7.1 M mt in 2002.
In 2003 Poland’s Government reached an agreement with
the European Commission on the scope and schedule of
Polish Iron and Steel Restructuring Plan implementation.
Long-awaited and necessary involvement of strategic
partners in Polish steel materialized in 2003. Strategic
investors came to Polskie Huty Stali S.A. – LNM Holdings
N.V., to Huta Zawiercie S.A. – Commercial Metals Company,
and to Zakłady Ostrowieckie Huta Ostrowiec Sp. z o.o.
– CELSA.
In the context of the enlarged EU new challenges and
opportunities are to be faced up with and followed up on.
Dear Readers,
I trust that Polski Przemysł Stalowy 2004 will, like previous
editions, turn out to be an educative source of facts on the
domestic iron and steel and related industries.

Szanowni Państwo,
wyrażam nadzieję, że „Polski Przemysł Stalowy ‘2004”,
podobnie jak wydania poprzednie – okaże się interesującym źródłem informacji o krajowym hutnictwie żelaza i
stali i przemysłach z nim współpracujących.

Romuald Talarek

Romuald Talarek

Prezes Zarządu
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

President of the Board
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
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A. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA W POLSCE
W 2003 ROKU

A. MACRO-ECONOMIC SITUATION IN POLAND
IN 2003

W 2003 roku odnotowano dodatnie tempo wzrostu gospodarczego
w Polsce. Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 3,7 %, wobec 1,4 % w 2002
roku. Dynamikę zmian PKB w okresie lat 1990-2003 pokazano w tabeli 1.

2003 registered positive GDP growth rate in Poland which was up by
3.7 % as against 1.4 % in 2002. GDP changes in 1990 to 2003 are shown
in Table 1.
Tabela 1. Zmiany PKB w latach 1990-2003 w stosunku do roku poprzedniego[%]
Table 1. GDP changes in 1990 through 2003 as against last year [%]

Rok / Year

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

PKB / GDP [%]

-11,6

-7,6

2,6

3,8

5,2

7,0

6,1

6,9

4,8

4,1

4,0

1,0

1,4

3,7

Żródło / Source: GUS

Produkcja sprzedana przemysłu w 2003 roku była wyższa niż przed rokiem o 8,7 %. W porównaniu z 2002 r. wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 20 spośród 29 działów przemysłu, w tym w 11 – o ponad 10 %.
Największe wzrosty miały miejsce w działach obejmujących produkcję:
• pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep – produkcja wzrosła o
30,7 % (w tym: produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych – o 45,3 %),
• maszyn i urządzeń – produkcja wzrosła o 16,5 % (wzrost we wszystkich grupach, w tym w produkcji sprzętu gospodarstwa domowego
– o 59,6 %, obrabiarek i narzędzi mechanicznych – o 17,3 %),

Shipments in 2003 were higher than a year before by 8.7 %. In comparison with 2002 higher shipments have been posted in 20 out of 29
industrial sectors including in 11 – up 10 %. Highest increments are
found in sectors manufacturing:
• motor vehicles, trailers and semi-trailers – up 30.7 % (including:
manufacturing spare parts and accessories to motor vehicles – up
45.3 %),
• plant and machinery – up 16.5 % (increase in all categories including home appliances – up 59.6 %, machining and power tools – up
17.3 %),

• wyrobów z metali – produkcja wzrosła o 14,3 %, w tym obróbka metali i nakładanie powłok na metale – o 38,6 %, produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych – o 30,0 %, metalowych elementów konstrukcyjnych – o 24,3 %.
W przetwórstwie przemysłowym produkcja sprzedana wzrosła o 10,4 %,
natomiast w przemyśle wydobywczym (górnictwie i kopalnictwie) nastąpił
jej spadek o 3,6 % w skali roku.
Inflacja w 2003 r. wyniosła 0,8 % (1,9 % w 2002 r.), a bezrobocie
– 20,0 %.
Wzrosły obroty handlowe z zagranicą, ale ich saldo pozostało ujemne
-14,4 mld USD (-12,8 mld EUR) – przed rokiem odpowiednio: -14,1 mld
USD i -15,0 mld EUR.

• metals products up 14.3 % including metal working and coating
– up 38.6 %, manufacture of metal tanks, containers and bins – up
30.0 %, metal structures – up 24.3 %.
Industrial processing shipments were up 10.4 %, while the minerals
industry (mining and quarrying) shipped less by 3.6 % annualized.
2003 inflation rate was 0.8 % (1.9 % in 2002), jobless rate – 20.0 %.
International trade was growing, however trade balance still remains
negative – USD 14.4 bn (EUR -12.8 bn) – previous year’s figures are: USD
-14.1 bn and EUR -15.0 bn.

B. SYTUACJA W POLSKIM HUTNICTWIE ŻELAZA
I STALI W 2003 R.

B. POLISH IRON AND STEEL MAKING IN 2003

B.1. STAN I REALIZACJA PROGRAMU RESTRUKTURYZACJI

B.1. RESTRUCTURING PROGRESS REPORT

W 2003 r. sektor nie potrafił w pełni „otrząsnąć się” z negatywnych
skutków stalowej dekoniunktury w ostatnich latach w Polsce, kiedy to sytuacja finansowa polskiego hutnictwa pogarszała się, nakłady na inwestycje i modernizacje drastycznie uległy ograniczeniu (wydatkowano zaledwie 1,5 mld zł, wobec zakładanych 5,6 mld zł).
Ten stan wymusił kolejną Aktualizację programu restrukturyzacji sektora stalowego.
Kluczowymi dla znowelizowanego programu były: konsolidacja Hut:
Katowice S.A., im. T. Sendzimira S.A., Cedler S.A. i Florian S.A. w holding
Polskie Huty Stali S.A., przyśpieszenie prywatyzacji i wykorzystanie środków z emisji obligacji dla restrukturyzacji finansowej spółki Polskie Huty
Stali S.A. i hut objętych rządowym programem restrukturyzacji.
W 2003 r. huty przedłożyły Ministrowi Gospodarki indywidualne programy restrukturyzacji (zaopiniowane przez konsultanta Komisji Europejskiej). Rząd RP i Komisja Europejska powołały wspólny Komitet Sterujący
do prac nad programami. Strony uzgodniły dopuszczalną wielkość pomocy publicznej dla sektora oraz konieczne wartości redukcji mocy produkcyjnych wyrobów finalnych w okresie do 2006 r.
W tym czasie realizacja Programu ma doprowadzić do pełnej efektywności podmiotów sektora. Sposobem na realizację tego celu są m.in.:

In 2003 the sector could not shrug off adversities of the recent steel
crisis in Poland where the financial standing of Polish steel makers was
getting worse and spending for improvements and new projects got dramatically curtailed (merely PLN 1.5 bn were spent as versus budgeted
PLN 5.6 bn).
This situation forced another Steel Sector Restructuring Plan.
Key components to the updated plan were: consolidation of Huta Katowice S.A., Huta im. T. Sendzimira S.A., Huta Cedler S.A. and Huta Florian S.A.
into the holding company of Polskie Huty Stali S.A., stepped-up privatization and application of bond issue funds to re-gear finances of Polskie Huty
Stali S.A. and other mills under the government restructuring scheme.
In 2003 the mills submitted to the Ministry of Economy their individual
restructuring plans (with recommendations and conclusions by the European Commission’s consultant). Poland’s Government and EC set up a
joint Steering Committee to handle the plans. The parties agreed on the
permissible state aid for the steel sector and necessary capacity cuts in
terms of finished products by 2006.
By this time the Plan is supposed to make all steel entities viable. To
this end, the following are considered:
• finished MPP cuts by 991,000 tonnes,
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• 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 roku,
• prywatyzacja.
Ustalono, że huty objęte programem, wdrożą przedsięwzięcia w zakresie redukcji kosztów, restrukturyzacji majątku, ochrony środowiska oraz
zrealizują określoną strategię wobec spółek zależnych.

• state aid (including one for technological projects) granted till December 31, 2003 at the latest (from January 1, 2004 onward any possible
aid may be granted exclusively in line with EU state aid policies),
• precise plan monitoring system,
• rationalize manpower down to about 16,000 by end of 2006,
• privatization.
It was agreed that the mills included in the plan should be implementing cost savings, assets restructuring, and environmental projects as well
as define a certain strategies towards subsidiaries.

B.2. SYTUACJA W PRODUKCJI, HANDLU I ZUŻYCIU WYROBÓW
STALOWYCH W 2003 ROKU

B.2. STEEL MANUFACTURING, TRADE AND CONSUMPTION FIGURES IN 2003

W 2003 roku polskie huty wyprodukowały 9,1 mln ton stali surowej.
W ogólnej wielkości produkcji stali surowej, udział stali wytopionej w procesie konwertorowym stanowił 66,6 % (6,1 mln ton), w procesie elektrycznym – 33,4 % (3,0 mln ton). Struktura produkcji stali surowej w Polsce odpowiada standardom europejskim i światowym. Zmiany w strukturze produkcji stali, według metod jej wytwarzania, w okresie 2000-2003
ilustruje rysunek 1.

In 2003 Polish steel makers turned out 9.1 M mt crude steel. Of this,
66.6 % (6.1 M mt) and 33.4 % (3.0 M mt) were made through the BOF
and EAF route, respectively. Such pattern reflects European and international standards. Changes to steel manufacturing by process routes in
2000 to 2003 are shown in Fig. 1.
Table 2 gives key steel product output in recent four years.
In 2003 hot rolled output was 6.8 M mt, up 8.3 % as against 2002. Hot
rolled production pattern was as follows:

Rys. 1. Produkcja stali surowej wg procesów w latach 2000-2003 [mln ton]
Fig. 1. Production of crude steel in 2000-2003 in the period [million mt]
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Żródło / Source: CUI CIBEH S.A.

Wielkość produkcji podstawowych wyrobów hutniczych w okresie
• flat products 34.1 % (2,316,000 mt),
ostatnich czterech lat podano w tabeli 2.
• long products 65.9 % (4,484,000 mt).
Tabela 2. Produkcja podstawowych wyrobów hutniczych w latach 2000-2003 [mln ton]
Table 2. Production of principal iron and steel products in the period 2000-2003 [million mt]
Asortyment
Koks
Coke
Surówka
Pig iron
Stal surowa
Crude steel
Wyroby walcowane na gorąco
Hot rolled products
Rury stalowe
Steel pipes and tubes

Rok / Year
2000

2001

2002

2003

9,0

9,0

8,8

10,1

6,5

5,4

5,3

5,6

10,5

8,8

8,4

9,1

7,5

6,4

6,3

6,8

0,484

0,439

0,310

0,308

Żródło / Source: CUI CIBEH S.A

W 2003 roku produkcja wyrobów walcowanych na gorąco wyniosła 6,8
mln ton i była o 8,3 % wyższa niż w 2002 roku. Struktura produkcji wyrobów walcowanych na gorąco przedstawiała się jak niżej:
• wyroby płaskie 34,1 % (2 316 tys. ton),
• wyroby długie 65,9 % (4 484 tys. ton).
W strukturze zużycia krajowego, przeważa udział wyrobów płaskich.
W 2003 roku produkcja rur stalowych wyniosła 308 tys. ton (310 tys.
ton w 2002 roku) a produkcja kształtowników giętych na zimno zamkniętych – 252 tys. ton (201 tys. ton w 2002 roku).

