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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
INSTYTUTU

1.1. Podstawy prawne działalności
Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica 
jest państwową jednostką organizacyjną, posiadającą 
osobowość prawną. Organem nadzorującym dzia-
łalność Instytutu jest minister właściwy do spraw 
gospodarki. Podstawowym aktem prawnym regulu-
jącym działalność Instytutu jest  ustawa z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. 
Instytut posiada osobowość prawną. Zgodnie z art. 
18. ww. ustawy Instytut występuje w obrocie we wła-
snym imieniu i na własny rachunek, pokrywa koszty 
swej działalności z uzyskiwanych przychodów i od-
powiada za swoje zobowiązania.
Instytut posiada status podmiotu prawa publicznego 
i w związku z tym jest objęty zakresem podmioto-
wym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamó-
wień publicznych. Ponieważ Instytut jest państwową 
osobą prawną, do czynności prawnych dokonywa-
nych przez Instytut stosuje się przepisy ustawy z dnia 
8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania upraw-
nień przysługujących Skarbowi Państwa. Ponadto, 
przy sprzedaży składników aktywów trwałych Insty-
tut zobowiązany jest stosować procedury przetargów 
publicznych na zasadach określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 
25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwo-
wych. 
Jako jednostka naukowa, Instytut korzysta z dofi nan-
sowania pochodzącego ze środków budżetu państwa 
przeznaczonych na naukę. Dofi nansowanie to odby-
wa się aktualnie zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach fi nansowania nauki.
Podstawowym wewnętrznym aktem prawnym, regu-
lującym działalność Instytutu, jest Statut uchwalo-
ny przez Radę Naukową Instytutu w dniu 2 grudnia 
2010 r. i zatwierdzony przez Ministra Gospodarki 
w dniu 2 lutego 2011 r. 

1.2. Misja
Misją Instytutu Metalurgii Żelaza jest wykonywanie 
badań naukowych, prac rozwojowych i ekspertyz 
oraz świadczenie usług badawczych, doradczych 
szkoleniowych i analitycznych na rzecz producentów 
stali, użytkowników stali i instytucji – w tym insty-
tucji publicznych – związanych z hutnictwem żelaza 
i stali.

1. GENERAL INFORMATION 
ON THE INSTITUTE

1.1. Legal foundations of the activity
Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica 
is a state entity with a legal personality. The author-
ity which supervises the activity of the Institute is 
the minister responsible for economy issues. A fun-
damental legal act regulating the Institute’s activity 
has been the Act of April 30, 2010 on Research In-
stitutes.
The Institute has legal personality. In line with Art. 
18 of the Act, in business relations, the Institute acts 
in its own name and for its own account, covers the 
cost of its operations from the obtained revenues as 
well as remains in charge for its liabilities. 
The Institute has a status of public law entity, and 
thus it is covered by the provisions of the Act of Ja-
nuary 29, 2004 on public procurement. In view of the 
fact that the Institute is a state legal entity, provisions 
of the Act of August 8, 1996 on principles of execu-
ting the rights vested in the State Treasury apply to 
the legal actions effected by the Institute. Moreover, 
in sales of fi xed assets the Institute is obliged to ap-
ply public tender principles defi ned in the regulations 
issued on the basis of Art 46 Clause 4 of the Act of 
September 25, 1981 on state enterprises.
As a scientifi c unit, the Institute benefi ts from State 
Budget subsidies for science. The said subsidizing is 
effected in line with regulations of the Act of April 
30, 2010 on principles of science fi nancing.
A fundamental internal act regulating the activity of 
the Institute is the Statute, which was resolved by the 
Scientifi c Council of the Institute on December 21, 
2010 and approved by the Minister of Economy on 
February 2, 2011. 

1.2. Mission
The Mission of Instytut Metalurgii Żelaza (The In-
stitute for Ferrous Metallurgy) is to conduct research 
and development works, prepare expert opinions as 
well as to render research, consulting and training 
and analytical services in favour of steel manufactu-
rers, steel users and institutions, in that public institu-
tions, related to the iron and steel industry.
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1.3. Zakres działalności podstawowej
Działalność naukowo-badawcza Instytutu ma w zde-
cydowanej większości charakter badań stosowanych, 
których wyniki są wdrażane lub wykorzystywane 
w gospodarce. Część badań ma charakter podstawo-
wy (poznawczy) i obejmuje m.in. perspektywiczne 
kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdro-
żeniowej Instytutu. Kierunki perspektywiczne są 
ukierunkowane na opracowanie materiałów i tech-
nologii innowacyjnych w skali co najmniej krajo-
wej. Badania poznawcze prowadzone są przeważnie 
jako wyprzedzające w stosunku do zamierzonych 
prac utylitarnych i pozwalają na wstępne uzyskanie 
rozeznania, co do celowości podejmowania tematu 
o znaczeniu praktycznym i szans na jego rozwiąza-
nie. Służą one również rozwojowi naukowemu kadry 
Instytutu oraz rozwojowi metodyk badawczych sto-
sowanych w Instytucie.
Prace i usługi badawcze wykonywane przez Instytut 
pokrywają następujące obszary:

Rozwój i doskonalenie stali i stopów konstrukcyj- ■

nych; projektowanie składu chemicznego i struk-
tury wewnętrznej materiału pod kątem uzyskania 
wymaganych właściwości wyrobu
Rozwój i wdrażanie do produkcji nowych asorty- ■

mentów oraz doskonalenie jakości już produkowa-
nych półwyrobów i wyrobów hutniczych
Opracowywanie technologii zaawansowanego  ■

przetwórstwa i sposobów dostosowania właściwo-
ści wyrobów do wymagań odbiorców
Badania procesów technologicznych, w tym bada- ■

nia prowadzone zaawansowanymi metodami sy-
mulacji fi zycznej i numerycznej
Rozwój i wdrażanie nowych i ulepszonych techno- ■

logii hutniczych w zakresie:
procesów surowcowych, obejmujących produk- –
cję surówki, stali i żelazostopów,
procesów ciągłego i konwencjonalnego odlewa- –
nia stali
procesów kształtowania plastycznego na gorą- –
co wyrobów hutniczych (walcowania wyrobów 
długich i płaskich, kucia matrycowego i swo-
bodnego)
procesów przeróbki plastycznej na zimno –
procesów obróbki cieplnej, (w tym obróbki  –
bezpośrednio z ciepła przeróbki plastycznej na 
gorąco) i procesów wykańczania wyrobów sta-
lowych

Opracowywanie i wdrażanie technologii utylizacji  ■

odpadów, oczyszczania ścieków, odpylania gazów 
odciągowych, recyklingu pyłów i szlamów w za-
kładach hutniczych

1.3. The scope of core activity
Scientifi c and research activity of the Institute is mo-
stly of the nature of the applied research, the result 
of which is implemented or utilized in the economy. 
Partially, the research is of the basic nature (cogni-
tive) and covers prospective directions of scientifi c, 
development and implementation activity of the In-
stitute. Prospective directions are directed towards 
development of materials and technologies innovati-
ve on at least national scale.
Cognitive research is carried out mostly prior to the 
intended utilitarian works and makes it possible to 
obtain initial understanding as to purposefulness of 
dealing with practical issue and problem solution are 
concerned. It also contributes to scientifi c develop-
ment of the Institute personnel as well as develop-
ment of research methodologies applied in the Insti-
tute.
Research works and services executed by the Institu-
te cover the following fi elds

Development and improvement of steel and con- ■

struction alloys; developing chemical composition 
and designing internal structure of material from 
the point of view of the required properties of pro-
duct 
Development and implementation of new product  ■

ranges and improvement of quality of the manufac-
tured semi-products and steel products
Development of technology of advanced proces- ■

sing and manners of products’ properties adjust-
ment to the requirements of consumers 
Investigation of technological processes including  ■

research carried out by means of advanced methods 
of physical and numerical simulation 
Development and implementation of new and im- ■

proved metallurgical technologies in scope of:
primary processes, including hot metal, steel  –
and ferroalloys production
continuous and conventional steel casting –
steel products hot forming (long and fl at pro- –
ducts rolling, die forging and open-die forging)
cold working –
heat treatment of steel products (including direct  –
treatment using the heat of hot working) and fi -
nishing of steel products

Development and implementation of the technolo- ■

gies of: waste recycling, sewage treatment, dedu-
sting of waste gases, recycling of dusts and sludge 
in steel plants



5

INSTYTUT  METALURGII  ŻELAZA  IM.  STANISŁAWA  STASZICA 
SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI ZA  ROK  2014    ANNUAL  REPORT  2014

Badanie składu chemicznego, właściwości i struk- ■

tury materiałów, wykonywanie ekspertyz mate-
riałowych, w tym: badań wyrobów na zgodność 
z normami oraz analiz wad wyrobów stalowych 
Diagnostyczne badania materiałowe części ci- ■

śnieniowej urządzeń energetycznych pracujących 
w warunkach pełzania w celu dopuszczenia do 
dalszej eksploatacji.

Działalność doradcza Instytutu obejmuje:
Doradztwo naukowe w zakresie metodyki badań,  ■

w tym szczególnie badań materiałowych oraz ana-
lizy i interpretacji wyników badań
Doradztwo techniczne w zakresie doboru urządzeń  ■

i agregatów dla potrzeb przemysłu hutniczego 
i przetwórstwa
Doradztwo techniczne w zakresie doboru stali  ■

(i częściowo innych materiałów) do różnych zasto-
sowań użytkowych
Doradztwo gospodarcze obejmujące: analizy ma- ■

kroekonomiczne, analizy marketingowe, analizy 
fi nansowe, analizy strategiczne, planowanie i oce-
nę efektywności przedsięwzięć gospodarczych, 
monitorowanie i analizę realizacji programów 
restrukturyzacyjnych.

Examination of chemical composition, properties  ■

and structure of materials, expert assessments of 
materials, including: tests of products for their 
compliance with standards and analyses of steel 
products’ defects
Diagnostic material tests of pressure parts of po- ■

wer engineering equipment operating in creep con-
ditions for the purpose of permitting their further 
operations 

Consulting activity of the Institute includes:
Scientifi c consultancy in scope of research metho- ■

dology, in particular material tests and analysis and 
interpretation of tests results 
Technical consultancy in scope of selection of equ- ■

ipment and units for steel manufacturing and steel 
processing 
Technical consultancy in scope of selection of  ■

steel (and to some extent other materials) for vario-
us practical applications 
Business consultancy including: macroeconomic  ■

analyses, marketing studies, fi nancial analyses, 
strategic analyses, planning and assessment of ef-
fi ciency of business undertakings, monitoring and 
analysis of implementation of the restructuring 
programmes

1.4. Category of the entity
As a result of comprehensive assessment of research 
entities, conducted in 2013, pursuant to Art 44, 
Clause 2 of the Act of April 30, 2010 on principles of 
science fi nancing as well as Disposition of the Min-
ister of Science and Higher Education dated July 13, 
2012 on criteria and manner of granting the research 
category to the scientifi c institutions, the Institute 
was granted A category (Decision no. 275/KAT/2013 
of the Minister of Science and Higher Education of 
October 24, 2013).

1.5. Organization structure
As of December 31, 2014 organization structure of 
the Institute was as follows: 
Institute Director 

– Adam Schwedler, Dr. Eng. 
Deputy Director for Scientifi c Affairs 

– Józef Paduch, Prof. Dr. Hab.
Chief Accountant 

– Klaudia Pocwa, MSc.
Proxy for Institute’s Promotion  

– Tadeusz Bołd, Prof. Dr.

1.5. Struktura organizacyjna
Według stanu na 31.12.2014 struktura organizacyjna 
Instytutu przedstawiała się następująco: 
Dyrektor Instytutu 

– dr inż. Adam Schwedler 
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych 

– prof. dr hab. Józef Paduch
Główny Księgowy 

– mgr Klaudia Pocwa
Pełnomocnik Dyrektora ds. Promocji Instytutu

– prof. dr Tadeusz Bołd

1.4. Kategoria jednostki
W wyniku kompleksowej oceny jednostek nauko-
wych, przeprowadzonej w roku 2013, na podstawie 
art. 44, ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2010 r. o zasadach fi nansowania nauki oraz Roz-
porządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania kategorii naukowej jednostkom nauko-
wym Instytut uzyskał kategorię A (Decyzji nr 275/
KAT/2013 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 24 października 2013 roku).
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Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Zarządzania
– dr hab. Jerzy Wiedermann, prof. nzw.

Zakład Analiz Ekonomicznych (BA) 
– dr hab. inż. Wojciech Szulc

Zakład Chemii Analitycznej (BC)
– dr Grażyna Stankiewicz

Zakład Badań Materiałów dla Energetyki (BE)
– dr hab. inż. Janusz Dobrzański, prof. nzw.

Zakład Badań Właściwości i Struktury 
Materiałów (BL)
– dr hab. Jerzy Wiedermann, prof. nzw.

Zakład Badań Procesów Surowcowych (BS)
– dr hab. inż. Marian Niesler, prof. nzw.

Zakład Symulacji Procesów Technologicznych (BT)
– prof. dr hab. Roman Kuziak

Zakład Technologii Wytwarzania 
i Aplikacji Wyrobów (BW)
– dr hab. inż. Bogdan Garbarz, prof. nzw.

Dział Księgowo-Finansowy (DF)
– mgr Klaudia Pocwa

Dział Gospodarczy (DG)
– inż. Jacek Ciepliński

Komórka Informatyczna (DI)
– dr Jacek Loska

Dział Spraw Personalnych i Płac (DK)
– Małgorzata Makola

Dział Zarządzania i Informacji (DZ)
– mgr Elżbieta Lamch

Inspektor BHP
– mgr Jakub Majewski

Radca Prawny
– dr Grzegorz Gorczyński

Proxy for Management Systems
– Jerzy Wiedermann, Dr. Hab., 
   Prof. at the Institute
Department of Business Consulting (BA)
– Wojciech Szulc, Dr. Hab. Eng.
Department of Analytical Chemistry (BC)
– Grażyna Stankiewicz, Dr.
Department of Materials for Power Engineering 
(BE)
– Janusz Dobrzański, Dr. Eng., Prof. at the Institute
Department of Investigations of Properties and 
Structure of Materials (BL)
– Jerzy Wiedermann, Dr. Hab. Eng., 
   Prof. at the Institute
Department of Primary Processes (BS) 
– Marian Niesler, Dr. Hab. Eng., 
   Prof. at the Institute
Department of Process Simulation (BT)
– Roman Kuziak, Prof. Dr. Hab.
Department of Manufacturing Technology 
and Applicaton of Products (BW) 
– Bogdan Garbarz, Dr. Hab. Eng., 
   Prof. at the Institute
Accounting and Finance Dept. (DF)
– Klaudia Pocwa, MSc.
Maintenance Dept. (DG)
– Jacek Ciepliński, Eng.
IT Unit (DI)
– Jacek Loska, Dr.
HR and Payroll Dept. (DK)
– Małgorzata Makola
Management and Information Dept. (DZ)
– Elżbieta Lamch, MSc.
Health and Safety Inspector
– Jakub Majewski, MSc.
Legal Attorney
– Grzegorz Gorczyński, Dr.

1.6. Scientifi c Council
Three meetings of the Scientifi c Council of Instytut 
Metalurgii Żelaza (The Institute for Ferrous Metal-
lurgy) took place in 2014. 
The fi rst meeting was held on March 19. During the 
meeting the Council assessed the fi nancial statement 
and report on the Institute’s core activity in 2013. 
Moreover, the Council assessed plan of the Institute’s 
research activities and development works directions 
for 2014. During the meeting the Council presented 
update of the prospective directions of scientifi c, 

1.6. Rada Naukowa
W roku 2014 odbyły się trzy posiedzenia Rady Na-
ukowej Instytutu Metalurgii Żelaza. 
Pierwsze posiedzenie odbyło się 19 marca. W trakcie 
posiedzenia Rada zaopiniowała sprawozdanie fi nan-
sowe oraz sprawozdanie z działalności Instytutu za 
rok 2013. Ponadto Rada zaopiniowała kierunkowy 
plan tematyczny badań naukowych i prac rozwojo-
wych Instytutu w roku 2014. Na posiedzeniu Rada 
zaopiniowała zaktualizowane perspektywiczne kie-
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runki działalności naukowej, rozwojowej i wdroże-
niowej Instytutu. 
W dniu 25 czerwca odbyło się drugie posiedzenie 
Rady Naukowej. W trakcie posiedzenia Rady za-
opiniowano wniosek o przyznanie środków fi nanso-
wych na działalność statutową Instytutu na rok 2015. 
Rada zaopiniowała także sprawozdanie Zespołu ds. 
Rozwoju Kadry z zakończonej oceny kadry nauko-
wej Instytutu: samodzielnych pracowników nauko-
wych za lata 2010–2013 oraz adiunktów, asysten-
tów i pracowników badawczo-technicznych za lata 
2012-2013. Omówiono inicjatywę i formę organiza-
cji III Otwartego Seminarium w roku 2015 z okazji 
70-lecia Instytutu. 
Trzecie posiedzenie Rady odbyło się 11 grudnia. 
Pierwsza część posiedzenia miała charakter otwarty 
dla pracowników Instytutu, w której Dyrektor Insty-
tutu przedstawił informacje na temat wynagrodzeń 
i sytuacji fi nansowej oraz obchodów 70-lecia w roku 
2015. W trakcie posiedzenia Rada podjęła uchwa-
łę w przedmiocie zaopiniowania planu fi nansowe-
go Instytutu na rok 2015. Następnie zaopiniowano 
„Regulamin zarządzania prawami autorskimi i pra-
wami pokrewnymi oraz prawami własności przemy-
słowej i zasad komercjalizacji wyników badań nauko-
wych i prac rozwojowych”. Podjęto także uchwały 
w przedmiocie zaopiniowania zmian w Regulaminie 
Organizacyjnym Instytutu. 
Poza wymienionymi opiniami w formie uchwał Rady 
jej działalność obejmowała: 

opiniowanie wniosków personalnych dotyczących  –
zatrudnienia na stanowiskach naukowych i badaw-
czo-technicznych w Instytucie oraz 
bieżącą ocenę realizacji planu działalności podsta- –
wowej Instytutu w roku 2014. 

development and implementation activity of the In-
stitute. 
The second meeting of the Scientifi c Council of the 
Institute was held on June 25, 2014. During the meet-
ing the Council assessed the application concerning 
granting of the funds for statutory activity of the In-
stitute in 2015. The Council also assessed the report 
of the Team for HR Development on the completed 
assessment of the scientifi c staff of the Institute: inde-
pendent research employees for the years 2010–2013 
as well as adjuncts, assistants as well as research and 
technical employees for the years 2010–2013. The 
initiative as well as form of organization of III Open 
Seminar to celebrate 70th Anniversary of the Institute 
in 2015 was discussed. 

Third meeting of the Council was held on December 
11th. The fi rst part of the meeting was open to em-
ployees of the Institute; the Institute Director presen-
ted information on salaries and fi nancial situation as 
well as celebration of the 70th Anniversary in 2015. 
During the meeting, the Council passed a resolution 
on approval of the fi nancial plan of the Institute for 
2015. Subsequently, the Council assessed “Regula-
tions on management of copyright and neighbouring 
rights as well as industrial property rights and prin-
ciples of commercialization of the results of research 
and development works”. Resolutions were also pas-
sed on assessment of the changes to Organizational 
By-Laws of the Institute.
Apart from the above resolution and opinions the 
scope of the Council’s activity included:

assessment of personnel applications concerning  –
hiring for scientifi c as well as research and techni-
cal positions as well as 
ongoing assessment of the Institute’s core activity  –
plan realization in 2014

1.7. Personnel
As of 31.12.2014, the number of employees of the In-
stitute (in full time equivalents) was 110. In that 107 
full time employees and 5 part time employees. 

Structure of employment was as follows: 

1.7. Kadra
Na dzień 31.12.2014 r. liczba zatrudnionych w IMŻ 
w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 110 pracow-
ników. W pełnym wymiarze godzin zatrudnionych 
było 107 pracowników a w niepełnym wymiarze – 
5 pracowników. 

Struktura zatrudnienia była następująca: 
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Kategoria pracowników ■ Employee category
Liczba 

pracowników ■ 
No. of employees

Pracownicy naukowi, w tym na stanowiskach ■ 
Research workers, in that on the position of: 42

Profesora zwyczajnego ■ Full professor
   w tym z tytułem naukowym profesora ■ in that with scientifi c title of professor

3
3

Profesora nadzwyczajnego, ■ Associate professor at the Institute
   w tym ze stopniem naukowym doktora habilitowanego ■ in that with 
   ”dr habilitowany” title (habilitation)

4

4
Adiunkta ■ Adjunct
w tym ■ in that:
   ze stopniem naukowym doktora habilitowanego ■ with ”dr habilitowany” title 
   (habilitation)
   ze stopniem naukowym doktora ■ with PhD title

24

3
21

Asystenta ■ Assistant
   w tym ze stopniem naukowym doktora ■ in that with PhD title

11
3

Pracownicy badawczo-techniczni ■ Research and technical employees 9
Pracownicy inżynieryjno-techniczni ■ Engineering and technical employees
   w tym ze stopniem naukowym doktora ■ with PhD title

26
1

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni ■ Administrative employees 
and economists 
   w tym ze stopniem naukowym doktora ■ in that with PhD title

23

3
Pracownicy obsługi i inni ■ Maintenance employees and others 12
Łączna liczba pracowników z wyższym wykształceniem ■ Total number 
of employees with higher education 74

W roku 2014 trzech pracowników Instytutu uzyskało 
stopień naukowy doktora habilitowanego.
W roku 2014 stan zatrudnienia w Instytucie, w prze-
liczeniu na pełne etaty, zmniejszył się w stosunku do 
roku poprzedniego o 9 osób. 

In 2014 three employees of the Institute obtained 
postdoctoral degree of ”doktor habilitowany”.
In 2014 employment level at the institute (in full time 
equivalent) decreased as compared to previous year 
by 9 persons. 

Kwalifi kacje kady na dzień 31.12.2014 roku ■ Qualifi cations of the personenel as of 31.12.2014

Pracownicy z tytułem profesora / Full professor

Pracownicy ze stopniem naukowym doktora 
habilitowanego / Employees with the 
”dr habilitowany”   le (habilita  on)
Pracownicy ze stopniem naukowym doktora / 
Employees with a doctor/s degree

Pozostali pracownicy z wykształceniem wyższym / 
Other employees with the higher educa  on

Inni / Others
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1.8. Majątek i fi nanse

Aktywa
Wartość aktywów Instytutu na dzień 31.12.2014 roku 
wyniosła 95.025.034,70 zł, w tym wartość środków 
trwałych 51.257.207,82 zł. 
Wartość brutto środków trwałych znajdujących się 
w posiadaniu Instytutu w dniu 31.12.2014 r. wy-
niosła 98.709.339,43 zł, a wartość ich umorzenia 
51.646.778,61 zł, co stanowi 52,32%.

Wyniki fi nansowe w roku 2014
Zgodnie z danymi ze sprawozdania fi nansowego 
Instytutu za rok 2014:

przychody Instytutu wyniosły łącznie  ■

 19 518 028,24 zł 
koszty działalności Instytutu wyniosły ■

 18 209 514,69 zł
wynik fi nansowy – zysk netto wyniósł ■

 1 308 513,55 zł
Wszystkie powyższe wartości były niższe niż w roku 
poprzednim. Przychody o ok. 2,9 mln zł, koszty o ok. 
2,3 mln zł, a zysk o ok. 0,7 mln zł.

