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PRZEBIEG I WYNIKI RESTRUKTURYZACJI
PRZEMYSŁU STALOWEGO W POLSCE
W artykule przedstawiono przebieg i wyniki procesu restrukturyzacji krajowego przemysłu stalowego (określanego
także jako hutnictwo żelaza i stali) od transformacji ustrojowej 1989 roku. Omówiono wszystkie aspekty procesu
restrukturyzacji, w tym: restrukturyzację finansową z uwzględnieniem pomocy publicznej, redukcję kosztów, zmiany
1
zdolności produkcyjnych MMP , restrukturyzację zatrudnienia, wielkość i strukturę sprzedaży, realizację programów
2
inwestycyjnych, ochronę środowiska, skuteczność restrukturyzacji mierzoną testem viability . Podano najistotniejsze
założenia kolejno opracowywanych wersji rządowego programu restrukturyzacji przemysłu stalowego. Przedstawiono
wyniki działań restrukturyzacyjnych w okresie do 2002 roku, do roku 2006 oraz utrwalanie wyników restrukturyzacji po roku 2006. Zaprezentowano kształt sektora po restrukturyzacji. Porównano wyniki restrukturyzacji polskiego
sektora stalowego z wynikami restrukturyzacji sektorów stalowych w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej,
należących do UE (w Czechach, na Słowacji i w Rumunii). Omówiono rolę Instytutu Metalurgii Żelaza w programowaniu i monitorowaniu procesu restrukturyzacji. Podkreślono różnorodność aspektów, którymi zajmował się Instytut, w tym m.in. udział w opracowywaniu analiz bazowych dla wszystkich rządowych programów restrukturyzacji,
monitorowanie realizacji celów restrukturyzacyjnych, udział w konsultacjach merytorycznych z Komisją Europejską
zarówno przed przystąpieniem, jak i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: sektor stalowy, restrukturyzacja, zdolności produkcyjne, viability

REALIZATION AND RESULTS OF RESTRUCTURING
STEEL SECTOR IN POLAND
In the paper the realization and results of restructuring of Polish steel sector since the transformation of economic
system in Poland were presented. All aspects of restructuring process were discussed, in that: financial restructuring
with using state aid, cost reduction, change of production capacities MPP, employment restructuring, production
volume and structure, execution of investment programmes, environmental protection, effectiveness of restructuring
in terms of viability. The key assumption of consecutive developed versions of national restructuring programme of
steel sector were described. The results of restructuring effects till the year 2002 were presented, than in the period
2003-2006 and consolidation of the achieved results after the year 2006. The shape of the sector after restructuring was
presented. The results of restructuring Polish steel sector were compared to such kind of results in other Central-East
European UE members: Czech Republic, Slovakia and Romania. The role of Instytut Metalurgii Żelaza in programming and monitoring of restructuring process in Poland was discussed. The variety of aspects which Institute dealt
with were emphasized, in that participation in developing base analysis for all national restructuring programmes,
monitoring of execution the restructuring objectives, participation in technical consultations with European Commission both before and after accession.
Key words: steel sector, restructuring, production capacities, viability
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MMP – Maksymalna Możliwa Produkcja roczna jest to maksymalna produkcja, która może być osiągnięta w ciągu danego roku
w normalnych warunkach roboczych, z uwzględnieniem napraw, konserwacji oraz zwykłych dni wolnych od pracy, za pomocą urządzeń dostępnych na początku roku, biorąc pod uwagę również dodatkową produkcję urządzeń, które wejdą do pracy, oraz istniejące
urządzenia, które zostaną definitywnie zlikwidowane w ciągu roku. Rozwój produkcji jest oparty na prawdopodobnych proporcjach
składu wsadu dla każdego rozważanego urządzenia oraz na założeniu, że surowce będą dostępne (ROZPORZĄDZENIE KOMISJI
(WE) NR 772/2005 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie specyfikacji zakresu charakterystyk oraz definicji technicznego formatu dla
opracowywania corocznych wspólnotowych statystyk dotyczących stali za lata referencyjne 2003–2009 – Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej L 128/51 z 21.5.2005).
2
Test viability został opracowany przez Komisję Europejską do oceny trwałości wyników restrukturyzacji sektora stalowego. Uzyskanie przez zrestrukturyzowany podmiot hutniczy wymaganych minimalnych wartości wskaźników testu (V1 – stopa marży brutto
> 10% (dla hut zintegrowanych > 13,5%) i V2 – stopa zysku przed opodatkowaniem i uwzględnieniem kosztów finansowych > 1,5%)
świadczy o tym, że może on funkcjonować na otwartym rynku bez pomocy publicznej.
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Przebieg i wyniki restrukturyzacji przemysłu stalowego w Polsce

1. PRZEMYSŁ STALOWY W POLSCE
PRZED RESTRUKTURYZACJĄ
Polskie hutnictwo żelaza i stali przed transformacją
ustrojową 1989 roku obejmowało dwadzieścia sześć zakładów hutniczych:
1. Huta 1-go Maja (później Huta Gliwice) w Gliwicach, powstała w 1857 roku, wytwórca stali w stalowni martenowskiej, producent kolejowych zestawów kołowych;
2. Huta Baildon w Katowicach, powstała w 1823
roku, wytwórca stali w stalowni elektrycznej, producent wyrobów długich i płaskich;
3. Huta Batory w Chorzowie, powstała w 1872 roku,
wytwórca stali w stalowni martenowskiej i elektrycznej, producent wyrobów długich, płaskich
i rur;
4. Huta Bobrek w Bytomiu, powstała w 1844 roku,
huta zintegrowana, wytwórca stali w stalowni
martenowskiej, producent półwyrobów walcowanych na gorąco;
5. Huta im. Cedlera w Sosnowcu, powstała w 1902
roku, producent wyrobów długich i płaskich;
6. Huta Ferrum w Katowicach, powstała w 1874
roku, wytwórca stali w stalowni martenowskiej,
producent rur;
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7. Huta Florian w Świętochłowicach Śląskich, powstała w 1828 roku, wytwórca stali w stalowni
martenowskiej, producent wyrobów długich i płaskich;
8. Huta im. Bieruta (później Huta Częstochowa)
w Częstochowie, powstała w 1896 roku, huta zintegrowana, wytwórca stali w stalowni martenowskiej, producent wyrobów płaskich i rur;
9. Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice, Huta im.
Dzierżyńskiego (później Huta Bankowa) w Dąbrowie Górniczej, powstała w 1834 roku, wytwórca
stali w stalowni martenowskiej, producent wyrobów długich;
10. Huta im. Buczka w Sosnowcu, powstała w 1881
roku, wytwórca stali w stalowni martenowskiej
i elektrycznej, producent rur;
11. Huta im. Świerczewskiego (później Huta Andrzej)
w Zawadzkiem, powstała w 1836 roku, producent
rur;
12. Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina (później
Huta im. T. Sendzimira) w Krakowie, powstała
w 1954 roku, huta zintegrowana, wytwórca stali
w stalowni martenowskiej i konwertorowej, producent wyrobów płaskich, długich i rur;
13. Huta Jedność w Siemianowicach Śląskich, powstała w 1836 roku, wytwórca stali w stalowni martenowskiej, producent rur;

Rys. 1. Lokalizacja hutnictwa polskiego w 1989 roku
Fig. 1. Location of steel plants in Poland in the year 1989