Flat products prevail in the domestic consumption structure.
2003 saw steel tubes and pipes at 308,000 mt (310,000 mt in 2002)
while cold-bent hollow sections – 252,000 mt (201,000 in 2002).
Longs and flats breakdown by product types in 2003 are shown in
Fig. 2 and Fig. 3, respectively.
2003 registered higher output within most important cold processing products as compared to 2001 and 2002, which is shown in Table 3
– production level of 2000 could not, however, be reached.
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Rys. 2. Struktura asortymentowa produkcji wyrobów długich walcowanych na gorąco w 2003 roku [%]
Fig. 2. Breakdown of hot rolled long products in 2003 [%]
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Żródło / Source: CUI CIBEH S.A.
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73,11%
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heavy plates

48,00%
2002

25,90%

26,07%

blachy cienkie
thin plates
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strips

0,02%
0,00%

0,00%

0,00%

0,05%
0,38%
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0,00%
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0,00%
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57,96%
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Rys. 3. Struktura asortymentowa produkcji wyrobów płaskich walcowanych na gorąco w 2003 roku [%]
Fig. 3. Breakdown of hot rolled flat products in 2003 [%]
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Żródło / Source: CUI CIBEH S.A.

Tabela 3. Produkcja wyrobów zimnego przetwórstwa stali w latach 2000-2003 [tys. ton]
Table 3. Breakdown of cold products in 2000 through 2003 [k mt]
Rok / Year

Asortyment
Products
Blachy walcowane na zimno
Cold rolled plate
Taśmy walcowane na zimno
Cold rolled strip
Blachy ocynkowane
Galvanised sheets
Kształtowniki gięte na zimno
Cold formed sections

2000

2001

2002

2003

952,8

755,6

864,4

914,4

65,7

55,1

49,7

47,2

490,7

328,8

375,0

461,4

320,5

283,5

258,7

317,2
Żródło / Source: CUI CIBEH S.A.

Strukturę asortymentową produkcji wyrobów długich w 2003 roku pokazano na rysunku 2, a wyrobów płaskich – na rysunku 3.
W 2003 roku, w grupie najważniejszych wyrobów zimnego przetwórstwa, odnotowano wzrost produkcji w stosunku do 2001 i 2002 r., co ilustrują dane w tabeli 3 – nie osiągnięto jednak poziomu produkcji z 2000 r.
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
The Metallurgical Chamber of Industry and Commerce

The data about tubulars structure broken down into seamless and welded
as well as about hollow sections in 2000 to 2003 are shown in Table 4.
Finished rolled product consumption in 2000 to 2003 is shown in Table 5.
Production figures in main steel consumer sectors (except for building
and shipyards) in 2003 showed upward movements.
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Dane dotyczące struktury produkcji rur, z podziałem na rury ze szwem
i rury bez szwu oraz kształtowników giętych na zimno zamkniętych w latach 2000-2003, pokazano w tabeli 4.
Zużycie wyrobów walcowanych gotowych w latach 2000-2003 podano w tabeli 5.
Tabela 4. Produkcja rur stalowych i kształtowników z / g zamkniętych w latach 2000-2003 [tys. ton]
Table 4. Steel tubes, pipes and hollow sections manufactured in 2000 through 2003 [k mt]
Asortyment
Products

Jednostka miary
Measure unit

Rury ogółem*
Tubes*
Rury bez szwu
Seamless tubes

Rury ze szwem*
Welded tubes*
Kształtowniki gięte na zimno zamknięte
Hollow sections

Rok / Year
2000

2001

2002

2003

[tys. ton]
[k mt]

484,1

440,3

309,8

307,9

[tys. ton]
[k mt]

200,1

192,9

142,4

125,8

[%]

41,3

43,8

46,0

40,9

[tys. ton]
[k mt]

284,0

247,4

167,4

182,0

[%]

58,7

56,2

54,0

59,1

[tys. ton]
[k mt]

231,6

215,8

200,9

252,4

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

Tabela 5. Zużycie jawne wyrobów walcowanych gotowych w latach 2000-2003 [mln ton]
Table 5. Apparent consumption of finished steel products in 2000 through 2003 [million mt]
Rok / Year

Asortyment
Products

2000

2001

2002

2003

7,6

7,1

7,1

7,7

3,2

2,9

3,2

3,2

3,6

3,4

3,2

3,7

0,8

0,7

0,7

0,8

Ogółem*, w tym
Total*, of which
Wyroby długie
Long products
Wyroby płaskie
Flat products
Rury i kształtowniki gięte na zimno zamknięte*
Tubes*
* wraz z kształtownikami giętymi na zimno zamkniętymi / together with hollow sections
Żródło / Source: HIPH

Produkcja w głównych sektorach konsumujących wyroby stalowe (za
wyjątkiem przemysłu budowniczego i okrętowego) w 2003 r. wykazywała tendencje wzrostowe.
Rys. 4. Dynamika produkcji budowlano-montażowej w Polsce w latach 2000-2003 [%]
Fig. 4. Construction and assembly production dynamics in Poland in 2000 to 2003 [%]
Rys. 5. Produkcja samochodów w Polsce w latach 2000-2003 [tys. szt.]
Fig. 5. Automotive output in Poland in 2000 to 2003 [‘000 pic.]
Rys. 6. Produkcja pojazdów transportu publicznego i wagonów kolejowych towarowych w Polsce w latach 2000-2003 [szt.]
Fig. 6. Public transport vehicles and goods railway cars (wagons) output in Poland in 2000 to 2003 [pic.]
Rys. 7. Produkcja chłodziarek, zamrażarek i pralek w Polsce w latach 2000-2003 [tys. szt.]
Fig. 7. Freezers, fridges and washing machines output in Poland in 2000 to 2003 [‘000 pic.]
Rys. 8. Produkcja statków w Polsce w latach 2000-2003 [tys. DWT]
Fig. 8. Shipbuilding in Poland in 2000 to 2003 [‘000 DWT]
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Udział importu w zużyciu jawnym wyrobów gotowych wzrósł z 28
% w 2000 roku do 42 % w 2003 roku. Nadmierny import był jednym
z powodów opóźnienia realizacji programu restrukturyzacji technologicznej polskiego hutnictwa, szczególnie w części obejmującej przetwórstwo stali. Przed końcem 2002 roku krajowi producenci, zwrócili się do Izby z prośbą o przygotowanie w ich imieniu skoordynowanego wniosku w sprawie pilnego ustanowienia środków ochronny
polskiego rynku, w oparciu o Ustawę – o ochronie przed nadmiernym
przywozem towarów na polski obszar celny. Zasadność wprowadzenia ochrony rynku przed importem wyrobów stalowych do Polski wynikała z faktu, że:
• nadmierny import zagrażał stabilności polskiego hutnictwa żelaza
i stali z powodu podcinania i zaniżania cen na wyroby produkowane
przez krajowe huty,
• nadmierny import wpłynął na drastyczny spadek krajowej produkcji stali,
• inne kraje wprowadziły ochronę własnych rynków,
• import wypierał dostawy z polskich hut w krajowej konsumpcji wyrobów stalowych,
• nadmierny import spowodował drastyczny spadek środków obrotowych w polskich hutach na działalność operacyjną i na rozwój.
Rząd RP wprowadził tymczasowe, a po 200 dniach ich obowiązywania
– ostateczne środki ograniczające import wyrobów hutniczych na polski
obszar celny.

Imports to finished product apparent consumption was up, from 28 %
in 2000 to 42 % in 2003. Excessive imports were one of the reasons for
the delay in implementing technological restructuring, notably as relates
to the downstream activities. Before end of 2002, domestic manufacturers approached our Chamber with a request on their behalf to draft a
coordinated petition for an urgent establishment of safeguards to protect
Polish market based upon the Protection against Excessive Imports to
Polish Customs Area Law. Safeguards against steel imports to Poland
were driven by the fact that:
• overly imports put the stability of Poland’s iron and steel making industry at risk for price,
• overly imports dramatically reduced domestic steel output,
• other countries established safeguard measures to protect their own
markets,
• imports pushed away Polish supplies from domestic steel consumption,
• overly imports dramatically reduced working capital positions of Polish
steel makers to invest into operations and growth.
Poland’s Government introduced temporary (200 days in force) and
then final measures to curb steel imports to Polish customs area.
In spite of such restrictions, 2003 imports were 3,482,000 mt, up
12 % as compared to 2002. By geographical structure, the highest
were imports from EU countries – 53 %, and from CEFTA – 30 %

Pomimo tych ograniczeń w 2003 roku import wyniósł 3 482 tys. ton
i był wyższy o 12 % w stosunku do 2002 r. Wg struktury geograficznej,
największy udział stanowił import z krajów Unii Europejskiej – 53 % i
CEFTA – 30 % (rys. 9).
W 2003 roku polski eksport wyrobów hutniczych wyniósł 3 666 tys. ton
i był wyższy o 3 % w stosunku do 2002 r. Największym partnerem handlowym w eksporcie wyrobów hutniczych były kraje UE – 49 %. Eksport
do krajów CEFTA stanowił – 19 % (rys. 10).

(Fig. 9).
In 2003, Poland’s steel exports were 3,666,000, up 3 % as against
2002. EU countries were the biggest steel trade partner UE – 49 %. Exports to CEFTA were 19 % (Fig. 10).
Within EU countries, Germany since long remains the largest single
trade partner, while the Czech Republic and Slovakia are the biggest
within CEFTA, and Russia and Ukraine are so in the Rest of World category.

Rys. 9. Import wyrobów stalowych w 2003 roku
Fig. 9. Steel imports in 2003

Rys. 10. Eksport wyrobów stalowych w 2003 roku
Fig. 10. Steel exports in 2003
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Żródło / Source: CIHZ

Żródło / Source: CIHZ

W grupie krajów UE największym partnerem handlowym od lat pozostają Niemcy, w grupie krajów CEFTA – Czechy i Słowacja, a w grupie pozostałych krajów świata – Ukraina i Rosja.
Struktura asortymentowa importu i eksportu wyrobów hutniczych
w 2003 roku została przedstawiona w tabeli 6.

