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1. INfORMACjE OGóLNE 
O INSTYTUCIE

Instytut metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica 
jest państwową jednostką organizacyjną, posiadającą 
osobowość prawną. organem nadzorującym działal-
ność Instytutu jest minister właściwy do spraw gospo-
darki. Podstawowym aktem prawnym regulującym 
działalność Instytutu jest ustawa z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o instytutach badawczych (tekst jedn. dz.U. 
2015, poz. 1095 ze zm.). 
zgodnie z art. 18. ww. ustawy Instytut występuje 
w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek, 
pokrywa koszty swej działalności z uzyskiwanych 
przychodów i odpowiada za swoje zobowiązania.
zgodnie z art. 17 ust. 1-2 ustawy o instytutach ba-
dawczych, „do rozporządzania składnikami aktywów 
trwałych instytutu o wartości rynkowej przekracza-
jącej równowartość w złotych kwoty 250 000 euro, 
z wyłączeniem czynności w zakresie komercjalizacji 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych, sto-
suje się przepisy art. 5a-5c ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przy-
sługujących Skarbowi Państwa (tekst jednolity dz. 
U. z 2016 r. poz. 154), a ponadto „Instytut sprzedaje 
innym podmiotom, na podstawie umów prawa cy-
wilnego, składniki aktywów trwałych w drodze pu-
blicznego przetargu na zasadach określonych w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy 
z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach pań-
stwowych (dz. U. z 2013 r. poz. 1384)”.
Instytut posiada status podmiotu prawa publicznego i 
w związku z tym jest objęty zakresem podmiotowym 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień pu-
blicznych (tekst jedn. dz.U. 2015 r., poz. 2164).
jako jednostka naukowa, Instytut korzysta z dofinan-
sowania pochodzącego ze środków budżetu państwa 
przeznaczonych na naukę. dofinansowanie to odby-
wa się aktualnie zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 
(tekst jedn. dz.U. z 2014 r., poz. 1620).
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. 
misją Instytutu metalurgii Żelaza jest wykonywanie 
badań naukowych i prac rozwojowych oraz przysto-
sowanie do potrzeb praktyki i wdrażanie ich wyni-
ków, a także świadczenie usług badawczych, dorad-
czych i szkoleniowych w głównej mierze na rzecz 
producentów, przetwórców i użytkowników stali. 

1. GENERAL INfORMATION  
ON THE INSTITUTE

Instytut metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica is 
a state entity with a legal personality. the authority 
which supervises the activity of the Institute is the 
minister responsible for economy issues. a funda-
mental legal act regulating the Institute’s activity has 
been the Act of April 30, 2010 on Research Institutes 
(consolidated version journal of laws 2015, Item 
1095, as amended).
In line with art. 18 of the act, in business relations, 
the Institute acts in its own name and for its own ac-
count, covers the cost of its operations from the ob-
tained revenues as well as remains in charge for its 
liabilities. 
In line with art. 17 clause 1-2 of the act on research 
Institutes,” in case of disposal of the Institute’s fixed 
assets of market value exceeding the equivalent in 
Pln of EUr 250 000, excluding the activities related 
to commercialization of the results of research and 
developmental works, provisions of art 5a-c of the 
Act of August 8, 1996 on the principles of executing 
the rights vested in the State Treasury (consolidated 
version journal of laws of the year of 2016, Item 
154) shall be applicable, moreover, “Pursuant to civil 
law contracts, the Institute sells to other entities fixed 
assets in line with principles defined in the regula-
tions issued on the basis of art 46 clause 4 of the act 
of September 25, 1981 on state enterprises (journal 
of laws of the year 2013, Item 1384)”.
the Institute has a status of public law entity, and thus 
it is covered by the provisions of the Act of January 
29, 2004 on public procurement. (journal of laws of 
the year 2015, Item 2164).
as a scientific unit, the Institute benefits 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 financing (consoli-
dated version journal of laws of the year 2014, Item 
1620)
a fundamental internal act regulating the activity of 
the Institute is the Statute, which was resolved by the 
Scientific council of the Institute on december 2, 
2010 and approved by the minister of Economy on 
february 2, 2011. 
the mission of Instytut metalurgii Żelaza (the Insti-
tute for ferrous metallurgy) is to conduct research 
and development works, adapt to the needs of prac-
tice and implement their results, as well as render re-
search, consulting and training services primarily in 
favour of steel manufacturers, steel processors and 
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dlatego też sytuacja w sektorze stalowym ma wpływ 
na kondycję Instytutu. 
rosnący popyt na stalowe wyroby hutnicze potwier-
dza znaczenie tego przemysłu dla gospodarki, a co za 
tym idzie – konieczność stworzenia mu konkurencyj-
nych warunków działania.
funkcjonowanie Instytutu w tym otoczeniu wyma-
ga dużej skuteczności w pozyskiwaniu projektów 
zarówno finansowanych bezpośrednio przez przed-
siębiorstwa, jak i z Programu operacyjnego Inteli-
gentny rozwój. Ponieważ regulaminy większości 
konkursów przewidują, że ich beneficjentami mogą 
być przedsiębiorstwa przemysłowe, ustawia to insty-
tucje badawcze w pozycji z jednej strony doradczej, 
a z drugiej jako potencjalnego wykonawcę usług 
badawczych, uczestniczącego w konkursach na te 
usługi ogłaszanych przez przedsiębiorców. dobra 
sytuacja rynkowa w 2016 roku sprzyjała aktywności 
przedsiębiorstw hutniczych w zakresie r&d. znacz-
nym ułatwieniem i zachętą było uruchomienie pro-
gramu sektorowego Innostal. Instytut aktywnie włą-
czył się w ten proces i uczestnicząc w konkursach, 
jako potencjalny podwykonawca części badawczej, 
oczekuje na zlecenia ze strony przedsiębiorstw, któ-
rych wnioski uzyskały dofinansowanie.
W wyniku kompleksowej oceny jednostek nauko-
wych, przeprowadzonej w roku 2013, na podstawie 
art. 44, ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o za-
sadach finansowania nauki oraz Rozporządzenia Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 
2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 
kategorii naukowej jednostkom naukowym Instytut 
uzyskał kategorię A (decyzja nr 275/kat/2013 mi-
nistra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 paź-
dziernika 2013 roku).