42

Wojciech Szulc, Bogdan Garbarz, Józef Paduch

14. Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice, Huta
Katowice w Dąbrowie Górniczej, powstała w 1976
roku, huta zintegrowana, wytwórca stali w stalowni konwertorowej, producent wyrobów długich;
15. Huta Kościuszko w Chorzowie, huta zintegrowana,
powstała w 1798 roku, wytwórca stali w stalowni
martenowskiej, producent wyrobów długich;
16. Huta Łabędy w Gliwicach, powstała w 1848 roku,
wytwórca stali w stalowni martenowskiej, producent wyrobów długich i płaskich;
17. Huta Łaziska w Łaziskach, powstała w 1916 roku,
producent żelazostopów;
18. Huta Małapanew w Ozimku, powstała w 1754
roku, wytwórca stali w stalowni elektrycznej, producent maszyn i urządzeń;
19. Huta im. Nowotki (później Huta Ostrowiec)
w Ostrowcu, powstała w 1813 roku, wytwórca stali
w stalowni martenowskiej i elektrycznej, producent wyrobów długich i płaskich;
20. Huta Pokój w Rudzie Śląskiej, powstała w 1840
roku, producent wyrobów długich, płaskich oraz
żelazostopów;
21. Huta Stalowa Wola w Stalowej Woli, powstała
w 1937 roku, wytwórca stali w stalowni martenowskiej i elektrycznej, producent wyrobów długich
i płaskich;
22. Huta Szczecin w Szczecinie, powstała w 1897 roku,
producent surówki odlewniczej;
23. Huta Warszawa w Warszawie, powstała w 1957
roku, wytwórca stali w stalowni martenowskiej
i elektrycznej, producent wyrobów długich i płaskich;
24. Huta Zabrze w Bytomiu, powstała w 1857 roku,
wytwórca stali w stalowni elektrycznej, producent
maszyn i urządzeń;
25. Huta Zawiercie w Zawierciu, powstała w 1897
roku, wytwórca stali w stalowni martenowskiej
i elektrycznej, producent wyrobów długich;
26. Huta Zygmunt w Bytomiu, powstała w 1857 roku,
wytwórca stali w stalowni martenowskiej i elektrycznej, producent maszyn i urządzeń.
Większość z hut funkcjonujących w 1989 roku zlokalizowana była na Górnym Śląsku lub w jego pobliżu –
rys. 1.
W momencie transformacji ustrojowej hutnictwo żelaza i stali w Polsce charakteryzowało się:
– zdolnościami produkcyjnymi stali surowej – ponad
20 mln ton/rok,
– znacznym udziałem procesu martenowskiego (ponad
30%) w produkcji stali ciekłej,
– wysokim wskaźnikiem odlewania stali do wlewnic
klasycznych (prawie 93%),
– niedostosowaniem struktury produkcji do struktury
zużycia: nadmierną produkcją półwyrobów i wyrobów o niskiej wartości dodanej, np. udziałem produkcji wyrobów płaskich poniżej 30%,
– nadmiernym zatrudnieniem przekraczającym 145
tys. pracowników,
– niską produktywnością, wynoszącą ok. 130 ton/
osobę,
– przestarzałym wyposażeniem produkcyjnym,
– rozbudowanymi strukturami nieprodukcyjnymi (np.
w zakresie usług socjalnych).
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2. PRZESŁANKI KONIECZNOŚCI
PRZEPROWADZENIA
RESTRUKTURYZACJI PRZEMYSŁU
STALOWEGO
Przemysł w Polsce przez wiele lat funkcjonował
w trybie odrabiania strat w stosunku do krajów rozwiniętych, spowodowanych zacofaniem gospodarczym
pozostałym po zniszczeniach obu wojen światowych.
Sytuacja ta wymusiła większe niż w innych krajach
lokowanie środków inwestycyjnych w sektorach zaopatrzenia przemysłowego, a więc także w hutnictwie
żelaza i stali.
Niekorzystna dla rozwoju powojennej gospodarki Polski okazała się polityka dążąca do samowystarczalności
krajów należących do tzw. bloku wschodniego. Znalazło
to odzwierciedlenie w ukierunkowaniu rozwoju hutnictwa na szybką rozbudowę zdolności produkcyjnych w
zakresie surowcowym i nisko przetworzonych wyrobów
dla potrzeb przemysłu ciężkiego i wymiany towarowej
w ramach byłych układów gospodarczych.
W warunkach gospodarki centralnie planowanej
zdolności produkcyjne rozbudowano do poziomu ponad 20 mln ton stali surowej rocznie, co znacznie
przekraczało potrzeby rynku krajowego. Niewłaściwy
asortyment produkowanych wyrobów, stare technologie i ograniczone możliwości inwestowania w głębokie
przetwórstwo oraz wieloletnie zaniedbania w przedsięwzięcia proekologiczne, a także nieracjonalny poziom
zatrudnienia spowodowały, że działalność tego sektora
już w końcu lat 1980. przekraczała możliwość efektywnej sprzedaży stalowych wyrobów hutniczych.
Krajowy sektor stalowy liczył w 1990 roku 26 hut
(rozdz. 1), z których 18 rozpoczęło działalność jeszcze
przed I wojną światową. Wskaźnik umorzenia środków
trwałych przekroczył 85%. Efektem ograniczonej działalności inwestycyjnej w przetwórstwie było również
i to, że blisko 35% ciągów technologicznych było zamortyzowanych w 100%. Taki stan uniemożliwiał poprawę
efektywności ekonomicznej oraz skuteczne konkurowanie z przemysłami hutniczymi innych krajów. Zapoczątkowane w latach 1990. zmiany w systemie funkcjonowania gospodarki, a przede wszystkim postępująca
liberalizacja handlu, unaoczniły konieczność szybkiego
dostosowania potencjału wytwórczego hutnictwa do
zmieniających się wymagań rynku.
Lata 1990 i 1991 charakteryzowały się głębokim
spadkiem produkcji stali, spowodowanym ponad 40%
zmniejszeniem jej zużycia. Wobec faktu, iż wielkość
produkcji osiągnięta w 1991 r. znajdowała się poniżej
progu opłacalności produkcji hutniczej, a rosnące koszty surowców i energii nie mogły być skompensowane
wzrostem przychodów ze sprzedaży produktów, 8 hut
żelaza znalazło się na progu likwidacji. Koniecznym
stało się rozpoczęcie prac nad dostosowaniem krajowego przemysłu do funkcjonowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej, gdyż tylko silne ekonomicznie
podmioty mogły sprostać zaostrzającej się konkurencji
światowej.
Jedną z ważniejszych ról w tym procesie miało odegrać hutnictwo żelaza i stali.

Prace IMŻ 4 (2011)

Przebieg i wyniki restrukturyzacji przemysłu stalowego w Polsce

3. PROGRAM KONSORCJUM
KANADYJSKIEGO
W 1991 roku opracowanie głębokiej analizy polskiego przemysłu stalowego oraz określenie podstawowych
kierunków jego rozwoju powierzono konsorcjum firm
kanadyjskich: HATCH ASSOCIATES LTD., ERNST &
YOUNG oraz STELTECH. Studium to zostało zakończone w czerwcu 1992 r., a następnie przyjęte w grudniu 1992 roku przez rząd jako strategia restrukturyzacji.
Był to pierwszy sektorowy plan restrukturyzacji, ale
również i próba oceny dokonanej przez niezależnego
eksperta. Tylko prawidłowo przeprowadzona ocena
strategiczno – systemowa, obejmująca wszystkie sfery
działalności, mogła być pomocna w zdefiniowaniu właściwych działań restrukturyzacyjnych.
Program ten zakładał:
• likwidację nadmiaru zdolności produkcyjnych (w stali surowej do 11,7 mln ton/rok) poprzez likwidację
przestarzałych hut: Bankowa, Bobrek, Batory, Buczek, Szczecin oraz przestarzałej części huty Ostrowiec; zamknięcie 75 wydziałów i ograniczenie liczby
hut,
• zastąpienie wytopu stali w piecach martenowskich
procesami w konwertorach i piecach elektrycznych,
• zwiększenie udziału ciągłego odlewania stali do
75%,
• wydzielenie z przedsiębiorstw hutniczych działalności nie związanej bezpośrednio z procesem produkcyjnym,
• oddłużenie przedsiębiorstw hutniczych i zwiększenie
ich kapitału obrotowego,
• racjonalizację zatrudnienia (obniżenie do około 43,5
tys. osób),
• stworzenie silnych struktur koncernowych,
• prywatyzację rentownych hut,
• zwiększenie do 55% udziału wyrobów płaskich i do
0,9 mln ton produkcji rur, przy szacowanym na około
8,5 mln ton poziomie produkcji wyrobów walcowanych na gorąco,
• ograniczenie eksportu do 2,1 mln ton, przy rezygnacji z eksportu półwyrobów i uzupełniającym technologicznie imporcie na poziomie 1,2 mln ton,
• rozwój produkcji wyrobów płaskich w Hucie Katowice i ograniczenie Huty Sendzimira do przetwórstwa
wyrobów płaskich wytwarzanych w Hucie Katowice,
• powołanie organizacji gospodarczej koordynującej
działania hutnictwa i przebieg procesów restrukturyzacyjnych w poszczególnych przedsiębiorstwach
sektora.