Steel imports and exports in 2003 broken down into product groups
are shown in Table 6.
Still, high proportion of low-input products in our exports and valueadded imports made the negative foreign trade balance get worse to
reach USD 959 million in 2003, up 68 % as against 2002.
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Tabela 6. Struktura asortymentowa importu i eksportu wyrobów hutniczych w 2003 roku [%]
Table 6. Breakdown of exports and imports of steel products in 2003 [%]
Wlewki i półwyroby
Ingots and semiproducts

Wyroby walc. długie
Long products

Wyroby walc. płaskie
Flat products

Rury stalowe
Pipes and tubes

Pozostałe
Other

Import

2,5

18,7

67,5

10,4

0,8

Eksport

26,6

53,8

11,9

4,0

3,7

Żródło / Source: CIHZ

Ciągle duży udział wyrobów niskoprzetworzonych w naszym eksporcie
a wyrobów wysokoprzetworzonych w imporcie sprawił, że ujemny bilans
obrotów z zagranicą pogorszył się i w 2003 roku wyniósł 959 mln USD
(pogorszenie o 68 % w stosunku do 2002 r.).
B.3. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SEKTORA STALOWEGO

B.3. BUSINESS AND FINANCIAL PERFORMANCE OF THE STEEL
SECTOR

Zaangażowanie środków finansowych przez inwestorów strategicznych,
ożywienie gospodarcze i poprawa koniunktury były powodem wzrostu
produkcji stali i wyrobów gotowych w 2003 roku co umożliwiło poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej hut i całej branży. Przychody z całokształtu działalności w 2003 roku były wyższe o prawie 10 %, w tym – ze
sprzedaży produktów – o 9 %. Koszty ogólne nie uległy zmianie.

Strategic investors bringing their funds, economy swinging up and
better market were reasons for higher crude steel and finished products
output in 2003, thus helping improve financial and operating performance of the mills and the whole industry. Revenues from all activities in
2003 were up almost 10 %, including 9 % up from goods sold. Total costs
remained unchanged.

Wynik na sprzedaży, wynik finansowy netto i brutto pozostawały nadal
ujemne, ale nastąpiła zdecydowana ich poprawa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego: w porównaniu do roku 2002 ujemny wynik na sprzedaży zmniejszył się 10-krotnie, ujemny wynik finansowy netto – 11-krotnie.
Zobowiązania sektora spadły o 37 %.

EBITDA, before-tax and after-tax profits still remained negative,
but there was a robust improvement when compared with similar
previous year’s figures: negative EBITDA figure was lower ten times
when contrasted with 2002 with the after-tax figure improving
11-fold.
Liabilities of the steel sector were down 37 %.

B.4. RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA

B.4. MANPOWER RATIONALIZATION

W grudniu 2003 r. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali. Zmiany w Ustawie miały na celu zwiększenie
efektywności wydatkowania środków przeznaczonych na restrukturyzację
zatrudnienia i ukierunkowanie ich na tworzenie nowych miejsc pracy. Nowelizacja uwzględnia obowiązujące w Polsce prawo w zakresie udzielania pomocy publicznej, przepisy wynikające z umów międzynarodowych
a w szczególności – prawodawstwa unijnego. Ustawa obok zapewnienia
osłon socjalnych, ma na celu przeciwdziałanie pogłębianiu się bezrobocia
poprzez aktywizację zawodową.
Zmiany zatrudnienia w polskim hutnictwie żelaza i stali, w okresie od
1990 do 2006 roku, ilustruje rysunek 11.

December 2003 saw Poland’s parliament passing an amended Iron
and Steel Restructuring Act. Changes were intended to improve the
efficiency of funds spending applied to manpower rationalization and
creation of new jobs. The amendment takes into account Poland’s
regulations on state aid, provisions of international treaties, and in
particular – EU legislation. In addition to social shields, the Act is designed to counteract increasingly high unemployment by way of career
activation.
Changes to Poland’s iron and steel making manpower during 1990 to
2006 are illustrated by Fig. 11.

Rys. 11. Zatrudnienie w hutnictwie żelaza i stali w Polsce w latach 1990-2006 [tys. osób]. Poziom zatrudnienia na koniec roku.
Fig. 11. Employed by iron and steel industry in Poland in 1990 through 2006 [000’]. Employed at yearend.
160
144
128
112
96
80
64
48
32
16
0
E – wielkość szacowana / Estimate
Żródło / Source: ZPPH

7

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

2004

Polski Przemysł Stalowy
The Polish Steel Industry
Rys. 12. Redukcja zatrudnienia w 2003 r. [%]
Fig. 12. Employment reductions in 2003 [%]
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B.5. EKOLOGICZNE ASPEKTY RESTRUKTURYZACJI POLSKIEGO

B.5. ENVIRONMENTAL ASPECTS OF POLAND’S IRON

HUTNICTWA ŻELAZA I STALI

AND STEEL RESTRUCTURING

Implementacja unijnego prawa Ochrony Środowiska do przepisów narodowych niesie również określone skutki dla krajowych producentów stali.
Przyjęcie Dyrektywy 2003/87/WE, ustanawiającej w ramach Wspólnoty system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmieniającej Dyrektywę Rady 96/61/WE w sprawie pozwoleń zintegrowanych, obliguje dawne kraje wspólnoty i nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej do wdrożenia
systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 w terminie do dnia 1 stycznia
2005 r. Podlegającym Dyrektywie instalacjom, przydzielone zostaną uprawnienia do emisji CO2 wg KPAU, które będą mogły być przedmiotem handlu.
W hutnictwie żelaza i stali podlegają Dyrektywie instalacje:
• do prażenia i spiekania rud metali,
• do produkcji surówki żelaza i stali, w tym instalacje do ciągłego odlewania stali, o zdolnościach produkcyjnych powyżej 2,5 ton / h.
Polska została zobowiązana do przedłożenia Krajowego Planu Alokacji
Uprawnień do emisji CO2 do Komisji Europejskiej, do 30 kwietnia 2004 r.
Ustawa – Prawo Ochrony Środowiska (POŚ), wprowadziła od 1 stycznia 2002 r. obowiązek uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie instalacji typu IPPC. Wymóg uzyskania pozwolenia zintegrowanego dotyczy głównie dużych instalacji przemysłowych. Zgodnie z art. 19
ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – o wprowadzeniu ustawy – Prawo
ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196 oraz z 2003 r. Nr
7, poz. 78), Minister Środowiska określił w drodze rozporządzenia (z dnia
26 września 2003 r. Dz. U. 177 poz. 1736) terminy do uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane przed dniem 1 października 2001 r., a których użytkowanie
rozpoczęło się nie później niż do dnia 30 czerwca 2003 r.
Polska jest zobowiązana również wdrożyć Dyrektywę 2001/80/WE
w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń (SO2, NOX oraz
pyłów) do powietrza z dużych źródeł spalania paliw (LCP) poprzez:
• dostosowanie do dnia 1 stycznia 2008 r. wszystkich źródeł z tej grupy
do nowych standardów emisji (wariant SE), lub
• wprowadzenie Krajowego Planu Redukcji Emisji (KPRE).
Wybrano opcję z KPRE.
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez hutnictwo żelaza w latach 2000-2003 przedstawiono na rysunku 13 i 14.

The implementation of the EU Environment Protection Law into country
regulations produces certain implications for domestic steel makers. The
adoption of Directive 2003/87/EC setting out an EC greenhouse gas emission rights trade system, amending Council Directive 96/61/EC on combined
allowances, obliges former EC countries and the new EU member states to
implement the CO2 emission rights trade system by January 1, 2005. Facilities covered by such Directive are granted CO2 emission rights according to
the National Rights Allocation Plan of KPAU, which may be traded. Within
iron and steel sector, the Directive covers following facilities:
• iron ore baking and sintering,
• pig iron and steel making including continuous casting of capacities
higher than 2.5 mt / hr.
Poland was obliged to submit the CO2 emission National Rights Allocation Plan to the European Commission till April 30, 2004.
The Environment Protection Law (EPL) introduced, with the effect from
January 1, 2002, the obligation to seek combined allowances for operating IPPC-type facilities.
The requirement to obtain the combined allowance relates mainly
to large-scale industrial facilities (Section 19 Para. 2 of the EPL Introducing Act dated July 27, 2001, the Waste Law and the Certain
Laws Amending Law (Polish Law Journal Dz. U. No 100, Item 1085,
from 2002; No 143, Item 1196 as well as No 7, Item 78 from 2003),
while the Environment Minister set forth in a way of a decree (dated
September 26, 2003; Dz. U. 177 Item 1736) time limits for obtaining
combined allowances for facilities, where construction permit was issued before October 1, 2002 and where the operations started not
later than until June 30, 2003).
Poland is obliged, too, to adopt Directive 2001/80/EC on restricting certain air emissions (SO2, NOX and dusts) from large fuel-burning sources
(LCP) through:
• adjusting all LCP sources to new emission standards until January 1,
2008 (SE scenario), or
• introducing National Emissions reduction Plan (KPRE).
KPRE plan was chosen.
Air emissions which were reduced by the steel making sector in 2000
to 2003 are shown in Fig. 13 and 14.
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Rys. 13. Poziom emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w hutnictwie żelaza i stali w latach 2000-2003 [tys. ton]
Fig. 13. Emission from steel manufacturing in 2000 and 2003 [k mt]
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Rys. 14. Struktura emisji zanieczyszczeń gazowych w hutnictwie żelaza i stali w latach 2000-2003 [tys. ton]
Fig. 14. Gas emissions by iron and steel making during 2000 to 2003 [k mt]
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Na zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powierza, wpłynęły: spadek
produkcji stali w latach 2001 i 2002 oraz rzeczywiste zmniejszenie emisji na tonę wyprodukowanej stali w wyniku poczynionych inwestycji i modernizacji.
Taki sam mechanizm decydował o redukcji emisji pyłów (rys. 15).
Zmniejszanie ilości składowanych odpadów w latach 2000-2003, przedstawiono na rysunku 16.

Lower air emissions were impacted on by declined steel output
in 2001 and 2002 as well as by actual lower emissions per tonne of
produced steel due to some investment and improvement projects in
place.
The same mechanics affected dust emissions to go down (Fig. 15).
Lower solid waste volumes landfilled and dumped in 2000 to 2003 are
shown in Fig. 16.