1.8. Assets and fi nance

Assets
The value of the Institute’s assets as of December 31, 
2014 was PLN 95 025 034.70, in that the value of 
fi xed assets PLN 51 257 207.82. 
Gross value of fi xed assets owned by the Institute 
as of December 31, 2014 was PLN 98 709 339.43, 
while depreciation thereof was PLN 51 646 778.61 
which accounts for 52.32%.

Financial results in 2014
According to data presented in the fi nancial statement 
of the Institute for 2014:

Revenues of the Institute amounted in total to    ■

 PLN 19 518 028.24
Cost of the Institute’s activity amounted to     ■

 PLN 18 209 514.69
Financial result – net profi t amounted to   ■

 PLN 1 308 513.55
All the above fi gures were lower than in the previous 
year. Revenues were lower by ca. PLN 2.9 million, 
and the cost by ca. PLN 2.3 million, while profi t was 
lower by ca. PLN 0.7 million.

Liabilities and fi nancial liquidity
The Institute does not have any long-term liabilities.
Short-term liabilities on account of supplies and se-
rvices amounted to PLN 293 506.03 as on December 
31, 2014 and were entirely settled within due dates.

Struktura zatrudnienia w Instytucie w latach 2010–2014 w przeliczeniu na pełne etaty ■ 
Employment structure in the Institute in the period 2010–2014, no. of FTEs

zatrudnienie całkowite 
w przeliczeniu na pełne etaty / 
total employment (no. of FTEs)

zatrudnienie w komórkach 
badawczych / employment in 
research Units

zatrudnienie w komórkach 
administracyjnych i technicznych 
/ employment in administra  on 
and technical Units

Zobowiązania i płynność fi nansowa
Instytut nie posiada zobowiązań długoterminowych.
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw 
i usług wynosiły na dzień 31.12.2014 r. 293.506,03 
zł i zostały uregulowane w całości w należnych ter-
minach.
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Instytut nie zaciąga pożyczek i nie korzysta z kredy-
tów.
Nie występują zabezpieczenia na majątku Instytutu.
Płynność fi nansowa Instytutu nie jest zagrożona; 
wskaźniki płynności (I do III) mieszczą się w prze-
dziale od 16,4 do 18,7.
Pełna informacja dotycząca fi nansów Instytutu w roku 
2014 zawarta jest w sprawozdaniu fi nansowym.

1.9. Nieruchomości
Przez blisko 10 lat Instytut realizował program racjo-
nalizacji zagospodarowania posiadanych nierucho-
mości. Miał on na celu zlokalizowanie działalności 
Instytutu w dwóch budynkach: A i T oraz w halach 
i opróżnienie budynku L. Dzięki temu, metraż po-
mieszczeń, nadmierny w stosunku do obecnych 
potrzeb Instytutu, miał zostać skupiony w jednym 
budynku, co pozwoliłoby, w pierwszym etapie, na 
uzyskanie oszczędności dzięki wyłączeniu tego bu-
dynku z eksploatacji, a następnie na podjęcie pró-
by wyłączenia go z ogólnej gospodarki Instytutu 
w sposób dla Instytutu najkorzystniejszy. Realizacja 
programu wymagała wykonania poważnych przed-
sięwzięć budowlanych mających na celu adaptację 
i modernizację budynku T i hal, stosownie do potrzeb 
przenoszonych tam zakładów badawczych i ich labo-
ratoriów. W roku zakończono ostatnie z tych przed-
sięwzięć. Były nimi:

Lp. 
■ 

Item
Przedsięwzięcie ■ Undertaking Wartość netto zł 

■ Net value PLN

1
Modernizacja hali 5 i części hali 9 na potrzeby laboratoriów Zakładu Chemii 
Analitycznej ■ Modernization of bay no.5 and part of bay no. 9 for the needs of 
Analytical Chemistry Dept.

2.623.253,38

2
Modernizacja pomieszczeń dla Zakładu Symulacji Procesów Technologicznych 
BT na parterze i I piętrze w budynku T ■ Modernization of rooms for Depart-
ment of Process Simulation BT on the ground fl oor and 1st fl oor in T building

1.703.459,02

3
Zaprojektowanie i wykonanie przewiązki komunikacyjnej pomiędzy budynka-
mi A i T ■ Designing and construction of connection passage between A and T 
buildings

828.663,86

4

Zaprojektowanie i wykonanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7 i łączącego 
korytarz budynku T i drogę pomiędzy halami. ■ Designing and construction of 
connection passage along Bay no. 7, connecting corridor of T building and the 
way between bays.

207.852,31

The Institute does not raise loans and does not benefi t 
from credits.
Assets of the Institute are not encumbered with any 
security.
Financial liquidity of the Institute is not at risk; liqu-
idity ratios (I to III) range from 16.4 to 18.7.
Comprehensive information on fi nances of the Insti-
tute in 2014 is presented in the fi nancial statement.

1.9. Real Estate
For almost ten years, the Institute realized the pro-
gramme of optimization of its real estate utilization. 
It was aimed at location of the Institute’s operations in 
two buildings: A and T and in the bays and emptying 
of L buildings. Owing to that, offi ce space, extensive 
in relation to the present needs of the Institute, was 
to be focused in one building, which would allow, at 
fi rst stage to achieve savings owing to closure of the 
building, and subsequently to make attempts to exc-
lude the building from the Institute’s management, 
in the manner which would be the most favourable 
for the Institute. Completion of the programme requ-
ired execution of serious construction tasks aimed at 
adaptation and modernization of T building and bays, 
adequately to the needs of research departments and 
laboratories transferred to these buildings. Last of the 
concerned undertakings was completed in 2014. The-
se included:
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Ich wykonanie umożliwiło ostateczne opróżnie-
nie budynku L. Zakłady badawcze Instytutu zosta-
ły przeniesione do nowocześnie wyremontowanych 
i umeblowanych pomieszczeń, a ich laboratoria 
zlokalizowane w halach, na poziomie gruntu, z ła-
twym dostępem z zewnątrz. Uzyskano jednocześnie 
zwartą lokalizację pomieszczeń wykorzystywanych 
dla działalności Instytutu w dwóch budynka połączo-
nych przewiązką i przyległych halach.

Completion thereof made it possible to fi nalize emp-
tying of L building. Research Departments of the 
Institute have been transferred to modern, renovated 
and furnished rooms and their laboratories located 
in bays at the groundfl oor with easy access from 
the outside. In this manner compact location of the 
rooms used for activity of the Institute was achieved 
– in two buildings connected by passage as well as 
adjacent bays. 

Nowe pomieszczenia Zakładu Chemii Analitycznej ■ New rooms of Analytical Chemistry Dept

Przewiązka komunikacyjna pomiędzy budynkami A i T ■ Connection passage between 
A and T buildings 
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2. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA 
INSTYTUTU

2.1. Informacja ogólna
W roku 2014 Instytut realizował łącznie ponad 1430 
zadań o charakterze:

prac naukowo-badawczych lub badawczo-rozwo- ■

jowych,
usług w zakresie badań i analiz technicznych oraz ■

projektów w zakresie doradztwa. ■

Zakończonych zostało 1417 z tych zadań.
Zadania te realizowane były w formie:

prac badawczych, ekspertyz i analiz zleconych  ■

przez podmioty gospodarcze lub inne organizacje, 
fi nansowanych w całości przez zleceniodawców 
(zwanych dalej „sprzedażą bezpośrednią”),
projektów europejskich, fi nansowanych z funduszy  ■

unijnych przeznaczonych na badania naukowe,
projektów rozwojowych oraz projektów w ramach  ■

przedsięwzięć IniTech i InnoTech fi nansowanych 
w całości ze środków budżetu państwa przezna-
czonych na naukę (NCBiR),

2. CORE ACTIVITY 
OF THE INSTITUTE

2.1. General information
In 2014 the Institute was carrying out over 1430 un-
dertakings including:

scientifi c and research or R&D works, ■

services in scope of technical tests and analyses,  ■

consulting projects. ■

1417 of the said undertakings were completed.
The undertakings were realized in form of:

research works, expert opinions and analyses or- ■

dered by business entities or public institutions, fi -
nanced entirely by the customers (further referred 
to as ”direct sales”), 
European projects fi nanced with EU funds alloca- ■

ted for scientifi c research,
development projects and projects under IniTech  ■

and InnoTech, fi nanced entirely with state budget 
funds allocated for science (The National Centre 
for Research and Development),

Instytut Metalurgii Żelaza nieruchomości ■ real estate

nieruchomości wykorzysytwane do działalności Instytutu / real estate used in the ac  vi  es of the Ins  tute

nieruchomości przeznaczone do wydzielenia z gospodarki Instytutu / real estate to be separated 
from the Ins  tutes assets
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projektów badawczych własnych fi nansowanych  ■

w całości ze środków budżetu państwa przezna-
czonych na naukę (NCN),
prac badawczych statutowych, fi nansowanych  ■

w całości z dotacji podmiotowej przeznaczonej na 
fi nansowanie działalności statutowej Instytutu,
prac badawczych własnych fi nansowane z Fundu- ■

szu Badań Własnych Instytutu.
Dane liczbowe dotyczące tych przedsięwzięć zesta-
wione są poniżej:

internal research projects fi nanced entirely with  ■

state budget funds allocated for science (The Na-
tional Science Centre),
research statutory works fi nanced with subject sub- ■

sidy allocated for fi nancing the statutory activity of 
the Institute,
research projects fi nanced from the Internal Rese- ■

arch Fund of the Institute

Data on the above projects is presented below:

Rodzaj pracy ■ Type of work

Liczba pozycji ■ 
Number of projects

Wartość 
przychodów 
w roku 2014, 

zł ■ 
2014 revenues, 

PLN

realizo- 
wanych 
■ under 

execution

zakoń-
czonych ■ 
completed

B, N – sprzedaż bezpośrednia – prace badawcze, ekspertyzy 
i analizy zlecone przez podmioty gospodarcze lub instytu-
cje publiczne (w tym drobne ekspertyzy i analizy) ■ direct 
sales – research works, expert opinions and analyses ordered 
by business entities or public institutions (including minor 
expert opinions and analyses)

1338

(1273)

1334

(1273)
5 245 977

PB – projekty fi nansowane z Programu Badań Stosowanych 
■ projects funded from the Applied Research Programme 41) 0 1 350 384

PE – projekty fi nansowane ze środków Unii Europejskiej 
przeznaczonych na naukę, łącznie z dofi nansowaniem z bu-
dżetu krajowego ■ EU funded project; funds allocated for 
science, in that state budget subsidies

2 1 1 192 363

PI – projekty fi nansowane przez Narodowe Centrum Ba-
dań i Rozwoju (IniTech, INNOTECH) ■ projects fi nanced 
by the National Centre for Research and Development 
(IniTech, INNOTECH)

41) 0 1 214 018

PW – projekty badawcze – własne (NCN) ■ research projects 
– internal (The National Science Centre) 11) 0 170 000

S0 – prace badawcze – statutowe, fi nansowane z dotacji pod-
miotowej, w tym dotacja na utrzymanie specjalnego urządze-
nia badawczego ■ research projects – statutory, fi nanced with 
individual subsidy granted to the entity, (in that SU – subsidy 
for maintenance of special research equipment)

26
(3)

23
(1)

5 008 778

SW – prace badawcze fi nansowane z Funduszu Badań Wła-
snych Instytutu ■ research projects fi nanced with the Insti-
tute’s Internal Research Fund

25 19 3 220 369

Inne ■ Other 40 364

Uwagi ■ Notes:
1) W roku 2014 w ramach prowadzonych w Instytucie projektów, własnych, IniTech, Innotech i Programu Badań Stoso-

wanych zrealizowano 41 zadań lub etapów podlegające odrębnym odbiorom. ■ In 2014 amongst the internal, IniTech, 
InnoTech and Applied Research Programme projects realized in the Institute, 41of the undertakings or stages realized 
were subject to separate acceptance procedures.
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2.2. Omówienie merytoryczne
W niniejszym podrozdziale przedstawiono omówie-
nie poszczególnych rodzajów projektów badawczych 
i ważniejszych usług zleconych przez podmioty go-
spodarcze lub inne organizacje, realizowanych w In-
stytucie w 2014 roku. Pełna lista tych projektów zo-
stała przedstawiona w Załączniku nr 1.

2.2. Description
The present sub-chapter presents description of par-
ticular types of research projects and major services 
ordered by business entities or other institutions, 
rea-lized in the Institute in 2014. Complete listing of 
these projects is presented in the Enclosure no. 1. 

Sprzedaż bezpośrednia / Direct sales

Projekty fi nansowane ze środków publicznych / 
Projects fi nanced from public funds

Projekty fi nansowane z dotacji na działalność statutową / 
Projects fi nanced from subsidy for statutory ac  vity  

Projekty fi nansowane z Funduszu Badań Własnych / 
Projects fi nanced from Internal Research Fund

2.2.1. Sprzedaż bezpośrednia – prace badawcze, 
ekspertyzy i analizy zlecone bezpośrednio 
przez podmioty gospodarcze i inne 
organizacje 

Prace badawcze (B)
Na zlecenie podmiotów gospodarczych lub innych 
instytucji zrealizowano ponad 30 znaczących projek-
tów o charakterze badawczym, których wyniki zosta-
ły lub zostaną wykorzystane  przez zleceniodawców. 
Badania na rzecz hutnictwa realizowano w głównej 
mierze na zlecenie spółek koncernu ArcelorMittal. 
Były to testy spiekania rud i koncentratów dla Ar-
celorMittal Maizieres Research & Development oraz 
ArcelorMittal Ostrava a.s. Dla AMPoland zrealizo-
wano również pracę badawczą dotyczącą ogranicze-
nia naprężeń w szynach kolejowych.  
Instytut utrzymuje wieloletnią współpracę z Swiss 
Steel AG, dla której to spółki w 2014 roku realizo-
wano kolejny projekt dotyczący rozwoju nowych 
wysokowytrzymałych stali wielofazowych dla mo-
toryzacji. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2014 roku wyko-
nano znaczącą liczbę projektów, obejmujących bada-
nia materiałowe elementów urządzeń ciśnieniowych, 
pracujących w warunkach pełzania. Badania te wy-
konano w głównej mierze na zlecenie następujących 

2.2.1. Direct sales – research works, expert 
opinions and analyses ordered directly 
by business entities or other 
organizations 

Research works (B)
Over 30 major research projects, the results of which 
have been or will be used by the Ordering Parties 
have been commissioned by the business entities or 
other institutions were realized in the Institute.
Research in favour of the steel industry was realized 
mainly at the request of ArcelorMittal Companies. 
These were tests of ores and concentrates sintering 
for ArcelorMittal Maizieres Research & Develop-
ment and ArcelorMittal Ostrava a.s. Research work 
concerning reduction of stress in rails was executed 
for AM Poland
The Institute has been cooperating for many years 
with Swiss Steel AG, the following project concer-
ning high-strength complex-phase steels for automo-
tive industry was realized in 2014 for this company. 
Similarly to previous years, in 2014 numerous pro-
jects were completed which covered material tests of 
parts of pressure equipment operating in creep con-
ditions. These tests were realized mainly for the fol-
lowing entities –Rafako S.A., Zakład Armatury Che-

Struktura przychodów instytutu za rok 2014 ■ Structure of the Institute’s revenues in 2014
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podmiotów: Rafako S.A., Zakład Armatury Chemar,  
PAK Serwis Sp. z o.o., Enea Wytwarzanie S.A., 
Tedspaw Sp. z o.o., Pro Novum Sp. z o.o., Zakłady 
Remontowe Energetyki Katowice S.A., Energopro-
jekt-Katowice” S.A. Wyniki badań około 40 różnych 
obiektów energetycznych stanowiły podstawę do 
oceny stanu technicznego badanych urządzeń i decy-
zji odnoszących się do ich dalszej eksploatacji. 
Na rzecz przedsiębiorców z innych sektorów prze-
mysłu wykonano m.in.: opracowanie technologii 
wytapiania i wytworzenie prętów stali wysokostopo-
wych na wzorce  dla MBH Analytical Ltd Holland 
House, badania struktury warstw naborowanych dla 
WSK PZL – Rzeszów S.A.
Znaczącą pozycję w omawianej grupie projektów 
zajmują prace B+R zrealizowane we współpracy 
z jednostkami naukowymi w kraju. Były to m.in. 
badania możliwości zastosowania wytypowanych 
materiałów węglonośnych w procesie szybowym 
wytopu kamienia miedziowego w skali półtechnicz-
nej oraz badania wytrzymałościowe stali FB2 dla 
Politechniki Śląskiej, badania podwójnego odkształ-
cenia i relaksacji naprężeń na symulatorze fi zycznym 
Gleeble 3800 dla Akademii Górniczo-Hutniczej, 
a także opracowanie parametrów obróbki cieplnej 
i wykonanie eksperymentalnych arkuszy blach ze 
stali o strukturze nanokrystalicznej dla Wojskowego 
Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej.

mar, PAK Serwis Sp.z o.o., Enea Wytwarzanie S.A., 
Tedspaw Sp.z o.o., Pro Novum Sp.z o.o., Zakłady 
Remontowe Energetyki Katowice S.A., Energopro-
jekt-Katowice” S.A. Results of material tests of ca. 
40 various power engineering facilities constituted 
a basis for assessment of technical condition of the 
examined equipment and decisions concerning fur-
ther operations thereof.
The following types of research were realized in fa-
vour of entrepreneurs representing other industry sec-
tors: development of the technology of melting and 
manufacturing high alloy steel bars for specimens for 
MBH Analytical Ltd Holland House, examinations 
of the structure of boronized layers for WSK PZL – 
Rzeszów S.A.
A signifi cant part in the said group of projects is con-
stituted by R&D works realized in cooperation with 
domestic scientifi c institutions. These included, inter 
alia, tests of the possibility of application of the se-
lected carboniferous materials in shaft process of cop-
per mattes melting on semi-industrial scale, as well as 
strength tests of FB2 steel for the Silesian University 
of Technology (Politechnika Śląska), examinations 
of double strain and relaxation of stress on physi-
cal simulator Gleeble 3800 for AGH University of 
Science and Technology (Akademia Górniczo-Hut-
nicza) and development of the parameters of heat 
treatment and production of experimental nanocrys-
talline steel sheets for Wojskowy Instytut Techniki 
Pancernej i Samochodowej.

Badania i analizy techniczne (N)
W ramach prowadzonych w roku 2014 badań i analiz 
technicznych wykonano na zlecenie różnych pod-
miotów, najczęściej producentów i użytkowników 
wyrobów stalowych, około 1400 drobnych usług. 
Większość tych usług dotyczyła analiz składu che-
micznego i fazowego oraz badania powierzchni, 
struktury wewnętrznej i właściwości materiałów 
i wyrobów, wykonanych metodami:

instrumentalnej i klasycznej analizy chemicznej,  ■

makro- i mikroskopowych badań metalografi cz- ■

nych,
analizy dyfraktometrycznej, ■

mikroanalizy rentgenowskiej, ■

pomiarów właściwości mechanicznych. ■

Ponadto w ramach badań i analiz technicznych pro-
wadzono:

laboratoryjne analizy symulacyjne, przy wykorzy- ■

staniu symulatora Gleeble i dylatometru, dotyczące 
procesów wytwarzania lub przetwórstwa różnych 
materiałów, 

Technical examinations and analyses (N)
Within the technical examinations and analyses carried 
out in 2014 almost 1400 minor services were comple-
ted upon the order of various entities, mostly produ-
cers and consumers of steel products. Majority of the 
said services pertained to analyses and tests of chemi-
cal and phase composition, as well as examinations of 
surface, internal structure, properties of materials and 
products completed with the following methods:

instrumental and classical chemical analysis ■

macro- and microscopic metallographic tests ■

diffractometer analysis ■

X-ray microanalysis ■

tests of mechanical properties ■

Moreover, within the technical examinations and 
analyses the following were carried out: 

laboratory simulation analyses (by means of Gle- ■

eble simulator and dilatometer) related to the pro-
cesses of manufacturing or processing of various 
materials, 
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pomiary termowizyjne,  ■

wytopy badawcze stali i stopów,  ■

a także opracowywano i wytwarzano chemiczne 
i spektralne wzorce analityczne oraz preparaty do de-
fektoskopii magnetyczno-proszkowej.

Projekty w zakresie doradztwa (N)
W zakresie doradztwa Instytut wykonał w 2014 roku 
m.in. prace eksperckie  przy uruchamianiu produk-
cji wyrobów ciągnionych w  Migapol Sp. z o.o. oraz 
opinie i ekspertyzy na zlecenie sądów i prokuratury.

thermovision measurements,  ■

research/trial steel and alloy melts (heats), ■

as well as chemical and spectral analytical reference 
standards as well as preparations for magnetic pow-
der inspection were developed and prepared.

Consulting projects (N)
In scope of business consultancy, in 2014 the Institute 
executed inter alia: expert works at launching produc-
tion of drawn products at Migapol Sp.z o.o. as well 
as expert opinions commissioned by the courts and 
prosecutor’s offi ce.

2.2.2. Research projects under INNOTECH 
and Applied Research Programme

In 2014 The Institute completed four projects under 
INNOTECH programme supervised by the National 
Centre for Research and Development. Completion 
of the said projects is planned in the following years. 
Moreover, the Institute carried out four projects un-
der Applied Research Programme. These projects 
have not been completed yet. 

2.2.2. Projekty badawcze w ramach Programu 
INNOTECH oraz Programu Badań 
Stosowanych

W roku 2014 Instytut realizował cztery projekty w ra-
mach Programu INNOTECH nadzorowanego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zakończenie 
tych projektów przewidziane jest w latach następ-
nych. Ponadto Instytut wykonywał cztery projekty 
w ramach Programu Badań Stosowanych. Te projek-
ty również jeszcze nie zostały zakończone

2.2.3. Projekty badawcze – własne
W roku 2011 Instytut realizował 1 projekty własny 
nadzorowany przez Narodowe Centrum Nauki. Pro-
jekt ten zakończy się w przyszłym roku.

2.2.4. Projekty międzynarodowe 
W roku 2014 zaangażowanie Instytutu w tej grupie 
projektów obejmowało zakończenie realizacji jedne-
go projektu międzynarodowego dofi nansowanego ze 
środków Unii Europejskiej – z Europejskiego Fun-
duszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS) oraz konty-
nuację jednego projektu współfi nansowanego z tego 
funduszu.

2.2.5. Prace badawcze statutowe, dotacja 
na specjalne urządzenia badawcze prace 
fi nansowane z Funduszu Badań Własnych

Instytut dysponuje dwoma rodzajami własnych środ-
ków przeznaczonych na fi nansowanie działalności 
badawczej, są to: dotacja na działalność statutową 
przyznawana przez ministra właściwego do spraw 
nauki zgodnie z ustawą o zasadach fi nansowania na-
uki, w tym środki na utrzymanie specjalnego urzą-
dzenia badawczego oraz Fundusz Badań Własnych 
tworzony przez Instytut zgodnie z ustawą o instytu-
tach badawczych.
Ze środków tych fi nansowane są – prowadzone w In-
stytucie – prace badawcze zwane odpowiednio pra-

2.2.3. Research projects – internal
In 2014 the Institute realized 1 internal project super-
vised by the National Centre for Research and Deve-
lopment. This project will be completed next year. 

2.2.4. International Projects 
In 2014 involvement of the Institute in this group of 
projects covered completion of one international pro-
ject subsidized from EU funds – Research Fund for 
Coal and Steel (RFCS) and continuation of one pro-
ject subsidized from the said fund. 