steel users. therefore, the situation in the steel sector 
has an impact on the condition of the Institute. 
Growing demand for steel products confirms the 
meaning of the concerned industry for economy, and 
thus the necessity to create competitive conditions 
for its operations.
functioning of the Institute in this environment re-
quires high efficiency in winning projects, financed 
directly by enterprises and from operational Pro-
gramme Smart development. Since regulations of 
majority of contests predict that the beneficiaries 
thereof might be industrial enterprises, this poses 
research institutes in a position, on one hand, of an 
advisor/consultant and on the other hand as potential 
contractor for research services, taking part in contest 
for the said services announced by the entrepreneurs. 
Good market situation in 2016 favoured activities of 
the steel enterprises in scope of r&d. a significant 
simplification and an incentive in this regard was 
launch of sectoral programme Innostal. the Institute 
has actively engaged in the concerned process and, 
participating in contests, as potential subcontractor 
of research part, awaits orders from enterprises that 
have received funding.
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 sci-
ence financing as well as Disposition of the Minister 
of Science and Higher Education dated July 13, 2012 
on criteria and manner of granting the research cat-
egory to the scientific institutions, the Institute was 
granted A category (decision no. 275/kat/2013 of 
the minister of Science and Higher Education of oc-
tober 24, 2013).
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2. STRUkTURA ORGANIZACYjNA 
I ZATRUDNIENIE

a) Schemat organizacyjny Instytutu  
– stan na dzień 31.12.2016

2. ORGANIZATION STRUCTURE  
AND EMpLOYMENT

a) Organization structure of the Institute  
– as of 31.12.2016

b) komórki organizacyjne  
i ich zatrudnienie

b) Organization units  
with employment data

Lp. ■ 
Item Komórka organizacyjna ■ Org unit

Liczba  
zatrudnionych ■ 
No. of employees

1 Bc – zakład chemii analitycznej ■ department of analytical chemistry 11

2 Be – zakład Badań materiałów dla Energetyki ■ department of materials 
for Power Engineering 7

3 Bl – zakład Badań Właściwości i Struktury materiałów ■ department of 
Investigations of Properties and Structure of materials 16

4 Bs – zakład Badań Procesów Surowcowych ■ department of Primary 
Processes 16

5 Bt – zakład Symulacji Procesów technologicznych ■ department of Pro-
cess Simulation 9

6 Bw – zakład technologii Wytwarzania i aplikacji Wyrobów ■ department 
of manufacturing technology and application of Products 9
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Lp. ■ 
Item Komórka organizacyjna ■ Org unit

Liczba  
zatrudnionych ■ 
No. of employees

7 De – Pełnomocnik ds. kontaktów Europejskich ■ Proxy for European 
relations 1

8 Df – dział księgowo-finansowy ■ accounting and finance department 5
9 dH – Służba BHP ■ Health and Safety Unit 1

10 Dg – dział Gospodarczy ■ maintenance department 19
11 DI – komórka Informatyczna ■ It Unit 2
12 dk – dział Spraw Personalnych i Płac ■ Hr and Payroll department 3
13 dn – dyrektor Instytutu ■ director of the Institute 1
14 dns – Sekretariat dyrekcji ■ Secretary’s office 1
15 dr – radca Prawny ■ legal attorney 1
16 dt – zastępca dyrektora ■ deputy director 1

17 dz – dział zarządzania i Informacji ■ management and Information  
department 6

razem ■ total 109

ogółem zatrudnienie wynosiło 109 pracowników. In-
stytut nie posiada oddziałów. 

c) Zmiany struktury organizacyjnej  
w ciągu roku obrotowego

najistotniejszą zmianą w zakresie działalności pod-
stawowej była likwidacja zakładu analiz Ekono-
micznych (zarządzenie dyrektora Instytutu nr 4/2016 
z dnia 29.04.2016 r.).
W drugim półroczu nastąpiły zmiany w strukturze 
organizacyjnej, związane w szczególności ze zmia-
ną od dnia 1.07.2016 roku na stanowisku dyrektora 
Instytutu: dr. inż. adama Schwedlera zastąpił prof. dr 
hab. józef Paduch. 
Według stanu na 31.12.2016 struktura organizacyjna 
Instytutu przedstawiała się następująco: 
dyrektor Instytutu 

– prof. dr hab. józef Paduch
zastępca dyrektora 

– dr hab. inż. Wojciech Szulc, prof. nzw.
Główny księgowy 

– mgr klaudia Pocwa
Pełnomocnik ds. rozwoju kadry 

– prof. dr hab. roman kuziak
Pełnomocnik ds. kontaktów Europejskich 

– dr inż. adam Schwedler 
Pełnomocnik dyrektora ds. Systemów zarządzania 

– dr hab. jerzy Wiedermann, prof. nzw.

total employment level – 109 employees. the Insti-
tute does not have branches.

c) Changes in organization structure 
during the business year 

the most significant change in scope of the core ac-
tivity was liquidation of Business consulting depart-
ment (disposition of the Institute director no. 4/2016 
of april 29, 2016). 
In the second half of the year, changes were intro-
duced, related in particular to replacement of mr. 
adam Schwedler, dr. Eng. on the position of the In-
stitute director with mr. jozef Paduch, Prof. dr. Hab. 
as of july 1st, 2016. 
as of december 31, 2016 organization structure of 
the Institute was as follows:
Institute director 

– józef Paduch, Prof. dr. Hab.
deputy director  

– Wojciech Szulc, dr. Hab. Eng., Prof. at the 
Institute

chief accountant 
– klaudia Pocwa, mSc.

Proxy for Personnel development 
– roman kuziak, Prof. dr. Hab.

Proxy for European relations 
– adam Schwedler, dr. Eng.

Proxy for management Systems 
– jerzy Wiedermann, dr. Hab., Prof. at the  
 Institute
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Zakłady badawcze 
kierownicy zakładów
Bc – zakład chemii analitycznej  
 dr Grażyna Stankiewicz
BE – zakład Badań materiałów dla Energetyki   
 dr hab. inż. janusz dobrzański, prof. nzw.
Bl – zakład Badań Właściwości  
 i Struktury materiałów  
 dr inż. krzysztof radwański
BS – zakład Badań Procesów Surowcowych  
 dr hab. inż. marian niesler, prof. nzw.
Bt – zakład Symulacji Procesów  
 technologicznych  
 prof. dr hab. roman kuziak
BW– zakład technologii Wytwarzania  
 i aplikacji Wyrobów 
 prof. dr hab. inż. Bogdan Garbarz

Research Departments 
Department Managers
Bc – department of analytical chemistry 
 Grażyna Stankiewicz, dr.
BE –  department of materials for Power  
 Engineering  
 janusz dobrzański, dr. Hab. Eng., Prof. at the  
 Institute 
Bl –  department of Investigations of Properties 
 and Structure of materials 
 krzysztof radwański, dr. Eng.
 BS – department of Primary Processes 
 marian niesler, dr. Hab. Eng.,  
 Prof. at the Institute
Bt – department of Process Simulation 
 roman kuziak, Prof. dr. Hab.
BW – department of manufacturing technology 
 and application of Products    
 Bogdan Garbarz, Prof. dr. Hab. Eng.

Administration and Technical Departments 
Department Managers
df – accounting and finance department  
 klaudia Pocwa, mSc.
dG – maintenance department  
 jacek ciepliński, Eng.
dk – Hr and Payroll department  
 małgorzata makola
dz – management and Information department 
 Elżbieta lamch, mSc.

Other organization units
dI – It  
 jacek loska, dr.
dH – Health and Safety Unit  
 krzysztof Podkowski, mSc.
dr – legal attorney  
 Grzegorz Gorczyński, dr.

Działy administracyjne i techniczne 
kierownicy działów
df – dział księgowo-finansowy 
 mgr klaudia Pocwa
dG – dział Gospodarczy   
 inż. jacek ciepliński
dk –  dział Spraw Personalnych i Płac  
 małgorzata makola
dz – dział zarządzania i Informacji   
 mgr Elżbieta lamch

pozostałe komórki organizacyjne
dI – komórka Informatyczna  
 dr jacek loska
dH – Służba BHP  
 mgr krzysztof Podkowski
dr – radca Prawny  
 dr Grzegorz Gorczyński
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d) Struktura zatrudnienia
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 
109 osób, w tym 104 osoby w pełnym wymiarze go-
dzin i 5 osób w niepełnym wymiarze godzin. 