Rys. 15. Wielkość emisji pyłów przypadająca na 1 tonę wyprodukowanej stali w latach 1989-2003 [kg pyłu / t stali]
Fig. 15. Dust emissions per 1 tonne of steel made in 1989 through 2003 [kgs dust / mt steel]
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Rys. 16. Ilość wytworzonych odpadów i skala ich gospodarczego wykorzystania w latach 2000-2003 [tys. ton]
Fig. 16. Solid waste produced and recycled / reused in 2000 through 2003 [k mt]
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Rys. 17. Zrzuty ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych w latach 2000-2003 [mln m3 / rok]
Fig. 17. Effluent discharged to surface waters in 2000 through 2003 [million m3 / year]
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B.6. PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE W POLSKIM
HUTNICTWIE ŻELAZA I STALI

B.6. OWNERSHIP TRANSFORMATIONS OF POLAND’S IRON AND
STEEL MAKING

W ostatnich dwóch latach większość polskich hut została sprywatyzowana.
27 października 2003 r. Minister Skarbu Państwa podpisał umowę
o sprzedaży koncernu Polskie Huty Stali S.A. Na mocy tej umowy, LNM
Holding N.V., po uprzednim wyrażeniu zgody na prywatyzację przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów stał się faktycznym właścicielem 60 % akcji PHS S.A. (25 % należeć będzie do Skarbu Państwa, 15 % do pracowników).
LNM zobowiązał się wykupić długi największych wierzycieli PHS S.A.
i długi największych wierzycieli Agencji Restrukturyzacji Przemysłu. Ustalono też, że LNM o 800 mln zł podwyższy kapitał PHS S.A. oraz zainwestuje 2,4 mld zł w najbliższym czasie po przejęciu firmy.
22 lipca 2003 r. amerykański Commercial Metals Company podpisał
umowę na zakup od Impexmetalu 71,1 % akcji Huty Zawiercie S.A. 26 %
akcji posiada Skarb Państwa.
31 października 2003 r. podpisano akt notarialny sprzedaży Huty Ostrowiec S.A. w upadłości z hiszpańskim koncernem CELSA. W wyniku tej
umowy CELSA jest wyłącznym właścicielem Huty.
Oczekiwana jest prywatyzacja Huty Stali Częstochowa Sp. z o.o. Ministerstwo Skarbu przystąpiło do negocjacji warunków Umowy kupna
– sprzedaży z firmami: LNM Holdings N.V. oraz Związkiem Przemysłowym Donbasu.

Recent two years saw the majority of Poland’s steel makers privatized.
On October 27, 2003 Poland’s State Treasury Minister signed the sale
agreement for Polskie Huty Stali S.A. By this virtue, LNM Holding N.V.,
having obtained clearances for privatization by the Ministry of Interior
and Administration and the Anti-Cartel Office, became the real owner of
60 % PHS S.A. shares (25 % and 15 % shall be held by the State Treasury and the employees, respectively).
LNM undertook to buy back the debts of largest creditors to PHS S.A.
and the debt of largest creditors to Agencja Restrukturyzacji Przemysłu
(Agency for Industry Restructuring). It was also agreed that LNM injects
PLN 800 million into PHS S.A. equity and invests PLN 2.4 bn soon after
the take-over.
July 22, 2003 – American Commercial Metals Company signed
the contract to buy from Impexmetal 71.1 % Huty Zawiercie S.A. shares
– 26 % held by the State Treasury.
October 31, 2003 sees notary deed signed to sell Huta Ostrowiec S.A. in
liquidation to Spain’s CELSA. CELSA becomes the only owner of the Mill.
Privatization of Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o. is in the pipeline – the
State treasury Ministry embarked on the sale condition negotiations with:
LNM Holdings N.V. and the Industrial Union of Donbass.
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C. PRZEMYSŁ KOKSOCHEMICZNY

C. COKE INDUSTRY

C.1. WPROWADZENIE

C.1. INTRODUCTION

Ten ważny dla gospodarki sektor jest ściśle powiązany z górnictwem
węgla koksowego i hutnictwem żelaza. Sytuacja w tych branżach w zasadniczym stopniu determinuje warunki funkcjonowania koksownictwa
i rzutuje na osiągane wyniki.
Sektorowy Program Restrukturyzacji Polskiego Koksownictwa przyjęty
przez Radę Ministrów RP w 2000 r. został w ogólnych zarysach wdrożony,
lecz nie przewidziano w nim takiego wzrostu popytu na koks (szczególnie
wśród odbiorców zagranicznych).
Bezpośredni nadzór nad realizacją Programu sprawowany przez ministra właściwego ds. gospodarki ustał z końcem 2002 r.

This sector, so vital for the economy, is closely linked with the coking
coal mining and steel making industries. Their performances largely determine the coke operations and translate into actual results.
The Sectoral Restructuring Plan for Polish Coke endorsed by Poland’s
Council of Ministers in 2000 was in principal implemented, yet it did not
anticipate such coke demand booming (notably from international customers).
The direct monitoring of the Plan progress by the responsible Economy
Minister terminated at the end of 2002.

C.2. SYTUACJA ORGANIZACYJNA SEKTORA

C.2. SECTOR ORGANIZATION

Produkcja koksu jest realizowana przez 7 przedsiębiorstw dysponujących
9 koksowniami, w których funkcjonuje w sumie 29 baterii koksowniczych.
Dnia 1 stycznia 2004 r. rozpoczęła działalność Koksownia „Przyjaźń”
Spółka z o.o. będąca następcą prawnym Zakładów Koksowniczych „Przyjaźń”, które w trybie prywatyzacji bezpośredniej zostały wniesione do

Coke is manufactured by 7 enterprises operating 9 coke plants including the total of 29 coke batteries.
On January, 1 2004 Koksownia Przyjaźń Spółka z o.o. started as a
direct legal successor of Zakłady Koksownicze Przyjaźń which, under
direct privatization, were contributed into the new company. Establish-

Spółki. Utworzenie Spółki Koksownia „Przyjaźń” miało miejsce w ramach
procesu powołania do życia grupy węglowo-koksowej (z udziałem innych
koksowni) bazującej na polskim węglu koksowym z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Kontynuowane są działania zmierzające do konsolidacji
dwóch koksowni ze struktur PHS S.A., tj. koksowni Huty im. T. Sendzimira i Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice”.
W pozostałych koksowniach w zakresie przekształceń własnościowych
w ostatnich latach nie nastąpiły istotne zmiany. Nadal funkcjonują:
• Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A., posiadający koksownie Radlin, Jadwiga i Dębieńsko,
• Zakłady Koksownicze „Wałbrzych” S.A., koksownia Victoria,
• Koksownia w H. S. „Częstochowa” Sp. z o.o.,
• Koksownia w BO-CARBO Sp. z o.o.

ment of Koksownia Przyjaźń company took place as part of setting up
a coal and coke group (with some other coke makers) based on Polish
coking coal from Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Continued are efforts aimed at amalgamating two PHS S.A.’s own coke plants, i.e. Huta
im. T. Sendzimira’s coke plant and Zakłady Koksownicze Zdzieszowice.
In terms of ownership transformations, no other changes were made
to remaining coke operators:
• Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A., with coke operations at
Radlin, Jadwiga and Dębieńsko,
• Zakłady Koksownicze Wałbrzych S.A., Victoria coke plant,
• Coke plant at H. S. „Częstochowa” Sp. z o.o.,
• Coke plant at BO-CARBO Sp. z o.o.

C.3. PRODUKCJA I SPRZEDAŻ KOKSU

C.3. COKE MAKING AND SHIPMENTS

Aktualne zdolności produkcyjne koksowni wyniosą 10,2 mln ton koksu / rok. Ze względu na duże zapotrzebowanie na koks rozważa się możliwość budowy nowych baterii w kilku koksowniach.
W 2003 r. produkcja koksu wzrosła do 10,1 mln ton.
Na wzrost poziom produkcji miały wpływ: pogłębiający się deficyt koksu
w krajach UE oraz zwiększone zapotrzebowanie krajowego hutnictwa żelaza.
Polska w eksporcie koksu zajmuje II miejsce na świecie, a dla UE wydaje się być strategicznym dostawcą.
Eksport koksu (głównie do krajów UE) w 2003 r. wyniósł 5,0 mln ton.
Prognozy na 2004 r. są wyższe.
Zatrudnienie w sektorze nadal obniża się. W latach 1999-2003 zwolniono 4822 osoby, a koszty redukcji zatrudnienia ponosiły w zasadzie przedsiębiorstwa.

Present coke making capacities are 10.2 M mt annually.
Because of high coke demand some coke plants contemplate construction of new batteries.
2003 coke output increased to 10.1 M mt.
Output increase was driven by: steeper coke deficit in the EU countries
and higher coke requirements from domestic steel makers.
Polish coke exports rank second worldwide and seems to be strategic
supplier to the EU.
Coke exports (mostly to EU countries) in 2003 were 5.0 M mt with 2004
forecasts even higher.
Workforce numbers continue going down. During 1999 to 2003 4,822
were laid off while rationalization costs were actually borne by the employers themselves in principle.

Tabela 7. Produkcja koksu w latach 2000-2003 [mln ton]
Table 7. Coke manufacturing in 2000 through 2003 [million mt]
Rok / Year
Produkcja koksu / Coke making

2000

2001

2002

2003

9,02

8,98

8,75

10,11

Żródło / Source: BP Koksoprojekt Sp. z o.o.
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Tabela 8. Struktura sprzedaży koksu w latach 2000-2003 [mln ton]
Table 8. Coke salesbreakdown in 2000 through 2003 [million mt]
Hutnictwo
żelaza i stali
Iron and steel making

Pozostali odbiorcy
przemysłowi
Other industrial customers

Odbiorcy koksu opałowego
Household coke customers

Eksport
Exports

2003

3,5

0,7

0,9

5,0

2002

3,2

0,7

0,9

4,0

2001

3,4

0,8

1,1

3,7

2000

3,9

0,9

1,1

3,5

Rok / Year

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

Tabela 9. Zatrudnienie w koksownictwie w Polsce w latach 2000-2003 [osoby – stan na koniec roku]
Table 9. Employed by coke industry in Poland in 2000 through 2003 [employee at yearend]
Rok / Year

2000

2001

2002

Zatrudnienie / Employed

8 657

7 487

7 049

2003
6 808
Żródło / Source: BP Koksoprojekt Sp. z o.o.

C.4. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

C.4. BUSINESS AND FINANCIAL PERFORMANCE

Wysoki popyt, rosnące ceny na produkty koksownicze wpłynęły na poprawę sytuacji ekonomicznej sektora. Koksownie uzyskały dodatnie przychody

High demand, growing prices for coke products helped improve the
business performance of the sector. Coke makers reported positive

na sprzedaży i poprawiły wskaźniki rentowności. Następuje stopniowa poprawa stanu kapitałów własnych, lecz wysoki stan zobowiązań wobec dostawców węgla i zadłużenie utrudniają odzyskanie płynności finansowej.

EBITDA figures and improved returns. Gradually, equity positions get
better, but high payables to coal suppliers and debts hamper positive
such flows.

C.5. OCHRONA ŚRODOWISKA

C.5. ENVIRONMENT PROTECTION

Powstające w procesie produkcyjnym odpady nie wymagają składowania
a ścieki koksownicze są problemem lokalnym. Średni wskaźnik emisji pyłowo-gazowej obniżył się w analizowanym okresie z 1,78 do 1,63 kg / tonę wsadu suchego tj. o 15 %. Dalsza poprawa oddziaływania tego przemysłu na środowisko będzie możliwa poprzez modernizację i budowę nowoczesnych baterii
oraz modernizację instalacji oczyszczania gazu koksowniczego i ścieków.