2.2.5. Statutory Research works, subsidy for 
special research equipment, works funded 
from Internal Research Fund 

The Institute possesses two types of own funds for 
fi nancing of research activity, these are: subsidy for 
statutory activity granted by the Minister competent 
for Science, in line with Act on principles of science 
fi nancing, in that funds for maintaining special re-
search equipment as well as Internal Research Fund 
generated by the Institute in line with Act on research 
entities .
The above means are used for fi nancing of research 
works conducted in the Institute – referred to respec-
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cami statutowymi (S0 i SU) oraz pracami własnymi 
(SW). 
W szczególności są to:

prace, których tematyka mieści się w ramach per- ■

spektywicznych kierunków działalności, zatwier-
dzonych przez Radę Naukową Instytutu (zgodnie 
z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 
badawczych, art. 29 ust.2 pkt 6),
prace wyprzedzające, mające na celu wstępne roz- ■

poznanie zagadnienia badawczego, którego wyniki 
pozwolą: na opracowanie oferty dla zewnętrznego 
kontrahenta, na uruchomienie badań stosowanych 
w oparciu o zlecenie bezpośrednie lub w formie 
projektu dofi nansowanego ze  środków publicz-
nych, oraz na przygotowanie wniosku o fi nanso-
wanie projektu badawczego lub rozwojowego ze 
środków publicznych krajowych lub unijnych, 
prace mające na celu rozwój metodyki badań i pod- ■

noszenie kwalifi kacji kadry naukowej, w zakresie 
niezbędnym dla realizacji ww. kierunków perspek-
tywicznych lub prac wyprzedzających. 

Obowiązujące od 2014 roku Perspektywiczne kierun-
ki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej 
Instytutu obejmują: 

Konstrukcyjne wysokowytrzymałe stale wielofa- ■

zowe 
Ultrawytrzymałe stale nanostrukturalne  ■

Mechanizmy degradacji stali podczas eksploatacji  ■

wysokotemperaturowej 
Ekologiczne technologie przygotowania wsadu do  ■

procesów wytwarzania surówki i stali.
W minionym roku prace badawcze – statutowe rea-
lizowane były w ramach trzech obszarów tematycz-
nych ujętych w Kierunkowym planie tematycznym 
badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu, któ-
ry zawierał ww perspektywiczne kierunki działalno-
ści: 

Rozwój gatunków stali i wyrobów stalowych oraz  ■

stopów metali
Doskonalenie technologii przemysłowych ■

Diagnozowanie stanu, składu chemicznego, struk- ■

tury i właściwości materiałów oraz świadczenie 
usług doradczych

W 2014 roku prowadzono 23 prace S0 i trzy prace 
SU fi nansowanych z dotacji na działalność statuto-
wą, jedna z prac S0 oraz dwie prace SU będą konty-
nuowana w 2015 r. 
W ramach dotacji statutowej Instytut otrzymał kwo-
tę 4 510,00 zł na prowadzenie badań naukowych lub 
prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, 
służących rozwojowi młodych naukowców. Kwotę 

tively as statutory works (S0 and SU) and internal 
works (SW). 
In particular these include:

works, the topic of which fi ts in the prospective di- ■

rections of activity approved by the Scientifi c Co-
uncil of the Institute ( in line with Act dated April 
30, 2010 on research institutes, art. 29 clause.2 
item 6),
preliminary works (frontier), aimed at initial ana- ■

lysis of research problem, the result of which will 
make it possible to: prepare the offer for external 
party, launch of applied research based on direct 
order or in form of the project fi nanced with public 
funds, and to prepare application for fi nancing of 
research or development project from public do-
mestic or EU funds 
works aimed at development of research methodo- ■

logy and increasing qualifi cations of scientifi c staff 
in the scope required for realization of the so called 
prospective directions or preliminary works. 

Prospective directions of scientifi c developmental 
and implementation activity of the Institute valid 
from 2014 cover: 

Structural high-strength complex-phase steels  ■

Ultra-strong nanostructural steels  ■

Mechanisms of steel degradation during high-tem- ■

perature degradation 
Ecological technologies of charge material prepa- ■

ration for manufacturing of hot metal and steel.
Last year research – statutory works were realized 
under three theme groups covered in Directional 
theme plan for research and development works of 
the Institute, which included the said prospective di-
rections of activity: 

Development of steel and steel products as well as  ■

metal alloys 
Improvement of industrial technologies ■

Examination of the condition, chemical composi- ■

tion, structure and properties of materials and deli-
very of consulting services 

In 2014, 23 S0 projects and three SU projects fi nan-
ced from subsidy for the statutory activity were reali-
zed; one of SO projects and two SU projects will be 
continued in 2015. 
As a statutory subsidy, the Institute received an amo-
unt of PLN 4 510,00 for research or development 
works as well as related tasks contributing to deve-
lopment of young scientists. The said amount was 
granted to an assistant in Department of Materials for 
Power Engineering; the amount was used for fi nan-
cing research for doctoral dissertation.
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tę przyznano asystentowi w Zakład Badań Materia-
łów dla Energetyki i została ona wykorzystana do 
sfi nansowania badań w ramach realizowanej pracy 
doktorskiej.
Instytut otrzymał również 2 dotacje na fi nansowa-
nie kosztów związanych z utrzymaniem specjalnych 
urządzeń badawczych:

Linia do półprzemysłowej symulacji procesów wy- ■

twarzania stopów i wyrobów metalowych – moduł 
B (LPS – moduł B) w 2014 r. w wysokości 680 000 
zł oraz 
Linia do półprzemysłowej symulacji procesu spi- ■

kania rud żelaza i odpadów z wykorzystaniem 
nowatorskiego systemu neutralizacji spalin (Linia 
Spiekania – LS) na kwotę 520 000 zł

Dotacje te są wykorzystywane zgodnie z przeznacze-
niem.
Prace badawcze – własne, podobnie jak prace sta-
tutowe, mieściły się w ramach wymienionych wyżej 
obszarach badawczych. W tym roku prowadzono 25 
takich prac, z których zakończono 19. Pozostałe pra-
ce będą kontynuowane w roku 2015.
Wyniki statutowych i własnych prac badawczych są 
publikowane w formie komunikatów w kolejnych 
zeszytach czasopisma „Prace Instytutu Metalurgii 
Żelaza” oraz prezentowane na Seminariach Nauko-
wych, które odbywają się w cyklu miesięcznym 
w Instytucie.

2.3. Efektywność wykorzystania środków 
budżetowych 

W roku 2014 Instytut dysponował następującymi 
środkami fi nansowymi uzyskanymi z budżetu pań-
stwa:

dotacja podmiotowa na dofi nansowanie podstawowej działalności statutowej jednostki ■ 
individual subsidy for fi nancing the core, statutory activity of the entity 4 232 999,44 zł

dotacja podmiotowa na fi nansowanie kosztów związanych z utrzymaniem specjalnego 
urządzenia badawczego ■ individual subsidy for fi nancing the cost of maintenance of 
specialist research equipment

775 778,96 zł

środki na dofi nansowanie projektów realizowanych w ramach programów międzynaro-
dowych ■ funds for subsidizing projects realized under international programmes 1 192 363,48 zł

środki na realizację projektów własnych ■ funds for realization of internal projects 170 000,00 zł

środki na realizację projektów rozwojowych INITECH ■ funds for realization of 
INITECH development projects 1 214 017,66 zł

środki na realizację projektów fi nansowanych w Programie Badań Stosowanych ■ funds 
for projects fi nanced under Applied Research Programme 1 350 384,34 zł

dotacja celowa na stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca ■ targeted 
subsidy – scholarship for outstanding young scientist 38 300,00 zł

The Institute received also two subsidies for fi nanc-
ing of the cost of maintenance of the special research 
equipment:

Line for semi-industrial simulation of alloys and  ■

metal products manufacturing – B module (LPS-
module B) in 2014 in the amount of PLN 680 000 
and 
Line for semi-industrial simulation of iron ores  ■

and waste sintering using innovative system for 
waste gas neutralization (Sintering Line – LS) in 
the amount of PLN 520 000.

The subsidies are used in accordance with the inten-
ded use.
Research – internal works, similarly to the statutory 
works, represented the above listed research areas. 25 
of such works were conducted in 2014, of which 19 
were completed. The remaining will be continued in 
2015.
Results of statutory and internal research works are 
published in form of announcements in the follow-
ing editions of a quarterly ”Prace Instytutu Metalur-
gii Żelaza” (Transactions of the Institute for Ferrous 
Metallurgy) as well as presented during monthly 
Scientifi c Seminars held by the Institute.  

2.3. Effectiveness of state funds 
utilization

In 2014, the Institute had at its disposal the following 
resources obtained from state budget:
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Omówienie projektów statutowych fi nansowanych 
z dotacji podmiotowej przedstawiono w punkcie 
2.2.5. Łącznie w roku 2014 realizowano 23 projekty.
Szczegółowe sprawozdanie z uzyskanych wyników 
projektów statutowych zostanie przedstawione, zgod-
nie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r .w sprawie kryte-
riów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków 
fi nansowych na naukę na fi nansowanie działalności 
statutowej (Dz.U. 2010, nr 218, poz. 1438), we wnio-
sku o przyznanie dotacji na podstawową działalność 
statutową na rok 2016.
Środki przyznane na dofi nansowanie projektów reali-
zowanych w ramach programów międzynarodowych 
wykorzystane zostały w projektach wymienionych 
w punkcie 2.2.4., to jest w projektach dofi nansowa-
nych z Europejskiego Funduszu Badawczego Węgla 
i Stali: PE 0007 (Blachy ocynkowane ze stali DP wy-
żarzane w procesie ciągłym) i  PE 0008 (Wirtualne 
walcowanie pasma – Virtual strip rolling mill). Pro-
jekt PE 0007 zakończył się w roku 2014, natomiast 
PE 0008 w 2016 r. 
Projekty badawcze rozwojowe, własne, INNOTECH 
i IniTech realizowane były zgodnie z opisem przed-
stawionym w punktach 2.2.2 – 2.2.5. Zadania prze-
widziane na rok 2014 w tych projektach zostały wy-
konane zgodnie z planem.
Środki przyznane na fi nansowanie kosztów związa-
nych z utrzymaniem specjalnych urządzeń badaw-
czych zostały wydatkowane w wysokości 775 778,96 
zł, do wykorzystania pozostało 424 221,00 zł. Zosta-
ną one wykorzystane w roku 2015. 
Jeden pracownik Instytutu:

Dr Wojciech Burian – adiunkt w Zespole Techno- –
logii i Aplikacji Wyrobów

otrzymywał stypendium naukowe dla wybitnego 
młodego naukowca, przyznane przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.

3. UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW 
BADAŃ

Pracownicy Instytutu upowszechniają i popularyzują 
wyniki prowadzonych badań w formie monografi i, 
artykułów w czasopismach naukowych, referatów na 
konferencjach, wystąpień na seminariach naukowych 
Instytutu, a także w formie aktywnego uczestnictwa 
w konferencjach naukowych. Uczestniczą również 
w organizowaniu takich konferencji. 

Description of statutory projects fi nanced with indi-
vidual subsidy is presented in Clause 2.2.5. In total, 
23 projects were realized in 2013
Detailed report on the achieved results of statutory 
projects will be presented, according to the Disposi-
tion of the Minister of Science and Higher Educa-
tion of November 5, 2010 on criteria and manner 
of granting and settlement of subsidies for statutory 
activity (Journal of Laws 2010, no.218, Item 1438), 
in the application for granting subsidy for core statu-
tory activity in 2016.
Funds granted for subsidizing of the projects real-
ized under international programmes were utilized in 
projects listed in Clause 2.2.4., i.e. in EU Research 
Fund for Coal and Steel funded project PE 0007 (DP 
galvanized sheets subject to continuous annealing) 
and PE0008 ( Virtual strip rolling mill). PE7 project 
was completed in 2014, while PE 0008 will be com-
pleted in 2016. 
Development research projects, internal projects, 
INNOTECH and IniTech projects were realized in 
line with description in Clauses 2.2.2- 2.2.5. Tasks 
planned for 2014 in the said projects were realized in 
line with the plan
Funds granted for fi nancing of the cost of specialist 
research equipment were spent in the amount of PLN 
775 778.96 , with a remainder in the amount of PLN 
424 221.00. These will be utilized in 2015.
One employee of the Institute: 

Wojciech Burian, Dr. – adjunct at Department of   –
Manufacturing Technology and Application of 
Products       

received a scholarship for outstanding young scien-
tists granted by the Minister of Science and Higher 
Education.

3. DISSEMINATION OF THE 
RESULTS OF RESEARCH

Employees of the Institute disseminate and popula-
rize the results of the conducted research in form of 
monographs, articles in scientifi c journals, speeches 
at the conferences or during scientifi c seminars orga-
nized by the Institute and in form of active partici-
pation in scientifi c conferences and organization of 
such events. 
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W 2014 roku pracownicy naukowi i badawczo-tech-
niczni Instytutu byli autorami lub współautorami 
18 prac w periodykach z tzw. listy fi ladelfi jskiej, 
5 monografi i lub rozdziałów w opracowaniach mo-
nografi cznych i 21 artykułów w recenzowanych cza-
sopismach. Ponadto wygłosili 24 referaty na konfe-
rencjach krajowych i zagranicznych, wzięli udział 
w 20 konferencjach i seminariach na terenie kraju 
i całego świata, a także byli współorganizatorami 
jednej konferencji międzynarodowej. 
Stosowne zestawienie zostało przedstawione w Za-
łączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.
W Instytucie prowadzone są seminaria naukowe, 
w których uczestniczą pracownicy Instytutu, a cza-
sem także zaproszeni goście zewnętrzni. Na semi-
nariach tych prezentowane są i dyskutowane wyniki 
bieżących prac badawczych prowadzonych w Insty-
tucie. W roku 2014 odbyło się 7 takich seminariów. 
Przedstawione na nich prezentacje wymienione są 
w Załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

4. DZIAŁALNOŚĆ WYNALAZCZA 
Wyniki niektórych badań prowadzonych przez Insty-
tut stanowią nowość w sensie patentowym. Poniżej 
przedstawiono wykaz chronionych aktualnie prawem 
wynalazków i wzorów użytkowych, których właści-
cielem jest Instytut. 

Wynalazki ■ Inventions:

Lp. 
■ 

Item
Tytuł ■ Title

Numer patentu / 
zgłoszenia ■ No. of  

patent / applica-
tion

1 Sposób umacniania cieplnego główki szyn i kształtowników iglicowych ■ 
Method of thermal hardening of rail head and needle sections 190411

2 Sposób nawęglania kąpieli metalowej ■ Method of metal bath carburizing 194453

3 Sposób spieniania żużla i instalacja do stosowania sposobu spieniania żużla ■ 
Method of slag foaming and unit for slag foaming method application 196008

4

Sposób przygotowania mieszanki pyłów poszlifi erskich, miału węglowego i/lub 
koksiku do utylizacji w procesie wielkopiecowym ■ Method of preparation of 
the mix composed of: post-grinding dust, fi ne coal and/or coke breeze, to be 
used in blast furnace process

196191

5

Sposób docieplania ciekłej stali w nadstawce wlewnicy i/lub w kadzi pośredniej 
urządzenia do ciągłego odlewania stali oraz pokrywa do tego celu ■ Method of 
liquid steel insulation in mould hot top and/or tundish of the continuous caster 
and special cover to be used for this purpose

207235

In 2014, scientifi c and research and technical employ-
ees of the Institute published ( ore were co-authors) 
of 18 studies in journals of the so called “Philadelphia 
listing”, 5 monographs or chapters in monographs 
and 21 articles in reviewed papers. Moreover they 
have delivered 24 papers (speeches) during domestic 
and international conferences, they participated in 20 
domestic and international conferences and seminars, 
as well as co-hosted one international conference.
Proper listing is presented in the Enclosure No. 2 to 
this Report.
The Institute holds scientifi c seminars, the partici-
pants of which are Institute’s employees and some-
times external guests. During these seminars, results 
of research conducted in the Institute are presented 
and discussed. Seven such seminars took place in 
2014. Presentations delivered during the said semi-
nars are contained in the Enclosure no. 2 to the 
present Report.

4. INVENTIONS
Results of some research conducted by the Institute 
constitute novelties in the meaning of patent defi ni-
tion. The listing below presents patents presently pro-
tected by the law, the owner of which is the Institute.



21

INSTYTUT  METALURGII  ŻELAZA  IM.  STANISŁAWA  STASZICA 
SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI ZA  ROK  2014    ANNUAL  REPORT  2014

6 Sposób obróbki szlamów poszlifi erskich ■ Method of post-grinding sludges 
processing 206639

7 Zasypka do krystalizatorów ■ Mould powder 207950

8 Sposób nawęglania kąpieli metalowej ■ Method of metal Bath carburizing 211387

9 Sposób obniżania skłonności do pękania powierzchniowego stalowych wlew-
ków ciągłych ■ Method of concast slabs surface crack sensitivity reduction 211772

10 Walcarka uniwersalna czterowalcowa ■ Universal four-high mill 218696

11
Stal bainityczno-austenityczna i sposób wytwarzania z tej stali blach ■ Bainitic-
austenitic steel and methods of plates manufacturing of the said steel by means 
of integrated working with hot rolling.

218480

12 Sposób obróbki cieplnej stali bainityczno-austenitycznej ■ Heat treatment 
methods of bainitic and austenitic steel P.396431

13 Kształtka kierunkowa ■ Profi le P.399331

Wzory użytkowe ■ Utility models:

Lp. 
■ 

Item
Tytuł ■ Title

Numer 
wzoru 

użytkowego ■ 
No. of utility 

model

1 Naczynie do pomiaru szybkości topnienia odlewniczych zasypek proszkowych 
■ Vessel for measurement of pulverized casting powders melting rate 63776

2 Naczynie do pomiaru szybkości topnienia odlewniczych zasypek granulowa-
nych ■ Vessel for measurement of granulated casting powder melting rate 63777

Aktualnie Instytut oczekuje na decyzję Urzędu Pa-
tentowego w sprawie poniższych zgłoszeń patento-
wych: 

Zgłoszenia ■ Applications:
Lp. 
■ 

Item
Tytuł ■ Title

Numer zgłoszenia 
■ No. of notifi ca-

tion

1

Sposób kształtowania metalowych korpusów silników rakietowych i stal wyso-
kostopowa do wytwarzania korpusów silników rakietowych ■ The manner of 
forming of metal bodies of rocket engines and high alloy steel for rocket engine 
manufacturing

P.396611

2 Sposób otrzymywania ultrawytrzymałej stali umacnianej wydzieleniowo ■ 
The manner of obtaining of ultra-high strength precipitation hardened steel P.400358

3 Sposób krótkotrwałej obróbki cieplnej stali umacnianej wydzieleniowo ■ 
The manner of short-term heat treatment of precipitation hardened steel P.401621

4 Sposób obróbki cieplnej wyrobów z ultrawytrzymałej stali średniostopowej ■ 
The manner of heat treatment of products of ultra-strong medium alloy steel P.407091

5
Sposób walcowania wyrobów o profi lu prostokątnym i walcarka do walcowa-
nia wyrobów o profi lu prostokątnym ■ The manner of rolling of products of 
rectangular profi le and mill for rolling of products of rectangular profi le

P.410202

At present, the Institute is awaiting decision of the 
Patent Offi ce concerning the following patent appli-
cations: 
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5. DZIAŁALNOŚĆ 
INFORMACYJNA

W ramach tej działalności Instytut: 
Prowadzi bibliotekę techniczną wraz z archiwum  ■

sprawozdań z prac badawczych Instytutu. Ogółem w 
2014 roku zbiory biblioteczne liczyły około 50 600 
woluminów, w tym zbiór książek to 34 477 wolu-
minów. Biblioteka prowadzi również elektroniczną 
archiwizację prac badawczych. Zbiór ten w 2014 
roku liczył 1273 opisy. Charakter zbiorów biblio-
tecznych jest unikatowy ze względu na wysoko 
wyspecjalizowany zakres tematyczny. Głównymi 
użytkownikami biblioteki są pracownicy IMŻ. Ze 
zbiorów bibliotecznych korzystają również stu-
denci i pracownicy naukowi wyższych uczelni, 
instytutów naukowych i zakładów przemysłowych 
całego kraju. Od roku 2010 Biblioteka korzysta 
z dostępu on-line do światowych czasopism nau-
kowych w ramach licencji krajowych Wirtualnej 
Biblioteki Nauki, fi nansowanych przez Ministerst-
wo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dokonuje zakupu czasopism naukowych do biblio- ■

teki technicznej. W 2014 roku prenumeratą objęto 
51 tytułów polskich czasopism oraz 35 tytułów 
czasopism zagranicznych, na łączną kwotę około 
140 000,00 PLN.
Wykorzystuje na potrzeby pracowników Instytutu  ■

utworzone w latach poprzednich – bazy danych bi-
bliografi cznych dotyczących przemysłu hutnicze-
go: 

Bazę danych naukowo-technicznych, –
Bazę danych techniczno-ekonomicznych. –

Wydaje kwartalnik Prace Instytutu Metalurgii Że- ■

laza w nakładzie 100 egzemplarzy. 
Działalność informacyjna jest w całości fi nansowana 
ze środków własnych Instytutu.

5. INFORMATION 
ACTIVITY

Under this type of activity, the Institute: 
Runs technical library along with archives of the  ■

reports on research works of the Institute. In total 
the library collection contained ca. 50 600 volu-
mes, in that collection of books is 34 477 volumes. 
The Library also runs electronic archive of rese-
arch works. This collection in 2014 contained 1273 
descriptions. The library collection is unique due 
to its highly specialized theme scope. Employees 
of the Institute are the main users of the library. 
Also students and scientifi c employees of the uni-
versities, scientifi c institutes and industrial plants 
in Poland use the library collection. Since 2010 the 
Library uses on-line access to international scienti-
fi c journals under licences of the Virtual Library of 
Science, fi nanced by the Ministry of Science and 
Higher Education
Purchases scientifi c journals for the technical libra- ■

ry. In 2014, the Institute subscribed to 51 Polish 
journals and 35 international journals at the total 
cost of ca. PLN 140 000.00.
Uses bibliographical databases created in previous  ■

years, pertaining to the steel industry, for the needs 
of the Institute employees: 

Technical and scientifi c database, –
Technical and economic database. –

Publishes a quarterly ”Prace Instytutu Metalurgii  ■

Żelaza”, edition of 100 copies.
Information activity is fi nanced entirely with the In-
stitute’s own funds.
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6. DZIAŁALNOŚĆ 
W ORGANIZACJACH 
ZEWNĘTRZNYCH

Instytut działa w różnych organizacjach zewnętrz-
nych:

Jest członkiem i koordynatorem, utworzonej  ■

w 2005 roku Polskiej Platformy Technologicznej 
Stali, która skupia ponad 30 podmiotów gospo-
darczych, w tym około 20 przedsiębiorstw prze-
mysłowych (pozostali uczestnicy to placówki 
naukowo-badawcze i projektowe oraz organizacje 
samorządowe i stowarzyszenia)
Jest członkiem europejskiej organizacji zrzesza- ■

jącej przedsiębiorstwa, instytucje naukowe i inne 
podmioty działające w obszarze przemysłów prze-
twarzania surowców SPIRE Association – Su-
stainable Process Industry through Resource and 
Energy Effi ciency
Jest członkiem-założycielem następujących krajo- ■

wych konsorcjów naukowych:
Śląskiego Centrum Zaawansowanych Techno- –
logii, które obejmuje większość uczelni i jed-
nostek badawczo-rozwojowych Województwa 
Śląskiego z koordynatorem Politechniką Śląską 
w Gliwicach
Akademicko-Gospodarczej Sieci Instytucji  –
Górniczo-Hutniczo-Petrochemicznych koordy-
nowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą

Jest uczestnikiem następujących sieci naukowych: ■

Nowe Materiały – Nanomateriały do Zastoso- –
wań w Technice i Medycynie (NMN), Koordy-
nator: Politechnika Warszawska
Technologie Ochrony Środowiska (ENVI- –
TECH_Net), Koordynator: Instytut Ekologii Te-
renów Uprzemysłowionych, Katowice.