1 Pracownicy naukowi ■ research workers 39
2 Pracownicy badawczo-techniczni ■ research and technical employees 8
3 Pracownicy inżynieryjno-techniczni ■ Engineering and technical employees 23
4 Pracownicy administracyjno-ekonomiczni ■ administrative employees and economists 22
5 Pracownicy biblioteki i dokumentacji naukowej ■ librarian/technical documentation staff 1
6 Pracownicy obsługi ■ maintenance 17

razem ■ total 109

d) Employment structure
Employment level as of 31.12.2016 was 109, in that 
104 full time employees and 5 part time employees.

Profesorowie zwyczajni / Full professor

Profesorowie nadzwyczajni (ze stopniem naukowym dr. hab.) / Associ-
ate professor at the Institute with “dr habilitowany” title (habilitation)

Adiunkci / Adjunct

Asystenci / Assistants

Pracownicy badawczo-techniczni /  
Research and technical employees
Pracownicy inżynieryjno-techniczni /  
Engineering and technical employees
Pracownicy administracyjno-ekonomiczni /  
Administrative employees and economists
Pracownicy obsługi i inni /  
Maintenance employees and others

Struktura zatrudnienia w Instytucie na dzień 31.12.2016 ■ 
Employment structure in the Institute as of 31.12.2016

płynność kadry w ciągu roku obrotowego
liczba osób przyjętych – 11 osób ■

liczba osób zwolnionych – 12 osób ■

wypowiedzenia pracy przez pracowników –  0; ■

Uzyskane przez pracowników Instytutu stopnie 
naukowe doktora w roku 2016:

Swadźba radosław – czerwiec 2016 r. ■

kubecki michał – październik 2016 r. ■

Purzyńska Hanna – grudzień 2016 r. ■

Pidvysots`kyy Valeriy – grudzień 2016 r. ■

Awanse pracowników w 2016 r.
Witosław kubosz – od 1.01.2016 r. starszy specja- ■

lista bad.-techn. (był –spec.bad. – techn.);
krzysztof olczyk – od 1.03.2016 r. specjalista   ■

inż.-techn. (był – technikiem);
zofia kania – od 01.04.2016 r. asystent (była –  ■

spec. bad.-techn.);
maria dziuba-kałuża – od 1.04.2016 r. adiunkt  ■

(była – asystentem).

personnel fluctuation in the business year 
admissions – 11 persons ■

dismissals – 12 persons ■

contract termination by employees – 0; ■

Doctoral degrees obtained in 2016 by Institute’s 
employees:

Swadźba radosław – june 2016  ■

kubecki michał – october 2016  ■

Purzyńska Hanna – december 2016 ■

Pidvysots`kyy Valeriy – december 2016  ■

promotions of employees in 2016 
Witosław kubosz – since 1.01.2016 senior specia- ■

list, research and technical (former-specialist, rese-
arch and technical);
krzysztof olczyk – since 1.03.2016 specialist, en- ■

gineering and technical. (former-technician);
zofia kania – since 1.04.2016 assistant (former- ■

specialist, research and technical.);
maria dziuba-kałuża – since 1.04.2016 adjunct  ■

(former-assistant).
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3. RADA NAUkOwA
rada naukowa Instytutu metalurgii Żelaza w skła-
dzie działającym w roku 2016 rozpoczęła kadencję 
na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 roku. Skład 
rady naukowej, tryb wejścia w skład rady i zmia-
ny, które nastąpiły w roku 2016, podano w poniższej 
tabeli. 
z dniem 7 lipca 2016 dr hab. inż., prof. nzw. Woj-
ciech Szulc w związku z rozpoczęciem pełnienia 
funkcji zastępcy dyrektora Instytutu, zmienił status 
członka rady, z prawem głosu w zakresie wynikają-
cym z ustawy o instytutach badawczych. z tej przy-
czyny podstawowy skład osobowy rady naukowej 
został uzupełniony o osobę z tytułem profesora lub 
stopniem doktora habilitowanego, która w wyborach 
do rady naukowej aktualnej kadencji uzyskała naj-
większą liczbę głosów z kandydatów, którzy w wyni-
ku wyborów nie weszli do rady. osobą tą był dr hab. 
inż., prof. nzw. dariusz Woźniak. 

3. SCIENTIfIC COUNCIL
the Scientific council of Instytut metalurgii Żelaza, 
in a composition valid in 2016, started its term of of-
fice on june 25, 2015. the composition of the Scien-
tific council, the manner of appointment and changes 
that took place in 2016 are presented in the table be-
low.
as of july, 7, 2016, in view of the appointment of 
mr. Wojciech Szulc, dr. Hab. Eng., Prof. at the Insti-
tute deputy director of the Institute, his status in the 
council altered, with voting right in scope stemming 
from the act on research Institutes. for this reason, 
the composition of the council was completed with 
one person with Professor or dr. Hab. title, who, dur-
ing elections to the Scientific council of the present 
term obtained the highest number of votes among the 
candidates that as a result of elections did not become 
council members. the said person was mr. dariusz 
Wozniak, dr. Hab. Eng., Prof. at the Institute. 

Skład osobowy Rady Naukowej Instytutu Metalurgii Żelaza w roku 2016 ■  
Composition of the Scientific Council of the Institute for ferrous Metallurgy in 2016

Lp. ■ 
Item

Tytuł/stopień  
naukowy ■  

Scientific title/ 
degree

Nazwisko i imię ■ 
 Surname and name

Miejsce zatrudnienia ■  
Employer

Tryb wejścia w skład Rady 
/ zmiany w składzie Rady ■ 

The manner of appointment / 
Changes in the Council  

composition
1 mgr inż. ■  

mSc. Eng.
dymski andrzej alchemia S.a. powołanie przez ministra  

nadzorującego w dniu 20.05.2015 
■ appointment by the supervising 
minister – on 20.05.2015

2 prof. dr hab. inż. ■ 
Prof. dr. Hab. Eng.

dyja Henryk Politechnika częstochowska 

3 mgr inż. ■  
mSc. Eng.

Górniak zenon Huta łabędy S.a.

4 dr ■ Dr. kardas marcin ministerstwo nauki  
i Szkolnictwa Wyższego

5 dr hab. inż. ■  
dr. Hab. Eng.

łabaj jerzy Politechnika śląska

6 prof. dr hab. inż. ■ 
Prof. dr. Hab. Eng.

malinowski zbigniew akademia Górniczo-Hutnicza 

7 prof. dr hab. inż. ■ 
Prof. dr. Hab. Eng.

mamro kazimierz akademia Górniczo-Hutnicza 
(emerytowany profesor) ■  
(Professor Emeritus)

8 prof. dr hab. inż. ■ 
Prof. dr. Hab. Eng.

mizera jarosław Politechnika Warszawska 

9 mgr inż. ■  
mSc. Eng.