Polish cokeries do not turn out waste in need of landfilling (dumping)
while effluents pose a local problem. Average gas and dust emission rates
were down in the covered period from 1.78 to 1.63 kgs / tonne dry input,
i.e. 15 %. Further environmental improvement will be provided through
upgrades or building new batteries as well as upgrading coke gas and
wastewater cleaning facilities.
Tabela 10. Emisja w przemyśle koksowniczym w latach 2000-2003 E
Table 10. Coke industry emissions in 2000 through 2003 E

Rok / Year

2000

2001

2002

2003 E*

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

19,67

19,24

18,43

20,78

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

1,73

1,70

1,67

1,63
*E – wielkość szacowana / Estimate
Żródło / Source: BP Koksoprojekt Sp. z o.o.

Poprawę oddziaływania koksowni na środowisko w ostatnich latach
uzyskano poprzez:
• uruchomienie proekologicznych instalacji w bateriach WK-1 w Hucie
im. T. Sendzimira i nr 7 w ZK „Zdzieszowice”,
• modernizację i uruchomienie hermetycznych instalacji suchego chłodzenia koksu z odzyskiem ciepła w ZK HTS Kraków i ZK „Przyjaźń”,
• budowę odsiarczalni gazu koksowniczego z zastosowaniem metody
amoniakalnej oraz KRAiC w koksowni „Radlin”,
• rozbudowę oczyszczalni ścieków z pogłębionym ich doczyszczaniem
w ZK „Zdzieszowice”.
Dalsze efekty proekologiczne przyniosą:
• modernizacja baterii nr 8 w ZK „Zdzieszowice”,
• remont baterii w koksowni „Jadwiga” i BO-CARBO,
• budowa bloku C baterii WK-1 w HTS Kraków,
• modernizacja gospodarki ściekowej w ZK „Przyjaźń”,
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
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Improved environmental status was effected by:
• environmental-friendly coke batteries WK-1 at Huta im. T. Sendzimira
and No 7 Z.K. Zdzieszowice put on stream,
• tight coke dry quenching facility upgraded and on stream at Z.K. Huty
im. T. Sendzimira and at ZK Przyjaźń to include waste heat recovery,
• coke gas desulfuring plant featuring ammonia technique (KRAiC) at
Radlin,
• wastewater cleaning plant extended and upgraded at Z.K. Zdzieszowice.
Further environmental improvements will be provided by:
• ZK Zdzieszowice’s upgraded Battery No 8,
• Battery rebuilds at Jadwiga and BO-CARBO,
• Build Block C to Battery WK-1 at HTS Kraków,
• Upgrade effluent system at ZK Przyjaźń,
• Build ammonia-technique gas desulphurization at HTS’s owncoke
plant in Kraków.
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• budowa instalacji odsiarczania gazu metodą amoniakalną w koksowni
HTS Kraków.
Koksownia „Radlin” jako pierwsza w polskim koksownictwie uzyskała
Pozwolenie Zintegrowane (IPPC).

As the first Polish coke plant, Radlin obtained the integrated permit
(IPPC).

D. PRZEMYSŁ MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH

D. REFRACTORY INDUSTRY

Hutnictwo żelaza i stali jest głównym odbiorcą wyrobów produkowanych przez przemysł materiałów ogniotrwałych. Udział materiałów ogniotrwałych zużytych w hutnictwie, w stosunku do ogólnej ilości materiałów
zastosowanych w krajowym przemyśle, wyniósł w 2003 roku ok. 50 %.
W krajach Unii Europejskiej wynosi on ok. 60 % a w Japonii nawet ok.
70 %.
Trzon przemysłu materiałów ogniotrwałych stanowiły zakłady surowcowe: „Jaro” S.A. produkujące gliny ogniotrwałe i palonki szamotowe, Zakłady Dolomitowe w Siewierzu oraz 10 zakładów produkujących materiały ogniotrwałe:
• Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A. w Ropczycach (materiały zasadowe i specjalne),
• PMO Komex S.A. w Krakowie (materiały zasadowe, szamotowe i wysokoglinowe),
• Vesuvius Skawina Materiały Ogniotrwałe Sp. z o.o. (materiały wysoko-

Iron and steel making is the main buyer for refractory industry. Refractory
consumption share within steel industry in relation to the total volume of materials used in the domestic industry was about 50 % in 2003. EU countries
and Japan report about 60 % and as high as 70 %, respectively.
The backbone of refractory business was made up by 2 raw-material based operators: „Jaro” S.A., manufacturing refractory clays and
chamotte sinters, and Siewierz-based dolomite works of Zakłady Dolomitowe, plus 10 refractory makers:
• Ropczyce-based magnesite manufacturer of Zakłady Magnezytowe
Ropczyce S.A. (alkali and specialty products),
• Krakow-based refractory maker of PMO Komex S.A. (materiały zasadowe, szamotowe i wysokoglinowe),
• Vesuvius Skawina Materiały Ogniotrwałe Sp. z o.o. (high-alumina and
carbon-ceramics products),
• Żarów-based Polska Ceramika Ogniotrwała, previously Żaroszamot

glinowe i ceramiczno-węglowe),
• Polska Ceramika Ogniotrwała, dawniej „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),
• Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. w Częstochowie (materiały szamotowe),
• „Górbet” S.A. w Trzebinii (materiały nieformowane, glinokrzemianowe).
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 ogniotrwałych materiałów monolitycznych.

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 Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o.
(chamotte products),
• Trzebinia-based „Górbet” S.A. (non-pressed, silica-alumina products).
R&D support for the refractory industry is provided by Gliwice-based
Refractory Institute of Instytut Materiałów Ogniotrwałych with a laboratory facility and specialty ceramics unit, including for monolithic products,
accredited by Polish Accreditation Center.
Total refractory product output in the country in 2003 was down
5,700 tonnes and reached the level of 248,200 tonnes including

Tabela 11. Struktura produkcji materiałów ogniotrwałych w Polsce w 2003 roku
Table 11. Refractory output breakdown in Poland in 2003
Rodzaj materiału
Refractory product

Produkcja [tys. ton]
Output [k mt]

Udział [%]
Percentage [%]

70,8

28,5

krzemionkowe / silica

0,2

0,8

szamotowe / chamotte

64,3

25,9

wysokoglinowe / high-alumina

32,6

13,1

zasadowe / basic

65,9

26,6

izolacyjne / insulation

8,8

3,6

specjalne / specialty

3,8

1,5

248,2

100

Materiały nieformowane
Unshaped material

Materiały formowane
Shaped material

Razem
Total
Żródło / Source: IMO
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Ogólna ilość materiałów ogniotrwałych wyprodukowanych w kraju,
w 2003 roku zmniejszyła się o 5,7 tys. ton i wyniosła 248,2 tys. ton,
z czego 28,5 % stanowiły materiały monolityczne. Strukturę produkcji
materiałów ogniotrwałych w 2003 roku przedstawiono w tabeli 11.
W 2003 r. nastąpił dalszy wzrost eksportu (o 8 %) do poziomu 62,6 tys.
ton. Import wzrósł do 61,5 tys. ton, tj. o ok. 11 %. W ujęciu ilościowym
bilans w handlu zagranicznym był dodatni. Wzrost importu odnotowano
w grupie wyrobów krzemionkowych.
Krajowe zużycie materiałów ogniotrwałych w 2003 r. wyniosło 247 tys.
ton i utrzymało się na poziomie z 2002 r. (245 tys. ton). 63 % stanowiły materiały formowane, a 37 % materiały nieformowane. Udział importu w zużyciu jawnym wyniósł ok. 25 %.
Rok 2003 był dla krajowych producentów materiałów ogniotrwałych
okresem względnej stabilizacji. W hutnictwie żelaza i stali średnie wskaźniki zużycia materiałów ogniotrwałych były nieznacznie niższe od osiągniętych w 2002 roku.

28.5 % monolithics. Refractory product categories in 2003 are shown
in Table 16.
2003 saw further growth of exports (by 8 %) to reach 62,600 tonnes.
Imports grew to 61,500 tonnes, i.e. by about 11 %. As a whole, foreign trade balance was positive. Higher imports were reported in silica
products.
Domestic refractory consumption in 2003 was 247,000 tonnes, unchanged position as compared with 2002 (245,000 tonnes). 63 % were
pressed / formed products while balancing 37 % were unformed materials. Imports to apparent consumption were some 25 %.
2003 was a year of relative stability for Polish refractory makers. Steel
sector’s average refractory consumption rates were slightly lower than
in 2002.

E. ZAPLECZE NAUKOWO-BADAWCZE
I PROJEKTOWE

E. RESEARCH AND DEVELOPMENT
AND ENGINEERING CENTERS

Działalność naukowo-badawcza i projektowa stanowi bazę innowacyjności
i rozwoju technologii w sektorze stalowym i przemysłach współpracujących.

R&D and design & engineering activities provide the base for innovative
and developed technologies within steel and related industries.

Zaplecze dla tej działalności tworzą wyższe uczelnie techniczne, biura
projektowe, instytuty oraz ośrodki badawczo-rozwojowe. W tym zakresie
działalności, procesy modelowania, symulacje technologiczne, ekspertyzy i opracowania tematyczne, dotyczyły:
• substytucji surowców i gospodarki nimi,
• produkcji i zarządzania nią,
• zarządzania jakością i ochroną środowiska,
• zagadnień logistycznych.
Rozmiar i wysokość nakładów finansowych na działalność naukowo-badawczą pozostawały w proporcjach do możliwości proinwestycyjnych przemysłu,
były więc w ostatnich latach znacznie ograniczone. Dzięki zaangażowaniu się
inwestorów strategicznych w sektory oraz potencjalnych możliwości rozwojowych związanych z akcesją Polski do UE, oczekiwana jest poprawa sytuacji.
Wyższe uczelnie techniczne, posiadają niezbędną do tego celu kadrę
i wyposażenie instrumentalne. Realizują badania o charakterze podstawowym, badawczo-rozwojowym, usługowym i dydaktycznym.
Prowadząc współpracę ze znanymi ośrodkami zaawansowanych technik i technologii z krajów europejskich i spoza Europy coraz odważniej
oferują nowoczesny serwis dla przemysłu.
Biura projektowe kontynuują proces stałej transformacji. Ich podstawowa aktywność w ostatnich kilku latach w obszarze inwestycji wyraźnie była mniejsza z powodu zaprzestania inwestycji w sektorze. Pasywny charakter restrukturyzacji technicznej sektora stalowego wymusił na
biurach projektowych konieczność oferowania usług poza sektor i poszerzenie zakresu działań o konsulting. Procesy globalizacyjne w przemyśle
stalowym i w sektorach współpracujących, stawiając nowe wymagania
i uwarunkowania dla działalności narodowych biur projektowych, ukierunkowują je coraz częściej na zakresy przetwórstwa i użytkowania stali.
Uczelnie i ośrodki naukowo-badawcze, aby uniknąć dublowania niektórych zakresów działalności, podjęły próbę konsolidacji. Prace w tym zakresie są w stadium początkowym.