Ponadto przedstawiciele Instytutu działają w różnych 
instytucjach i organizacjach zewnętrznych. W roku 
2014 działalność ta przedstawiała się następująco:

Dyrektor Instytutu, dr inż. Adam Schwedler działał  ■

jako:
Członek Komitetu Sterującego Europejskiej  –
Platformy Technologicznej Stali (ESTEP)
członek Mirror Group Europejskiej Platformy  –
Technologicznej Stali (ESTEP)
członek Grupy Doradczej ds. Stali (Steel Ad- –
visory Group) w Funduszu Badawczym Węgla 
i Stali (RFCS) Komisji Europejskiej
członek Rady Społecznej Akademii Górniczo- –
Hutniczej

6. ACTIVITY 
IN EXTERNAL 
ORGANIZATIONS

The Institute is active in various external organiza-
tions:

The Institute is a Member and Coordinator of the  ■

Polish Steel Technology Platform, established in 
2005, which encompasses 30 business entities, in 
that more than 20 industrial enterprises (the other 
members include R&D and project centres as well 
as local government organizations and associa-
tions)
The Institute is a Member of the European Organi- ■

zation associating enterprises, scientifi c institutions 
and other entities active in the area of material pro-
cessing, SPIRE Association – Sustainable Process 
Industry through Resource and Energy Effi ciency
The Institute is a founding member of the follo- ■

wing domestic scientifi c consortia:
Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii  –
(Silesian Centre of Advanced Technologies), 
which encompasses most of the universities and 
R&D entities of the Silesian Province with the 
Silesian University of Technology (Politechnika 
Śląska) as coordinator
Academic and Business Network of Mining,  –
Steelmaking and Petrochemical Institutions 
(Akademicko-Gospodarcza Sieć Instytucji Gór-
niczo-Hutniczo-Petrochemicznych) coordinated 
by the University of Science and Technology in 
Krakow.

The Institute is a member of the following scienti- ■

fi c networks:
New materials – nanomaterials for application  –
in technology and medicine (NMN), Coordina-
tor: Warsaw University of Technology
Environment Protection Technologies (ENVI- –
TECH_Net), Coordinator: Instytut Technologii 
Terenów Uprzemysłowionych, Katowice

Moreover, representatives of the Institute are active 
in various institutions and external organizations. 
The said activity in 2014 was as follows:

The Institute Director, Adam Schwedler, Dr. Eng.  ■

acted as:
Member of the Steering Committee of the Euro- –
pean Steel Technology Platform (ESTEP) 
Member of Mirror Group of the European Steel  –
Technology Platform (ESTEP



INSTYTUT  METALURGII  ŻELAZA  IM.  STANISŁAWA  STASZICA
SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI ZA  ROK 2014    ANNUAL  REPORT  2014

24

członek Komitetu Sterującego Polskiej Platfor- –
my Technologicznej Stali
członek Rady Naukowej czasopisma Stal. Meta- –
le, Nowe Technologie

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, prof.  ■

dr hab. Józef Paduch działał jako:
zastępca przewodniczącego Rady Śląskiego  –
Centrum Zaawansowanych Technologii, 
członek Komitetu Naukowego Polskiej Platfor- –
my Technologicznej Stali (PPTS),
członek Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa  –
w Krakowie.

Pełnomocnik ds. Promocji Instytutu, prof. dr  ■

Tadeusz Bołd działał jako:
członek z wyboru Komitetu Metalurgii PAN –
członek z wyboru Komitetu Nauki o Materia- –
łach PAN

Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania, Kierow- ■

nik Zakładu Badań Właściwości i Struktury Mate-
riałów, dr hab. Jerzy Wiedermann prof. nzw.działał 
jako: 

przewodniczący z wyboru Sektora Hutnictwa  –
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
przewodniczący z wyboru Komitetu Technicz- –
nego nr 123 Polskiego Komitetu Normalizacyj-
nego

Kierownik Zakładu Analiz Ekonomicznych, dr inż.  ■

Wojciech Szulc działał jako:
koordynator Grupy Roboczej zajmującej się  –
sprawami kadr dla hutnictwa Polskiej Platformy 
Technologicznej Stali (PPTS)
członek Grupy Roboczej WG5 „People” Eu- –
ropejskiej Platformy Technologicznej Stali 
(ESTEP)

Kierownik Zakładu Symulacji Procesów Technolo- ■

gicznych prof. dr hab. Roman Kuziak działał jako:
członek grupy technicznej TGS6 Funduszu Ba- –
dawczego Węgla i Stali: Physical metallurgy 
and design of new generic steels
członek Rady Naukowej Instytutu Metalurgii  –
i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie
Z-ca przewodniczącego Komitetu Metalurgii  –
PAN
Przewodniczący Sekcji Teorii Procesów Prze- –
róbki Plastycznej PAN

Member of the Steel Advisory Group at the Re- –
search Fund for Coal and Steel of the European 
Commission 
Member of the Social Council of the AGH Uni- –
versity of Science and Technology (Akademia 
Górniczo-Hutnicza)
Member of the Steering Committee of the Polish  –
Steel Technology Platform
Member of the Scientifi c Council of the Journal  –
”Steel, New Technologies”

Deputy Director of the Institute for Scientifi c  ■

Affairs, Józef Paduch, Prof. Dr. acted as:
Deputy Chairman of the Council of Silesian  –
Centre of Advanced Technologies 
Member of the Scientifi c Committee of the Po- –
lish Steel Technology Platform.
Member of the Scientifi c Council of the Institute  –
of Foundry in Kraków

The Proxy for Institute Promotion, Tadeusz Bołd,  ■

Prof. Dr. acted as:
Elected Member of Metallurgy Committee of  –
the Polish Academy of Sciences (PAN)
Elected Member of Material Science Committee  –
of the Polish Academy of Sciences (PAN)
Proxy for Management Systems, Manager of the  –
Materials Properties and Structure Testing La-
boratory, Jerzy Wiedermann, Dr. Hab. Prof. at 
the Institute acted as: 
Elected Chairman of the Steelmaking Sector of  –
Polish Normalization Committee 
Elected Chairman of the Technical Committee  –
no. 123 of the Polish Normalization Committee 

Head of the Department of Business Consulting,  ■

Wojciech Szulc, Dr. Eng. acted as:
Coordinator of the Working Group of Polish  –
Steel Technology Platform dealing with person-
nel issues for the Steel Industry
Member of the Working Group WG5 ”People”  –
of the European Steel Technology Platform (ES-
TEP)

Head of Department of Processes Simulation, Ro- ■

man Kuziak, Prof. Dr. acted as:
Member of TGS6 Group of Research Fund For  –
Coal and Steel; „Physical metallurgy and design 
of new generic steels”
Member of Scientifi c Council of the Institute of  –
Metallurgy and Material Engineering of the Po-
lish Academy of Sciences (PAN)
Vice Chairman of Metallurgy Committee of the  –
Polish Academy of Sciences (PAN)
Chairman of Plastic Working Processes The- –
ory Section of the Polish Academy of Sciences 
(PAN)
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Kierownik Zakładu Technologii Wytwarzania  ■

i Aplikacji Wyrobów, dr hab. inż. Bogdan Garbarz, 
prof. nzw. działał jako:

przedstawiciel Instytutu w europejskiej organi- –
zacji zrzeszającej przedsiębiorstwa, instytucje 
naukowe i inne podmioty działające w obsza-
rze przemysłów przetwarzania surowców SPI-
RE Association – Sustainable Process Industry 
through Resource and Energy Effi ciency, czło-
nek Grupy Roboczej W2R-SPIRE
członek Grupy Roboczej WG1 ”Profi t through  –
Innovation – Safe, clean, cost-effective and low 
capital intensive technology” Europejskiej Plat-
formy Technologicznej Stali (ESTEP)
koordynator Grupy Roboczej Polskiej Platfor- –
my Technologicznej Stali „Wyroby atrakcyjne 
dla użytkowników”

Kierownik Zakładu Chemii Analitycznej, dr Gra- ■

żyna Stankiewicz działała jako:
członek Komisji Analizy Śladowej Komitetu  –
Chemii Analitycznej PAN

Kierownik Zakładu Badań Materiałów dla Ener- ■

getyki dr hab.inż. Janusz Dobrzański, prof. nzw. 
działał jako:

członek Sekcji Materiałów Metalicznych Ko- –
mitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii 
Nauk na kadencję 2011–2014

Kierownik Zespołu Procesów Surowcowych,  ■

dr hab. inż. Marian Niesler prof. nzw. działał jako:
przewodniczący Technicznej Grupy Roboczej  –
ds. Produkcji i Przetwórstwa Żelaza i Stali, Mi-
nisterstwo Środowiska

Adiunkci w Zespole Procesów Surowcowych  ■

dr inż. Janusz Stecko i dr inż. Mariusz Borecki 
oraz inż. Wacław Wittchen działali jako: 

członkowie zwyczajni Polskiego Stowarzysze- –
nia Pomiarów, Automatyki i Robotyki POL-
SPAR (komitet: Termografi a i Termometria 
w Podczerwieni)

Adiunkt w Zakładzie Badań Właściwości i Struk- ■

tury Materiałów dr inż. Krzysztof Radwański dzia-
łał jako: 

członek Grupy Roboczej WG6: Energy Europej- –
skiej Platformy Technologicznej Stali (ESTEP)

Asystent w Zakładzie Chemii Analitycznej, mgr  ■

inż. Michał Kubecki działał jako:
członek Komitetu Technicznego nr 29 ds. Ana- –
liz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali

Head of Department of  Manufacturing Technolo- ■

gy and Application of Products, Bogdan Garbarz, 
Dr. Hab. Eng., Prof. at the Institute acted as:

representative of the Institute in European Or- –
ganization Associating enterprises, scientifi c 
institutions and other entities active in raw ma-
terials processing industries SPIRE Association 
- Sustainable Process Industry through Resource 
and Energy Effi ciency
Member of the Working Group WG1 ”Profi t  –
through Innovation – Safe, clean, cost-effective 
and low capital intensive technology” of the Eu-
ropean Steel Technology Platform (ESTEP)
coordinator of the Working Group of the Polish  –
Steel Technology Platform ”Steel products at-
tractive to the users”

Head of the Department of  Analytical Chemistry,  ■

Grażyna Stankiewicz, Dr. acted as:
Member of the Committee for Inorganic Trace  –
Analysis of Analytical Chemistry of the Polish 
Academy of Sciences (PAN)

Head of the Department of Materials for Power  ■

Engineering, Janusz Dobrzański, Dr. Hab. Eng., 
Prof. at the Institute acted as:

Member of the Section for Metallic Materials of  –
the Committee of Material Science of the Polish 
Academy of Sciences (PAN) for the term of of-
fi ce 2011-2014

Head of the Department of Primary Processes,  ■

Marian Niesler, Dr. Hab. Eng. Prof. at the Institute 
acted as:

Chairman of the Technical Working Group for  –
Production and Processing of Iron and Steel, 
The Ministry of Environment

Adjuncts in the Department of Primary Processes,  ■

Janusz Stecko Dr. Eng., Mariusz Borecki Dr. Eng., 
and Wacław Wittchen, Eng. acted as: 

Ordinary members of the Polish Association of  –
Measurements, Automation and Robotics POL-
SPAR (committee: Infrared Thermography and 
Thermometry)

Adjunct in Department of Investigations of Proper- ■

ties and Structure of Materials, Krzysztof Radwań-
ski, Dr. Eng. acted as: 

Member of WG6 Working Group ”Energy” of  –
European Steel Technology Platform (ESTEP)

Assistant in the Department of  Analytical Chemi- ■

stry, Michał Kubecki, MSc. Eng. acted as:
Member of the Technical Committee no. 29 for  –
Chemical Analyses of Ores, Concentrates and 
Metals 
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Ponadto jeden pracownik Instytutu uczestniczył 
w charakterze ewaluatora Komisji Europejskiej 
w procesie oceny propozycji projektów zgłoszonych 
do fi nansowania z Funduszu Badawczego Węgla 
i Stali (RFCS).

7.  SYTUACJA GOSPODARCZA 
INSTYTUTU

7.1. Aktualna sytuacja fi nansowa
W ostatnich latach występuje wyraźny spadek war-
tości przychodów Instytutu. Przychody całkowite 
obniżają się w ślad za przychodami z działalności 
podstawowej. 

Moreover, one Institute’s employee, as evaluators of 
the European Commission, took part in the process of 
assessment of the proposals of projects submitted for 
fi nancing from the resources of the Research Fund 
for Coal and Steel (RFCS).

7.  ECONOMIC SITUATION 
OF THE INSTITUE

7.1. Present fi nancial standing
Signifi cant reduction in the value of Institute’s rev-
enues has occurred in the recent years. Total revenues 
decrease refl ects the decrease in revenues from the 
core activity. 

Przychody Instytutu w latach 2010–2014 ■ Institute’s revenues in the period 2010–2014

Przychody łącznie / Total revenues

Przychody z działalności podstawowej / 
Revenues from main ac  vity

Przychody ze sprzedaży bezpośredniej / 
Revenues from direct sales

Należy przy tym zauważyć, że od trzech lat utrzy-
muje się stosunkowo wysoki poziom wartości bez-
pośredniej sprzedaży działalności podstawowej 
i wzrost jej udziału w całkowitych przychodach z tej 
działalności.
Zmniejsza się natomiast wartość i udział przycho-
dów z prac fi nansowanych ze środków publicznych. 
Przyczyny tego stanu rzeczy, związane z ograniczoną 
dostępnością środków publicznych na badania, omó-
wiono już w sprawozdaniu za rok ubiegły. 
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że w pro-
jektach fi nansowanych ze środków publicznych moż-
na rozliczać tylko tak zwane koszty kwalifi kowane. 
Uniemożliwia to rozliczenie pełnej wysokości kosz-
tów pośrednich związanych z projektem, ponieważ 
instytucje fi nansujące ograniczają wysokość kosztów 
pośrednich w kosztach kwalifi kowanych do wartości 

At the same time, it should be emphasized that for the 
last three years, the value of the direct sales of core 
activity has been relatively high, and share thereof in 
the total revenues from this activity increased.
The value and share of revenues from works fi nanced 
with public funds decreases. Reasons for that, rela-
ted to limited availability of public funds for research 
were described in the report for previous year. 
Additionally it should be emphasized that only the so 
called ‘qualifi ed cost’ may be settled in the projects 
fi nanced from public funds. This hinders settlement 
of full indirect cost related to project, as the fi nancing 
institutions limit the amount of indirect cost in the 
qualifi ed cost to the values much lower than actual 
fi gures.
In 2014 indirect cost surcharge that was possible to 
be settled according to conditions imposed by the 



27

INSTYTUT  METALURGII  ŻELAZA  IM.  STANISŁAWA  STASZICA 
SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI ZA  ROK  2014    ANNUAL  REPORT  2014

znacznie niższych od występujących w rzeczywis-
tości.
W roku 2014 narzut kosztów pośrednich na koszt 
robocizny bezpośredniej, jaki można było rozliczyć 
zgodnie z warunkami zawartych przez Instytut umo-
wach na projekty fi nansowane ze środków publicz-
nych wyniósł przeciętnie 43,5%, podczas gdy rzeczy-
wista wysokość tego narzutu wyniosła w Instytucie 
127%. Oznacza to, że na realizacji tych projektów 
Instytut poniósł stratę, którą musiał pokryć zyskami 
z realizacji innych prac lub z innych źródeł. Oznacza 
to również, że aby uzyskać dodatni wynik fi nansowy 
Instytut nie może przekroczyć określonego progu fi -
nansowania projektów ze środków publicznych, po-
wyżej którego pokrycie straty stanie się niemożliwe. 
Był to powód, dla którego Instytut nie wykorzystał 
w roku 2014 około 800 tys. zł środków publicznych, 
przyznanych na realizację projektów i był zmuszony 
przesunąć ich wykorzystanie na rok 2015.
W ostatnich dwóch latach wyraźnemu zmniejszeniu 
uległ również zysk Instytutu.

contracts concluded by the Institute was on average 
43.5%, while the actual surcharge in the Institute was 
127%. This means that in case of realization of these 
projects the Institute incurred a loss which had to be 
covered with profi ts from realization of other works 
or from other sources. This also means that in order 
to achieve positive fi nancial result the Institute cannot 
exceed specifi c threshold of fi nancing projects from 
public funds, above which covering the loss would 
become impossible. This was the reason why in 2014 
the Institute did not use ca. PLN 800 thousand of pu-
blic funds granted for realization of projects and was 
forced to shift realization thereof to the year 2015.
In the last two years also the profi t of the Institute 
decreased signifi cantly.

Udział sprzedaży bezpośredniej w przychodach z działalności podstawowej w latach 2010–2014, % ■ 
Share of direct sales in revenues from main activity in the period 2010–2014, %

Zysk netto w latach 2010-2014, zł ■ Net profi t in the period 2010-2014, PLN 
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Mniej drastycznie wygląda spadek wskaźnika aku-
mulacji kapitału. 

Drop in capital accumulation ratio looks less drasti-
cally. 

Zysk netto + Amortyzacja w latach 2010-2014*), zł (Akumulacja kapitału) ■ 
Net profi t + Depreciation in the period 2010-2014*), PLN (Capital acumulation) 

*) Amortyzacja w kosztach działalności operacyjnej ■ *) Depreciation in the cost of operating activity 

Wynika to z faktu, że kosztem, który pochłania zna-
czącą część przychodów i obniża zyski jest, ciągle 
rosnąca na skutek realizowanego programu moderni-
zacyjnego, amortyzacja.

This stems from the fact that depreciation, which 
continuosly goes up due to the realized investment 
programme is the cost which absorbs signifi cant part 
of revenues and decreases profi t.

Amortyzacja w latach 2010-2014*), zł ■ Depreciation in the period 2010-2014*), PLN

*) Amortyzacja w kosztach działalności operacyjnej ■ *) Depreciation in the cost of operating activity 

7.2. Zarządzanie kosztami
Utrzymywanie dodatniego wyniku fi nansowego In-
stytutu,  pomimo wyżej opisanych trudności możliwe 
jest dzięki: 

znaczącemu udziałowi sprzedaży bezpośredniej, ■

wykorzystaniu Funduszu Badań Własnych,  ■

zyskom osiągniętym z pozostałej działalności ope- ■

racyjnej i operacji fi nansowych,

7.2. Cost management 
Maintaining positive fi nancial result of the Institute 
in spite of the aforesaid diffi culties is possible owing 
to: 

signifi cant share of direct sales, ■

use of Internal Research Fund,  ■

profi ts on other operating activity and fi nancial  ■

operations,
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obniżeniu i poprawie struktury kosztów działalno- ■

ści.
Fundusz Badań Własnych, tworzony z odpisów z zy-
sku Instytutu, jest wykorzystywany do fi nansowa-
nia własnych prac badawczych Instytutu, mających 
na celu rozwój perspektywicznych kierunków jego 
działalności, umacniających jego pozycję w krajowej 
i europejskiej przestrzeni badawczej lub prac budu-
jących podstawy do przygotowania propozycji pro-
jektów zgłaszanych do fi nansowania zewnętrznego. 
W roku 2014 fundusz ten został wykorzystany przez 
Instytut w wysokości  ok. 3,2 mln zł.
Obniżkę kosztów Instytutu w roku 2014 uzyskano 
w dużej mierze dzięki obniżeniu kosztów wynagro-
dzeń. Ze względu na opisane uwarunkowania fi nan-
sowe, Instytut zmuszony był wstrzymać, promowany 
w ostatnich latach program zwiększenia zatrudnienia 
w komórkach badawczych. W efekcie, w wyniku na-
turalnych odejść, nie kompensowanych przez nowe 
przyjęcia do pracy, zatrudnienie w Instytucie  w roku 
2014 zmniejszyło się o 9 osób. Osiągnięta obniżka 
kosztu wynagrodzeń okazała się jednak niewystar-
czająca dla uzyskania satysfakcjonującego wyniku 
fi nansowego. Dlatego konieczne było dodatkowe 
działanie w postaci obniżenia – w stosunku do roku 
poprzedniego – wskaźnika premii kwartalnej, które 
pociągnęło za sobą obniżkę wynagrodzeń pracowni-
ków Instytutu przeciętnie o ok. 7% w skali roku.
Działania, zmierzające do poprawy struktury kosz-
tów, które prowadzone są w Instytucie, mają na celu 
zmniejszenie narzutu kosztów pośrednich, a tym sa-
mym umożliwienie pełniejszego wykorzystania przy-
znawanych środków publicznych. Sprowadzają się 
one do jak najpełniejszej identyfi kacji tych kosztów 
rodzajowych, które można uznać i zaewidencjono-
wać jako koszty bezpośrednie prowadzonych projek-
tów. Uznano, że poszukując możliwości pełniejszej 
identyfi kacji kosztów bezpośrednich, należy skupić 
się w pierwszym rzędzie na następujących kosztach 
rodzajowych:

amortyzacja, ■

media, ■

robocizna. ■

Identyfi kacja ich udziału w kosztach bezpośrednich 
wymagała zastosowania odpowiednich systemów 
ewidencyjnych i/lub pomiarowych. W związku 
z tym:

wprowadzono wymóg rejestracji czasu pracy urzą- ■

dzeń dla potrzeb realizacji poszczególnych zleceń 
(umów) i naliczania wynikających z czasu pracy 
kosztów bezpośrednich amortyzacji,

reduction and improvement in operating cost struc- ■

ture .
Internal Research Fund, established from net pro-
fi t write-offs is used for fi nancing internal research 
works of the Institute aimed at development of pro-
spective directions of its activity which strengthen 
its position in domestic and European research area 
or works establishing foundations for preparing pro-
posals of projects submitted for external funding. In 
2014 this fund was used by the Institute in the amo-
unt of ca. PLN 3.2 million.
Reduction of the Institute’s cost in 2014 was achieved 
mainly owing to reduction in personnel cost. Due to 
the said fi nancial conditions, the Institute was bound 
to cease the programme of increase in employment of 
research units promoted in the recent years. As a co-
rollary, as a result of natural attrition not compensated 
by new admissions, employment in the Institute in 
2014 decreased by 9 persons. The achieved reduction 
in the personnel cost appeared however insuffi cient 
to achieve satisfactory fi nancial result. That is why 
additional action in form of reduction – as compared 
to previous year – the ratio of quarterly bonus, which 
brought about reduction in the Institute’s employees’ 
salaries on average by ca. 7% in the year. 
Actions aimed at improvement of cost structure real-
ized at the Institute are aimed at reduction of indirect 
cost surcharge and thus facilitating more extensive 
use public funds. This consists in the best possible 
identifi cation of the cost by nature which might be 
approved and recorded as direct cost of realized 
projects. It was decided that in search of improved 
identifi cation of direct cost, one should focus in the 
fi rst run on the following prime cost:

depreciation, ■

utilities ■

labour cost. ■

Identifi cation of the said cost share in direct cost, re-
quired application of proper system for cost recor-
ding and/or measurement. In view of that:

the obligation was introduced of recording the ope- ■

rating time of equipment for the needs of particular 
orders (contracts) and calculation of direct cost of 
depreciation stemming from worktime,
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zainstalowano urządzenia pomiarowe zużycia me- ■

diów przez poszczególne urządzenia badawcze 
i wprowadzono wymóg rejestracji wielkości zu-
życia mediów dla potrzeb realizacji poszczegól-
nych zleceń (umów) oraz naliczania wynikających 
z tego zużycia kosztów bezpośrednich mediów,
wprowadzono system wliczania do robocizny bez- ■

pośredniej kosztów urlopów pracowniczych.
Przedsięwzięcia powyższe zostały zainicjowane już 
przed rokiem 2014. Ich realizacja wymagała jednak 
czasu. Należy uznać, że faza ich wdrażania została 
zakończona z początkiem roku 2014, wraz z wpro-
wadzeniem wynikowej ewidencji kosztów bezpo-
średnich do, oddanego do użytku w Instytucie pod 
koniec roku 2013, nowego komputerowego systemu 
wspomagającego zarządzanie w obszarze kosztów 
i planowania. 
Uzyskane efekty wdrożenia omawianych przedsię-
wzięć w odniesieniu do amortyzacji i mediów ilu-
struje poniższy wykres. 

metering devices were installed for measurement  ■

of utilities consumption in particular research equ-
ipment pieces and the obligation was introduced of 
recording the volume of utilities consumption for 
the needs of particular orders (contracts) realiza-
tion and calculation of direct cost of utilities,
system was introduced for incorporation of em- ■

ployee holidays cost to direct labour cost.
The above initiatives were launched before the year 
2014, however realization thereof required time. It 
should be considered that implementation phase was 
completed at the beginning of 2014 along with intro-
duction of resultant record of direct cost to the new 
computer system supporting management in scope of 
cost and planning which was commissioned in the 
Institute at the end of 2013.
The obtained results of the described projects in refe-
rence to depreciation and utilities are presented in the 
following graph. 