4. PROGRAMY SEKTOROWE
Konsekwencją przyjętych kierunków strategicznych była koncepcja racjonalizacji produkcji hutniczej
w subsektorach wytwarzających wyodrębnione grupy
wyrobów. W kolejnych latach, z inicjatywy i pod kierunkiem Ministerstwa Przemysłu i Handlu, powstały
techniczno-technologiczne programy restrukturyzacji
subsektorów:
• wyrobów rurowych kwiecień 1993 (BIPROHUT),
• wyrobów długich
styczeń 1994 (IMŻ),
• stali jakościowych
wrzesień 1995 (IMŻ),
• wyrobów płaskich
marzec 1996 (IMŻ).
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Zakładano, że subsektorowo zorganizowane hutnictwo jest w stanie bardzo efektywnie zaspokajać potrzeby rynku, gdyż:
• zapewnia efektywną alokację produkcji,
• eliminuje luki produkcyjne,
• eliminuje wewnętrzną konkurencję asortymentową,
• umożliwia prowadzenie wspólnej dla całego subsektora polityki handlowej, inwestycyjnej i kooperacyjnej,
• optymalizuje przepływy międzyhutnicze.
Opracowane programy obejmowały:
• subsektor wyrobów długich – huty: Cedler, Katowice
(łącznie z Bankową), Kościuszko, Łabędy, Ostrowiec
i Zawiercie,
• subsektor wyrobów płaskich – huty: Batory, Cedler,
Częstochowa, Florian, Katowice, Sendzimira,
• subsektor stali jakościowych – huty: Baildon, Batory,
Lucchini-Warszawa, Ostrowiec i Stalowa Wola,
• subsektor wyrobów rurowych – huty: Andrzej, Batory, Buczka, Częstochowa, Ferrum, Jedność, Sendzimira.
Ze względu na szczególne miejsce w polskim hutnictwie dwóch największych hut: Huty Katowice i Huty
im. T. Sendzimira, opracowano skoordynowany program restrukturyzacji obu tych hut.

5. PROGRAM RESTRUKTURYZACJI
OPRACOWANY W ROKU 1996
W grudniu 1991 roku Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
podpisał Układ Stowarzyszeniowy z Unią Europejską.
W Protokole nr 2 Układu ustalono zasady dotyczące
produktów objętych Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Zasady te objęły dwa
zagadnienia w odniesieniu do hutnictwa:
• zasady polityki celnej dotyczącej stalowych wyrobów
hutniczych,
• zasady udzielania pomocy publicznej w hutnictwie.
W chwili podpisywania Układu stawki celne na import do Polski z krajów Unii Europejskiej stalowych
wyrobów hutniczych wynosiły 15%. Zgodnie z Artykułem 16 oraz Protokołem nr 2 Układu uzgodniono, że
stawki te obowiązywać będą do 31.12.1995 roku, natomiast w okresie od 1 stycznia 1996 do 1 stycznia 1999
będą zmniejszane w pięciu ratach, po 20% każda.
W Artykule 16 Układu stwierdzono, że zakazane jest
udzielanie pomocy publicznej, jeśli zniekształca ona
lub grozi zniekształceniem konkurencji i jeśli może
wpłynąć negatywnie na handel między krajami członkowskimi. Dla przemysłu stalowego uzgodniono wyjątek, polegający na umożliwieniu stosowania pomocy
publicznej dla tego sektora przez okres 5 lat od wejścia
w życie Układu (tj. do 31.12.1996 – tzw. grace period),
o ile pomoc ta służyć będzie restrukturyzacji tego przemysłu. Ponadto uzgodniono, że Rada Stowarzyszenia
może okres ten przedłużyć o kolejne pięć lat.
W Protokole nr 2 uszczegółowiono zasady i warunki na jakich Polska może udzielać pomocy publicznej
dla producentów wyrobów stalowych objętych nomenklaturą Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w celach
restrukturyzacji. Warunki te są następujące:
• program restrukturyzacji jest związany z ogólną
racjonalizacją i ograniczaniem zdolności produkcyjnych,
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• udzielana pomoc publiczna zapewnia przetrwanie
firm korzystających z pomocy w normalnych warunkach rynkowych po zakończeniu okresu restrukturyzacji,
• wielkość i nasilenie pomocy publicznej są ściśle ograniczone do koniecznego minimum dla przetrwania
i będą stopniowo znoszone.
Artykuł 28 Układu wprowadzał dodatkowe zasady
umożliwiające ochronę celną sektorów podlegających
restrukturyzacji. Strona polska, korzystając z tego Artykułu, w listopadzie 1996 wystąpiła o zmianę harmonogramu redukcji stawek celnych na import do Polski
wyrobów stalowych z krajów Unii Europejskiej, uzasadniając to programem restrukturyzacji sektora. Zaproponowany harmonogram redukcji stawek celnych
przewidywał wprowadzenie stawki 0% dopiero w roku
2001. Program ten powstał w IMŻ w wyniku scalenia
ww. programów subsektorowych.

6. PROGRAM RESTRUKTURYZACJI
OPRACOWANY W ROKU 1998
Komisja Europejska negatywnie ustosunkowała się
do wniosku o zmianę harmonogramu redukcji stawek
celnych na import do Polski wyrobów stalowych z krajów Unii Europejskiej, zgadzając się na utrzymanie
jedynie w roku 1997 stawek celnych w wysokości 9%.
W grudniu 1997 roku Rząd Polski i Komisja Europejska ustalili, że strona polska, przy wsparciu Komisji, do
30 czerwca 1998 roku przygotuje program restrukturyzacji sektora zgodny ze standardami obowiązującymi
w krajach Unii Europejskiej. Jednocześnie uzgodniono,
że stawka celna na rok 1998 wyniesie 6%.
Proces opracowywania Programu Restrukturyzacji
Przemysłu Hutnictwa Żelaza i Stali przebiegał w ścisłej konsultacji z przedstawicielami Komisji Europejskiej. W trakcie opracowywania Programu Komisja
zleciła na własny koszt firmom konsultingowym dwa
opracowania, mające wesprzeć i przyspieszyć proces
opracowania Programu. Firma Beddows & Company
z Londynu podjęła się opracowania prognozy zużycia
wyrobów hutniczych na rynku polskim do roku 2005
i perspektywy na rok 2010, a firma OnSite z Luxemburga – zagadnień związanych z restrukturyzacją zatrudnienia w hutnictwie. Opracowania przedstawione
przez obie firmy zostały w znacznej mierze wykorzystane podczas opracowywania programu restrukturyzacji
w roku 1998. Rząd RP powołał konsultanta do przeprowadzenia analiz i studiów bazowych związanych
z restrukturyzacją sektora, którym został Instytut Metalurgii Żelaza.
Program Restrukturyzacji Przemysłu Hutnictwa
Żelaza i Stali został przyjęty przez Rząd w dniu 30
czerwca 1998 roku i w tym samym dniu przekazano
go Komisji Europejskiej. W dniu 7 lipca 1998 Polska
zaprezentowała Program krajom członkowskim.
W dniu 10 listopada 1998 roku Program przedstawiono na Radzie Stowarzyszenia. Rada nie zajęła
ostatecznego stanowiska oczekując, że strona polska,
w uzupełnieniu Programu, przedstawi programy restrukturyzacji poszczególnych hut, w których przedstawione zostaną metody i warunki osiągnięcia przez
huty efektywności funkcjonowania na wolnym rynku.
W okresie listopad 1998 – maj 1999 poszczególne huty
opracowały swoje biznesplany, które sukcesywnie do-
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starczano do Komisji Europejskiej. Większość hut przy
opracowywaniu biznesplanów korzystało z pomocy
krajowego zaplecza naukowego i projektowego. Analiza i ocena biznesplanów poszczególnych hut dostarczonych do Komisji Europejskiej, została dokonana przez
firmę konsultingową EuroStrategy z Londynu. Praca
konsultanta została zakończona w pierwszych dniach
października 1999 roku. Stronie polskiej został przedstawiony skrócony raport: „Evaluation of the individual
restructuring plans in the Polish Steel Sector – Summary Report”. Konsultant (firma EuroStrategy) przeanalizował biznesplany 15 hut, przy czym uznał, że dla
dwóch hut (Florian i Stalowa Wola) nie jest w stanie
dokonać oceny z powodu niekompletnych danych.
Podstawowym zarzutem metodologicznym Konsultanta w stosunku do wszystkich ocenianych programów było to, że projekcje finansowe zawarte w biznesplanach oparto o ceny stałe 1998 roku. Założenie
cen stałych do przygotowania biznesplanów wynikało
z uzgodnień z Komisją Europejską. Konsultant dokonał własnych obliczeń wskaźników viability wprowadzając ceny bieżące. W raporcie nie przedstawiono pełnej metodyki tych obliczeń. Konsultant stwierdził, że
z 13 ocenionych biznesplanów:
• biznesplany 9 hut spełniają kryteria viability przed
i po zastosowaniu rachunku price cost squeeze,
• biznesplany 2 hut spełniają kryteria viability przed
zastosowaniem rachunku price cost squeeze i nie spełniają kryteriów viability po zastosowaniu rachunku
price cost squeeze,
• biznesplany 2 hut nie spełniają kryteriów viability,
• Konsultant stwierdził, że większość biznesplanów,
mimo pozytywnej analizy viability, jest niemożliwa
do wykonania, ze względu na brak środków finansowych.
Proces restrukturyzacji hutnictwa powinien doprowadzić do osiągnięcia następujących celów strategicznych:
• zwiększenia efektywności ekonomicznej poszczególnych hut,
• przekształcenia struktury własnościowej hut w kierunku własności prywatnej,
• osiągnięcia konkurencyjności na międzynarodowym
rynku przy poprawie jakości i struktury produkcji.
Ponadto, cząstkowe cele Programu obejmowały:
• ukierunkowanie hutnictwa na zaspokojenie w pierwszym rzędzie potrzeb rynku krajowego,
• unowocześnienie technologii oraz dostosowanie potencjału wytwórczego i zatrudnienia do poziomu odpowiadającego możliwościom zbytu wyrobów,
• zabezpieczenie wymaganego poziomu ochrony środowiska przed szkodliwym wpływem produkcji hutniczej.
Za pożądany stan docelowy hutnictwa uznano taki
stan, w którym huty:
• stanowią własność prywatną i nie korzystają w żadnej formie z pomocy publicznej,
• funkcjonują w sposób ekonomicznie efektywny,
• mają zdolności produkcyjne i poziom zatrudnienia
dostosowane do możliwości zbytu wyrobów,
• spełniają wymagania norm z zakresu ochrony środowiska,
• w zakresie potrzeb modernizacji i inwestycji posiadają własne środki finansowe i/lub zdolność do zaciągania kredytów bankowych na warunkach rynkowych.
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Główne zadania restrukturyzacji obejmowały:
• restrukturyzację zatrudnienia – redukcja zatrudnienia do roku 2005 o około 40 tys. osób z wykorzystaniem instrumentów osłonowych zawartych w Hutniczym Pakiecie Socjalnym, podpisanym w styczniu
1999 roku,
• prywatyzację przedsiębiorstw hutniczych – najważniejsze założenia:
– zakończenie procedur prywatyzacyjnych do 2001
roku,
– przeprowadzenie szybkiej komercjalizacji istniejących przedsiębiorstw państwowych,
– przeprowadzenie niezbędnej restrukturyzacji organizacyjno-prawnej zgodnie z zasadą oddzielenia
działalności bezpośrednio produkcyjnej od działalności pomocniczej,
– prowadzenie prywatyzacji podmiotów hutniczych
wszelkimi określonymi prawnie ścieżkami, ze
szczególnym uwzględnieniem trybu publicznego
zaproszenia do rokowań,
– konsolidacja Hut: Katowice S.A. oraz im. T. Sendzimira S.A.
• restrukturyzację techniczno-technologiczną – realizacja dużego zakresu programu inwestycyjnego,
w tym m.in.:
– budowy i modernizacji walcowni gorącej blach
taśmowych,
– modernizacji i budowy walcowni zimnych blach
oraz linii do ich powlekania,
– budowy urządzeń do ciągłego odlewania stali,
– budowy walcowni lekkich wyrobów długich,
– budowy walcowni ciągłej rur,
• ochronę środowiska – pełne dostosowanie prawa ekologicznego w Polsce do obowiązującego w Unii Europejskiej.
Planowane koszty restrukturyzacji wynosiły ponad
12 mld zł i obejmowały:
• koszty programu inwestycyjnego
8,4 mld zł,
• ochrona środowiska
0,3 mld zł,
• pakiet socjalny
0,8 mld zł,
• dokapitalizowanie hut
2,5 mld zł.
Przewidywano następujące źródła finansowania programu:
• pożyczki bankowe z banków komercyjnych,
• inwestorzy zewnętrzni i środki własne hut,
• środki budżetowe – pomoc publiczna w wysokości:
– osłony socjalne restrukturyzacji
200,0 mln zł,
sektora
– zmniejszanie negatywnego wpływu
na stan środowiska
13,9 mln zł,
– badania i rozwój (pod warunkiem
upowszechniania wyników badań) 110,0 mln zł,
• środki pomocowe UE,
• emisja obligacji i akcji,
• fundusze ochrony środowiska.