Such activities are supported by higher technical schools design offices,
institutes, and R&D centers. In this respect, modeling, process simulations, case studies and expertise covered:
• Raw material substitutes and handling,
• Manufacturing and management,
• Quality and environment management,
• Logistics aspects.
R&D finance spending scope and volume remained in proportion to
investing capacities of the industry, so it was quite reduced in recent
years. Thanks to participation of strategic investors in the sectors and
potential development opportunities in the context of Poland becoming
EU member state some improvement is expected.
Higher technical schools carry necessary resources and provide research of basic, R&D, and teaching and outsourcing nature.
In cooperation with renowned centers for advanced technologies in
European and non-European countries, they increasingly boldly offer
modern services for the industry.
Design offices continue permanent transformation processes. Their
core activities of late in terms of investments were visibly weaker due
to the steel sector discontinuing projects. Passive nature of steel sector’s
technical restructuring forced design offices to offer their services beyond
steel including new product – consulting. Globalization in steel and related industries, new challenges to national design offices re-profile them
more often to steel applications and value-added processes.
Universities and R&D centers have made an attempt to get consolidated to avoid doubling some efforts. Projects are on an initial stage.
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WYKAZ CZŁONKÓW HUTNICZEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ
MEMBERS OF THE METALLURGICAL CHAMBER OF INDUSTRY AND COMMERCE
Lp

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

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

1.

„ISPAT POLSKA STAL” S.A.
+48 32 731 55 58
ul. Chorzowska 50
+48 32 731 55 55
40-121 Katowice
+48 32 731 55 59
Prezes Zarządu František Chowaniec, President

Koncern hutniczy obejmujący Oddziały w: Dąbrowie Górniczej, Krakowie,
Świętochłowicach i Sosnowcu. Centrum koncernu skupia decyzje dotyczące
m.in.: finansów, zaopatrzenia, handlu, transportu, restrukturyzacji i rozwoju
technicznego i zasobów ludzkich itp.
Steel making company of four manufacturing branches in: Dąbrowa Górnicza,
Kraków, Świętochłowice and Sosnowiec. Corporate HQ integrates decision
making processes related to: finance, purchasing, sales, logistics, restructuring,
technical and human resources development etc.

2.

„ISPAT POLSKA STAL” S.A.
ODDZIAŁ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Al. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza
Dyrektor Naczelny Stefan Dzienniak, General
Director

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

Produkcja surówki i stali (konwertory tlenowe), średnich i ciężkich
kształtowników gorącowalcowanych, szyn kolejowych, tramwajowych, grodzic,
profili górniczych typu V, obudów górniczych oraz ciężkich odlewów staliwnych
i surówkowych.
Pig iron, steel (BOFs), medium and heavy hot rolled sections, railway and
tramway rails, sheet piles, „V” profiles for mining industry, „V” arches for mining
industry, heavy steel and pig iron castings.

3.

„ISPAT POLSKA STAL” S.A.
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
ul. Ujastek 1
30-969 Kraków
Dyrektor Naczelny Jacek Woliński, General
Director

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

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

4.

„ISPAT POLSKA STAL” S.A.
ODDZIAŁ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
ul. Metalowców 5
41-600 Świętochłowice
Dyrektor Naczelny Jerzy Kmiotek, General
Director

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

Produkcja taśm i blach stalowych ocynkowanych lub ocynkowanych i
powlekanych, blach profilowanych, kształtowników giętych na zimno z taśmy
ocynkowanej, obróbki blacharskie.
Strips and sheets hot-dip galvanized and organic coated, profiled sheets, cold
formed hold sections HDG, building bent elements.

5.

„ISPAT POLSKA STAL” S.A.
ODDZIAŁ W SOSNOWCU
ul. Niwecka 1
41-200 Sosnowiec
Dyrektor Naczelny Romuald Kubiczek, General
Director

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

Produkcja walcówki, mat zbrojeniowych, walcówki profilowanej, prętów
zbrojeniowych i drutu zbrojeniowego w kręgach, drutu spawalniczego i
czarnego oraz 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.

6.

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

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

Produkcja rur bez szwu, rur ciągnionych.
Pipes and tubes (seamless, cold drawn).

7.

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

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

Produkcja stali stopowych, rur bez szwu.
Carbon and alloy steels, seamless pipes.

8.

TECHNOLOGIE BUCZEK S.A.
ul. Nowopogońska 1
41-200 Sosnowiec
Prezes Zarządu Marek Glogaza, President

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

Produkcja rur i kształtowników stalowych ze szwem kalibrowanych na zimno,
rur 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.

9.

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

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

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

10.

HUTA STALI CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.
ul. Kucelińska 22
42-200 Częstochowa
Prezes Zarządu Andrzej Stokłosa, President

+48 34 323 12 61
+48 34 323 81 19
+48 34 323 25 67

Produkcja koksu, stali, blach gorącowalcowanych grubych.
Coke, steel, hot-rolled heavy plates.

11.

HUTA JEDNOŚĆ S.A. W LIKWIDACJI
ul. 27-Stycznia 1
41-100 Siemianowice Śląskie
Likwidatorzy Grzegorz Dyrda i Brunon
Radwański, Liquidators

+48 32 228 23 01
+48 32 228 13 60
+48 32 228 14 79

Od października 2003 r. w stanie likwidacji. Z końcem marca 2004 r.
– zaprzestanie działalności.
From October 1, 2003 under liquidation. From end of March 2004 – will stop
business.
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12.

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

13.

HUTA KRÓLEWSKA SP. Z O.O.
+48 32 241 22 21
ul. Metalowców 13
+48 32 241 16 36
41-500 Chorzów
+48 32 241 68 21
Prezes Zarządu Władysław Mrzygłód, President

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

14.

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

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

Produkcja stali specjalnych i jakościowych, kęsów, prętów 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.

15.

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

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

Produkcja kształtowników gorącowalcowanych, obudów górniczych.
Hot-rolled sections, mine support arches, mining accessories.

16.

HUTA ŁAZISKA S.A.
ul. Cieszyńska 23
43-170 Łaziska Górne
Prezes Zarządu Marian Foryś, President

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

Produkcja żelazostopów, stopów wieloskładnikowych, wyrobów z pyłów
pofiltracyjnych.
Ferroalloys, multi-component alloys. Filtration dust products.

17.

MAŁAPANEW – ZAKŁADY ODLEWNICZE SP. Z O.O.
ul. Kolejowa 1
+48 77 401 85 10
46-040 Ozimek
+48 77 401 85 15
Prezes Zarządu Arnold Bul, President

Produkcja walców, odlewów ze staliwa i żeliwa.
Rolls, steel and iron castings.

18.

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

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

Produkcja stali, walcówki w kręgach i walcówki specjalnej (celstal), prętów
gorącowalcowanych, kształtowników, odkuwek, wałów okrętowych, walców
hutniczych, części maszyn i urządzeń przemysłowych. Produkcja konstrukcji
metalowych i ich części. Przesyłanie i dystrybucja mediów energetycznych.
Crude steel, coiled rod and specialty rod (celstal), hot-rolled bar, sections,
forgings, ship shafts, steel making rolls, industrial plant and machinery
components. Steel structure fabrication. Utilities transmission and distribution.

19.

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

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

Produkcja profili otwartych i zamkniętych zimnogiętych, blach i kształtowników
gorącowalcowanych, kształtowników spawanych, konstrukcji stalowych,
zbiorników. Usługi remontowo-budowlane.
Cold formed open and shallow sections, plates, hot rolled sections, welded Hbeams, steel structures, tanks. Assembly and repair services.

20.

HSW – HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH SP. Z O.O. +48 15 843 41 11
ul. Kwiatkowskiego 1
+48 15 843 53 37
37-450 Stalowa Wola
+48 15 844 23 06
Prezes Zarządu Wojciech Maj, President

Produkcja stali węglowych i stopowych (jakościowe i specjalne), stali odpornych
na korozję, żarowytrzymałych oraz kęsów i prętów walcowanych.
Carbon and alloyed steels (quality and specialty), corrosion-proof steels, heatresistant steels and blooms and rolled bar.

21.

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

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

Produkcja blach arkuszowych gorącowalcowanych ze stali węglowych
i stopowych (jakościowe i specjalne) stali odpornych na korozję,
żarowytrzymałych.
Hot-rolled carbon and alloyed steel sheet (quality and specialty), corrosionproof steels, heat-resistant steels.

22.

HUTA SZCZECIN S.A.
ul. Nad Odrą 33
71-833 Szczecin
Prezes Zarządu Marek Leśniak, President

+48 91 424 88 24
+48 91 422 84 47

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

23.

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

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

Produkcja stali, prętów, walcówki gorącowalcowanej.
Steelmaking, bars, rebars, rod.

24.

HK WALCOWNIA BLACH GRUBYCH BATORY
SP. Z O.O.
ul. Dyrekcyjna 6
41-506 Chorzów
Prezes Zarządu Czesław Żabiński, President

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

Produkcja blach grubych ze stali węglowych konstrukcyjnych, kotłowych,
okrętowych oraz blach ze stali niskowęglowej magnetycznie miękkiej, 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.
ul. 27-go Stycznia 1
41-100 Siemianowice Śląskie
Prezes Zarządu Władysław Presak, President

+48 32 228 23 01 Walcownia ciągła rur bez szwu w budowie.
Continuous seamless tube mill under construction.
w. (ext.) 207
+48 32 228 23 01
w. (ext.) 203
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26.

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

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

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

27.

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

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

Produkcja kęsisk z COS kwadratowych i prostokątnych ze stali węglowych
konstrukcyjnych, stali 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.

28.

ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZYGMUNT SP. Z O.O. +48 32 286 28 88
ul. Fabryczna 1
+48 32 286 28 85
41-909 Bytom
Prezes Zarządu Jan Czapla, President

Produkcja maszyn i urządzeń, podzespołów i części zamiennych, konstrukcji
spawanych oraz usługi w zakresie 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.

29.

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

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

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

30.

TOWARZYSTWO FINANSOWE SILESIA SP. Z O.O.
ul. Moniuszki 7
40-005 Katowice
Prezes Tadeusz Wenecki, President

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

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

31.

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

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

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

32.

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

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

Produkcja precyzyjnych rur ze szwem i profili zimnogiętych zamkniętych.
Welded tubes and hollow sections.

33.

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

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

Produkcja wyrobów z aluminium dla potrzeb hutnictwa w postaci: brykietów,
walców, gąsek, stożków, granulatu oraz stopów aluminiowych dla odlewnictwa
i przemysłu motoryzacyjnego jak również stopy aluminiowe dla odlewni
aluminium.
Production of aluminium items for steel industry in from of: briquettes, ingots,
cones, granules, as well as production of aluminium alloys for steel founding
industry and for automotive industry, and production of aluminium alloys for
aluminium foundries.