Udział bezpośrednich kosztów amortyzacji i mediów w całkowitych kosztach amortyzacji w latach 
2010-2014, % ■ Share of direct cost of utilities in the total cost of utilities in the period 2010-2014, %

Amortyzacja / Deprecia  on

Media / U  li  es

Jak widać, w roku 2014 osiągnięto już 35% udział 
kosztów bezpośrednich w całkowitych kosztach 
amortyzacji. W przypadku mediów efekt jest znacz-
nie mniejszy, trzeba jednak pamiętać, że największa 
część mediów zużywana jest na potrzeby bytowe 
(ogrzewanie, oświetlenie), których nie da się przypi-
sać do kosztów bezpośrednich.
W odniesieniu do robocizny należy przyjąć, że za-
stosowane rozliczanie kosztów urlopów zwiększyło 
udział kosztów bezpośrednich w całkowitych kosz-
tach robocizny o około 9 punktów procentowych.

As it is visible, in 2014, 35% share of direct cost in 
the total cost of depreciation was achieved. In case 
of utilities, the share is lower, however one should 
remember that partly the utilities are used for social 
purposes (heating, lightning) which cannot be assi-
gned to direct cost.
In reference to the labour cost it should be adopted 
that settlement of the cost of employee holiday leaves 
increased the share of direct cost in the total cost of 
labour by 9 per cent points.
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7.3. Scenariusz dalszych działań
Jeszcze w roku 2012, zysk Instytutu – podobnie jak 
w latach poprzednich – mieścił się w zakresie 3–4 
mln zł. Pozyskiwane dzięki temu środki Instytut 
wykorzystywał na relizację programu modernizacji 
nieruchomości i wyposażenia oraz na zasilanie Fun-
duszu Badań Własnych.
Należy pogodzić się z faktem, że w najbliższych la-
tach roczne zyski z działalności Instytutu nie wrócą 
do poziomu sprzed 3 lat. Nie pozwoli na to ogólna 
sytuacja na rynkach fi nansowych. Znaczną część zy-
sku Instytut osiągał poprzez korzystne lokowanie po-
siadanych własnych środków fi nansowych. Podczas 
gdy w roku 2012 średnie oprocentowanie lokat In-
stytutu wynosiło ok. 5,5%, to w roku 2014 już tylko 
2,5%.
Z powyższego wynika, że ograniczona zostanie moż-
liwość „bezbolesnego”, tj. nienaruszającego w zna-
czącym stopniu posiadanego kapitału fi nansowego, 
fi nansowania inwestycji rzeczowych Instytutu, a tak-
że wspierania działaności badawczej Instytutu z Fun-
duszu Badań Własnych.
W tej sytuacji pokrycie kosztów działaności badaw-
czej Instytutu wymagać będzie zwiększenia sku-
teczności wysiłków zmierzających do pozyskiwania 
środków na badania, w tym dalszego rozwoju sprze-
daży bezpośredniej prac. 
W odniesieniu do fi nansowania ze strony środków 
publicznych istotne oczekiweania należy łączyć 
z „nową perspektywą fi nansową” Funduszy Struktu-
ralnych Unii Europejskiej, a w szczególności z uru-
chamianym Programem Operacyjnym „Inteligentny 
Rozwój”, a także z szansą na uruchomienie, fi nan-
sowanego przez NCBiR, programu sektorowego dla 
przemysłu stalowego.
W odniesieniu do potrzeb inwestycyjnych, korzystny 
jest fakt, że przedsięwzięcia inwestycyjne związane 
z programem racjonalizacji zagospodarowania nieru-
chomości zostały już zakończone (por. rozdz. 1.9). 
W ostatnich latach Instytut dokonał również poważ-
nych inwestycji w zakresie modernizacji wyposaże-
nia badawczego. Należy więc założyć, że wydatki 
inwestycyjne Instytutu ulegną w następnych latach 
obniżeniu. Nie znikną one jednak zupełnie. Do więk-
szych przedsięwzięć inwestycyjnych, jakie trzeba bę-
dzie jeszcze zrealizować w zakresie nieruchomości 
zaliczyć należy:

termomodernizację budynku T oraz hal, ■

modernizację centralnego ogrzewania Instytutu, ■

w zakresie wyposażenia badawczego, natomiast:
rozbudowę Linii Półprzemysłowej Symulacji. ■

7.3. Scenario of further actions
Still in 2012, profi t of the Institute ranged from PLN 
3-4 million. Funds obtained in this manner were used 
by the Institute for realization of the programme of 
real estate and equipment modernization and for sup-
plying the Internal Research Fund. 
It should be accepted that in the coming years annual 
profi ts of the Institute will not reach the same level as 
3 years back. General situation on fi nancial markets 
will not allow for that. Signifi cant part of the profi t 
was obtained by the institute owing to favourable in-
vestments of its fi nancial means. While in 2012 the 
average interest rate on deposits of the Institute was 
ca. 5.5%, the interest rate in 2014 was only 2.5%.
The above implies that the possibility of ”painless” 
– i.e. without use of signifi cant part of the cumula-
ted capital fi nancing of material investments of the 
Institute, as well as supporting the research activity 
of the Institute from Internal Research Fund, will be 
limited. 
In such situation, covering the cost of research activi-
ty of the Institute will require increase in the effi cien-
cy of efforts aimed at obtaining funds for research, in 
that further delevlopment of direct sales of works. 
In reference to fi nancing with public funds, conside-
rable expectations should be related to ”new fi nancial 
perspective” of the Structural Funds of the EU, and 
in particular with the launched Operating Programme 
”Intelligent Development”, and with the chance for 
launch of the sectoral programme for the steel indus-
try, fi nanced by the National Centre for Research and 
Development. 
In reference to investment needs, it is positive that in-
vestments related to improvement in the effi ciency of 
real estate management have been closed (see chap-
ter 1.9). In the recent years, the Institute also realized 
crucial investments in research equipment. Therefo-
re, it should be assumed that investment outlays will 
decrease in the following years, however they will 
not disappear. Amongst major investments that will 
have to be realized concerning real estate are the fol-
lowing:

thermo-modernization of T building and bays, ■

modernization of central heating of the Institute, ■

and in scope of the research equipment:
extension of the Line for Semi-Industrial simula- ■

tion.
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Należy zakładać, że projekt rozbudowy LPS powi-
nien zostać sfi nansowany w ramach programu „Pol-
ska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej”, do 
której został on zgłoszony. Przedsięwzięcia dotyczą-
ce nieruchomości trzeba będzie sfi nansować nato-
miast ze środków własnych Instytutu.
Dla osiągnięcia równowagi fi nansowej niezbędne są 
jednak również działania po stronie kosztów działal-
ności Instytutu. 
W pierwszym rzędzie należy dążyć do pełnej iden-
tyfi kacji kosztów bezpośrednich i zwiększania ich 
udziału w ewidencji księgowej. 
Ponadto należy zwiększyć dyscyplinę w zakresie 
wydatków bieżących, ukierunkowaną na wybór naj-
korzystniejszych dostaw wyrobów i usług oraz na 
wyeliminowanie wydatków, które nie są niezbędne.
Należy oczekiwać, że już w roku 2015 Instytut uzy-
ska obniżenie kosztów związane z:

wyłączeniem z eksploatacji budynku L, ■

zmianą dostawcy energii elektrycznej, jakiej doko- ■

nano w roku 2014,
stopniową obniżką kosztów amortyzacji. ■

Ważne przedsięwzięcie, jakie należy podjąć w roku 
2015 dotyczy wyłączenia z gospodarki Instytutu bu-
dynku L. Wydaje się, że najwłaściwszym sposobem 
będzie ogłoszenie konkursu na rozwiązanie tego pro-
blemu i zaproszenie do uczestnictwa w nim profesjo-
nalistów w zakresie gospodarki nieruchomościami.
Być może zaproponowne rozwiązania pozwolą 
Instytutowi na uzyskanie dodatkowych środków fi -
nansowych, które mogłyby być wykorzystane np. do 
sfi nansowania wyżej wymienionych modernizacji 
nieruchomości.
Niezależnie od nakreślonego powyżej scenariusza, 
należy wskazać, że powinny zostać podjęte prace nad 
nową strategią działania Instytutu, uwzględniającą 
zarysowane w niniejszym sprawozdaniu uwarunko-
wania i problemy.

It should be assumed that the project of extension of 
the Line for Semi Industrial Simulation should be 
fi nanced under the programme ”Polish Roadmap of 
Research Infrastructure”, to which it was submitted. 
Undertakings concerning real estate will have to be 
fi nanced with the Institute’s own funds. 
To achieve fi nancial balance, actions concerning the 
cost of the Institute’s activity are necessary. First of 
all, one should aim at full identifi cation of direct cost 
and increase share thereof in accounting records. Mo-
reover discipline concerning daily spending should 
be increased, directed towards selection of the most 
favourable supplies of products and services and eli-
mination of expenditure which is not indispensable. 
It should be expected that in 2015 the Institute will 
achieve reduction of cost due to: 

closure of L building,  ■

change in the supplier of electricity which was  ■

effected in 2014,
gradual reduction of depreciation cost. ■

An important undertaking which should be realized 
in 2015 concerns excluding the L building from the 
Institute’s managed assets. It seems that the most 
proper way would be announcement of the contest 
concerning solution of the problem and inviting pro-
fessionals dealing with real estate to take part in the 
said competition.
It is possible that the proposed solutions will facilita-
te obtaining additional funds for the Institute which 
might be used eg. to fi nance the said modernizations 
of real estate. 
Irrespective of the aforesaid scenario, it should be in-
dicated that works on new strategy for the Institute 
should be launched which would take into conside-
ration the conditions and problems outlined in the 
present report.
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Załącznik nr 1 ■

ZESTAWIENIE PROJEKTÓW 
REALIZOWANYCH W ROKU 2014

1. Ważniejsze projekty realizowane 
w grupie prac badawczych i doradczych 
fi nansowanych w formie zleceń 
bezpośrednich 
Development of new high-strenght complex- ■

phases steels (Rozwój nowych wysokowytrzyma-
łościowych wielofazowych stali). Swiss Steel AG
Sintering pot tests and iron ores characterization  ■

(Próby spiekania w misie spiekalniczej i charak-
terystyka rud żelaza). SME France ArcelorMittal 
Maizieres Research SA ArcelorMittal Shared Se-
rvice Centre Europe Sp. z o.o. Sp. k.
Sintering pot tests (Testy spiekania rud żelaza).  ■

ArcelorMittal Ostrava a.s.
Badania nad spiekaniem ekoszlamu i szlamu  ■

Cr-Ni-Mo. Cronimet Pl Sp. z o.o.
Badania naprężeń w szynach kolejowych produ- ■

kowanych w Zakładzie Walcowania Duża AMP O/ 
Dąbrowa Górnicza. ArcelorMittal Poland S.A.
Wykonanie nieniszczących badań materiałowych,  ■

analiza i ocena stanu materiału oraz stanu elemen-
tów urządzeń ciśnieniowych pracujących w róż-
nych obiektach energetycznych. Rafako S.A.
Ocena stanu i przydatności do dalszej eksploatacji  ■

materiałów wybranych elementów głównych ruro-
ciągów parowych bloku 8 po długotrwałej eksplo-
atacji w warunkach pełzania po przekroczeniu 240 
tys. godzin pracy. ENEA Wytwarzanie S.A.
Ocena stanu technicznego, przydatności do dalszej  ■

pracy oraz określenie bezpiecznego czasu dalszej 
eksploatacji wybranych elementów części ciśnie-
niowej kotła nr 1 Elektrowni Pątnów po długo-
trwałej eksploatacji poza obliczeniowym czasem 
pracy. Przedsiębiorstwo Remontowe PAK Serwis 
Sp. z o.o.
Analiza stanu konstrukcji podtrzymującej komory,  ■

rury łączące oraz wężownice przegrzewacza gro-
dziowego kotła nr 2 Elektrowni Pątnów. Przedsię-
biorstwo Remontowe PAK Serwis Sp. z o.o.
Doradztwo techniczne przy uruchamianiu produk- ■

cji wyrobów ciągnionych. Migapol Sp. z o.o. 

Appendix no. 1 ■

LISTING OF PROJECTS 
REALIZED IN 2014

1. Major projects realized 
as part of research and consulting 
works fi nanced in form 
of direct orders
Development of new high-strength complex-phase  ■

steels. Swiss Steel AG
Sintering pot tests and iron ores characterization.  ■

SME France ArcelorMittal Maizieres Research SA 
ArcelorMittal Shared Service Centre Europe Sp. 
z o.o. Sp. k.
Sintering pot tests. ArcelorMittal Ostrava a.s. ■

Tests on sintering of eco-sludge and Cr-Ni-Mo  ■

sludge. Cronimet Pl Sp. z o.o.
Examinations of stress in rails manufactured at  ■

Heavy Section Mill of AMP Unit Dąbrowa Górni-
cza. ArcelorMittal Poland S.A.
Execution of non-destructive material tests and  ■

assessment of the condition of material and parts 
of pressure equipment operating in various power 
engineering facilities. Rafako S.A.
Assessment of the condition and suitability for fur- ■

ther operations of the materials of selected parts 
of main steam pipelines of block no. 8 after long 
term exploitation in creep conditions, following 
exceeding 240 thou workhours. ENEA Wytwarza-
nie S.A.
Assessment of technical condition and suitability  ■

for further operations as well as determining safe 
time of future operations of the selected pressure 
part of boiler no. 1 of Elektrownia Pątnów follo-
wing long term operations beyond design work 
time. Przedsiębiorstwo Remontowe PAK Serwis 
Sp. z o.o.
Analysis of the condition of the structure suppor- ■

ting the chambers, connecting tubes and coil pipes 
of platen superheater in boiler no. 2 of power plant 
Elektrownia Pątnów. Przedsiębiorstwo Remonto-
we PAK Serwis Sp. z o.o.
Technical consulting concerning launch of drawn  ■

products manufacturing. Migapol Sp. z o.o. 
Development of the technology of melting and ma- ■

nufacturing high alloy steel bars for specimens of 



INSTYTUT  METALURGII  ŻELAZA  IM.  STANISŁAWA  STASZICA
SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI ZA  ROK 2014    ANNUAL  REPORT  2014

34

Opracowanie technologii wytapiania i wykonanie  ■

prętów stali wysokostopowych na wzorce o okre-
ślonym składzie. MBH Analytical Ltd Holland 
House
Opracowanie parametrów obróbki cieplnej i wy- ■

konanie eksperymentalnych arkuszy blach ze stali 
o strukturze nanokrystalicznej. Wojskowy Instytut 
Techniki Pancernej i Samochodowej
Analiza powierzchni oraz struktury warstw nabo- ■

rowanych. WSK PZL – Rzeszów S.A.
Określenie możliwości zastosowania wytypowa- ■

nych materiałów węglonośnych w procesie szybo-
wym wytopu kamienia miedziowego w skali pół-
technicznej. Politechnika Śląska
Wykonanie badań wytrzymałościowych stali FB2.  ■

Politechnika Śląska
Przeprowadzenie badań podwójnego odkształcenia  ■

oraz relaksacji naprężeń na symulatorze fi zycznym 
Gleeble 3800. Akademia Górniczo-Hutnicza 
Analiza składu chemicznego metodami instrumen- ■

talnymi i klasycznymi oraz opracowanie i wytwa-
rzanie wzorców składu chemicznego, różni zlece-
niodawcy 

2. Projekty w ramach przedsięwzięcia 
InnoTech oraz Programie Badań 
Stosowanych

InnoTech

Projekty prowadzone w roku 2014, przewidziane 
do zakończenia w latach następnych
PI-0003 Tytuł projektu: „Opracowanie nowoczesnej 

konstrukcji modułu pancerza odpornego na 
udarowe oddziaływanie strumienia kumu-
lacyjnego i pocisków” 

  Kierownik: dr inż. Jarosław Marcisz 
  Okres realizacji: 07.2012 – 06.2015 
  Koordynator: Instytut Metalurgii Żelaza
PI-0004: Tytuł projektu: „Opracowanie komplek-

sowej technologii wytwarzania magneto-
zwierciadeł dla precyzyjnych wyrobów 
z dziedziny mechatroniki stosowanych 
w giroskopowych systemach naprowadza-
nia rakiet na cel” 

  Kierownik: dr inż. Jerzy Pogorzałek
  Okres realizacji: 10.2012 – 09.2015 
  Koordynator: Instytut Metalurgii Żelaza

particular chemical composition MBH Analytical 
Ltd Holland House
Determining parameters of heat treatment and  ■

manufacturing experimental sheets of nano-crys-
talline steels. Wojskowy Instytut Techniki Pan-
cernej i Samochodowej
Analysis of the surface and structure of boronized  ■

layers. WSK PZL – Rzeszów S.A.
Assessment of the possibility of application of the  ■

selected carboniferrous materials in shaft process 
of copper mattes melting on semi-industrial scale. 
Politechnika Śląska
Execution of strength tests of FB2 steel. Politech- ■

nika Śląska
Examination of double strain and relaxation of  ■

stress by means of physical simulator Gleeble 3800 
Akademia Górniczo-Hutnicza 
Analysis of chemical composition by means of va- ■

rious instrumental and classical methods, various 
customers

2. Projects under InnoTech undertaking, 
and Applied Research Programme

InnoTech

Projects realized in 2014, expected to be 
completed in the successive years
PI-0003 Project title: ”Development of advanced 

structure of the module of armour plate 
resistant to impact of cumulative fl ux and 
missiles” 

  Manager: Jarosław Marcisz Dr. Eng.
  Completion period: 07.2012 – 06.2015 
  Coordinator: The Institute for Ferrous Me-

tallurgy 
PI-0004 Project title: ”Development of comprehen-

sive technology of manufacturing magne-
to-mirrors for precise products in mecha-
tronics used in gyroscope system of racquet 
homing” 

  Manager: Jerzy Pogorzałek, Dr. Eng.
  Completion period: 10.2012 – 09.2015 
  Coordinator: The Institute for Ferrous Me-

tallurgy 
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PI-0005: Tytuł projektu: „Uruchomienie komplek-
sowo monitorowanej produkcji wielkoga-
barytowych odkuwek dla przemysłu naf-
towego do eksploatacji w ekstremalnych 
warunkach podmorskich”

  Kierownik: dr inż. Bogdan Zdonek
  Okres realizacji: 01.2013 – 02.2015 
  Koordynator: Akademia Górniczo-Hutni-

cza
PI-0006: Tytuł projektu: „Innowacyjna technologia 

produkcji wlewków kuziennych o zróżni-
cowanej masie poprzez zastosowanie uni-
wersalnych zestawów odlewniczych”

  Kierownik: dr inż. Bogdan Zdonek
  Okres realizacji: 05.2013 – 04.2015 
  Koordynator: Instytut Odlewnictwa

Program Badań Stosowanych
Projekty prowadzone w roku 2014, przewidziane 
do zakończenia w latach następnych
PB-0001 Tytuł projektu: „Badania odporności ele-

mentów nadwozia wykonanych ze stopów 
magnezu na obciążenia dynamiczne” 

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Kuziak 
  Okres realizacji: 01.2013 – 12.2015 
  Koordynator: Politechnika Wrocławska
PB-0002 Tytuł projektu: „Opracowanie zaawanso-

wanej technologii wytwarzania blach cien-
kich do cięcia laserowego” 

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Kuziak 
  Okres realizacji: 01.2013 – 12.2015 
  Koordynator: Akademia Górniczo-Hutni-

cza
PB-0003 Tytuł projektu: „Opracowanie i przemysło-

wa weryfi kacja energooszczędnej obróbki 
termomechanicznej odkuwek matryco-
wych z zastosowaniem zaawansowanych 
gatunków stali oraz innowacyjnych metod 
sterowanego chłodzenia bezpośrednim po 
kuciu na gorąco” 

  Kierownik: dr inż. Artur Żak
  Okres realizacji: 10.2013 – 09.2016 
  Koordynator: Instytut Metalurgii Żelaza
PB-0004 Tytuł projektu: „Ocena wpływu termicznej 

destrukcji mas formierskich z regeneratem 
i komponentami organicznymi na jakość 
odlewów ze stopów żelaza oraz na skład 
generowanych gazów, ze szczególnym 

PI-0005: Project title: Launch of comprehensively 
monitored production of large size forgings 
for petroleum industry to be used in extre-
me submarine conditions 

  Manager: Bogdan Zdonek, Dr. Eng.
  Completion period: 01.2013 – 02.2015 
  Coordinator: AGH University of Science 

and Technology in Krakow 
PI-0006: Project title: Innovative production tech-

nology of forging-grade ingots of variable 
weight by application of universal casting 
sets

  Manager: Bogdan Zdonek, Dr. Eng.
  Completion period: 05.2013 – 04.2015 
  Coordinator: Institute of Foundry 

Applied Research Programme
Projects realized in 2014, expected to be 
completed in the successive years
PB-0001 Project title: ”Tests of resistance of body-

work components made of magnesium al-
loys to dynamic loads” 

  Manager Roman Kuziak, Prof. Dr. Hab.
  Completion period: 01.2013 – 12.2015 
  Coordinator: Wrocław University of Tech-

nology
PB-0002 Project title: ”Development of advanced 

manufacturing technology of thin sheet for 
laser cutting” 

  Manager: Roman Kuziak, Prof. Dr. Hab.
  Completion period: 01.2013 – 12.2015 
  Coordinator: AGH University of Science 

and Technology in Krakow
PB-0003 Project title: ”Development and industrial 

verifi cation of energy-effi cient thermo-me-
chanical treatment of matrix forgings with 
application of advanced steel grades and 
innovative methods of controlled cooling 
applied directly after hot forging ” 

  Manager: Artur Żak, Dr. Eng.
  Completion period: 10.2013 – 09.2016 
  Coordinator: The Institute for Ferrous Me-

tallurgy
PB-0004 Project title: ”Assessment of the impact 

of thermal destruction of moulding sands 
with  reclaim and organic components, on 
quality of iron alloy castings and compo-
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uwzględnieniem związków z grupy BTEX 
i WWA” 

  Kierownik: mgr inż. Michał Kubecki
  Okres realizacji: 07.2013 – 12.2015 
  Koordynator: Akademia Górniczo-Hutni-

cza

sition of generated gases, with particular 
emphasis of BTEX and PAH group com-
pounds” 

  Manager: Michał Kubecki, MSc. Eng.
  Completion period: 07.2013 – 12.2015 
  Coordinator: AGH University of Science 

and Technology in Krakow

3. Research projects – internal

Projects realized in 2014, expected to be 
completed in the successive years
PW 0055 Project title: ”Modelling of the life of ma-

terials for advanced power engineering ba-
sed on creep tests ”

  Manager: Adam Zieliński, Dr. Eng.
  Completion period: 20.12.2011 – 19.12.