7. KOLEJNE WERSJE PROGRAMU
RESTRUKTURYZACJI: AKTUALIZACJA
2001, AKTUALIZACJA 2002 ORAZ
MODYFIKACJA 2002
Realizacja programu z czerwca 1998 roku nie przebiegała zgodnie z założeniami. Brak pozyskania zewnętrznych inwestorów strategicznych i związanych
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z tym środków finansowych, w połączeniu ze znacznym obniżeniem tempa rozwoju kraju, spowodowały
pogłębienie kryzysu finansowego w hutnictwie. W tej
sytuacji koniecznym stała się pilna weryfikacja założeń
restrukturyzacji. Zbliżający się termin akcesji do Unii
Europejskiej spowodował konieczność ściślejszej niż do
tej pory współpracy z Komisją Europejską.
W okresie czerwiec 2001 – listopad 2002 zostały
opracowane i przyjęte przez Rząd RP trzy kolejne wersje programu restrukturyzacji hutnictwa:
• Program Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali
– Aktualizacja 2001, przyjęty przez Rząd 5 czerwca
2001 roku,
• Program Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali –
Aktualizacja 2002, przyjęty przez Rząd 1 marca 2002
roku,
• Modyfikacja Programu Restrukturyzacji Hutnictwa
Żelaza i Stali, przyjęta przez Rząd 5 listopada 2002
roku.
Aktualizacji programu z 2001 roku towarzyszyła
ustawa z 24 sierpnia 2001 roku o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali, umożliwiająca wykorzystanie pomocy publicznej na restrukturyzację finansową przedsiębiorstw hutniczych.
W kolejnych wersjach Programu zakładano restrukturyzację hutnictwa z uwzględnieniem:
• konsolidacji hut Cedler, Florian, Katowice i Sendzimira,
• wykorzystanie pomocy publicznej, głównie w oparciu
o instrumenty i mechanizmy zawarte w ustawie o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali,
• realizacji programów inwestycyjnych dostosowanych
do możliwości finansowych hut.
Zgodnie z zapisami ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali, huty objęte Programem opracowały zaktualizowane indywidualne programy restrukturyzacji. Programy te po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki, poddane zostały
ocenie przez konsultanta Komisji Europejskiej. Wyniki
oceny wskazywały na możliwość uzyskania rentowności hut, pod warunkiem spełnienia określonych przez
konsultanta warunków, głównie w zakresie redukcji
kosztów, wzrostu produktywności i wzrostu stopnia
przetworzenia wyrobów.
W listopadzie 2002 roku kraje Unii Europejskiej
przyjęły dokument, tzw. Wspólne Stanowisko (ang.
Common Position), w którym zapisano szczegółowe warunki, jakie musi spełnić hutnictwo polskie w trakcie
i po zakończeniu procesu restrukturyzacji.
W wyniku tych działań huty skorygowały indywidualne programy restrukturyzacji, a Rząd RP 10 stycznia 2003 roku przyjął dokument Restrukturyzacja
i Rozwój Hutnictwa Żelaza i Stali do 2006 roku.

8. PROGRAM RESTRUKTURYZACJI
OPRACOWANY W ROKU 2003
Dokument przyjęty przez Rząd RP w dniu 10 stycznia 2003 roku „Restrukturyzacja i Rozwój Hutnictwa
Żelaza i Stali do 2006 roku” jest rozwinięciem dokumentu przyjętego przez Rząd RP w dniu 5 listopada
2002 roku: „Modyfikacja Programu Restrukturyzacji
Hutnictwa Żelaza i Stali”.
Programem objęto osiem podmiotów gospodarczych:

Wojciech Szulc, Bogdan Garbarz, Józef Paduch
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Tablica 1. Wysokość kosztów realizacji Programu 2003 i zaplanowane źródła finansowania w latach 2003-2006
Table 1. Expenditures and financial resources for the Programme from the year 2003
Rodzaj kosztu

Wysokość kosztu

Źródło finansowania

Restrukturyzacja
finansowa

2 667 270 tys. zł

budżet państwa (pełna kwota pomocy publicznej w ramach limitu uzgodnionego
z Komisją Europejską)

Programy inwestycyjne

2 864 037 tys. zł

środki własne, kredyty bankowe, pożyczki inwestycyjne, kredyty kupieckie,
gwarancje skarbu państwa na kwotę 430,8 mln zł na modernizacje walcowni gorącej
blach w PHS Oddział HTS (kwota wliczona w sumę pomocy publicznej)

Restrukturyzacja
zatrudnienia w 2003 roku

21 581 tys. zł

budżet państwa (9 865 tys. zł; kwota wliczona w sumę pomocy publicznej, środki
własne hut

Restrukturyzacja
zatrudnienia w latach
2004–2006

39 898 tys. zł

budżet państwa (do 70 mln zł; kwota nie wliczona do sumy pomocy publicznej,
gdyż środki te nie będą skierowane do przedsiębiorstw, a bezpośrednio do
zwalnianych pracowników), środki własne hut