34.

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

+48 32 392 85 00

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

35.

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

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

Zrzesza przedstawicieli przemysłu materiałów ogniotrwałych.
Association of representatives of refractories industry.

36.

CHRZANOWSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OGNIOTRWAŁYCH S.A.
ul. Kolonia Stella 30
32-501 Chrzanów
Prezes Zarządu Lech Waluga, President

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

Produkcja wyrobów krzemionkowych, 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.

37.

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

+48 12 277 51 00
+48 12 277 51 10

Produkcja wysokogatunkowej ceramiki, 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 highalumina refractory products.

+48 32 284 17 64
+48 32 284 15 65
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38.

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

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

Produkcja wyrobów ogniotrwałych dla hutnictwa żelaza i stali, hutnictwa szkła,
metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, odlewniczego oraz
koksowniczego.
Wide range of refractories for steelmaking and other industries.

39.

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

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

Produkcja materiałów pomocniczych dla odlewnictwa, zasypek odlewniczych
dla stalowni, topników i rafinatorów dla przemysłu metali nieżelaznych; handel
wyrobami hutniczymi i materiałami pomocniczymi dla odlewnictwa i metalurgii.
Auxiliary materials for foundry industry, casting powders for melt shops,
fluxes and refiners to non-ferrous metals industry; trade in steel and auxiliary
materials for foundry and metallurgy.

40.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO+48 32 775 25 00
HANDLOWO-USŁUGOWE CEHAMOG SP. Z O.O. +48 32 775 25 01
ul. Zygmunta Starego 6
44-100 Gliwice
Prezes Zarządu Andrzej Szwimer, President

Handel wyrobami stalowymi i ogniotrwałymi.
Trade in refractories and steel products.

41.

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

Handel wyrobami hutniczymi, surowcami rudnymi, żelazostopami, tworzywami
metalurgicznymi, węglem, koksem, elektrodami grafitowymi i materiałami
ogniotrwałymi. Organizacja kompleksowych usług przeładunkowotransportowych. Poważne zaplecze przeładunku dla kolei szeroko- i
normalnotorowej. Usługi składowania, sortowania i przygotowywania mieszanek
towarów masowych w postaci własnych składów i zakładu przeróbczego.
Trading steel products, ore feed, ferroalloys, metal materials, coal, coke,
graphite electrodes and fire-proof materials. Organization of complex transshipping and transport services. Base of reloading for railroad wide and normal
gauge railway. Warehousing, sizing and mixing commodity goods in the form
warehouses and processing plant.

42.

GCB CENTROSTAL – BYDGOSZCZ S.A.
+48 52 372 20 61
ul. Srebrna 12
+48 52 372 21 22
85-461 Bydgoszcz
Prezes Zarządu Mieczysław Zamelski, President

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

43.

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

+48 32 359 52 01
+48 32 251 23 23
+48 32 251 33 74

Handel, usługi i produkcja wyrobów hutniczych oraz materiałów budowlanych.
Trade, services and manufacture of steel products and building materials.

44.

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

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

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

45.

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

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

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

46.

KLOCKNER STEEL TRADE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Piastowska 7
40-005 Katowice
Dyrektor Jacek Nalepa, Director

+48 32 259 69 64
+48 32 259 89 18

Eksport i import wyrobów stalowych i aluminiowych.
Export and import of steel products and aluminium products.

47.

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

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

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

+48 12 617 29 20
+48 12 617 29 20
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Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza, konsulting.
Teaching and research in the field of iron and steel metallurgy, consulting.

Polski Przemysł Stalowy
The Polish Steel Industry

2004

48.

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

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

Działalność dydaktyczno-naukowa.
Teaching and research.

49.

BIPROSTAL S.A. FIRMA INŻYNIERYJNOKONSULTINGOWA
ul. Królewska 57
30-081 Kraków
Dyrektor Techniczny Grzegorz Bałda, Technical
Director

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

Kompleksowe projektowanie urządzeń i obiektów hutniczych, budownictwa
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.

50.

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH
CIBEH S.A.
ul. Franciszkańska 29-31
40-708 Katowice
Prezes Zarządu Stanisław Gembalczyk,
President

+48 32 251 48 58
+48 32 251 80 54

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

51.

STALPORTAL S.A.
ul. Bytkowska 1b
40-955 Katowice
Prezes Zarządu Joachim Piecha, President

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

Zarządzanie portalem internetowym dedykowanym do handlu wyrobami
hutniczymi. Dostawa aplikacji informatycznych, usług szkoleniowych i
konsultingowych dla branży hutniczej.
Managing Internet portal dedicated to steel trade. Delivery of IT applications,
training and consulting services for the steel industry.

52.

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA – WYDZIAŁ +48 34 325 52 11
INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ
+48 34 325 06 25
I FIZYKI STOSOWANEJ
+48 34 361 38 88
Al. Armii Krajowej 19
42-200 Częstochowa
Dziekan Jerzy Siwka, Dean

Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza, konsulting.
Teaching and research in the field of iron and steel metallurgy, consulting.

53.

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

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

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

54.

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

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

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

55.

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

+48 12 633 29 47

Zrzesza przedstawicieli kadry sektora hutniczego i jego zaplecza oraz wyższych
szkół technicznych kształcących kadrę dla hutnictwa. Działalność lobbingowa,
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.

56.

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW
+48 32 256 10 65
I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU HUTNICZEGO SITPH +48 32 255 38 86
ul. Podgórna 4
+48 32 256 45 85
40-954 Katowice
Prezes Andrzej Szydło, President
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Zrzesza członków indywidualnych i zbiorowych (współpracujących) związanych
z przemysłem hutniczym. Działalność: ekspertyzy, konferencje, wydawnictwa.
It groups / assembles individual and multi-party members related to the steel
industry. Activities: expert papers, conferences, editions.

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

ul. Niedurnego 79
41 - 709 Ruda Śląska
tel (48 32) 772 11 11,
fax (48 32) 772 43 32
http://www.hutapokoj.com.pl
e-mail: market@hutapokoj.com.pl

„HUTA POKÓJ” S.A.
KSZTAŁTOWNIKI FORMOWANE NA ZIMNO:
• otwarte, zamknięte, specjalne,

TAŚMY CIĘTE WZDŁUŻNIE Z BLACHY WALCOWANEJ W KRĘGACH:
- usługi cięcia wzdłużnego,

BLACHY WALCOWANE NA GORĄCO - ARKUSZOWE:
• konstrukcyjne, okrętowe, kotłowe,

KSZTAŁTOWNIKI WALCOWANE NA GORĄCO:
• kątowniki, ceowniki, teowniki, kształtowniki specjalne,

DWUTEOWNIKI SPAWANE:
• o wysokości od 240 do 2100 mm,

KONSTRUKCJE STALOWE:
• zbiornikowe, mostowe, budowlane.
W zależności od potrzeb Klientów stosujemy nowoczesne
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni
wyrobów stalowych metodami:
• cynkowania ogniowego,
• metalizacji natryskowej,
• malowania farbami rozpuszczalnikowymi,
• malowania farbami proszkowymi.

ZAPEWNIAMY:
• bardzo krótki czas realizacji,
• brak minimum produkcyjnego,
• formaty blach o wymiarach odpowiadających potrzebom Klienta,
• realizację dostaw w systemie “just in time”,
• negocjacje cen, sposobów i terminów płatności.

COLD FORMED PROFILES:
• open, closed, special,

NARROW STRIP IN COILS:
• services in the field of slitting,

HOT-ROLLED PLATES IN SHEETS:
• for structures, shipbuilding, boilers,

HOT-ROLLED SECTIONS:
• angles, channels, double tee-bars, special sections,

WELDED DOUBLE TEE-BARS (I-BEAMS):
• of the height from 240 up to 2100 mm,

STEEL CONSTRUCTION:
• for steel tanks, bridge and building constructions.
Following the customers’ needs and requirements
we apply the high-performance anticorrosive coatings
of steel products such as:
• hot dip galvanizing,
• metal spraying,
• traditional painting,
• powder coating.

WE GUARANTEE:
•
•
•
•
•

short term of realization,
not-limited production/orders volume,
plates size acc. to customers’ needs,
just-in-time delivery,
negotiable prices and terms of payment.

wyroby walcowane:
- pręty żebrowane do zbrojenia betonu
- pręty gładkie do zbrojenia betonu
i ogólnego przeznaczenia
- pręty płaskie
- pręty sześciokątne
- pręty kwadratowe
- kątowniki równoramienne
hot rolled products:
• ribbed bars for concrete reinforcement
• plain bars for concrete reinforcement and general
purpose
• flat bars
• hexagonal bars
• square bars
• equal - sided angels

Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o. o.
ul. Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
w w w . c e l s a h o . c o m
kontakt@celsaho.com

Biuro Handlowe
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
tel. +22 581 11 55
fax +22 581 11 40
e-mail: commercial@celsaho.com
wyroby kute:
- wały korbowe jednolite i składane
- wały do si³owni wiatrowych
- walce hutnicze
- linie wałów okrętowych
- wały turbinowe i wirnikowe
- inne odkuwki: surowe, ulepszane cieplnie, obrobione
mechanicznie
forged products:
• solid and built – up crankshafts
• wind mill main shafts
• metallurgical rolls
• shafting lines
• turbine and rotor shafts
• other forgings: black, quenched and tempered,
machined
Dział Sprzedaży Wyrobów Kutych
tel. +41 249 28 57, 249 27 91
fax +41 249 32 40

CMC ZAWIERCIE S.A.

ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie
tel. +48(032) 672 16 21 do 23
fax +48(032) 672 25 36
www.cmcpoland.com marketing@cmcpoland.com
Producent wyrobów
gorącowalcowanych długich.
Oferujemy wyroby stalowe:

The manufacturer
of long hot-rolled goods.
We offer the steel products:

• walcówkę okrągłą gładką
• pręty okrągłe gładkie
• pręty okrągłe żebrowane do
zbrojenia betonu
• pręty okrągłe kwadratowe
• pręty płaskie

• round plain wire rod
• round plain bars
• round bars for reinforcement
of concrete
• square round bars
• flat bars

Wyroby CMC Zawiercie S.A.
produkowane są zgodnie z
Normami PN-EN i na życzenie
klienta według specyfikacji.

The finished goods of CMC
Zawiercie are produced
pursuant to PN-EN Norms
and in case of individual
requests according to proper
specifications.