2016

4. International projects

International projects
Projects completed in 2014
PE 0007 Project title: Property oriented design of 

hard constituent hardness and morphology 
in continuously annealed/galvanised DP 
sheets

  Manager: Roman Kuziak, Prof. Dr.Hab.
  Completion period: 1.07.2011 – 31.12.2014

Projects realized in 2014, expected to be 
completed in the successive years
PE 0008 Project title: Virtual strip rolling mill
  Manager: Roman Kuziak, Prof. Dr. Hab.
  Completion period: 1.07.2013 – 31.10.2016

5. Statutory projects

Research statutory projects
Projects completed in 2014
S0 0861 Project title: ”Development of the techno-

logy of hot rolling and thermo-mechanical 
treatment of experimental austenitic steel 
and Ni-Cr alloy with use of semi-industrial 
simulation method”

  Manager: Dariusz Woźniak, Dr. Hab. Eng.
  Completion period: 25.03.2013 – 15.04.

2014

3. Projekty badawcze – własne

Projekty prowadzone w roku 2014, przewidziane 
do zakończenia w latach następnych
PW 0055 Tytuł projektu: „Modelowanie trwałości 

materiałów dla nowoczesnej energetyki na 
podstawie prób pełzania”

  Kierownik: dr inż. Adam Zieliński
  Okres realizacji: 20.12.2011 – 19.12.2016

4. Projekty międzynarodowe

Projekty międzynarodowe
Projekty zakończone w roku 2014
PE 0007 Tytuł projektu: „Property oriented design 

of hard constituent hardness and morpho-
logy in continuously annealed/galvanised 
DP sheets”

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Kuziak
  Okres realizacji: 1.07.2011 – 31.12.2014

Projekty prowadzone w roku 2014, przewidziane 
do zakończenia w latach następnych
PE 0008 Tytuł projektu: „Virtual strip rolling mill”
  Kierownik: prof. dr hab. Roman Kuziak
  Okres realizacji: 01.07.2013 – 31.10.2016

5. Projekty statutowe

Projekty statutowe badawcze
Projekty zakończone w roku 2014
S0 0861 Tytuł projektu: „Opracowanie technologii 

walcowania na gorąco i obróbki cieplno-
plastycznej eksperymentalnej stali auste-
nitycznej i stopu Ni-Cr z zastosowaniem 
metody symulacji półprzemysłowej”

  Kierownik: dr hab. inż. Dariusz Woźniak
  Okres realizacji: 25.03.2013 – 15.04.2014
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S0 0868 Tytuł projektu: „Odporność na pełzanie 
stali T321H w stanie wyjściowym i po eks-
ploatacji”

  Kierownik: mg inż. Hanna Purzyńska
  Okres realizacji: 1.04.2013 – 30.03.2014
S0 0871 Tytuł projektu: „Badania powłok zwięk-

szających żaroodporność stopów na bazie 
faz międzymetalicznych TiAl”

  Kierownik: mgr inż. Radosław Swadźba
  Okres realizacji: 1.01.2014 – 15.12.2014
S0 0872 Tytuł projektu: „Opracowanie charaktery-

styk mineralogicznych nowych gatunków 
rud i koncentratów stosowanych w hutnic-
twie żelaza na wybranych przykładach”

  Kierownik: dr Hanna Krztoń
  Okres realizacji: 15.01.2014 – 15.12.2014
S0 0873 Tytuł projektu: „Badania wpływu odkształ-

cenia plastycznego na zimno taśm ze sta-
li wielofazowych na procesy odbudowy 
struktury zachodzące podczas symulacji fi -
zycznych wyżarzania”

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Radwański
  Okres realizacji: 3.02.2014 – 15.12.2014
S0 0874 Tytuł projektu: „Przeprowadzenie prób 

i badań laboratoryjnych nad doborem stali 
odpornej na korozję do uruchomienia pro-
dukcji koszy fi ltracyjnych dla przemysłu 
przetwórstwa ropy i gazu łupkowego”

  Kierownik: dr hab. Jerzy Wiedermann, 
prof. nzw.

  Okres realizacji: 3.02.2014 – 30.09.2014
S0 0875 Tytuł projektu: „Określenie optymalnych 

warunków przeróbki cieplno-plastycznej 
stali HSX®Z12 dla uzyskania maksymal-
nego udziału i odpowiedniej morfologii 
austenitu szczątkowego”

  Kierownik: mgr inż. Zofi a Kania
  Okres realizacji: 3.02.2014 – 22.12.2014
S0 0876 Tytuł projektu: „Doskonalenie systemu za-

rządzania jakością wg PN-EN 17025 w In-
stytucie Metalurgii Żelaza”

  Kierownik: dr hab. Jerzy Wiedermann, 
prof. nzw.

  Okres realizacji: 15.01.2014 – 15.07.2014
S0 0877 Tytuł projektu: „Opracowanie modeli roz-

woju mikrostruktury i kinetyki przemian 
fazowych w wyrobach płaskich i długich 
ze stali bainitycznych”

S0 0868 Project title: ” Creep resistance of T321H 
steel in initial state and following exploita-
tion”

  Manager: Hanna Purzyńska, MSc. Eng.
  Completion period: 1.04.2013 – 30.03.2014
S0 0871 Project title: ”Examinations of coatings 

improving heat resistance of alloys based 
on intermetallic phases TiAl”

  Manager: Radosław Swadźba MSc. Eng.
  Completion period: 1.01.2014 – 15.12.2014
S0 0872 Project title: ”Development of mineralo-

gical characteristics of new grades of ores 
and concentrates used in metallurgy on the 
selected examples” 

  Manager: Hanna Krztoń, Dr.
  Completion period: 15.01.2014 – 15.12.

2014
S0 0873 Project title: ”Examinations of the impact 

of cold plastic deformation of complex-
phase steel strips on the processes of struc-
ture reconstruction during physical simula-
tion of annealing”

  Manager: Krzysztof Radwański, Dr. Eng.
  Completion period: 3.02.2014 – 15.12.2014
S0 0874 Project title: ”Execution of laboratory tests 

and examinations concerning selection of 
corrosion-resistant steel for launch of pro-
duction of screening baskets for petroleum 
and shell gas industry”

  Manager: Jerzy Wiedermann, Dr. Hab., 
Prof. at the Institute.

  Completion period: 3.02.2014 – 30.09.2014
S0 0875 Project title: ”Determining optimum condi-

tions of hot working of HSX®Z12 steel for 
obtaining the maximum share and proper 
morphology of retained austenite”

  Manager: Zofi a Kania, MSc. Eng.
  Completion period: 3.02.2014 – 22.12.2014
S0 0876 Project title: ”Improvement of quality ma-

nagement system as per PN-EN 17025 
standard at Instytut Metalurgii Żelaza”

  Manager: Jerzy Wiedermann, Dr. Hab., 
Prof. at the Institute.

  Completion period: 15.01.2014 – 15.07.
2014

S0 0877 Project title: ”Development of the models 
of microstructure development and phase 
transition kinetics in fl at and long products 
of bainitic steels”
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  Kierownik: dr inż. Władysław Zalecki
  Okres realizacji: 3.02.2014 – 16.12.2014
S0 0878 Tytuł projektu: „Symulacja numeryczna 

procesów kształtowania plastycznego osio-
wosymetrycznych wyrobów o złożonym 
ruchu narzędzia kształtującego”

  Kierownik: dr inż. Marek Burdek
  Okres realizacji: 1.20.2014 – 28.11.2014
S0 0879 Tytuł projektu: „Opracowanie metody 

symulacji walcowania drobnych prętów 
okrągłych w skali półprzemysłowej w mo-
dule B-LPS”

  Kierownik: dr hab. inż. Dariusz Woźniak
  Okres realizacji: 3.02.2014 – 31.12.2014
S0 0880 Tytuł projektu: „Eksperymentalna wery-

fi kacja możliwości zastosowania nowej 
klasy stali nanostrukturalnej na elementy 
konstrukcyjne maszyn i urządzeń”

  Kierownik: dr hab. inż. Bogdan Garbarz, 
prof. nzw.

  Okres realizacji: 27.01.2014 – 25.11.2014
S0 0881 Tytuł projektu: „Resztkowa wytrzymałość 

na pełzanie materiału obwodowych złączy 
spawanych elementów krytycznych kotłów 
z niskostopowych stali po długotrwałej 
eksploatacji poza obliczeniowym czasem 
pracy”

  Kierownik: dr inż. Maria Dziuba-Kałuża
  Okres realizacji: 2.01.2014 – 22.12.2014
S0 0882 Tytuł projektu: „Odporność na pełzanie 

stali T321H w stanie wyjściowym i po eks-
ploatacji”

  Kierownik: mgr inż. Hanna Purzyńska
  Okres realizacji: 3.02.2014 – 22.12.2014
S0 0883 Tytuł projektu: „Rozwój możliwości ba-

dawczych Zakładu Chemii Analitycznej 
w zakresie analizy stopów tytanu i glinu”

  Kierownik: dr Grażyna Stankiewicz
  Okres realizacji: 20.01.2014 – 31.10.2014
S0 0884 Tytuł projektu: „Kontrola zawartości mi-

kroskładników w biomasie i popiołach ze 
spalania biomasy”

  Kierownik: mgr inż. Michał Kubecki
  Okres realizacji: 20.01.2014 – 20.12.2014
S0 0885 Tytuł projektu: „Ocena możliwości utyli-

zacji żużli z obróbki pozapiecowej stali po-
przez wytwarzanie na ich bazie materiałów 

  Manager: Władysław Zalecki, Dr. Eng.
  Completion period: 3.02.2014 – 16.12.2014
S0 0878 Project title: ”Numerical simulation of pla-

stic forming of axially symmetric products 
of complex movements of forming tool ”

  Manager: Marek Burdek, Dr. Eng.
  Completion period: 1.20.2014 – 28.11.2014
S0 0879 Project title: ”Development of the method 

of simulation of rolling small round bars 
on semi-industrial scale in B module of the 
Line for Semi-industrial Simulation”

  Manager: Dariusz Woźniak, Dr. Hab. Eng.
  Completion period: 3.02.2014 – 31.12.2014
S0 0880 Project title: ”Experimental verifi cation of 

the possibility of application of new grade 
of nanostructural steel for structural com-
ponents of machinery and devices”

  Manager: Bogdan Garbarz, Dr. Hab. Eng., 
Prof. at the Institute

  Completion period: 27.01.2014 – 25.11.
2014

S0 0881 Project title: ”Residual creep strength of 
material of circumferential welded joints 
in critical components of boilers of low al-
loy steels following long term service ex-
ceeding the design work time”

  Manager: Maria Dziuba-Kałuża, Dr. Eng.
  Completion period: 2.01.2014 – 22.12.2014
S0 0882 Project title: ”Creep resistance of T321H 

steel in initial state and following exploita-
tion”

  Manager: Hanna Purzyńska, MSc. Eng.
  Completion period: 3.02.2014 – 22.12.2014
S0 0883 Project title: ”Development of research ca-

pabilities of Analytical Chemistry Depart-
ment in scope of analysis of titanium and 
aluminium alloys”

  Manager: Grażyna Stankiewicz, Dr.
  Completion period: 20.01.2014 – 

31.10.2014
S0 0884 Project title: ”Control of the content of 

microelements in biomass and ashes from 
biomass combustion”

  Manager: Michał Kubecki, MSc. Eng.
  Completion period: 20.01.2014 – 

20.12.2014
S0 0885 Project title: ”Assessment of the possibility 

of use of steel ladle treatment slags by ma-
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rafi nacyjnych dla odlewnictwa i stalownic-
twa”

  Kierownik: dr inż. Waldemar Spiewok
  Okres realizacji: 20.12.2014 – 31.12.2014
S0 0886 Tytuł projektu: „Badania laboratoryjne 

spiekania i brykietowania odpadowych 
szlamów i pyłów zawierających pierwiast-
ki stopowe Ni, Mo, Cr, W, Co w postaci 
tlenków i siarczków”

  Kierownik: mgr inż. Ireneusz Szypuła
  Okres realizacji: 3.02.2014 – 15.12.2014
S0 0887 Tytuł projektu: „Opracowanie metody bry-

kietowania mułków zgorzelinowych pod 
kątem ich recyklingu w piecach szybo-
wych”

  Kierownik: dr hab. inż. Marian Niesler, 
prof. nzw.

  Okres realizacji: 3.02.2014 – 15.12.2014
S0 0888 Tytuł projektu: „Opracowanie oferty na 

usługi badawcze w dziedzinie mikroeko-
nometrii fi nansowej i teorii organizacji 
przemysłu”

  Kierownik: dr Marcin Miczka
  Okres realizacji: 1.01.2014 – 15.12.2014
S0 0889 Tytuł projektu: „Wpływ szybkości od-

kształcania na właściwości mechaniczne 
i mikrostrukturę stali ultrawytrzymałych 
odpornych na wysokoenergetyczne od-
działywania udarowe”

  Kierownik: dr inż. Jarosław Marcisz
  Okres realizacji: 15.02.2014 – 28.11.2014
S0 0891 Tytuł projektu: „Określenie obszarów 

współpracy z Cardiff University w zakre-
sie zastosowania nieklasycznych metod 
statystycznych w dziedzinie Intelligent 
Manufacturing na wydziałach spiekalni, 
wielkich pieców i stalowni”

  Kierownik: dr Marcin Miczka
  Okres realizacji: 1.11.2014 – 20.12.2014

Projekty prowadzone w roku 2014, przewidziane 
do zakończenia w latach następnych
S0 0890 Tytuł projektu: „Stale nowej generacji 

stosowane w polskiej energetyce konwen-
cjonalnej na elementy ciśnieniowe kotłów 
o nadkrytycznych parametrach pracy – 
atlas zmian struktury i właściwości mecha-
nicznych”

  Kierownik: dr. inż. Adam Zieliński
  Okres realizacji: 1.05.2014 – 31.03.2015

nufacturing thereof on the basis of refi ning 
materials for foundry and steelmaking”

  Manager: Waldemar Spiewok, Dr. Eng.
  Completion period: 20.12.2014 – 

31.12.2014
S0 0886 Project title: ”Laboratory tests of sintering 

and briquetting of waste sludges and dusts 
containing alloying elements Ni, Mo, Cr, 
W, Co in form of oxides and sulfi des” 

  Manager: Ireneusz Szypuła, MSc. Eng.
  Completion period: 3.02.2014 – 15.12.2014
S0 0887 Project title: ”Development of the method 

of mill scale briquetting for the purpose of 
recycling thereof in shaft furnaces” 

  Manager: Marian Niesler, Dr. Hab. Eng., 
Prof. at the Institute

  Completion period: 3.02.2014 – 15.12.2014
S0 0888 Project title: ”Development of the offer for 

research services in scope of fi nancial mi-
croeconometrics and industry organization 
theory”

  Manager: Marcin Miczka, Dr.
  Completion period: 1.01.2014 – 15.12.2014
S0 0889 Project title: ”Infl uence of deformation rate 

on mechanical properties and microstruc-
ture of ultra-strong steels resistant to high 
energy impact”

  Manager: Jarosław Marcisz, Dr. Eng.
  Completion period: 15.02.2014 – 28.11. 

2014
S0 0891 Project title: ”Determining areas of coope-

ration with Cardiff University in scope of 
application of non-classical statistical me-
thods in Intelligent Manufacturing in Sinte-
ring Plant, Blast Furnaces and Steel Shop”

  Manager: Marcin Miczka, Dr.
  Completion period: 1.11.2014 – 20.12.2014

Projects realized in 2014, expected to be 
completed in the successive years
S0 0890 Project title: ”New generation steels used in 

the Polish conventional power engineering 
for pressure components of boilers of su-
percritical parameters of operations – atlas 
of changes in the structure and mechanical 
properties” 

  Manager: Adam Zieliński, Dr. Eng.
  Completion period: 1.05.2014 – 31.03.2015
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Utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego
Projekty zakończone w roku 2014
S0 0870  Tytuł projektu: „Utrzymanie gotowości do
(SU 0001) badań modułu B linii do półprzemysłowej 

symulacji procesów wytwarzania stopów 
i wyrobów metalowych – specjalnego 
urządzenia badawczego”

  Kierownik: dr hab. inż. Dariusz Woźniak
  Okres realizacji: 1.01.2013 – 30.12.2014

Projekty prowadzone w roku 2014, przewidziane 
do zakończenia w latach następnych
SU 0002 Tytuł projektu: „Linia do półprzemysłowej 

symulacji procesów wytwarzania stopów 
i wyrobów metalowych – moduł B (LPS-
Moduł B) – dotacja na utrzymanie specjal-
nego urządzenia badawczego na 2014 r.”

  Kierownik: dr hab. inż. Dariusz Woźniak
  Okres realizacji: 1.01.2014 – 30.06.2015
SU 0003 Tytuł projektu: „Linia do półprzemysło-

wej symulacji procesu spiekania rud żela-
za i odpadów z wykorzystaniem nowator-
skiego systemu neutralizacji spalin (Linia 
Spiekania-LS) – utrzymanie specjalnego 
urządzenia badawczego w 2014 r.”

  Kierownik: dr hab. inż. Marian Niesler, 
prof. nzw.

  Okres realizacji: 2.01.2014 – 30.06.2015

6. Projekty fi nansowane z Funduszu 
Badań Własnych

Projekty zakończone w roku 2014
SW 0034 Tytuł projektu: „Racjonalne wykorzystanie 

odpadów organicznych w procesach meta-
lurgicznych – ocena możliwości wykorzy-
stania biomasy w procesie spiekania rud 
żelaza”

  Kierownik: dr inż. Patrycja Ostrowska-
Popielska

  Okres realizacji: 6.05.2013 – 28.02.2014
SW 0036 Tytuł projektu: „Badania właściwości 

użytkowych niskostopowych stali typu 
Cr-Mo-V pobranych z wirników turbin pa-
rowych po eksploatacji w czasie znacznie 
przekraczającym obliczeniowy czas eks-
ploatacji”

  Kierownik: dr hab. inż. Janusz Dobrzański, 
prof. nzw.

  Okres realizacji: 2.09.2013 – 30.05.2014

Maintenance of special research equipment 
Projects completed in 2014
S0 0870  Project title: ”Maintaining readiness for re-

search of B module of the line for semi in-
dustrial simulation of alloy and metal pro-
ducts manufacturing – (SU 0001) – special 
research equipment”

  Manager: Dariusz Woźniak, Dr. Hab. Eng.
  Completion period: 1.01.2013 – 30.12.2014

Projects realized in 2014, expected 
to be completed in the successive years
SU 0002 Project title: ”Line for semi-industrial si-

mulation of alloy and metal products ma-
nufacturing – B module (LPS – Module B) 
– subsidy for maintenance of special rese-
arch equipment for the year 2014”

  Manager: Dariusz Woźniak, Dr. Hab. Eng.
  Completion period: 1.01.2014 – 30.06.2015
SU 0003 Project title: ” Line for semi-industrial si-

mulation of iron ores and waste sintering 
using innovative system for waste gas neu-
tralization (Sintering Line – LS) – mainte-
nance of special research equipment for the 
year 2014”

  Manager: Marian Niesler, Dr. Hab. Eng., 
Prof. at the Institute 

  Completion period: 2.01.2014 – 30.06.2015

6. Projects fi nanced from 
Internal Research Fund 

Projects completed in 2014
SW 0034 Project title: ”Rational use of organic waste 

in metallurgical processes – assessment of 
the possibility of using biomass in the pro-
cess of iron ore sintering process”

  Manager: Patrycja Ostrowska-Popielska, 
Dr. Eng.

  Completion period: 6.05.2013 – 28.02.2014
SW 0036 Project title: ”Tests of functional properties 

of low-alloy Cr-Mo-V steel samples taken 
from impellers of steam turbines following 
exploitation during time exceeding nomi-
nal work time”

  Manager: Janusz Dobrzański, Dr. Hab. 
Eng., Prof. at the Institute

  Completion period: 2.09.2013 – 30.04.2014
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SW 0037 Tytuł projektu: „Opracowanie rozwiązania 
konstrukcyjnego uchwytów ekstensome-
trów oraz postaci geometrycznej próbek do 
wysokotemperaturowych badań pełzania z 
pomiarem wydłużenia w czasie próby”

  Kierownik: dr hab. inż. Janusz Dobrzański, 
prof. nzw.