Piątek andrzej zm mesko S.a.

10 prof. dr hab. inż. ■ 
Prof. dr. Hab. Eng.

józef Suchy akademia Górniczo-Hutnicza

11 dr inż. ■ dr. Eng. mariusz Borecki Instytut metalurgii Żelaza w wyniku wyborów w dniu 
26.05.2015 ■  
elected on 26.05.201512 dr hab. inż., prof. nzw. 

■ dr. Hab. Eng., Prof. 
at the Institute

dobrzański janusz Instytut metalurgii Żelaza

13 prof. dr hab. inż. ■ 
Prof. dr. Hab. Eng.

Garbarz Bogdan Instytut metalurgii Żelaza

14 prof. dr hab. ■  
Prof. dr. Hab.

kuziak roman Instytut metalurgii Żelaza
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Lp. ■ 
Item

Tytuł/stopień  
naukowy ■  

Scientific title/ 
degree

Nazwisko i imię ■ 
 Surname and name

Miejsce zatrudnienia ■  
Employer

Tryb wejścia w skład Rady 
/ zmiany w składzie Rady ■ 

The manner of appointment / 
Changes in the Council  

composition
15 dr inż. ■ dr. Eng. marcisz jarosław Instytut metalurgii Żelaza w wyniku wyborów w dniu 

26.05.2015 ■  
elected on 26.05.201516 dr inż. ■ dr. Eng. mazur artur Instytut metalurgii Żelaza

17 dr hab. inż. prof. nzw. 
■ dr. Hab. Eng., Prof. 
at the Institute

niesler marian Instytut metalurgii Żelaza

18 dr inż. ■ dr. Eng. radwański krzysztof Instytut metalurgii Żelaza

19 dr inż. ■ dr. Eng. Spiewok Waldemar Instytut metalurgii Żelaza

20 dr hab. inż. prof. nzw. 
■ dr. Hab. Eng., Prof. 
at the Institute

dariusz Woźniak Instytut metalurgii Żelaza  
(od 7 lipca 2016) ■  
(from july 7 2016)

21 dr inż. ■ dr. Eng. zalecki Władysław Instytut metalurgii Żelaza

prof. dr hab. ■  
Prof. dr. Hab.

Paduch józef Instytut metalurgii Żelaza na zasadach określonych w art. 29, 
ust. 2 pkt. 12-14 ustawy o instytu-
tach badawczych ■ pursuant to prin-
ciples defined in art. 29, clause. 2 
Item. 12-14 of the act on research 
Institutes

dr hab. inż., prof. nzw. 
■ dr. Hab. Eng., Prof. 
at the Institute

Szulc Wojciech Instytut metalurgii Żelaza w wyniku wyborów w dniu 26.05. 
2015, a od 7.07.2016 r. na zasadach 
jw. ■ elected on 26.05.2015, and 
from 7.07.2016 pursuant to princi-
ples specified above

prezydium Rady Naukowej ■ presiding Board of the Scientific Council 

prof. dr hab. inż. ■ Prof. dr. Hab. Eng.  
Bogdan Garbarz

Przewodniczący rady naukowej ■ 
chairman of the Scientific council

prof. dr hab. inż. ■ Prof. dr. Hab. Eng. 
zbigniew malinowski

Wiceprzewodniczący rady naukowej 
Przewodniczący zespołu ds. rozwoju kadry ■ 
Vice – chairman of the Scientific council 
chairman of the Group for Personnel development

dr hab. inż., prof. nzw. ■  
dr. Hab. Eng., Prof. at the Institute 
janusz dobrzański

Przewodniczący zespołu ds. Programowania i oceny  
działalności naukowo-Badawczej ■ 
chairman of the Group for Programme and assessment of 
Scientific and research activity

dr hab. inż., prof. nzw. ■  
dr. Hab. Eng., Prof. at the Institute 
Wojciech Szulc (do ■ till 20.10.2016) 
dr inż. ■ dr. Eng. 
Władysław zalecki (od ■ from 20.10.2016)

Przewodniczący zespołu ds. organizacyjno-finansowych ■ 
chairman of organization and finance Group.

dr inż. ■ dr. Eng. 
jarosław marcisz

Sekretarz rady naukowej ■ 
Secretary

W roku 2016 odbyło się pięć posiedzeń rady nauko-
wej. Poza corocznymi trzema posiedzeniami zwy-
czajnymi, które odbywają się w pierwszym kwartale, 
w połowie roku i w czwartym kwartale, w roku 2016 
odbyły się dwa posiedzenia dodatkowe (nadzwyczaj-
ne) związane z przeprowadzanym konkursem na dy-

five meetings of the Scientific council took place in 
2016. apart from three annual ordinary meetings that 
take place in Q1, mid-year and 4Q, two Extraordi-
nary meetings took place in 2016, related to the com-
petition proceedings for the position of the Institute 
director and execution of doctoral programmes.



11

INSTYTUT  METALURGII  ŻELAZA  IM.  STANISŁAWA  STASZICA 
SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI ZA  ROK  2016  n  ANNUAL  REPORT  2016

rektora Instytutu oraz z otwarciem i przeprowadza-
niem przewodów doktorskich. 
Prezydium rady naukowej, w porozumieniu z dy-
rektorem Instytutu ustalało terminy i przygotowywa-
ło programy ogólnych posiedzeń rady. Prezydium 
we współpracy z odpowiednimi merytorycznie ze-
społami roboczymi opracowało propozycje uchwał 
na posiedzenia rady.
Poszczególne zespoły robocze rady naukowej, 
zgodnie z regulaminem rady i przyjętym na rok 
2016 planem pracy, wykonały następujące opinie, 
analizy i zadania: 

Zespół ds. Rozwoju Kadry: przewodniczący – 
prof. Zbigniew Malinowski

oceny i propozycje opinii w sprawie kandydatów  –
na stanowiska naukowe i badawczo-techniczne 
oraz na stanowiska kierownicze pracowników In-
stytutu, 
przeprowadzenie okresowej oceny dorobku nauko- –
wego i technicznego w latach 2014-2015 pracow-
ników Instytutu zatrudnionych na stanowiskach 
adiunktów, asystentów i pracowników badawczo-
technicznych oraz przedstawienie wyników oceny 
do dyskusji i przyjęcia przez radę.

Zespół ds. Programowania i Oceny Działalności 
Naukowo Badawczej: przewodniczący – prof. Ja-
nusz Dobrzański

analiza i propozycja opinii w sprawie rocznego  –
sprawozdania dyrektora Instytutu z wykonania za-
dań, 
analiza i propozycja opinii w sprawie tematyki  –
prac i zakresu badań, planowanych do finansowa-
nia z dotacji statutowej na rok 2017, 
analiza i propozycja opinii w sprawie kierunkowe- –
go planu tematycznego badań naukowych i prac 
rozwojowych Instytutu metalurgii Żelaza na 2017 
rok. 

Zespół ds. Organizacyjno-Finansowych: prze-
wodniczący – dr Władysław Zalecki 

analiza i propozycja opinii w sprawie sprawozda- –
nia finansowego Instytutu za rok 2015, 
analiza i propozycja opinii w sprawie zmian w Sta- –
tucie Instytutu i w regulaminie organizacyjnym 
Instytutu, 
analiza i propozycja opinii w sprawie planu finan- –
sowego Instytutu na rok 2017. 