Razem

5 592 783 tys. zł

• Polskie Huty Stali S.A. (skonsolidowany podmiot
obejmujący huty: Cedler, Florian, Katowice i Sendzimira),
• Hutę Andrzej S.A.,
• Hutę Bankowa Sp. z o.o.,
• Hutę Batory S.A.,
• Hutę Buczek S.A.,
• Hutę L.W. Sp. z o.o.,
• Hutę Łabędy S.A.,
• Hutę Pokój S.A.
W Programie uszczegółowiono zapisy w odniesieniu
do hut objętych programem. Uszczegółowienie dotyczyło głównie:
• redukcji zadłużenia,
• pomocy publicznej,
• jednostkowych kosztów produkcji,
• zatrudnienia i produktywności,
• redukcji zdolności produkcyjnych.
Ponadto, w programie zawarto szereg deklaracji
Rządu RP, uwzględniających zapisy zawarte w dokumencie KE „Common Position”.
Do najważniejszych zadań strategicznych wynikających z Programu 2003 należały:
• zakończenie konsolidacji PHS S.A.,
• realizacja inwestycji, zapewniających wysoką konkurencyjność hut,
• likwidacja nieefektywnych i nierentownych zdolności produkcyjnych,
• kontynuowanie restrukturyzacji finansowej, zapewniającej odzyskanie płynności finansowej oraz wpływającej na zmniejszenie kosztów finansowych,
• radykalne obniżenie kosztów we wszystkich obszarach działalności,
• wzrost konkurencyjności, szczególnie w zakresie
zaopatrzenia rynku krajowego,
• zakończenie procesu prywatyzacji,
• zapewnienie stabilnych miejsc pracy w hutach.
Aby umożliwić realizację celów strategicznych konieczne było:
• uzyskanie poprawy sytuacji finansowej hut umożliwiającej ich stabilne funkcjonowanie,
• przeprowadzenie pełnego połączenia hut tworzących
PHS S.A., stworzenie jednolitej struktury zarządzania tym koncernem oraz przeprowadzenie prywatyzacji PHS S.A.
Najważniejszymi zadaniami szczegółowymi Programu 2003 były:
• restrukturyzacja finansowa hut z wykorzystaniem
pomocy publicznej,

• wykorzystanie kwoty pomocy publicznej w wysokości
3 387 070 tys. EDN (EDN = Ekwiwalent Dotacji Netto) do końca 2003 roku,
• realizacja inwestycji, w tym głównie:
– budowa linii COS 3 w Dąbrowie Górniczej,
– modernizacja Walcowni Gorącej Blach w Krakowie,
– budowa linii powlekania blach w Świętochłowicach,
– modernizacja walcowni walcówki w Sosnowcu,
• likwidacja nieefektywnych i nierentownych zdolności produkcyjnych:
– w wyrobach walcowanych na gorąco –
705 tys. ton/rok,
– w wyrobach walcowanych na zimno –
716 tys. ton/rok.
Wysokość kosztów realizacji Programu 2003 i zaplanowane źródła finansowania w latach 2003–2006
przedstawiono w tablicy 1.

9. PRZEBIEG RESTRUKTURYZACJI
DO ROKU 2002
Żadna z wersji programu restrukturyzacji, poza Programem z 2003 roku, nie została w pełni zrealizowana:
• Program Konsorcjum Kanadyjskiego:
– stanowił dla Rządu RP jedynie wytyczne kierunkowe restrukturyzacji,
– nie powołano organizacji koordynującej procesy restrukturyzacji,
– wnioskowane likwidacje hut były impulsem do
intensywnych działań restrukturyzacyjnych uniknięcia tych likwidacji.
• Program z 1998 roku:
– dzięki podpisaniu Hutniczego Pakietu Socjalnego
prowadzono proces restrukturyzacji zatrudnienia
– obniżono zatrudnienie do poziomu 43 tys. zatrudnionych na koniec 2002 roku z poziomu 87 tys. zatrudnionych na koniec 1997 roku,
• Aktualizacja 2001, Aktualizacja 2002 oraz Modyfikacja 2002:
– utworzenie Polskich Hut Stali S.A. w grudniu 2002
roku,
– prowadzone działania miały charakter przygotowawczy dla Programu z 2003 roku.
Huta Warszawa została sprywatyzowana w 1992
roku w oparciu o umowę joint venture z Koncernem
LUCCHINI: powstaje HUTA L.W. Sp. z o.o. W 1994
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roku Huta Bobrek została postawiona w stan upadłości
likwidacyjnej, a w 2001 roku w stan upadłości likwidacyjnej została postawiona Huta Baildon.
W latach 1992–1997 zaszły istotne zmiany w zakresie unowocześniania infrastruktury produkcyjnej:
• produkcja koksu – zlikwidowano 2,3 mln ton/rok
zdolności produkcyjnych koksu w wydziałach hutniczych; w Hucie Sendzimira zbudowano nową baterię
wielkokomorową z suchym gaszeniem koksu w miejsce zlikwidowanych baterii z mokrym gaszeniem,
• produkcja surówki – zamknięto 7 taśm spiekalniczych i 5 wielkich pieców,
• produkcji stali – zlikwidowano około 8,3 mln ton/rok
zdolności produkcyjnych; w zasadzie wyeliminowano
produkcję stali martenowskiej, zamykając 47 pieców
martenowskich; zamknięto także 7 przestarzałych
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pieców elektrycznych; jednocześnie uruchomiono
nowe zdolności produkcyjne stali elektrycznej na poziomie przeszło 1,6 mln ton/rok, w tym 1 mln ton/
rok w nowoczesnym procesie elektrycznym złomowosurówkowym,
• proces odlewania stali – zainstalowano 10 maszyn
do ciągłego odlewania o łącznej zdolności około 8,8
mln ton/rok, w tym około 3,1 mln ton/rok w zakresie
wlewków płaskich; związane to było z likwidacjami
i wyłączeniami walcowni wstępnego przerobu półwyrobów: 4 walcowni zgniatacz i 2 walcowni ciągłych
kęsów,
• walcownie gorące wyrobów długich – zlikwidowano 1 walcownię dużą (1,4 mln ton/rok), 1 walcownię średnią (0,12 mln ton/rok), 2 walcownie małe,
2 walcownie drobne i 1 walcownię drutu (walcówki),

Tablica 2. Redukcje zdolności produkcyjnych MMP uzgodnione z Komisją Europejską
Table 2. Reductions in MPP production capacities agreed with European Commission
Program „Restrukturyzacja i Rozwój
Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce
do 2006 roku”
Spółka

Asortyment

Rok
zmiany
MMP

wyroby walcowane na gorąco

Wzrost/
spadek
MMP,
tys. ton/rok
- 735

pręty l.
i śr.

1997

- 340

-

-

-

-

-

PHS

Załącznik nr 2 Protokołu nr 8 Traktatu Akcesyjnego

Spółka

Instalacja

wyroby walcowane na gorąco

Minimalna
zmiana
zdolności,
tys. ton/rok

Data
zmiany
produkcji

Data
zamknięcia
na stałe

- 715

PHS

Walcownia kszt lekkich i
średnich

-340

1997

1997

-

Łabędy

Walcownia kszt. średnich

-90

2000

2000

-

-

Łabędy

Walcownia kszt. średnich

-90

30.09.03

30.09.03

taśmy w/g

2003

- 700

PHS

Walcownia gorąca taśm,
Kraków

-700

31.12.02

31.03.05

Łabędy

Bl. uniw.

2003

- 35

Łabędy

Walcownia blach
uniwersalnych

-35

31.12.03

31.12.03

PHS

walcówka

2005

+ 200

PHS

Walcownia walcówki,
Sosnowiec

+200

01.01.05

-

Bankowa

Ksz.
lekkie
i średnie

2005

- 25
Bankowa

Walcownia
kształtowników średnich

-60

31.12.04

31.12.06

Bankowa

Pr. lekkie
i średnie

2005

- 35

Bl. taś.
w/g

2006

+ 400

PHS

Walcownia gorąca blach,
Kraków

+400

01.01.06

-

L.W.

walcówka

2006

- 180

-

-

-

-

-

L.W.

taśmy w/g

2006

- 20

-

-

-

-

-

Florian

PHS

wyroby walcowane na zimno

- 716

wyroby walcowane na
zimno

- 716

PHS

taśm. w/z

2003

- 36

PHS

Walcownia zimna taśm,
Świętochłowice

-36

31.12.02

31.12.05

L.W.

taśm. w/z

2004

- 30

L.W.

Walcownia zimna taśm
wąskich

-30

31.12.02

31.12.04

PHS

Walcownia zimna blach,
(walcownia kwarto
nawrotna oraz walcownia
pięcioklatkowa)

-650

31.12.05

31.12.06

PHS

blachy w/z

2006

inne wyroby gotowe

- 650
+ 100

inne wyroby gotowe

+ 200

2000

+ 100

Ocynkownia,
Świętochłowice

+100

2000

blachy
ocyn.