  Okres realizacji: 2.09.2013 – 15.07.2014
SW 0038 Tytuł projektu: „Badania składu mineral-

nego ubocznych produktów spalania bio-
masy za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej 
i mikroskopii skaningowej”

  Kierownik: dr Hanna Krztoń
  Okres realizacji: 15.09.2013 – 20.05.2014
SW 0040 Tytuł projektu: „Ocena możliwości wy-

korzystania biomasy w procesie stalowni-
czym”

  Kierownik: dr inż. Piotr Różański
  Okres realizacji: 16.09.2013 – 30.01.2014
SW 0041 Tytuł projektu: „Opracowanie metalurgicz-

nych podstaw procesu wytwarzania stali 
o średniej zawartości manganu z efektem 
TRIP i TWIP z uwzględnieniem wszyst-
kich etapów wytwarzania”

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Kuziak
  Okres realizacji: 15.09.2013 – 20.06.2014
SW 0042 Tytuł projektu: „Hybrydowa technolo-

gia wytwarzania szyn normalnotorowych 
o podwyższonych właściwościach użytko-
wych uwzględniająca przyszłościowe tren-
dy w rozwoju transportu kolejowego”

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Kuziak
  Okres realizacji: 15.09.2013 – 15.04.2014
SW 0044 Tytuł projektu: „Ocena możliwości wytwa-

rzania w warunkach IMŻ stopów doświad-
czalnych na bazie wysokotopliwych skład-
ników. Cz. I”

  Kierownik: dr inż. Mariusz Borecki
  Okres realizacji: 16.09.2013 – 31.01.2014
SW 0045 Tytuł projektu: „Badania nad rozwojem 

stali bainitycznych do zastosowań w prze-
myśle energetycznym”

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Radwański
  Okres realizacji: 15.09.2013 – 30.06.2014
SW 0046 Tytuł projektu: „Zabezpieczenie kontroli 

jakości procesów technologicznych i ba-
dań diagnostycznych prowadzonych w In-
stytucie Metalurgii Żelaza”

  Kierownik: mgr Piotr Knapik
  Okres realizacji: 1.06.2014 – 31.12.2014

SW 0037 Project title: ”Development of structural 
solutions of extensometers’ handles as well 
as geometrical form of samples for high 
temperature creep tests with measurement 
of elongation during testing”

  Manager: Janusz Dobrzański, Dr. Hab. 
Eng., Prof. at the Institute

  Completion period: 2.09.2013 – 30.04.2014
SW 0038 Project title: ”Examinations of mineral 

composition of by-products of biomass 
combustion by means of x-ray diffraction 
and scanning microscopy” 

  Manager: Hanna Krztoń, Dr.
  Completion period: 15.09.2013 – 15.02.2014
SW 0040 Project title: ”Assessment of the possibility 

of using biomass in steelmaking process.”
  Manager: Piotr Różański, Dr. Eng.
  Completion period: 16.09.2013 – 30.01.2014
SW 0041 Project title: ”Development of metallur-

gical foundations of manufacturing steel 
with addition of manganese with TRIP and 
TWIP effect with consideration of all sta-
ges of manufacturing”

  Manager: Roman Kuziak, Prof. Dr.Hab.
  Completion period: 15.09.2013 – 20.02.2014
SW 0042 Project title: ”Hybrid manufacturing tech-

nology of normal gauge rails of improved 
functional properties taking into conside-
ration future trends in development of rail 
transportation”

  Manager: Roman Kuziak Prof. Dr.Hab.
  Completion period: 15.09.2013 – 20.02.2014
SW 0044 Project title: ”Assessment of the possibility 

of manufacturing in the conditions of the 
Institute for Ferrous Metallurgy of experi-
mental alloys on the basis of highly fusible 
components. Part  I”

  Manager: Mariusz Borecki, Dr. Eng.
  Completion period: 16.09.2013 – 31.01.2014
SW 0045 Project title: ”Research on development of 

bainitic steels to be applied in power engi-
neering industry”

  Manager: Krzysztof Radwański, Dr. Eng.
  Completion period: 15.09.2013 – 30.06.2014
SW 0046 Project title: ”Ensuring quality control of 

technological processes and diagnostic 
examinations realized at Instytut Metalur-
gii Żelaza”

  Manager: Piotr Knapik, MSc.
  Completion period: 1.06.2014 – 31.12.2014
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SW 0047 Tytuł projektu: „Opracowanie technologii 
wytwarzania żelazokrzemu z wykorzysta-
niem ciemnych pyłów krzemionkowych”

  Kierownik: dr inż. Piotr Różański
  Okres realizacji: 26.05.2014 – 15.12.2014
SW 0049 Tytuł projektu: „Analiza efektywności i ry-

zyka projektu inwestycyjnego przy założe-
niu statystycznej zależności zmiennych”

  Kierownik: dr Marcin Miczka
  Okres realizacji: 1.06.2014 – 15.12.2014
SW 0050 Tytuł projektu: „Opracowanie materiału 

na powłokę ochronną powierzchni wlewka 
ciągłego ograniczającą powstawanie zgo-
rzeliny w procesie COS”

  Kierownik: dr inż. Harald Kania
  Okres realizacji: 1.06.2014 – 31.12.2014
SW 0052 Tytuł projektu: „Badania węgla szklistego 

jako perspektywicznego materiału do kon-
strukcji kompozytów stal-materiał nieme-
taliczny”

  Kierownik: dr Wojciech Burian
  Okres realizacji: 1.06.2014 – 31.12.2014
SW 0056 Tytuł projektu: „Odporność na zużycie 

ścierne i spajalność ultrawytrzymałych sta-
li bainityczno-austenitycznych”

  Kierownik: dr inż. Jarosław Marcisz
  Okres realizacji: 1.06.2014 – 31.12.2014
SW 0057 Tytuł projektu: „Weryfi kacja przydatności 

programów DICTRA i JMatPro do symu-
lacji procesów nawęglania i azotowania”

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Kuziak
  Okres realizacji: 1.06.2014 – 30.12.2014
SW 0058 Tytuł projektu: „Opracowanie i weryfi ka-

cja modelu opartego na dwuwymiarowym 
automacie komórkowym do symulacji pro-
cesu rozrostu ziarna”

  Kierownik: mgr inż. Jarosław Opara
  Okres realizacji: 1.07.2014 – 15.12.2014
SW 0059 Tytuł projektu: „Badania wpływu wyjścio-

wej struktury austenitu i szybkości chło-
dzenia na udział objętościowy, morfologię 
i zawartość węgla w martenzycie w nowo-
czesnych stalach bainitycznych z efektem 
TRIP”

  Kierownik: mgr inż. Zofi a Kania
  Okres realizacji: 1.06.2014 – 26.12.2014
SW 0061 Tytuł projektu: „Opracowanie podstaw 

metodyki prognozowania temperatury stali 

SW 0047 Project title: ”Development of technology 
of ferrosilicon manufacturing using dark 
silica dusts”

  Manager: Piotr Różański, Dr. Eng.
  Completion period: 26.05.2014 – 15.12.

2014
SW 0049 Project title: ”Analysis of effectiveness and 

risk of investment project with assumption 
of statistical dependence of variables” 

  Manager: Marcin Miczka, Dr.
  Completion period: 1.06.2014 – 15.12.2014
SW 0050 Project title: ”Development of material for 

protective coating of concast strand redu-
cing formation of scale in continuous ca-
sting”

  Manager: Harald Kania, Dr. Eng.
  Completion period: 1.06.2014 – 31.12.2014
SW 0052 Project title: ”Examinations of glassy car-

bon as prospective material for construction 
of composites – non-metallic material”

  Manager: Wojciech Burian, Dr.
  Completion period: 1.06.2014 – 31.12.2014
SW 0056 Project title: ”Abrasion resistance and we-

ldability of ultra-strong bainitic –austenitic 
steel”

  Manager: Jarosław Marcisz, Dr. Eng.
  Completion period: 1.06.2014 – 31.12.2014
SW 0057 Project title: ”Verifi cation of usefulness 

of DICTRA and JMatPro programmes for 
simulation of carburization and nitriding 
processes”

  Manager: Roman Kuziak, Prof. Dr.Hab.
  Completion period: 1.06.2014 – 30.12.2014
SW 0058 Project title: ”Development and verifi ca-

tion of the model based on two-dimensio-
nal cellular automaton for simulation of the 
process of grain growth”

  Manager: Jarosław Opara, MSc, Eng.
  Completion period: 1.07.2014 – 15.12.2014
SW 0059 Project title: ”Examination of the impact 

of initial structure of austenite and cooling 
rate on volume fraction, morphology and 
content of carbon in martensite in innovati-
ve bainitic TRIP steels”

  Manager: Zofi a Kania, MSc, Eng.
  Completion period: 1.06.2014 – 26.12.2014
SW 0061 Project title: ”Development of the founda-

tions of methodology of predicting the li-
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ciekłej w kadzi odlewniczej i kadzi pośred-
niej z zastosowaniem modelu przestrzeni 
stanów i wnioskowania bayesowskiego”

  Kierownik: dr Marcin Miczka
  Okres realizacji: 1.10.2014 – 15.12.2014

Projekty prowadzone w roku 2014, przewidziane 
do zakończenia w roku 2015
SW 0048 Tytuł projektu: „Zastosowanie wysokoroz-

dzielczej elektronowej mikroskopii trans-
misyjnej w badaniach struktury atomowej 
cienkich warstw”

  Kierownik: dr inż. Piotr Skupień
  Okres realizacji: 1.06.2014 – 29.05.2015
SW 0051 Tytuł projektu: „Opracowanie podstaw 

obróbki cieplnej taśm ze stali AHSS dla 
uzyskania założonych właściwości mecha-
nicznych i mikrostruktury”

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Radwański
  Okres realizacji: 1.06.2014 – 30.06.2015
SW 0053 Tytuł projektu: „Trwałość resztkowa stali 

1Cr-0,5Mo po długotrwałej eksploatacji 
w warunkach pełzania wykazującej uszko-
dzenia wewnętrzne w postaci pustek”

  Kierownik: dr inż. Maria Dziuba-Kałuża
  Okres realizacji: 1.06.2014 – 30.06.2015
SW 0054 Tytuł projektu: „Ocena wpływu odstawień 

i uruchomień na mikrostrukturę oraz trwa-
łość eksploatacyjną materiału wirników 
turbin parowych w stanie wyjściowym oraz 
po długotrwałej eksploatacji w warunkach 
pełzania”

  Kierownik: dr hab. inż. Janusz Dobrzański, 
prof. nzw.

  Okres realizacji: 1.06.2014 – 30.06.2015
SW 0055 Tytuł projektu: „Prędkość pełzania i proces 

wydzieleniowy węglików materiału wir-
ników turbin parowych z niskostopowych 
stali Cr-Mo-V po eksploatacji znacznie 
przekraczającej obliczeniowy czas pracy”

  Kierownik: mgr inż. Hanna Purzyńska
  Okres realizacji: 1.06.2014 – 30.06.2015
SW 0060 Tytuł projektu: „Badania związków metali 

alkalicznych w wyłożeniu mikroporowa-
tym wielkiego pieca z wykorzystaniem 
techniki mikrodyfrakcji rentgenowskiej”

  Kierownik: dr Hanna Krztoń
  Okres realizacji: 5.05.2014 – 15.03.2015

quid steel temperature in pouring ladle and 
tundish using the state-space model and 
Bayesian inference”

  Manager: Marcin Miczka, Dr.`
  Completion period: 1.10.2014 – 15.12.2014

Projects realized in 2014, expected 
to be completed in 2015
SW 0048 Project title: ”Application of high-resolu-

tion transmission electron microscopy in 
examination of atomic structure of thin 
layers”

  Manager: Piotr Skupień Dr. Eng.
  Completion period: 1.06.2014 – 29.05.2015
SW 0051 Project title: Development of foundations 

of heat treatment of AHSS steel strips in 
order to obtain the assumed mechanical 
properties and microstructure”

  Manager: Krzysztof Radwański, Dr. Eng.
  Completion period: 1.06.2014 – 30.06.2015
SW 0053 Project title: ”Residual strength of 1Cr-

0.5Mo steel following long term exploita-
tion in creep conditions, showing internal 
damages in form of voids” 

  Manager: Maria Dziuba-Kałuża, Dr. Eng.
  Completion period: 1.06.2014 – 30.06.2015
SW 0054 Project title: ”Assessment of the impact of 

shutdowns and start-ups on microstructu-
re and durability of the material of steam 
turbines’ rotors in initial state and follo-
wing long term exploitation in creep con-
ditions”

  Manager: Janusz Dobrzański, Dr. Hab. 
Eng., Prof. at the Institute

  Completion period: 1.06.2014 – 30.06.2015
SW 0055 Project title: ”Creep rate and carbides pre-

cipitation in the material of steam turbines’ 
rotors of low-alloy Cr-Mo-V steels follo-
wing exploitation signifi cantly exceeding 
the design work time”

  Manager: Hanna Purzyńska, MSc. Eng.
  Completion period: 1.06.2014 – 30.06.2015
SW 0060 Project title: ”Examinations of alkaline 

metal compounds in microporous lining 
of blast furnace using X-ray microdiffrac-
tion”

  Manager: Hanna Krztoń, Dr.
  Completion period: 5.05.2014 – 15.03.2015
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Załącznik nr 2 ■

Appendix no. 2 ■

ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE UPOWSZECHNIANIA I POPULARYZACJI 
WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU W ROKU 2014

DISSEMINATION AND POPULARIZATION OF THE RESULTS 
OF THE INSTITUTE CORE ACTIVITY IN 2014

1. Monografi e ■ Monographs
Kania H., Rutkowski P.:1.  Wpływ właściwości fi zycznych materiałów żużlotwórczych na proces krzepnię-
cia stali w krystalizatorze. s. 43-54 (0,45 ark. wyd.), w: Polska metalurgia w latach 2011-2014. Monogra-
fi a, Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Akapit, Kraków 2014, ISBN 987-83-63663-47-6 
Miczka M.:2.  Analiza funkcji produkcji i wydajności pracy dla wybranych działów polskiego przemysłu – 
weryfi kacja empiryczna z zastosowaniem metodyki badań panelowych. s. 69-81 (0,37 ark.wyd.) w: Mo-
delowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, ISBN 978-83-7252-672-4, 8,1 ark. wyd.
Miczka M.:3.  Schumpeterowskie modele wzrostu gospodarczego. s. 43-54 (0,34 ark.wyd.) w: Zastosowanie 
metod ilościowych i jakościowych w modelowaniu i prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, 
red. B. Pawełek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013 (wydana 
w roku 2014), ISBN 978-83-7252-650-2, 15,8 ark. wyd.
Stankiewicz G.:4.  Zdroje chyb ve WD XRF analýze. Rozdział 7.5 w: Zásady a možnosti analýzy anorganic-
kých látek. Ing. Václav Helán – 2 THETA, Český Těšin, 2014, ISBN 978-80-260-7238-6
Szulc W.:5.  Transformacja Polskiego Hutnictwa Żelaza do Gospodarki Wolnorynkowej (z uzupełnieniami), 
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, Monografi e, monografi a nr 6, 2014, s. 268 (14,39 ark.wyd.), ISBN 
978-83-938130-0-1

2. Publikacje w recenzowanych czasopismach z listy fi ladelfi jskiej Instytutu Informacji 
Naukowej ■ Publications in Philadelphia list journals

Burian W., Marcisz J., Garbarz B., Starczewski L.:1.  Nanostructured bainite-austenite steel for armours 
construction, Archives of Metallurgy and Materials, t. 59, 2014, nr 3, s. 1211-1216
Garbarz B., Burian W.:2.  Microstructure and propertis of nanoduplex bainite – austenite steel for ultra-high-
strength plates. Steel Research International, 2014, t. 85, 2014, nr 12, s. 1620-1628
Golański G., Zieliński A., Słania J., Jasak J.:3.  Mechanical properties of VM12 steel after 30 000hrs of age-
ing at 600oC temperature. Archives of Metallurgy and Metals, t.59, 2014, nr 4, s. 1357-1360
Grajcar A., Kilarski A., Radwański K., Swadźba R.4. : Microstructural features of strain-induced martensitic 
transformation in medium-Mn steels with metastable retained austenite, Archives of Metallurgy and Ma-
terials, t. 594, 2014, nr 4, s. 1673-1678
Grajcar A., Skrzypczyk P., Woźniak D.:5.  Thermomechanically rolled medium-Mn steels containing reta-
ined austenite, Archives of Metallurgy and Materials, t. 59, nr 4, 2014, s. 1691-1697
Grajcar A., Zalecki W., Skrzypczyk P., Kilarski A., Kowalski A., Kolodziej S.:6.  Dilatometric study of phase 
transformations in advanced high-strength bainitic steel. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 
t. 118, 2014, nr 2, s. 739-748
Holtzer M., Bobrowski A., Dańko R., Kmita A., Żymankowska-Kumon S., Kubecki M., Górny M.:7.  Emission 
of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHS) and benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (btex) from 
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the furan moulding sands with addition of the reclai. Metalurgija – Sisak then Zagreb- t.53, 05/2014; nr 4, 
s. 451-454
Marcisz J., Stępień J.:8.  Short-time ageing of maraging MS350 steel with and without plastic deformation. 
Archives of Metallurgy and Materials, t. 59, 2014, nr 2, s. 513-520
Niesler M., Stecko J., Blacha L., Oleksiak B.:9.  Application of fi ne-grained coke breeze fractions in the pro-
cess of iron ore sintering. Metalurgija, t. 53, 2014 nr 1, styczeń-marzec, s. 37-39 
Pieprzyca J., Merder T., Saternus M., Kania H.10. : The change of liquid steel fl ow control system in the 
tundish – modelling research, Archives of Metallurgy and Materials, t. 59, 2014, nr 4, s. 1443-1450
Pietrzyk M., Kuziak R., Radwański K., Szeliga D.:11.  Physical and numerical simulation of the continuous 
annealing of DP steel strip. Steel Research International, t. 85, 2014, nr 1, s. 99-111
Smieja-Król B., Janeczek J., WiedermannJ.:12.  Pseudomorphs of barite and biogenic ZnS after phyto-crys-
tals of calcium oxalate (whewellite) in the peat layer of a poor fen. Environmental Science and Pollution 
Research International, t.21, 2014, nr 11, s. 7227-7233
Strąkowski R., Pacholski K., Więcek B., Olbrycht R., Wittchen W., Borecki M.:13.  Radiative parameters of 
steel slag for FeO content estimation using multispectral thermography system. Quantitative InfraRed 
Thermography Journal, t. 11, 2014, Nr 2, December 2014, s. 222-232
Swadźba R., Swadźba L., Wiedermann J., Hetmańczyk M., Witala B.14. , Characterization of Alumina Scales 
Grown on a 2nd Generation Single Crystal Ni Superalloy During Isothermal Oxidation at 1050, 1100 and 
1150 °C. Oxidation of Metals t. 82, 2014, nr 10, s. 195-208
Swadźba R., Wiedermann J., Hetmańczyk M., Swadźba L., Witala B., Moskal G., Mendala B., Komendera 15. 
Ł.: Microstructural examination of TGO formed during pre-oxidation on Pt-aluminized Ni-based superal-
loy. Materials and Corrosion, t. 65, 2014, nr 3, s. 319-323
Swadźba R., Wiedermann J., Swadźba L., Hetmańczyk M., Witala B., Jung T., Schulz U.,16.  High temperature 
oxidation of EB-PVD TBCs on Pt-diffused single crystal Ni superalloy, Surface & Coatings Technology 
t. 260, 2014, s. 2–8
Szeliga D., Kuziak R., Zygmunt T., Kusiak J., Pietrzyk M.:17.  Selection of parameters of the heat treatment 
thermal cycle for rails with respect to the wear resistance. Steel Research International, t.85, 2014, nr 6, 
s. 1070-1082
Wróbel T., Wiedermann J., Skupień P.:18.  Bimetallic castings in a chromium–nickel stainless steel working 
surface layer confi guration with a grey cast iron base. Transactions of the Indian Institute of Metals. DOI 
10.1007/s12666-014-0488-2

3. Publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych lub polskich o zasięgu 
co najmniej krajowym ■ 
Publications in reviewed journals with national and international circulation

Adamczyk M., Garbarz B.:1.  Mikrostruktura i właściwości eksperymentalnych stali konstrukcyjnych 
Fe-0,1%C-1,4%Mn-(4÷8%Al) po walcowaniu na gorąco, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, 
nr 2, s. 13-20
Burdek M.:2.  Wpływ topografi i powierzchni blach na cechy powłok cynkowych, Prace Instytutu Metalurgii 
Żelaza, t. 66, 2014, nr 3, s. 43-47
Burian W., Marcisz J.3. : Numeryczna i fi zyczna symulacja ujednorodniania niskowęglowej stali niklowo-
molibdenowej, t. 66, 2014, nr 4, s. 11-18
Dobrzański J.: 4. Reason analysis of welded joints cracking in membrane wall elements as a basis for manu-
facturing technology selection of the evaporator collector with new generation low-alloy bainitic steel for 
boilers with supercritical working parameters. Archives of Materials Science and Engineering, t. 64, 2013, 
nr 1, listopad, s. 5-14
Dobrzański J.: 5. Reason analysis of welded joints cracking joints in membrane wall elements as a basis for 
selection of the chemical composition of new generation low-alloy bainitic steel on evaporator collectors 
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for boilers with supercritical working parameters. Archives of Materials Science and Engineering, t. 64, 
2013, nr 2, grudzień, s. 228-236
Dobrzański J., Duda P., Mirecki L.: 6. Modelowanie zjawiska pelzania oraz symulacja pracy wybranych 
elementów przegrzewacza pary części ciśnieniowej kotła o nadkrytycznych parametrach pracy, Prace 
Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 3, s. 29-41
Dobrzański J., Zieliński A., Purzyńska H., Mirecki L.:7.  Charakterystyki materiałowe i metodologia oceny 
stanu wybranych stali nowej generacji elementów kotłów o nadkrytycznych parametrach pracy, Prace 
Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 3, s. 13-27
Dziuba-Kałuża M., Zieliński A., Dobrzański J.:8.  The evaluation of suitability for operation of low-alloy 
Cr-Mo and Cr-Mo-V steel welded joints beyond the design work time. Archives of Materials Science and 
Engineering, t.66, 2014, nr 1, March, s. 21-30
Golański G., Kolan C., Jasak J., Słania J., Urbańczyk P., Zieliński A.:9.  Mikrostruktura i właściwości me-
chaniczne stali TP347HFG po długotrwałej pracy. Energetyka 2014, nr 11, s. 655-657
Kania H., Rachwalski M.:10.  Optymalizacja parametrów technologicznych w celu poprawy jakości po-
wierzchni wlewka ciągłego o przekroju kłowym odlewanego ze stali C45, Prace Instytutu Metalurgii 
Żelaza, t. 66, 2014, nr 2, s. 4-12
Krztoń H., Stecko J., Gazdowicz J., Kania Z.:11.  Charakterystyka mineralogiczna obecnie stosowanych rud 
w hutnictwie żelaza, t. 66, 2014, nr 4, s. 35-56
Kuziak R., Molenda R., Głowacki P.:12.  Półprzemysłowa instalacja do przyśpieszonego, kontrolowanego 
chłodzenia stalowych wyrobów kształtowych dla projektowania, przemysłowych technologii umacniania 
cieplnego, t. 66, 2014, nr 4, s. 3-10
Kuziak R., Molenda R., Wrożyna A., Kusiak J., Pietrzyk M.:13.  Experimental verifi cation and validation of the 
phase transformation model used for optimization of heat treatment of rails. Computer Methods in Materi-
als Science, t. 14, 2014, nr 1, s. 53-63
Kuziak R., Zalecki W., Szeliga D., Pietrzyk M.:14.  Problem zastosowania symulacji fi zycznych do identyfi ka-
cji modeli materiałów. Mechanik, 2014, nr 08/09, s. 672-705
Miczka M.:15.  Mikroekonometria fi nansowa, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 2, s. 27-33
Niesler M.:16.  Opracowanie metody brykietowania mułków zgorzelinowych pod kątem ich recyklingu 
w piecach szybowych, t. 66, 2014, nr 4, s. 28-34
Niesler M., Nowak M.:17.  Ocena możliwości wykorzystania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych 
w procesie spiekania rud żelaza, t. 66, 2014, nr 4, s. 19-27
Paduch J., Szulc W.:18.  Renesans przemysłu stalowego w unii europejskiej, Prace Instytutu Metalurgii Żela-
za, t. 66, 2014, nr 3, s. 3-11
Radwański K., Wiedermann J. Zaława D., Flak A., Adamiec A.:19.  Właściwości mechaniczne i struktura 
taśmy ze stali dc05 w procesie wytwarzania kształtowników otwartych z odpadów poprodukcyjnych wal-
cowni blach cienkich, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 2, s. 21-26
Zieliński A., Dobrzański J., Golański G., Sroka M.:20.  Computer-assisted analysis of changes in the micro-
structure of P92 steel after exposure at elevated temperature. Archives of Materials Science and Engineer-
ing, t.65, 2014, nr 2, February, s. 77-86
Zieliński A., Dobrzański J., Dziuba-Kałuża M., Sroka M.21. : The impact of repair welded joint on the life 
of Cr-Mo-V steel steam pipeline after service under creep conditions. Archives of Materials Science and 
Engineering, t.68, 2014, nr 1, July, s. 36-44

4. Publikacje w innych czasopismach i materiałach konferencyjnych ■ 
Publications in other journals and conference proceedings

Golański G., Zieliński A., Zielińska-Lipiec A.:1.  Degradation of microstructure and mechanical properties 
in martensitic cast steel after ageing. 10th International Conference Mechatronic Systems and Materials, 
7-10.07.2014, Opole, s.  60
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Holtzer M., Dańko R., Bobrowski A., Żymankowska-Kumon S., Kmita A., Kubecki M.2. ; Badania szkodli-
wości mas formierskich i rdzeniowych z żywicami poddanych działaniu wysokiej temperatury.Metalurgia 
2014, 15-18.10.2014, Krynica – Zdrój (w druku)
Krztoń H. Kania Z. Bielikowski W.:3.  Badania ubocznych produktów spalania biomasy z wykorzystaniem 
nowoczesnych rentgenowskich metod badawczych. Powder&Bulk Materiały Sypkie i Masowe, 2014, 
nr 6, s. 24-26
Marcisz J., Burian W., Stępień J., Starczewski L., Wnuk M., Janiszewski J.:4.  Static, dynamic and bal-
listic properties of bainitic-austenitic steel for armours. 28th International Symposium on Ballistics, 
22-26.09.2014, Atlanta, USA, s. 1348–1361
Zieliński A., Dobrzański J., Golański G.:5.  Properties, structure and creep resistance of austenitic steel Super 
304H. 10th International Conference Mechatronic Systems and Materials, 7-10.07.2014 Opole, s. 215
Zieliński A., Golański G., Zielińska-Lipiec A., Jasak J.:6.  Infl uence of ageing process on microstructure and 
mechanical properties of 9%Cr cast steel. 10th Liege Conference: Materials for Advanced Power Engi-
neering, 14-17.09.2014, Liege, Francja, s. 131-140
Zieliński A., Jóźwik T.:7.  Ocena trwałości eksploatacyjnej różnoimiennego naprawczego złącza spawanego 
stali 10H2M/13HMF. Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych, 2014, nr 4(26), s. 20-27
Zieliński A., Purzyńska H8. .: Zmiany właściwości i struktury stali P91 (X10CrMoVNb9-1) w wyniku dłu-
gotrwałej ekspozycji w podwyższonej temperaturze. Szkoła Inżynierii Materiałowej, 23-26.09.2014, 
Rytro, s. 28-32