Komisja ds. Przewodów Doktorskich: przewodni-
czący – prof. Roman Kuziak 
otwarcie i przeprowadzenie dwóch przewodów dok-
torskich, zakończonych nadaniem stopnia doktora 
nauk technicznych. 

the Presiding Board of the Scientific council, in 
consultation with the Institute director, agreed the 
dates and prepared agendas of the general meetings 
of the council. In cooperation with relevant working 
groups, the Presiding Board prepared draft resolu-
tions for the meetings of the council.
Particular working groups of the Scientific council, 
in line with the regulations of the council and work 
plan adopted for 2016, have effected the following 
analyses and tasks: 

Group for Personnel Development: Chairman – 
Prof. Zbigniew Malinowski

assessment of personnel applications concerning  –
scientific, research and technical as well as mana-
gerial positions in the Institute
execution of periodical assessment of scientific  –
and technical accomplishments in the period 2014-
2015 of the Institute’s employees on the positions 
of adjuncts, assistants as well as research and 
technical employees; presentation of the results 
of assessment for discussion and approval of the 
council

Group for Programing and Assessment of Sci-
entific and Research Activity: Chairman – Prof.  
Janusz Dobrzański

analysis and proposal of the opinion on annual  –
report of the Institute director on completion of 
tasks, 
analysis and proposal of the opinion on themes and  –
scope research planned to be financed with statuto-
ry subsidy for 2017,
analysis and proposal of the opinion on directional  –
theme plan of scientific research and development 
works of Instytut metalurgii Żelaza for the year of 
2017. 

Group for Organization and Finance: Chairman 
– Dr. Władysław Zalecki 

analysis and proposal of the opinion on financial  –
statement of the Institute for the year of 2015,
analysis and proposal of the opinion on amend- –
ments to the Statute and organizational By-laws 
of the Institute, 
analysis and proposal of the opinion on financial  –
plan of the Institute for 2017. 

Group for Doctoral Programmes: Chairman – 
Prof. Roman Kuziak 
launching and execution of two doctoral programmes 
completed with granting the degree of doctor in tech-
nical sciences. 
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4. INfORMACjA O DZIAłALNOśCI 
InStytutu

zgodnie ze Statutem Instytutu przedmiotem jego 
podstawowej działalności jest:

prowadzenie badań naukowych i prac rozwojo- ■

wych; 
przystosowanie wyników badań naukowych i prac  ■

rozwojowych do potrzeb praktyki;
wdrażanie wyników badań naukowych i prac  ■

rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych 
i technicznych. 

4.1. prowadzenie badań naukowych i prac 
rozwojowych 

Prace badawcze i rozwojowe wykonywane przez In-
stytut obejmują 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 fizycznej 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

4. INfORMATION ON THE 
INSTITUTE’S ACTIVITY 

In line with the Statute of the Institute, its core activi-
ties include:

conducting scientific research and development  ■

works; 
adaptation of the results of scientific research and  ■

development works to practical needs;
Implementation of the results of scientific research  ■

and development works in natural and technical 
science. 

4.1. Conducting scientific research 
and development works

r&d works carried out by the Institute cover the fol-
lowing areas:

development and improvement of steel and con- ■

struction alloys; developing chemical composi-
tion and designing internal structure of material 
from the point of view of the required properties 
of product 
development and implementation of new product  ■

grades and improvement of quality of the manufac-
tured steel semi-products and products
development of technology of advanced process- ■

ing and methods of products’ properties adjustment 
to the requirements of consumers 
Investigation of technological processes including  ■

research carried out by means of advanced meth-
ods 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 flat pro- –
ducts rolling, die 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, dedust-
ing of waste gases, recycling of dusts and sludge 
in steel plants
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a) realizowane w powyższym zakresie projekty B+r 
zestawiono w załączniku nr 1 w punktach 1a i 2-6 
w podziale na poszczególne źródła finansowania.

b) złożone i zaakceptowane wnioski o dofinansowa-
nie w roku 2016

Lp. 
■ 

Item
Fundusze ■ Funds Tytuł projektu ■ Project title

Wynik oceny 
■ Result of  
assessment

1

PoIr 1.1.1 Szybka 
ścieżka ■ operational 
Programme Smart de-
velopment. 1.1.1 fast 
track

Wsparcie w postaci oferty badawczej przy opracowaniu 
wniosków na projekty realizowane przez „dużych przed-
siębiorców” firmy alchemia S.a. ■ Support in form of re-
search offer during preparation of applications for projects 
completed by large enterprises of alchemia S.a.

pozytywna ■ 
positive

2

PoIr 1.1.2 linie pilota-
żowe ■ operational Pro-
gramme Smart develop-
ment. 1.1.2 Pilot lines

Wsparcie w postaci oferty badawczej przy opracowaniu 
wniosku na projekt firmy Huta Bankowa Sp. z o.o. ■ Sup-
port in form of research offer during preparation of applica-
tion for project completed by Huta Bankowa Sp. z o.o.

pozytywna ■ 
positive

3
Program Sektorowy 
Innostal ■ Sectoral 
programme InnoStal

Wsparcie w postaci oferty badawczej przy opracowaniu 
wniosków na projekty realizowane przez przedsiębiorców 
sektora stalowego: arcelormittal Poland S.a., celsa Huta 
ostrowiec Sp. z o.o., cmc Poland Sp.z o.o., cognor S.a. ■ 
Support in form of research offer during preparation of ap-
plications for projects completed by steel sector enterprises: 
arcelormittal Poland S.a., celsa Huta ostrowiec Sp. z o.o., 
cmc Poland Sp. z o.o., cognor S.a.

pozytywna ■ 
positive

4

4.1.2 regionalne 
agendy Badawcze ■ 
4.1.2 regional research 
agendas

opracowanie technologii wykonania i uruchomienie pro-
dukcji korpusów silników z innowacyjnej stali typu mara-
ging ■ development of technology and launch of produc-
tion of engine bodies made of innovative maraging steel

protest,  
negatywna ■ 
protest,  
negative

5

4.1.2 regionalne 
agendy Badawcze ■ 
4.1.2 regional research 
agendas

nowa generacja stali nanostrukturalnych do wytwarzania 
blach odpornych na ścieranie i obciążenia dynamiczne dla 
przemysłu wydobywczego ■ new generation of nanostruc-
tured steels for manufacturing of abrasion-resistant and dy-
namic load resistant plates for mining industry

negatywna ■ 
negative

6

4.1.2 regionalne 
agendy Badawcze ■ 
4.1.2 regional research 
agendas

technologia wytwarzania blach z nanostrukturalnych stali 
bainitycznych odpornych na wysokotemperaturowe oddzia-
ływania udarowe ■ technology of manufacturing sheets of 
nanostructured bainitic steels resistant to high-temperature 
impact load

negatywna ■ 
negative

7

4.1.2 regionalne 
agendy Badawcze ■ 
4.1.2 regional research 
agendas

Innowacyjna plazmowa technologia otrzymywania synte-
tycznej surówki żelaza z surowców odpadowych do zasto-
sowania w przemyśle ■ Innovative plasma technology of 
manufacturing synthetic pig iron of waste materials, to be 
applied in the industry

negatywna ■ 
negative

8

4.1.2 regionalne 
agendy Badawcze ■ 
4.1.2 regional research 
agendas

opracowanie zaawansowanej technologii obróbki ciepl-
no-plastycznej wybranych odkuwek ■ development of 
advanced technology of thermo-mechanical working of se-
lected forgings

negatywna ■ 
negative

9 research fund for coal 
and Steel

Increasing eco-efficiency od steel mills based on process – 
route wide modeling (EcoSteel) ■ Increasing eco- efficien-
cy of steel mills based on process – route wide modelling 
(EcoSteel)

w trakcie 
oceny ■  
assessment in 
progress

a) r&d projects completed in the above scope are 
presented in the Enclosure no.1., Items 1a and 2-6, 
split, depending on the source of financing.