2003

- 100

-

-

-

blachy z
powł. org.

2005

+ 100

Linia do produkcji blach
powlekanych organicznie,

+100

01.01.05

Florian

blachy
ocynk.

PHS
PHS

Zmiana zdolności
produkcyjnych netto

- 1 351

PHS
PHS

Zmiana zdolności
produkcyjnych netto

-1 231

48

Wojciech Szulc, Bogdan Garbarz, Józef Paduch

zbudowano 1 walcownię walcówki (0,4 mln ton/rok)
i 1 walcownię wieloliniową (0,08 mln ton/rok),
• walcownie gorące wyrobów płaskich – zlikwidowano 1 walcownię blach grubych (0,06 mln ton/rok),
1 walcownię blach uniwersalnych (0,08 mln ton/rok),
1 walcownię blach cienkich (0,02 mln ton/rok); przeprowadzono wstępny etap modernizacji walcowni
blach taśmowych w Hucie Sendzimira,
• walcownie zimnie i linie powlekania – zlikwidowano
2 walcownie taśm; zainstalowano linię do elektrolitycznego ocynkowania blach w Hucie Sendzimira
(0,2 mln ton/rok), przeprowadzono modernizację linii
ocynkowania ogniowego blach w Hucie Florian,
• linie do produkcji rur – zlikwidowano 3 zespoły walcowania rur bez szwu (0,078 mln ton/rok), 3 linie
zgrzewania rur (0,055 mln ton/rok).

10. PRZEBIEG RESTRUKTURYZACJI
W LATACH 2003–2006
W latach 2003–2006 zrealizowano Program Restrukturyzacji z 2003 roku. Osiągnięto następujące najważniejsze cele restrukturyzacyjne:
• dokonano restrukturyzacji finansowej hut z wykorzystaniem instrumentów pomocy publicznej i tym
samym poprawiono sytuację finansową tych hut; pomoc publiczną wykorzystano w ramach dozwolonego pułapu, tj. wykorzystano 82% kwoty uzgodnionej
z Komisją Europejską,
• zredukowano zdolności produkcyjne MMP w zakresie uzgodnionym z Komisją Europejską, o wartości
podane w tablicy 2,
• zrealizowano uzgodniony z Komisją Europejską program inwestycyjny:
– walcownia blach taśmowych w ArcelorMittal Poland (AMP) Kraków (budowa nowej walcowni zamiast modernizacji starej) – przyrost zdolności produkcyjnych MMP o 400 tys. ton/rok,
– walcownia walcówki w AMP Sosnowiec (modernizacja) – przyrost zdolności produkcyjnych MMP
o 200 tys. ton/rok,
– linia powlekania blach powłokami organicznymi
W AMP Świętochłowice (budowa linii) – przyrost
zdolności produkcyjnych MMP o 100 tys. ton/rok,
– linia ciągłego odlewania kęsisk płaskich w AMP
Dąbrowa Górnicza (budowa linii) – przyrost zdolności produkcyjnych MMP o 3 000 tys. ton/rok,
– walcownia drobna (budowa nowej walcowni w ArcelorMittal Warszawa (AMW) zamiast modernizacji starych walcowni) – przyrost zdolności produkcyjnych MMP o 600 tys. ton/rok,
• uzyskano wzrost produktywności (wielkość produkcji
sprzedanej na jednego zatrudnionego) z 222 do 321
ton/osobę (tj. o 44,6%),
• przy wykorzystaniu Hutniczego Pakietu Aktywizującego zredukowano zatrudnienie do poziomu 15 251
z poziomu 19 662 osób (tj. o 22,4%),
• zrealizowano procesy prywatyzacyjne i przeprowadzono zmiany własnościowe:
– prywatyzacja Polskich Hut Stali S.A. – 5 marca
2004 roku Skarb Państwa zbył większościowy pakiet akcji PHS S.A. na rzecz LNM Holdings N.V.
(pakiet 25% akcji pozostał w ręku Skarbu Państwa),
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– sprzedaż Huty Zawiercie S.A. – 3 grudnia 2003
roku spółka Commercial Metals AG (Szwajcaria/
USA)przejęła od spółki IMPEXMETAL S.A. 71%
udziałów Huty Zawiercie S.A.,
– Sprzedaż Huty Ostrowiec S.A. w upadłości – 31
października 2003 roku grupa Celsa (Hiszpania)
nabyła 100% akcji Huty Ostrowiec S.A. od syndyka
masy upadłościowej i powstała spółka Celsa Huta
Ostrowiec Sp. z o.o.,
– prywatyzacja Huty Stali Częstochowa Sp. z o.o. –
7 października 2005 roku Związek Przemysłowy
Donbasu (Ukraina) nabył 100% udziałów od Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. i powstała
spółka ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.,
• uzyskano tendencję spadkową emisji pyłów i ilości
wytworzonych odpadów stałych, w przeliczeniu na
tonę produkcji sprzedanej,
• wszystkie spółki objęte Programem z 2003 roku
(poza spółką Technologie Buczek S.A., która została
postawiona w stan upadłości w sierpniu 2006 roku)
oraz spółka ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o., która
została włączona do procesu restrukturyzacji w 2005
roku, zakończyły z sukcesem proces restrukturyzacji
w zakresie uzgodnionym z Komisją Europejską, spełniając warunki testu viability na 31 grudnia 2006
roku,
• dokonano zmian zdolności produkcyjnych innych niż
uzgodnione z Komisją Europejską:
– wyłączenie z eksploatacji w Zakładzie Produkcyjno-Handlowym Jedność Sp. z o.o. dwóch walcowni
rur bez szwu – 64 tys. ton/rok;
– zmiany zdolności produkcyjnych MMP w Celsa
Huta Ostrowiec (rok 2005): uruchomienie pieca
elektrycznego do produkcji stali ciekłej + 300 tys.
ton/rok; dostosowanie COS do zdolności produkcji
stali ciekłej +300 tys. ton/rok;
– zmiany zdolności produkcyjnych MMP w CMC Zawiercie na skutek modernizacji technicznych (rok
2005): stal ciekła +300 tys. ton/rok; COS + 295 tys.
ton/rok, pręty zbrojeniowe + 100 tys. ton/rok, walcówka +50 tys. ton/rok;
– powstanie nowego podmiotu BGH Edelstahl Sp.
z o.o. dysponującego majątkiem produkcyjnym
upadłej Huty Baildon (2005 rok): pręty lekkie +30
tys. ton/rok; pręty ciężkie +20 tys. ton/rok.

11. PRZEBIEG RESTRUKTURYZACJI
W LATACH 2007–2010
Od roku 2007 rozpoczęto proces utrwalania wyników
restrukturyzacji oraz kończono niektóre zadania, które
powinny być zrealizowane do końca roku 2006.
Lata 2007 i 2008 potwierdzały, że efekty restrukturyzacji są trwałe. Kryzys światowy II połowy roku 2008
przyniósł pogorszenie koniunktury. Na koniec 2008
roku, w 2009 roku oraz 2010 roku większość spółek
przestała spełniać warunki testu viability. Ich sytuacja
finansowa, mimo pogorszenia, nie zagrażała jednak ich
dalszemu funkcjonowaniu na rynku.
W 2008 roku łotewska firma Severstallat, należąca
do grupy Severstal, nabyła majątek po upadłej spółce
Technologie Buczek. Utworzono spółkę Severstallat Silesia Sp. z o.o.
Zatrudnienie spadło zarówno w sektorze jak i w monitorowanych spółkach, a produktywność początko-
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• wzrost zdolności produkcyjnej MMP rur ze szwem
o 10 tys. ton/rok w Severstallat Silesia Sp. z o.o. na
skutek przeprowadzonej modernizacji – rok 2009,
• wzrost zdolności produkcyjnej MMP kształtowników
zamkniętych o 42 tys. ton/rok wskutek uruchomienia nowej linii produkcyjnej w Stalprodukt S.A. – rok
2009,
• w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie
wyłączono z eksploatacji linię ocynkowania elektrolitycznego (MMP 180 tys. ton/rok) – rok 2009,
• w spółce GONAR Sp. z o.o. wyłączono z eksploatacji
linię do wytwarzania rur bez szwu (MMP 18 tys. ton/
rok) – rok 2009,
• zmniejszenie zdolności produkcyjnych MMP prętów
zbrojeniowych w Ferrostalu Sp. z o.o. o 95 tys. ton/
rok wskutek likwidacji walcowni – rok 2010,
• wzrost zdolności produkcyjnych MMP wyrobów długich o 650 tys. ton/rok w Celsa Huta Ostrowiec Sp.
z o.o. wskutek oddania do eksploatacji nowej walcowni prętów lekkich i kształtowników lekkich – rok
2010,
• zmiany zdolności produkcyjnych MMP wyrobów
długich w Hucie Królewska Sp. z o.o. wskutek wyłączenia walcowni wyrobów długich o zdolności produkcyjnej MMP kształtowników lekkich 33 tys. ton/
rok, prętów zbrojeniowych 10 tys. ton/rok i prętów
lekkich 59 tys. ton/rok – rok 2010,
• zmniejszenie zdolności produkcyjnych rur bez szwu
o 18 tys. ton/rok w spółce GONAR Sp. z o.o. wskutek wyłączenia z eksploatacji linii produkcyjnej – rok
2010,
• zwiększenie zdolności produkcyjnych rur ze szwem
o 300 tys. ton/rok w spółce Marcegaglia Kluczbork
wskutek oddania do eksploatacji 6 linii produkcyjnych – rok 2010,
• wzrost zdolności produkcyjnych MMP kształtowników zamkniętych o 12 tys. ton/rok oraz blach walcowanych na zimno o 35 tys. ton/rok wskutek uruchomienia nowych linii produkcyjnych w Stalprodukt
S.A. – rok 2010.