PRZEDSIĘBIORSTWO WALCOWNIA RUR

“RUREXPOL” Sp. z o.o.
42-207 Częstochowa, ul. Rejtana 6
(034)
(034)
(034)
Kierownik Działu Handlowego
(034)
Specjaliści ds. Handlu Krajowego
(034)
(034)
(034)
Specjaliści ds. Handlu Zagranicznego tel. (034)
(034)
(034)
(034)
fax (034)

Sekretariat

JESTEŚMY PRODUCENTEM:
•
•
•
•
•
•

RUR
RUR
RUR
RUR
RUR
RUR

WIERTNICZYCH
KOTŁOWYCH
OKOŁNIERZOWANYCH
NA CYLINDRY I KONSTRUKCJE MASZYNOWE
IZOLOWANYCH POLITYLENEM
KONSTRUKCYJNYCH I PRZEWODOWYCH

tel.
fax
tel.
tel.

323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
371

81
00
82
80
80
84
82
74
79
86
73
02

61
91
51
28
76
41
71
91
03
96
11
45

RURY STALOWE BEZ SZWU
W ZAKRESIE ∅121 ÷ ∅298,5 mm

Towarzystwo Finansowe
Silesia Sp. z o.o.

Towarzystwo Finansowe SILESIA Sp. z o. o. powstało 19 grudnia 2000 roku. Celem powołania Spółki
była pomoc dla sektora hutniczego, zwłaszcza w zakresie
wspomagania procesów restrukturyzacyjnych branży.
Obecnie nasza Spółka skupia się na działalności operatorskiej w zakresie produkcji rur, obejmującej rury
stalowe bez szwu o wymiarach średnic zewnętrznych
21,3÷114,3 mm oraz grubości ścianek 2,0÷10,0 mm
wykonywanych ze stali węglowych, niskostopowych niskostopowych następujących grupach asortymentowych:

U l .

M o n i u s z k i

7

40-005 Katowice
tel. (32) 609-70-00
fax. (32) 609-70-20

•rury
•rury
•rury
•rury
•rury

walcowane na gorąco;
kotłowe I° i III° wymagań;
hamulcowe;
do budowy statków;
do gwintownia.

W najbliższym czasie uruchomiona zostanie
produkcja i sprzedaż rur ciągnionych w zakresie:
•rur precyzyjnych o wym. Ø6÷110 mm i grubości
ścianek 0,8÷12,5 mm
•rur przewodowych o wym. Ø10,2÷101,6 mm
i grubości ścianek 1,6÷12 mm,
•rur kotłowych o wym. Ø10,2÷101,6 mm i grubości
ścianek 1,6÷12,5 mm
•rur hamulcowych TDT;
•rur okrętowych z odbiorami PRS, GL, LRS, BV, DNV.

CENTROSTAL GÓRNOŚLĄSKI

Przedsiębiorstwo Państwowe Obrotu Wyrobami Hutniczymi
40-610 Katowice, ul. Stalowa 1
CENTRALA tel. +48 32 3589-400 do 409
e-mail: centrostal@centrostal-gornoslaski.pl
http://www.centrostal-gornoslaski.pl
DZIAŁ HANDLOWY
tel. +48 32 3589-511 do 517, 3589-521 do 527
fax +48 32 3589-410 do 411
e-mail: handel@centrostal-gornoslaski.pl

PRÊTY
Walcowane:

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

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

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

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

• Prêty do zbrojenia: żebrowane i gładkie
• Pręty ze stali węglowej zwykłej i wyższej
jakości ogólnego przeznaczenia
• Pręty ze stali niskostopowej
i niskowęglowej o wysokich
wymaganiach jakościowych
• Pręty ze stali niskowęglowej i węglowej
konstrukcyjnej wyższej jakości do
hartowania powierzchniowego
• Pręty ze stali stopowej konstrukcyjnej
do nawęglania
• Pręty ze stali stopowej konstrukcyjnej
do ulepszania cieplnego o różnej
hartowności
• Pręty ze stali sprężynowej o dużej
hartowności
• Pręty kwasoodporne
• Pręty nierdzewne
• Pręty żaroodporne
• Pręty narzędziowe
• Drut czarny i ocynkowany
Kute:
• Żaroodporne
Ciągnione:
• Pręty okrągłe: spawalne, węglowe,
automatowe, kwasoodporne,
żaroodporne
• Pręty sześciokątne: spawalne, węglowe
• Pręty kwadratowe: spawalne, węglowe
BLACHY
• Trapezowe i dachówkowe
• Płaskie: powlekane, ocynkowane
• Gorącowalcowane, w tym:
• zwykłe
• kwasoodporne
• żaroodporne
• węglowe do ulepszania cieplnego
• hartowania powierzchniowego
• Zimnowalcowane, w tym:
• zwykłe
• tłoczne
• nierdzewne
i kwasoodporne

RURY
• Przewodowe ze szwemu
• Przewodowe czarne i ocynkowane bez
szwu
• Precyzyjne bez szwu
• Instalacyjne czarne i ocynkowane ze
szwemu
• Kwasoodporneu
• Łuki hamburskie
INNE
• Bednarka: czarna, ocynkowana
• Taśma opakunkowa
• Kraty pomostowe, stopnie schodowe
KSZTAŁTOWNIKI
Kształtowniki gorącowalcowane:
• Dwuteowniki: zwykłe, szerokostopowe,
ekonomiczne
• Ceowniki: zwykłe, ekonomiczne
• Kątowniki: równoramienne,
nierównoramienne
• Kwadraty
• Płaskowniki
• Teowniki
Kształtowniki zimnogięte:
• Profile zamknięte: kwadratowe,
prostokątne
• Ceowniki
• Ceowniki półzamknięte
• Kątowniki

Osiągnięcia w jakości
Działania przedsiębiorstwa „Centrostal
Górnośląski” P.P.O.W.H. oparte są
na dążeniu do zrozumienia bieżących
i przyszłych potrzeb klientów, dostarczaniu
klientom wyrobów spełniających ich
wymagania, tworzeniu wartości dodanej
oraz ciągłym doskonaleniu funkcjonowania
całej organizacji, ukierunkowanym
na umacnianie pozycji rynkowej.
Gwarancją efektywności funkcjonowania
przedsiębiorstwa jest m.in.:
• System Zarządzania Jakością
spełniający wymagania Normy PN-EN
ISO 9001:2001,
• Laur II Edycji Śląskiej Nagrody Jakości
w kategorii przedsiębiorstw usługowych

CENTRALA ZAOPATRZENIA HUTNICTWA S.A.
ul. Lompy 14, 40-955 Katowice, tel. (032) 731 33 33, fax (032) 731 33 32

OFERUJEMY:
•
•
•
•
•
•

Wyroby hutnicze: blachy stalowe, kształtowniki, pręty, łańcuchy, śruby
Surowce hutnicze: surówka odlewnicza i przeróbcza, złom, magnetytowe i hematytowe rudy Fe, aluminium
Żelazostopy i tworzywa metalurgiczne: cyrkony, piaski: chromitowy, oliwinowy, szamotowy, boksyty, fluoryt
Węgiel i koks
Elektrody grafitowe
Materiały ogniotrwałe

ORGANIZUJEMY KOMPLEKSOWE USŁUGI PRZEŁADUNKOWO-TRANSPORTOWE:
Posiadamy poważne zaplecze przeładunku dla kolei szeroko- i normalnotorowej, składowania, sortowania
i przygotowania mieszanek spiekalniczych w postaci własnych składów i zakładu przeróbczego:
• w Medyce, na granicy z Ukrainą,
• w Herbach Nowych, gdzie zlokalizowany jest nasz skład celny,
• w Sławkowie, gdzie znajduje się końcówka Linii Hutniczej Szerokotorowej wraz z bazą przetwórczą i przeładunkową oraz powstaje
EUROTERMINAL
• Międzynarodowe Centrum Logistyczne.
Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. to dynamiczna firma handlowa, o światowym standardzie działania.
Na całą naszą działalność otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001/2000.
Firma stale doskonali swój system organizacyjny, czego dowodem jest fakt, iż w roku 2003 Centrala została laureatem Śląskiej Nagrody Jakości
oraz uzyskała tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play 2003”.

Zapraszamy do współpracy!

40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, tel.(32) 251 22 11, fax.(32) 251 12 64
e-mail: stalexport@stalexport.com.pl http://www.stalexport.com.pl

SIEĆ SKŁADÓW HUTNICZYCH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
import i rynek krajowy tel.(32) 207 24 52
produkcja zbrojeń tel.(32) 204 02 00
eksport tel.(32) 207 22 78

rynek krajowy

eksport

• pręty
• blachy i taśmy
• kształtowniki
• profile zimnogięte
• szyny
• rury
• walcówka
• druty
• walce hutnicze
• półwyroby
• materiały ogniotrwałe
• żelazostopy
• węgiel, koks
• produkty ropopochodne

• wyroby stalowe
• metale kolorowe
• półwyroby stalowe
• stale jakościowe

import

• wyroby stalowe
• rudy żelaza
• elektrody grafitowe
• materiały ogniotrwałe
• żelazostopy
• surowce metalurgiczne i mineralne

produkcja zbrojeń

CERTYFIKAT ISO 9001:2000

„ISPAT POLSKA STAL” S.A.
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
tel. 32/731 55 58, fax 32/731 55 53
www.ipssa.pl

„ISPAT POLSKA STAL” S.A.:
- należy do LNM Group - drugiego co do wielkości
producenta stali na świecie
- grupuje cztery największe polskie zakłady hutnicze
w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i
Świętochłowicach (dawniej Huta im. T. Sendzimira,
Huta Katowice, Huta Cedler i Huta Florian)
- skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego
polskiego przemysłu hutniczego
- zdolności produkcyjne w skali roku sięgają 7,6 mln
ton stali surowej i ok. 6,6 mln ton gotowych wyrobów
walcowanych
- jest producentem szerokiego wachlarza wyrobów
dla branż: budowlanej, samochodowej, AGD,
transportowej, górniczej i konstrukcji stalowych
- jest jednym z największych polskich eksporterów sprzedaje swoje wyroby do ponad 60 krajów na całym
świecie.

“ISPAT POLSKA STAL” S.A.:
- belongs to LNM Group - the world’s second largest
steel producer
- consolidates four largest Polish steel plants in Cracow,
Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec and Świętochłowice
(previously Huta im. T. Sendzimira, Huta Katowice,
Huta Cedler i Huta Florian)
- consolidates approx. 70% of the production potential
of the Polish steel industry,
- its production capacity reaches 7,6 million tons of raw
steel, and approx. 6,6 million tons of finished rolled
products, per annum
- is the manufacturer of a wide range of products for
the following branches of industry: construction,
automotive, household appliances, transportation,
mining and steel constructions is one of the largest
Polish exporters – selling its products to over 60
countries all over the world.

HUTNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA
THE METALLURGICAL CHAMBER OF INDUSTRY AND COMMERCE
POLSKA, PL-40-951 Katowice, ul. Lompy 14
tel. (+48 32) 256 31 56, 255 47 92
fax (+48 32) 256 29 21
e-mail: hiph@hiph.com.pl
www.hiph.com.pl