b) applications for funding submitted and approved 
in 2016 
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Lp. 
■ 

Item
Fundusze ■ Funds Tytuł projektu ■ Project title

Wynik oceny 
■ Result of  
assessment

10 research fund for coal 
and Steel

novel creep resistant steels for ultra-supercritical power 
plants Ultra – creep) ■ novel creep resistant steels for ultra-
supercritical power plants Ultra – creep)

w trakcie 
oceny ■  
assessment in 
progress

11 research fund for coal 
and Steel

fast simulation tools for long product rolling (fastloroll) ■ 
fast simulation tools for long product rolling (fastloroll)

w trakcie 
oceny ■  
assessment in 
progress

12 research fund for coal 
and Steel

thermo-mechanical fatigue of thick-walled vessels of pow-
er plants (PreVefatlife) ■ thermo-mechanical fatigue of 
thick-walled vessels of power plants (PreVefatlife)

w trakcie 
oceny ■  
assessment in 
progress

13 research fund for coal 
and Steel

Valorisation of well – known fully charakterized steels for 
firing of opportunity fuels by development of diffusion coat-
ings compatible with manufacturing ■ Valorisation of well 
– known fully characterized steels for firing of opportunity 
fuels by development of diffusion coatings compatible with 
manufacturing

w trakcie 
oceny ■  
assessment in 
progress

14

PoIr 1.1.1 Szybka 
ścieżka ■ operational 
Programme Smart de-
velopment. 1.1.1 fast 
track

opracowanie innowacyjnej proekologicznej technologii 
przetwarzania odpadów blach z wysokowytrzymałych, 
niskostopowych stali wielofazowych do produkcji specja-
listycznych kontenerów, pojemników i ich elementów dla 
przemysłu samochodowego ■ development of innovative 
ecological technology of processing waste of sheets of 
high-strength, low-alloy multi-phase steels for production 
of specialist containers, vessels and components thereof for 
automotive industry

negatywna ■ 
negative

15

PoIr 04.01.04 Pro-
jekty aplikacyjne ■ 
operational Programme 
Smart development. 
04.01.04 application 
projects

opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera 
obserwacyjno-obronnego (look) ze stali nanostruktural-
nych ultrawytrzymałych ■ development of manufacturing 
technology of light observation-defense container (look) 
made of nanostructured ultra-high strength steels

pozytywna ■ 
positive

16 tEcHmatStratEG

Energooszczędna technologia obróbki cieplno-plastycznej 
odkuwek z wykorzystaniem ciepła kucia ■ Energy-saving 
technology of thermo-mechanical treatment of forgings 
with use of the heat of forging

w trakcie 
oceny ■  
assessment in 
progress

17 tEcHmatStratEG

materiały o strukturze nanokrystalicznej i amorficznej 
do konstrukcji wkładek kumulacyjnych do zastosowania 
w przemyśle wydobywczym ■ materials of nanocrystalline 
and amorphous structure for construction of inserts to be 
used in mining industry

w trakcie 
oceny ■  
assessment in 
progress

18 BEEtHoVEn

modyfikacja powierzchni stopów tial oraz jej wpływ na 
właściwości mechaniczne i zjawiska zachodzące w pod-
wyższonej temperaturze ■ modification of the surface of 
tial alloys and its effect thereof on mechanical properties 
and phenomena occurring at elevated temperature

w trakcie 
oceny ■  
assessment in 
progress
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4.2. Adaptation of the results of scientific 
research and development works to 
the needs of practice 

majority of scientific research and development 
works carried out at Instytut metalurgii Żelaza is un-
dertaken and completed against direct needs of en-
trepreneurs and it is partially(in case of projects co-
financed from state budget) or entirely financed by 
them. for that reason the schedule of the works, apart 
from fundamental research and laboratory tests, cov-
ers works on adaptation of the results of research ob-
tained in the laboratory to practical needs. this also 
concerns works financed by the ministry of Science 
and Higher Education under statutory subsidy, ma-
jority of which is used for preparation of application 
projects and covers preliminary and reconnaissance 
research concerning the possibility of application of 
the results in industry. three special research devices 
are used for the purpose of adaptation of r&d results 
to industrial implementation: 

line for semi-industrial simulation of the processes  ■

of alloys and metal product manufacturing (lPS), 
covering casting of alloys, rolling of products and 
heat treatment thereof;
line for semi-industrial simulation of sintering  ■

process of iron ores and waste using innovative 
system of waste gas neutralization (Sintering line-
lS);
creep test system (SPP). ■

the first two lines facilitate conducting experiments 
in semi-industrial scale (at limited cost) for putting a 
finishing touch and verification of production tech-
nology or quality of products before implementation 
thereof on industrial scale. 
SPP is the most advanced laboratory in Poland that 
facilitates conducting creep tests at the required tem-
perature and stress level, with online record of all the 
parameters for the period of a dozen or so years.
the system allows to simulate the course of natural 
wear of materials used in pressure equipment of pow-
er units (power plants, heat and power plants). these 
tests facilitate acceptance of use of new or partly ex-
ploited devices for further operations.

4.2. przystosowanie wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych dla 
potrzeb praktyki 

zdecydowana większość badań naukowych i prac 
rozwojowych wykonywanych w Instytucie metalur-
gii Żelaza jest podejmowana i realizowana pod bez-
pośrednie potrzeby przedsiębiorców i jest przez nich 
finansowana w całości lub w części (w przypadku 
projektów dofinansowanych ze środków budżeto-
wych). z tego powodu harmonogram tych prac obok 
badań podstawowych i prób laboratoryjnych obej-
muje prace nad przystosowaniem uzyskanych wyni-
ków badań dla potrzeb praktyki. dotyczy to również 
prac finansowanych przez mniSW w ramach dotacji 
statutowej, z których większość służy przygotowaniu 
projektów aplikacyjnych i obejmuje badania wstępne 
i rozpoznawcze w zakresie możliwości zastosowania 
wyników w przemyśle. na potrzeby przystosowania 
wyników prac B+r do przemysłowego wdrożenia 
lub zastosowania służą trzy Specjalne Urządzenia 
Badawcze (SPUB-y):