wo wzrosła do poziomu ponad 500 ton/osobę, po czym
znacznie spadła, z powodu zmniejszenia produkcji wynikającego ze spadku zapotrzebowania na wyroby stalowe (tablica 3).
W latach 2007–2010 istotnym zmianom uległy zdolności produkcyjne MMP:
• likwidacja w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział
w Dąbrowie Górniczej walcowni zgniatacz (likwidacja MMP półwyrobów walcowanych o 4 500 tys. ton/
rok) i walcowni ciągłej kęsów WCK (likwidacja MMP
półwyrobów walcowanych o 2 000 tys. ton/rok) – rok
2007,
• wzrost MMP walcowni blach grubych w ISD Huta
Częstochowa Sp. z o.o. w ramach technicznych zdolności produkcyjnych poprzez zapewnienie dostaw
wsadu z Ukrainy (wzrost MMP blach grubych o 300
tys. ton/rok) – rok 2007,
• oddanie do eksploatacji w Hucie Pokój S.A., w marcu 2008 roku, linii do produkcji kształtowników zamkniętych lekkich o zdolności produkcyjnej MMP 15
tys. ton/rok,
• zmiany MMP kształtowników zamkniętych wskutek
uruchomienia dwóch linii produkcyjnych w spółce
Stalprodukt S.A. (wzrost zdolności produkcyjnych
kształtowników zamkniętych o 33 tys. ton/rok: jedna
linia 12 tys. ton/rok, druga linia 21 tys. ton/rok) – rok
2008,
• likwidacja w ArcelorMittal Poland S.A. klasycznego
odlewania wlewków – zdolność produkcyjna MMP 5
300 tys. ton/rok – rok 2009,
• uruchomienie w Hucie Pokój S.A. nowej linii do wytwarzania kształtowników zamkniętych giętych na
zimno o zdolności produkcyjnej MMP 55 tys. ton/rok
– rok 2009,
• wzrost zdolności produkcyjnej MMP stali ciekłej oraz
wlewków ciągłych w Ferrostalu Sp. z o.o. o 30 tys.
ton/rok wskutek przeprowadzonej modernizacji – rok
2009,
• wzrost zdolności produkcyjnej MMP stali ciekłej oraz
wlewków ciągłych w CMC Zawiercie S.A. o 300 tys.
ton/rok wskutek przeprowadzonej modernizacji – rok
2009,
• wzrost zdolności produkcyjnej MMP stali ciekłej
o 150 tys. ton/rok oraz wlewków ciągłych o 300 tys.
ton/rok w Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. wskutek
przeprowadzonej modernizacji – rok 2009,
• likwidacja w Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. klasycznego odlewania wlewków – zdolność produkcyjna
MMP 120 tys. ton/rok – rok 2009,
• zmiany MMP wyrobów długich w CMC Zawiercie
S.A. wskutek uruchomienia walcowni wyrobów długich o zdolności produkcyjnej MMP kształtowników
lekkich, prętów zbrojeniowych i prętów lekkich 750
tys. ton/rok oraz walcowni walcówki o zdolności produkcyjnej MMP 650 tys. ton/rok – rok 2009,

Obecnie sektor hutnictwa żelaza i stali w Polsce obejmuje następujące spółki:
1. ArcelorMittal Poland S.A.
2. ArcelorMittal Tubular Products Kraków Sp. z o.o.
3. ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
4. BGH Polska Sp. z o.o.
5. Buczek-HB – Zakład Produkcji Rur Sp. z o.o.
6. CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o.
7. CMC Zawiercie S.A.
8. EUROBLACHA S.A.
9. FERROSTAL Łabędy Sp. z o.o.
10. FERRUM S.A.
11. GONAR – Walcownia Rur Sp. z o.o.
12. GONAR-BIS Sp. z o.o. Wydział Stalownia Baildon
13. HSW-Huta Stali Jakościowych S.A.
14. Huta Bankowa Sp. z o.o.
15. Huta BATORY Sp. z o.o.

Tablica 3. Zmiany wielkości zatrudnienia i produktywności w latach 2006-2010
Table 3. Changes in employment and productivity over the period 2006-2010

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Zatrudnienie w sektorze, tys. osób

35 710

35 124

35 709

32 635

31 766

Zatrudnienie w monitorowanych spółkach, tys. osób

15 251

12 867

12 913

11 890

11 955

321

502

462

324

378

Produktywność w monitorowanych spółkach, tony/osobę

50

Prace IMŻ 4 (2011)

Wojciech Szulc, Bogdan Garbarz, Józef Paduch

16. Huta Łabędy S.A.
17. Huta Pokój S.A.
18. Interspeed PHUP Sp. z o.o.
19. ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
20. Marcegaglia Poland Sp. z o.o.
21. Przeróbka Plastyczna na Zimno BAILDON Sp.
z o.o.
22. Rurexpol Sp. z o.o.
23. Severstallat Silesia Sp. z o.o.
24. STALPRODUKT S.A.
25. Walcownia Rur ANDRZEJ Sp. z o.o.
26. Walcownia Rur SILESIA S.A.
27. Walcownie Bruzdowe Batory Sp. z o.o.
28. Zakład Walcowniczy „PROFIL” S.A.
29. ZW-Walcownia Bruzdowa Sp. z o.o.
Oprócz zagranicznych właścicieli:
• ArcelorMittal,
• BGH,
• Celsa,
• CMC,
• ISD,
• Marcegaglia,
• Severstallat
właścicielami hut są polskie grupy kapitałowe:
• Alchemia:
– Huta Batory,
– Rurexpol,
– Walcownia Rur Andrzej,
– Huta Bankowa,
• Złomrex:
– Ferrostal Łabędy,
– ZW – Walcownia Bruzdowa,
– HSW – Huta stali Jakościowych.

12. STRUKTURA PRODUKCYJNA
POLSKIEGO PRZEMYSŁU STALOWEGO
PO RESTRUKTURYZACJI
Stan zdolności produkcyjnych w układzie asortymentowym dla całego sektora, w tym dla monitorowanych
podmiotów w 2010 roku, przedstawiono w tablicy 4.

13. PORÓWNANIE DO INNYCH KRAJÓW
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
(ESW)
Rządowe programy restrukturyzacji przedsiębiorstw
sektora stalowego w państwach ESW, należących do
UE, zawierają przede wszystkim zapisy dotyczące
maksymalnej wielkość pomocy publicznej na restrukturyzację i czasu jej udzielania (w przypadku Polski
i Czech był to koniec 2003 roku, zaś Rumunii koniec
2004 roku), wielkość zdolności produkcyjnych oraz listy instalacji podlegających fizycznej likwidacji i termin ich likwidacji, parametry ekonomicznej efektywności restrukturyzacji (viability) oraz produktywności i
stan zatrudnienia na koniec okresu restrukturyzacji (w
przypadku Polski i Czech na koniec 2006 roku, zaś Rumunii 2008 roku), a także postanowienia szczegółowe
w odniesieniu do poszczególnych beneficjentów pomocy
publicznej na restrukturyzację. Zestawienie efektów
restrukturyzacji w państwach ESW przedstawiono w
tablicy 5.