5. Komunikaty oparte na pracach badawczych – statutowych oraz fi nansowanych 
z Funduszu Badań Własnych wykonanych w 2014 roku publikowane we własnym 
czasopiśmie „Prace Instytutu Metalurgii Żelaza” ■ Publications based on statutory 
research projects and Internal Research Found completed in 2014 published in the 
Institute’s journal: „Prace Instytutu Metalurgii Żelaza”

Adamczyk M.:1.  Zbadanie możliwości poprawy właściwości plastycznych niskowęglowych stali typu 
C-Mn-Al-Si po obróbce cieplno-plastycznej w wyniku przemiany fazowej austenitu indukowanej od-
kształceniem plastycznym na zimno, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 1, s. 3-4
Adamczyk M., Żak A., Zalecki W.:2.  Eksperymentalna identyfi kacja czynników decydująco oddziałujących 
na udarność odlewów ze staliwa stopowego G18NiMoCr3-6 zawierającego mikrododatki V, Ti i/lub Nb, 
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 2, s. 39-41
Bulkowski L., Galisz U., Pogorzałek J., Mazur A., Stecko J., Różański P., Gawor J.:3.  Opracowanie techno-
logii wytwarzania katod do nanoszenia warstw metodą rozpylania magnetronowego na wielkoformatowe 
powierzchnie, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 1, s. 55-56
Burdek M., Stępień J.:4.  Podstawy materiałoznawcze zmodyfi kowanej technologii wytwarzania korpusów 
ze stali konstrukcyjnej niskostopowej, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 1, s. 12-14
Dziuba-Kałuża M., Dobrzański J., Zieliński A., Purzyńska H.:5.  Czasowa wytrzymałość na pełzanie mate-
riału obwodowych złączy spawanych elementów krytycznych kotłów z niskostopowych stali po długo-
trwałej eksploatacji poza obliczeniowym czasem pracy, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, 
nr 1, s. 37-40
Galisz U., Bulkowski L., Pogorzałek J., Zdonek B., Mazur A.:6.  Badania nad technologią wytapiania staliwa 
i stali austenitycznej, wysokoazotowej w linii LPS, z przeznaczeniem na blach wysokiej jakości dla po-
trzeb budowy jednostek nawodnych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 1, s. 57-58
Garbarz B., Niżnik-Harańczyk B., Zalecki W.:7.  Opracowanie podstaw technologii obróbki cieplnej ultra-
wytrzymałej stali konstrukcyjnej w celu wytworzenia trójfazowej struktury nanokompozytowej o zwięk-
szonej odporności na pękanie, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 1, s. 5-7
Gawor J., Żak A., Woźniak D., Burian W.:8.  Opracowanie wytycznych doboru składu chemicznego stali nie-
stopowych i parametrów hartowania bezpośrednio po odkształceniu na gorąco prowadzących do maksy-
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malizacji efektów umocnienia strukturalnego i wydzieleniowego przy wymaganej odporności na pękanie 
i zmęczenie, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 1, s. 15-17
Kania H., Walnik B., Niżnik B.:9.  Opracowanie dwuwariantowego technologicznego modelu stalowni elek-
trycznej dla informatycznego systemu ekspertowego, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 1, 
s. 63-64
Kania Z., Krztoń H., Radwański K.:10.  Rozwój metod dyfrakcji rentgenowskiej w zastosowaniu do badań 
stali, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 1, s. 58-60
Klima E., Knapik P.:11.  Dostosowanie Zakładu Chemii Analitycznej do analizy biomasy wykorzystywanej 
w polskich elektrowniach i popiołów powstających ze spalania biomasy, Prace Instytutu Metalurgii Żela-
za, t. 66, 2014, nr 1, s. 35-37
Krztoń H., Radwański K.:12.  Ilościowa analiza tekstur w zastosowaniu do opisu ewolucji tekstury w nisko-
węglowych stalach typu maraging, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s. 26-29
Kubecki M., Spiewok W.:13.  Opracowanie metodyki oznaczania tlenu, azotu i wodoru w tytanie i jego stopach 
techniką ekstrakcji wysokotemperaturowej, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 1, s. 31-32
Kubiczek M., Stankiewicz G., Spiewok W.:14.  Rozszerzenie możliwości badawczych w zakresie analizy che-
micznej żeliw z wykorzystaniem szybkich technik instrumentalnych oraz materiałów odniesienia najnow-
szej generacji, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 1, s. 29-31
Marcisz J., Adamczyk M., Walnik B.:15.  Zastosowanie niekonwencjonalnego starzenia krótkotrwałego i wie-
lokrotnego do podwyższenia ciągliwości wysokowytrzymałych stali umacnianych wydzieleniowo, Prace 
Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 1, s. 10-12
Miczka M.:16.  Analiza i ocena rynku pracy Województwa Śląskiego, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 
2014, nr 1, s. 64-67
Miczka M.:17.  Analiza i prognozowanie indeksu zatrudnienia oraz indeksu produkcji przemysłowej w dzia-
łach polskiego przemysłu, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 2, s. 41-43
Miczka M.:18.  Opracowanie oferty usług doradczych w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego, 
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s. 67-69
Niesler M., Borecki M., Pogorzałek J.:19.  Ocena możliwości budowy laboratoryjnego pieca szybowego i/lub 
łukowego do badań utylizacji odpadów, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 1, s. 69-71
Niżnik-Harańczyk B20. , Burian W., Adamczyk M.: Numeryczna i fi zyczna analiza procesów wydzielenio-
wych i przemian fazowych w ultrawytrzymałych stalach bainitycznych i maraging, Prace Instytutu Meta-
lurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 1, s. 7-9
Opara J., Wrożyna A., Kuziak R.: 21. Badania ruchliwości granicy międzyfazowej podczas przemiany per-
litu w austenit z wykorzystaniem modelu opartego o metodą automatów komórkowych, Prace Instytutu 
Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 1, s. 21-24
Pidvysots’kyy V., Kuziak R., Zalecki W., Opara J.:22.  Symulacja fi zyczna i numeryczna wytwarzania odku-
wek dla przemysłu motoryzacyjnego z uwzględnieniem wpływu warunków kucia i chłodzenia na postęp 
przemian fazowych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 1, s. 24-26
Radwański K., Kuziak R., Opara J., Zalecki W., Swadźba R.:23.  Wykorzystanie zaawansowanych metod 
badań strukturalnych do rozwoju nowoczesnych dyskretnych modeli mikrostruktury bazujących na idei 
cyfrowej reprezentacji materiału, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s. 19-21
Sikora R., Dobrzański J., Zieliński A.:24.  Odporność na pełzanie stali X10CrMoVNb9-1 (P91) po długotrwa-
łej eksploatacji odpowiadającej obliczeniowemu czasowi pracy, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 
2014, nr 1, s. 40-45
Skupień P., Swadźba R., Rozmus R.:25.  Badania zmian zawartości węgla w składnikach strukturalnych stali 
wielofazowych metodą EELS, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 2, s. 36-39
Skupień P., Swadźba R., Rozmus R.:26.  Doskonalenie metodyki badawczej związanej z identyfi kacji nano-
wydzieleń przy użyciu wysokorozdzielczego elektronowego mikroskopu transmisyjnego, Prace Instytutu 
Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 1, s. 49-51
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Stankiewicz G., Kubiczek M.:27.  Wykorzystanie analizy specjacyjnej widma rentgenowskiego chromu do 
oznaczania chromu (III) i chromu (VI), Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s. 32-35
Stankiewicz G., Kubiczek M., Spiewok W., Kubecki M., Knapik P, Klima E., Aleksandra Kwoka:28.  Rozwój 
i zabezpieczenie jakości klasycznych i instrumentalnych metod badań składu chemicznego w Zakładzie 
Chemii Analitycznej, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 2, s. 34-36
Stecko J., Różański P., Borecki M.:29.  Określenie parametrów fi zycznych wybranych surowców metalono-
śnych i energetycznych niezbędnych do modelowania numerycznego procesów metalurgicznych – budo-
wa bazy danych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s. 51-55
Stępień J., Burdek M., Marcisz J.:30.  Opracowanie charakterystyk technologicznych nowych gatunków stali 
na wyroby specjalne niezbędnych do poprawy efektywności stosowanych obecnie procesów technolo-
gicznych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s. 17-18
Swadźba R.:31.  Opracowanie metodyki badań warstw tlenkowych na żarowytrzymałych stopach niklu z wy-
korzystaniem mikroskopii elektronowej, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s. 45-49
Szypuła I., Zdonek B., Sorek A.:32.  Uwarunkowania recyklingu drutu stalowego z zużytych opon samocho-
dowych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s. 62-63
Wittchen W., Borecki M.:33.  Opracowanie raportu dotyczącego wykorzystania termowizji w badaniach ja-
kościowych i ilościowych obiektów przemysłowych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, 
s. 71-74
Zdonek B., Sorek A., Stecko J., Ostrowska-Popielska P., Szypuła I.:34.  Identyfi kacja żelazonośnych niezago-
spodarowanych dotąd produktów ubocznych krajowego przemysłu i określenie sposobu odzysku żelaza, 
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s. 60-62

6. Referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych ■ Conference presentations 
in Poland and abroad

Dobrzański J.:1.  Nowoczesne stale o osnowie ferrytycznej na elementy urządzeń ciśnieniowych pracują-
cych w energetyce – zastosowania w praktyce. I Kongres Armatury Przemysłowej: Nowoczesne stale 
dla przemysłu energetycznego – właściwości złączy spawanych i zastosowania w praktyce, 8-9.04.2014, 
Tarnowo Górne k. Poznania
Dobrzański J.:2.  Procesy niszczenia w nadmiernej utracie trwałości eksploatacyjnej elementów ciśnienio-
wych urządzeń energetycznych. 5 Konferencja Naukowo-Techniczna: Diagnostyka Materiałów i Urzą-
dzeń Technicznych, Politechnika Gdańska, 26-28.06.2014, Gdańsk
Dobrzański J., Zieliński A.:3.  Doświadczenia w ocenie stanu materiału rurociągów po długotrwałej eks-
ploatacji. Akademia UDT: Projektowanie, diagnostyka i remonty eksploatowanych elementów kotłów 
i rurociągów pracujących w warunkach pełzania, 5-6.06.2014, Niemcza
Garbarz B., Niżnik-Harańczyk B.: 4. Modifi cation of microstructure to increase impact toughness of high-
strength nanostructured bainite – austenite steel. MS2014:Modern Steels, Desing – Technologies – Prop-
erties – Applications, 2-4.07.2014, Warszawa
Knapik P.:5.  Chemical analysis of inorganic ingredients of biomass and ash from the combustion of bio-
mass. XII Konferencja Analityki Hutniczej i Przemysłowej, 7-10.04.2014, Ustroń,
Krztoń H., Kania Z., Gazdowicz J.6. : Biomasa oraz produkty jej spalania-skład mineralny oraz chemiczny 
w mikroobszarach. XII Konferencja Analityki Hutniczej i Przemysłowej, 7-10.04.2014, Ustroń
Kubecki M.: 7. Characteristics of emissions of volatile hydrocarbons from selected furan resin and molding. 
XII Konferencja Analityki Hutniczej i Przemysłowej, 7-10.04.2014, Ustroń
Kubecki M.,8.  Holtzer M., Dańko R., Żymankowska-Kumon S., Bobrowski A., Kmita A., Górny M.: Infl u-
ence of the reclaim addition to the moulding sand with furan resin on the emission of toxic gases at high 
temperature; 71th World Foundry Congress – Advanced Sustainable Foundry, 18-22.05.2014, Bilbao, 
Hiszpania
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Kubiczek M., Stankiewicz G9. .: A comprehensive study of the chemical composition of cast iron by rapid 
instrumental techniques – a comparison of capabilities. XII Konferencja Analityki Hutniczej i Przemysło-
wej, 7-10.04.2014, Ustroń,
Marcisz J.: 10. Nanostructured bainite-austenite steel for armours construction. MS2014:Modern Steels, 
Desing – Technologies – Properties – Applications, 2-4.07.2014, Warszawa
Marcisz J., Burian W., Stępień J., Starczewski L., Wnuk M.:11.  Stalowo-kompozytowe panele ochronne prze-
ciw pociskom kumulacyjnym (PG) z zastosowaniem blach z nanokrystalicznej stali bainityczno-austeni-
tycznej, X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa, Ryn, 15-18.09.2014, s. 725-741
Marcisz J., Burian W., Stępień J., Starczewski L., Wnuk M., Janiszewski J12. .: Static, dynamic and bal-
listic properties of bainite-austenite steel for armours. 28th International Symposium on Ballistics, 
22-26.09.2014, Atlanta, USA
Paduch J., Szulc W.:13.  Renesans przemysłu stalowego w programach Unii Europejskiej XXII Międzynaro-
dowa Konferencja: Produkcja i Zarządzanie w Przemyśle, 02-04.07.2014, Zakopane
Spiewok W14. .: New certifi ed reference materials production Institute for Ferrous Metallurgy. XII Konferen-
cja Analityki Hutniczej i Przemysłowej, 7-10.04.2014, Ustroń
Spiewok W15. .: Porosity of metals – investigation by optical emission spectrometry with spark excitation. XII 
Konferencja Analityki Hutniczej i Przemysłowej, 7-10.04.2014, Ustroń
Spiewok W,. Kwoka A.: 16. New reference materials of steel, nickel alloys and iron ores manufactured by Insty-
tut Metalurgii Żelaza. Materiały Referencyjne i porównania międzylaboratoryjne, 2 THETA, 5-7.11.2014, 
Valtice, Republika Czeska
Stankiewicz G17. .: Speciation analysis of X-ray spectrum of chromium. The possibility of its practical use 
for the determination of chromium III and VI. XII Konferencja Analityki Hutniczej i Przemysłowej, 
7-10.04.2014, Ustroń
Stankiewicz G18. ., Kubiczek M., Spiewok W.: Some problems with the usage of certifi ed reference materials. 
Materiały Referencyjne i porównania międzylaboratoryjne, 2 THETA, 5-7.11.2014, Valtice, Republika 
Czeska
Stecko J.:19.  Ocena możliwości wykorzystania biomasy w procesie spiekania rud żelaza. XXII Konferencja 
Naukowo-Techniczna: Produkcja i Zarządzanie w Hutnictwie, 02-04.07.2014, Zakopane
Swadźba R., Swadźba L., Wiedermann J., Mendala B., Witala B., Schulz U., Jung T.,20.  Palladium and Plati-
num Modifi ed Aluminide Bond Coatings for EB-PVD TBCs, Thermal Barrier Coatings IV, 22-27.06.2014, 
Irsee, Niemcy
Swadźba R., Wiedermann J., Swadźba L., Hetmańczyk M., Mendala B., Witala B., Schulz U., Jung T21. .: 
Degradacja mikrostruktury powłokowych barier cieplnych wytwarzanych metodą EB-PVD na mono-
krystalicznym stopie niklu drugiej generacji. IX Konferencja Naukowa: Inżynieria Powierzchni INPO 
7-10.9.2014, Wisła (plakat)
Swadźba R., Wiedermann J., Swadźba L., Witala B., Schulz U., Jung T., 22. High temperature oxidation of 
EB-PVD TBCs on Pt-diffused single crystal Ni superalloy, International Conference on Metallurgical 
Coatings and Thin Films (ICMCTF 2014), 26.04-04.05.2014, San Diego, USA (Plakat)
Swadźba R., Wiedermann J., Swadźba L., Witala B., Schulz U., Jung T., 23. Modifi cation of aluminide bond 
coatings for EB-PVD TBCs with Pd and Pt using CHC-PVD method, International Conference on Metal-
lurgical Coatings and Thin Films (ICMCTF 2014), 26.04-04.05.2014, San Diego, USA
Zieliński A.:24.  Properties, structure and creep resistance of austenitic steel Super 304H. 10th International 
Conference on Mechatronic Systems and Materials, 7-10.07.2014, Opole

7. Organizacja konferencji ■ Conferences organized by the Institute
XII Konferencja Analityki Hutniczej i Przemysłowej, 7-10.04.2014, Ustroń, organizator ze strony pol-1. 
skiej
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8. Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych ■ 
Participation in conferences in Poland and abroad

XXI Konferencja Informatyka w Technologii Metali (KomPlasTech 2014), 19-22.01.2014, Wisła 1. 
Uczestnicy: Opara J., Wrożyna A.
XII Konferencja Analityki Hutniczej i Przemysłowej, 07-10.04.2014, Ustroń2. 

  Uczestnicy: Stankiewicz G., Kubiczek M., Spiewok W., Kubecki M., Knapik P., Kwoka A., Klima E., 
Krztoń H., Kania Z.
713. st World Foundry Congress – Advanced Sustainable Foundry, 18-22.05.2014, Bilbao, Hiszpania

  Uczestnik: Kubecki M.
XXIII Poznańskie Konserwatorium Analityczne, 08-09.05.2014, Poznań4. 

  Uczestnicy: Stankiewicz G., Knapik P.
Sympozjum oraz posiedzenie Komisji Analitycznej Spektrometrii Atomowej KChA PAN, 26-28.05.2014, 5. 
Ślesin

  Uczestnicy: Stankiewicz G., Knapik P., Kubecki M.
Seminarium XX lat Leco Polska, 04-05.09.2014, Zawiercie6. 

  Uczestnik: Kwoka A.
Materiały Referencyjne i porównania międzylaboratoryjne,2 THETA, 05-07.11.2014, Valtice, Republika 7. 
Czeska

  Uczestnicy: Stankiewicz G., Kubiczek M., Spiewok W., Kwoka A.
108. th International Conference on Mechatronic Systems and Materials, 7-10.07.2014, Opole

  Uczestnik: Zieliński A.
109. th Liege Conference on Materials for Advanced Power Engineering, 14-17.09.2014, Liege, Belgia

  Uczestnik: Zieliński A.
International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films (ICMCTF 2014), 26.04-04.05.2014, 10. 
San Diego, USA

  Uczestnik: Swadźba R.
Thermal Barrier Coatings IV, 22-27.06.2014, Irsee, Niemcy11. 

  Uczestnik: Swadźba R.
XXII Konferencja Naukowo-Techniczna: Produkcja i Zarządzanie w Hutnictwie, 02-04.07.2014, Zako-12. 
pane

  Uczestnik: Stecko J., Paduch J, Szulc W.
Advanced Steel: Challenges in Steel Science & Technology, 17-20.09.2014, Madryt, Hiszpania13. 
Uczestnik: Marcisz J.
MS2014:Modern Steels, Design – Technologies – Properties – Applications, 2-4.07.2014, Warszawa14. 

  Uczestnicy: Garbarz B., Marcisz J.
2815. th International Symposium on Ballistics, 22-26.09.2014, Atlanta, USA

  Uczestnicy: Burian W.
X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa: Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa, 16. 
15-18.09.2014, Ryn

  Uczestnicy:  Stępień J., Burian W., Burdek M., Paduch J. 
Szkoła Inżynierii Materiałowej, 23-26.09.2014, Rytro17. 

  Uczestnik:  Paszkowska H. 
XVI Konferencja sprawozdawcza PAN – METALURGIA 2014, 15-18.10.2014 Krynica-Zdrój18. 

  Uczestnicy: Kuziak R., Bołd T., Kania H.
IX Konferencja Naukowa: Inżynieria Powierzchni INPO. 7-10.9.2014, Wisła19. 

  Uczestnik:  Swadźba R.
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XV Konferencji Naukowo-Technicznej pt.: Projektowanie i Innowacje Remontowe w Energetyce: PIRE 20. 
2014, 26-28.11.2014. Ustroń

  Uczestnicy: Zieliński A., Dobrzański J., Dziuba-Kałuża M.

9. Referaty wygłoszone na seminariach naukowych Instytutu ■ 
Institute scientifi c seminars presentations

Szulc W.:1.  Zrównoważony moduł szkoleniowy dla europejskiego przemysłu stalowego (GT VET), 
43. Seminarium Naukowe IMŻ, 24.02.2014

Miczka M.:2.  Metody poszukiwania źródeł postępu organizacyjno-technicznego, 43. Seminarium Naukowe 
IMŻ, 24.02.2014

Zdonek B.: 3. Technologia produkcji wielkogabarytowych odkuwek ze stali ultraczystych dla przemysłu ener-
getycznego, 44. Seminarium Naukowe IMŻ, 31.03.2014

Burdek M.: 4. Wpływ topografi i powierzchni na podatność blach do tłoczenia, 44. Seminarium Naukowe IMŻ, 
31.03.2014

Paduch J.5. : Perspektywy fi nansowania działalności B+R z funduszy europejskich – dokumenty strategiczne, 
45. Seminarium Naukowe IMŻ, 28.04.2014

Adamczyk M.6. : Właściwości i mikrostruktura eksperymentalnych stali 0,1%C-1,4%Mn-(1-8)%Al po róż-
nych wariantach obróbki cieplnej i cieplnoplastycznej, 45. Seminarium Naukowe IMŻ, 28.04.2014

Stankiewicz G.: 7. Optymalizacja metod korekcji wpływów międzypierwiastkowych we fl uorescencyjnej 
spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fal w zastosowaniu do analizy składu chemicznego superstopów 
wieloskładnikowych, 46. Seminarium Naukowe IMŻ, 30.06.2014

Spiewok W.8. : Ocena struktury i zanieczyszczeń stopów metali poprzez analizę pojedynczych wyładowań 
(SSD – Single Spark Detection) w emisyjnej spektrometrii optycznej, 46. Seminarium Naukowe IMŻ, 
30.06.2014

Woźniak D.:9.  Rozwój szyn kolejowych od odlewów do szyn dla kolei dużych prędkości, 47. Seminarium 
Naukowe IMŻ, 29.09.2014
Miczka M.:10.  Zastosowania metod statystyki bayesowskiej, 47. Seminarium Naukowe IMŻ, 29.09.2014
Skupień P.11. : Badania warstw borkowych pod kątem poprawy odporności korozyjnej elementów silników 
lotniczych, 48 Seminarium Naukowe IMŻ, 27.10.2014
Swadźba R.12. : Degradacja struktury międzywarstw w powłokowych barierach cieplnych na monokrysta-
licznym żarowytrzymałym stopie niklu w warunkach wysokotemperaturowego utleniania, 48. Semina-
rium Naukowe IMŻ, 27.10.2014
Szulc W.: 13. Transformacja polskiego hutnictwa żelaza do gospodarki wolnorynkowej, 49. Seminarium IMŻ, 
8.12.2014
Marcisz J.14. : Nanostrukturalne stale bainityczno-austenityczne do zastosowań w konstrukcjach opancerze-
nia, 49. Seminarium IMŻ, 08.12.2014