linia do półprzemysłowej symulacji procesów wy- ■

twarzania stopów i wyrobów metalowych (lPS), 
obejmująca odlewanie stopów, walcowanie wyro-
bów i ich obróbka cieplna;
linia do półprzemysłowej symulacji procesu spie- ■

kania rud żelaza i odpadów z wykorzystaniem no-
watorskiego systemu neutralizacji spalin (linia 
Spiekania – lS);
System Prób Pełzania (SPP). ■

dwie pierwsze linie pozwalają na prowadzenie eks-
perymentów w skali półprzemysłowej (przy ograni-
czonych kosztach) dla dopracowania i zweryfikowa-
nia technologii produkcji lub jakości wyrobów przed 
ich wdrożeniem w skali przemysłowej. 
SPP to najnowocześniejsze w skali krajowej labora-
torium, umożliwiające prowadzenie badań pełzania 
przy wymaganym poziomie temperatury i naprężenia, 
z rejestracją on-line wszystkich parametrów w czasie 
do kilkunastu lat. System pozwala na symulację prze-
biegu naturalnego zużycia materiałów eksploatowa-
nych w urządzeniach ciśnieniowych bloków energe-
tycznych (elektrowni i elektrociepłowni ). Badania te 
pozwalają na dopuszczenie do eksploatacji nowych 
lub już częściowo wyeksploatowanych urządzeń do 
dalszej pracy. 
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4.3. wdrażanie wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych 

a) wdrożenia

zgodnie z przedstawioną powyżej informacją więk-
szość prowadzonych w Instytucie badań naukowych 
i prac rozwojowych jest podejmowana na zlecenie 
przedsiębiorców lub instytucji, które wdrażają lub 
stosują w praktyce wyniki tych prac. opracowywane 
przez Instytut nowe wyroby stalowe i/lub technologie 
produkcji są z reguły jednostkowe, przystosowane 
do potrzeb określonego zleceniodawcy oraz obwa-
rowane przez niego zastrzeżeniem o poufności i nie 
mogą być przedmiotem wielokrotnego wdrożenia 
u innych podmiotów. Instytut generalnie nie opra-
cowuje „technologii na półkę”, które oczekiwałyby 
na potencjalnego klienta i były przedmiotem obrotu 
przez wyspecjalizowane centra transferu technologii. 
jedynie opracowywane i wytwarzane przez Instytut 
materiały odniesienia (wzorce) składu chemicznego 
są sprzedawane na zasadach rynkowych. 
część prac, najczęściej finansowanych z dotacji sta-
tutowej, obejmuje opracowanie lub doskonalenie 
metod badań prowadzonych w Instytucie i jest wdra-
żana w Instytucie. rozwój i doskonalenie metody-
ki badawczej pozwala na wzrost konkurencyjności 
Instytutu i poszerzenie oferty badań materiałowych, 
prowadzonych w akredytowanych przez Pca, Udt 
oraz General Electric aircraft Engines zakładach ba-
dawczych Instytutu.

b) patenty i wzory przemysłowe

Wyniki niektórych badań prowadzonych przez Insty-
tut stanowią nowość w sensie patentowym. Poniżej 
przedstawiono wykaz chronionych prawem w roku 
2016 wynalazków i wzorów użytkowych, których 
właścicielem lub współwłaścicielem jest Instytut 
metalurgii Żelaza. 

wynalazki:
Lp.  
■ 

Item
Tytuł ■ Title

Numer patentu 
/ zgłoszenia ■ 

Number

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

4.3. Implementation of the results of 
scientific research and development 
works 

a) Implementations
according to the above information, majority of 
the scientific research and development works com-
pleted at the Institute is ordered by the enterprises or 
institutions that implement or use results of the said 
research in practice. new steel products and/or pro-
duction technologies developed by the Institute are 
usually unique, adjusted to the needs of specific or-
dering Party or with restriction of confidentiality and 
implementation thereof cannot be repeated by other 
entities. In general, the Institute does not develop 
technologies to be left on the shelf that would await 
potential customer and were the subject of trade by 
specialist technology transfer centers. only the refer-
ence materials (standards) of chemical composition 
are sold on arms length basis. 
Some works, mostly financed with statutory subsidy, 
cover development or improvement of the methods 
of research conducted at the Institute and is imple-
mented in the Institute. development and improve-
ment of research technology facilitates increase in 
competitiveness of the Institute and broadening the 
offer of material examinations run in research depart-
ments of the Institute accredited by the Polish cen-
tre for accreditation, technical Supervision office 
and General Electric aircraft Engines.

b) Patents and industrial designs
results of some research conducted by the Institute 
constitute novelties in the meaning of patent defini-
tion. 
the listing below presents patents presently protected 
by the law in 2016, the owner, or co-owner of which 
is Instytut metalurgii Żelaza.

Inventions:
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Lp.  
■ 

Item
Tytuł ■ Title

Numer patentu 
/ zgłoszenia ■ 

Number

4.

Sposób przygotowania mieszanki pyłów poszlifierskich, miału węglowego  
i/lub koksiku do utylizacji w procesie wielkopiecowym ■ method of preparation 
of the mix composed of: post-grinding dust, fine 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

6. Sposób obróbki szlamów poszlifierskich ■ method of post-grinding sludges pro-
cessing 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 wlewków 
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 218480

12. Sposób obróbki cieplnej stali bainityczno-austenitycznej ■ Heat treatment me-
thods of bainitic and austenitic steel 219414

13. kształtka kierunkowa ■  directional profile bricks 219469

14. Sposób kształtowania metalowych korpusów silników rakietowych ■ the manner 
of forming of metal bodies of rocket engines 221073

15. Stal wysokostopowa do wytwarzania korpusów silników rakietowych ■ High-
alloyed steel for manufacturing of rocket engines bodies 221862

16. Stal ultrawytrzymała umacniana wydzieleniowo ■ Ultra-high strength precipita-
tion hardened steel 223219

17. Sposób krótkotrwałej obróbki cieplnej elementów ze stali umacnianej wydziele-
niowo ■ the manner of short-time heat treatment of precipitation hardened steel 224216

18. Sposób obróbki cieplnej wyrobów z ultrawytrzymałej stali średniostopowej ■ the 
manner of heat treatment of products of ultra-strength medium alloy steel P.407091

at present, the Institute is awaiting decision of the 
Patent office concerning the following patent appli-
cations: 

Domestic applications:

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

Zgłoszenia krajowe:
Lp. 
■ 

Item
Tytuł ■ Title

Numer  
zgłoszenia ■ No. 

of application

1.
Sposób walcowania wyrobów o profilu prostokątnym i walcarka do walcowania 
wyrobów o profilu prostokątnym ■ the manner of rolling of products of rectan-
gular profile and mill for rolling of products of rectangular profile

P.410202

2. Sposób wytwarzania drobnoziarnistej struktury w odlewach ze stopu alnico. ■ 
the manner of forming fine-grained structure in alnico alloy castings P.414948

3. Sposób obróbki cieplnomagnetycznej i cieplnej odlewów ze stopu alnico ■ the 
manner of thermomagnetic treatment and heat treatment of alnico alloy castings P.415567
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International applications:

Lp. 
■ 

Item
Tytuł ■ Title

Numer  
zgłoszenia ■ No. 