Tablica 4. Zdolności produkcyjne MMP sektora, tys. ton,
Table 4. MPP production capacities of the sector, thousand
tonnes
Sektor

Podmioty
monitorowane

Stal ciekła

13 055

9 305

Półwyroby walcowane

1 468

1 380

Blachy grube (kwarto)

1 373

1 000

Blachy taśmowe i taśmy
walcowane na gorąco

2 400

2 400

Blachy i taśmy walcowane na
zimno (niepowlekane)

1 232

1 135

Asortyment

Blachy powlekane

782

782

Pręty, kształtowniki i szyny

7 032

3 758

Walcówka

2 021

751

Rury ze szwem i kształtowniki
gięte na zimno

1145

180

Rury bez szwu

230

80

14. ROLA INSTYTUTU METALURGII
ŻELAZA W PROGRAMOWANIU
I MONITOROWANIU
RESTRUKTURYZACJI PRZEMYSŁU
STALOWEGO W POLSCE
Instytut Metalurgii Żelaza od początku intensywnie
włączył się do prac i analiz związanych z restrukturyzacją sektora. Rola Instytutu obejmowała głównie
opracowania eksperckie oraz działania konsultacyjne:
• opracowanie opinii do programu przedstawionego
przez Konsorcjum Kanadyjskie,
• opracowanie subsektorowych programów restrukturyzacji – subsektora wyrobów długich (1994), subsektora stali jakościowych (1995), subsektora wyrobów
płaskich (1996) oraz subsektora producentów maszyn i urządzeń hutniczych (1999),
• udział w opracowaniu wszystkich wersji rządowego
programu restrukturyzacji (1996, 1998, 2001, 2002 –
aktualizacja i modyfikacja, 2003),
• nadzór na restrukturyzacją zatrudnienia z wykorzystaniem instrumentów Hutniczego Pakietu Socjalnego w latach 1999–2003 i Hutniczego Pakietu Aktywizującego w latach 2004–2006,
• monitorowanie restrukturyzacji w oparciu o Program
z 1998 roku (raporty w latach 1999–2001),
• uczestnictwo w negocjacjach przedakcesyjnych w roli
eksperta Ministra Gospodarki,
• monitorowanie restrukturyzacji w oparciu o Program
z 2003 roku:
– w latach 2003-2006 raporty półroczne na potrzeby
Ministerstwa Gospodarki i Komisji Europejskiej,
– w latach 2007-2010 raporty roczne na potrzeby Ministerstwa Gospodarki,
• wykonanie ponad 150 prac badawczych i konsultingowych bezpośrednio i pośrednio związanych z restrukturyzacją o wartości ponad 10 mln zł, w tym
około 50 prac o wartości ponad 6 mln zł na rzecz Ministerstwa Gospodarki.
Instytut również prowadził dwa, istotne dla restrukturyzacji sektora, projekty badawcze zamawiane:
• optymalizacja procesu restrukturyzacji przemysłu
hutnictwa żelaza i stali w aspekcie dochodzenia gospodarki narodowej do warunków rynkowych,
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Tablica 5. Efekty restrukturyzacji w państwach europy Środkowo-Wschodniej
Table 5. Results of steel sectors restructuring in Central-East European countries

Polska

Czechy

Słowacja
(do 2009 roku)

Rumunia

19,7 Æ 12,6

11 Æ 8,1

4,8 Æ 5,3

14,9 Æ 9,1
(1989–2005)

145 Æ 35

94 Æ 27
(1993–2004)

18 (2004)

123 Æ 63
(1996–2004)

Redukcja zdolności produkcyjnych netto
w wyrobach gotowych wg Traktatu
Akcesyjnego w mln ton

1,23

0,59

Utrzymanie poziomu
produkcji i sprzedaży z 2001
roku (maksymalny roczny
wzrost o 3% i 2%)

2,05

Maksymalna pomoc na restrukturyzację
wg Traktatu Akcesyjnego w mld Euro
(kurs 2004)

0,75
(1997–2003)

0,44
(1997–2003)

Zwolnienie z podatku
dochodowego do 0,4 mld Euro
(do 0,5 mld USD)

1,2
(1993–2004)

Ekwiwalent pomocy publicznej na 1 tonę
redukcji zdolności produkcyjnych, euro/
tonę

610

745

-

585

Zmiany zdolności produkcji stali surowej
w mln ton (1988–2007)
Redukcja zatrudnienia
w tys. osób (1990–2007)

• kształtowanie nowych jakości oraz racjonalizacja
kosztów wytwarzania wyrobów stalowych dostosowanych do wymagań konkurencyjnych rynku.
Pierwszy projekt, zakończony w 1996 r., wytyczył
m.in. strategiczne kierunki restrukturyzacji polskiego
hutnictwa w zakresie:
• unowocześnienia struktury asortymentowej produkcji,
• postępu techniczno-technologicznego w hutnictwie,
oraz
• ograniczenia negatywnych skutków oddziaływania
na środowisko naturalne.
Celem drugiego projektu badawczego zamawianego,
który został zakończony w 2000 r., było opracowanie
programu wdrożeń nowych technologii, warunkujących
poprawę właściwości aplikacyjnych i jakości wyrobów
stalowych oraz zmniejszenie kosztów ich wytwarzania.
Opracowano priorytetowe kierunki rozwoju krajowej
produkcji wyrobów hutniczych oraz techniczno-technologiczne i logistyczne warunki ich wdrożenia. Określono ponadto kierunki redukcji kosztów produkcji, ze
szczególnym uwzględnieniem unowocześnienia technologii hutniczych, pod kątem zwiększenia uzysków
i ograniczenia zużycia mediów.

15. PODSUMOWANIE
Proces restrukturyzacji prowadzony jest w przemyśle
stalowym w Polsce od 1992 roku. Wielość wersji rządowego programu restrukturyzacji świadczy o znacznym
zaangażowaniu władz w ten proces. Komisja Europejska wykazała zainteresowanie stanem polskiego hutnictwa w 1998 roku, w wyniku zbliżającej się akcesji
Polski do Unii Europejskiej.
Restrukturyzacja do roku 2002, mimo przedstawiania przez rząd kolejnych wersji programu restrukturyzacji sektora, przebiegała głównie z inicjatywy zarządów hut. Głównymi sukcesami restrukturyzacyjnymi
tego okresu była znaczna redukcja zatrudnienia, przeprowadzona przy społecznej akceptacji, oraz restrukturyzacja techniczna w obrębie części surowcowej – wyeliminowanie procesu martenowskiego i wprowadzenie
ciągłego odlewania stali.
Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim przemyśle
stalowym była prowadzona w dwóch etapach z wyko-

rzystaniem systemu osłon pracowniczych: Hutniczego
Pakietu Socjalnego w latach 1999–2003 oraz Hutniczego Pakietu Aktywizującego w latach 2004–2006.
W wyniku tego procesu z hutnictwa odeszło łącznie
około 43 tys. pracowników, przy czym koszty osłon socjalnych wyniosły ponad 850 mln zł, w tym około 133
mln zł stanowiła dotacja budżetowa. Korzystne skutki
restrukturyzacji stanowiły: wzrost udziału pracowników zatrudnionych w wydziałach produkcyjnych z 52%
do 66%, kosztem zmniejszenia z 21% do 9% w administracji oraz wzrost udziału pracowników z wykształceniem średnim (do ok. 36%) i z wyższym (do ponad 12%).
Efektem niekorzystnym było natomiast pogłębienie
luki pokoleniowej, tj. zmniejszenie z około 50% do 30%
udziału pracowników w wieku poniżej 40 lat, wskutek
ograniczenia przyjęć nowych pracowników.
Brak wsparcia finansowego państwa na przedsięwzięcia inwestycyjne z jednej strony doprowadził do
znacznego zadłużenia się hut w bankach i u dostawców, a z drugiej uniemożliwił kontynuowanie restrukturyzacji technicznej w obszarze przetwórstwa.
Pomoc publiczna została wprowadzona w wersji programu ze stycznia 2003 roku, jednak wyznaczona data
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, ograniczyła
możliwość korzystania z instrumentów tej pomocy zaledwie do grudnia 2003 roku.
Restrukturyzacja prowadzona w latach 2003-2006
zakończyła się sukcesem – wszystkie restrukturyzowane spółki zrealizowały wymagania rządowe zapisane
w rządowym programie restrukturyzacji z 2003 roku
i unijne, zapisane w Protokole nr 8 Traktatu o Przystąpieniu, w tym spełniły wymagania testu viability.
Dobra sytuacja rynkowa w tym okresie ułatwiła prawidłowe przeprowadzenie całego procesu i osiągnięcie
zaplanowanych wyników.
Zmiana sytuacji rynkowej w wyniku kryzysu z połowy 2008 roku spowodowała, że wszystkie zrestrukturyzowane spółki przestały spełniać warunki testu viability, jednak ich sytuacja finansowa nie pogorszyła się na
tyle, by zagrozić ich funkcjonowaniu.
Instytut Metalurgii Żelaza od początku włączył się
w proces restrukturyzacji, prowadząc działalność badawczą, analityczną i doradczą. Realizując zadania
z tego zakresu w istotny sposób przyczynił się do powodzenia procesu restrukturyzacji przemysłu stalowego
w Polsce.