of application

4. Sposób wytwarzania taśmy z odpadowej blachy stalowej ■ the manner of manu-
facturing strip of waste steel sheet P.415524

5. Stal wielofazowa, zwłaszcza do produkcji szyn normalnotorowych ■ multi-phase 
steel, especially for production of rails P.417742

6. Sposób wytwarzania wyrobów stalowych o strukturze mikrolamelarnej ■ the 
method of manufacturing steel products with microlamellar structure P.419214

7. Wlewnica uniwersalna do wlewków kuziennych o regulowanej masie ■ Universal 
mould for forging ingots of adjustable weight P.419894

Zgłoszenia międzynarodowe:
Lp. 
■ 

Item
Tytuł ■ Title

Numer  
zgłoszenia ■ No. 

of application

1. Stal wielofazowa, zwłaszcza do produkcji szyn normalnotorowych ■ multi-phase 
steel, especially for production of normal gauge rails

Pct/
Pl2016/000155

4.4. wykonywanie badań i analiz oraz 
opracowywanie opinii i ekspertyz 
w zakresie prowadzonych badań 
naukowych i prac rozwojowych 

Instytut obok realizacji wieloletnich projektów  ■

B+r, współfinansowanych ze środków budżeto-
wych krajowych i zagranicznych, wykonuje szereg 
prac na bezpośrednie zlecenia przedsiębiorców lub 
instytucji. Prace te obejmują:

Badanie składu chemicznego, właściwości  –
i struktury materiałów, wykonywanie eksper-
tyz materiałowych, w tym: badań wyrobów na 
zgodność z normami oraz analiz wad wyrobów 
stalowych; 
diagnostyczne badania materiałowe części ci- –
śnieniowej urządzeń energetycznych pracują-
cych w warunkach pełzania w celu dopuszcze-
nia do dalszej eksploatacji;
doradztwo naukowe w zakresie metodyki ba- –
dań, w tym szczególnie badań materiałowych 
oraz analizy i interpretacji wyników badań;
doradztwo techniczne w zakresie doboru urzą- –
dzeń i agregatów dla potrzeb przemysłu hutni-
czego i przetwórstwa;
doradztwo techniczne w zakresie doboru stali  –
(i częściowo innych materiałów) do różnych za-
stosowań użytkowych; 
doradztwo gospodarcze w zakresie: oceny stanu  –
i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i tech-
niki oraz sektorów gospodarki, które wykorzy-
stują wyniki badań naukowych i prac rozwojo-

4.4. Conducting research and analyses 
as well as development of reports 
and expert opinions in scope  
of the conducted scientific research 
and development works

apart from implementation of long term r&d  ■

projects, co-financed from domestic and foreign 
state budgets, the Institute renders wide range of 
services in favour of enterprises or institutions. 
these works include:

Examination of chemical composition, proper- –
ties and structure of materials, expert asses-
sments of materials, including: tests of products 
for their compliance with standards and analyses 
of steel products’ defects;
diagnostic material tests of pressure parts of  –
power engineering equipment operating in cre-
ep conditions for the purpose of permitting their 
further operations; 
Scientific consultancy in scope of research me- –
thodology, in particular material tests and analy-
sis and interpretation of tests results; 
technical consultancy in scope of selection of  –
equipment and units for steel manufacturing and 
steel processing; 
technical consultancy in scope of selection of  –
steel (and to some extent other materials) for va-
rious practical applications; 
Business consultancy including: assessment  –
of the condition and development of particu-
lar fields of science and technology as well as 



19

INSTYTUT  METALURGII  ŻELAZA  IM.  STANISŁAWA  STASZICA 
SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI ZA  ROK  2016  n  ANNUAL  REPORT  2016

wych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju 
osiągnięć światowej nauki i techniki.

listę wybranych ważniejszych prac z tego obszaru 
przedstawiono w Załączniku nr 1, punkt 1B. ostat-
nie dwie pozycje tego zestawienia obejmują kilkaset 
drobnych ekspertyz i analiz.

sectors of economy that use results of scientific 
research and development works as well as in 
scope of use the achievements of global science 
and technology in Poland. 

list of the selected major works representing the 
above area is presented in Enclosure no. 1, Item 1B. 
the last two items cover several hundred minor ex-
pert opinion and analyses.

4.5. Activity separated from financial  
and accounting perspective

the activities other than core activity conducted by 
the Institute, according to art. 2 clause 4 of the act 
of april 30, 2010 on research institutes, include the 
following:

Sales of services, other research and technical  ■

analyses;
Sales of finished products in form of chemical  ■

standards, steel ingots and specimen for magnetic 
and powder defectoscopy;
organization of trainings and conferences; ■

Publishing;  ■

rental of idle rooms and parking services, along  ■

with simultaneous depreciation write-off on the as-
sets used in this activity;
auxiliary activity stemming from random inci- ■

dents or one – time incidents, i.e. compensations, 
contractual penalties and resale of health services; 
Sales of redundant assets;  ■

transfer of subsidies; ■

allocation of spare financial means that generates  ■

revenues from bank deposits or sales of securities, 
Settlement of bad debts (receivables) on account of  ■

the activity other than core activity; 
Settlement of interest on tax liabilities; ■

Settlement of forex differences on activity other  ■

than core activity, resulting from transactions in 
foreign exchanges.

financial means gained from direct ordering Par-
ties (enterprises) for completion of works in scope of 
analyses, reports and expert opinions as well as sales 
of finished products in form of chemical standards, 
ingots, steel and specimen for magnetic and powder 
defectoscopy constitute a considerable and growing 
part of the above listing. more detailed description 
of the said scope of activity is presented in Item 4.5 
of the present report, while major projects are pre-
sented in Enclosure no. 1 Item 1B.
due to surplus of office and laboratory space that 
stems from historical conditions, the Institute rents 

4.5. Działalność wyodrębniona pod 
względem finansowym i rachunkowym

W ramach działalności innej niż działalność pod-
stawowa, prowadzonej przez Instytut zgodnie 
z art. 2 ust. 4 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytu-
tach badawczych, mieszczą się następujące obszary 
działania:

sprzedaż usług, pozostałych badań i analiz tech- ■

nicznych, 
sprzedaż wyrobów gotowych w postaci wzorców  ■

chemicznych, wytopów stali i preparatów do de-
fektoskopii magnetyczno-proszkowej,
organizacja szkoleń i konferencji, ■

działalność wydawnicza, ■

najem wolnych pomieszczeń oraz usługi parkingo- ■

we, łącznie z równoległym odpisem w przychody 
amortyzacji od składników majątku wykorzysty-
wanych w tej działalności,
działalność poboczna, wynikająca ze zdarzeń loso- ■

wych lub jednorazowych, tj. odszkodowania, kary 
umowne oraz odsprzedaż usług zdrowotnych,
sprzedaż zbędnych składników majątku, ■

przekazanie darowizn, ■

działalność lokacyjna wolnych środków finanso- ■

wych, generująca przychody finansowe z lokat 
bankowych lub sprzedaży papierów wartościo-
wych,
rozliczenia nieściągalnych należności z tytułu  ■

działalności innej niż podstawowa,
rozliczenia odsetkowe z tytułu działalności innej  ■

niż podstawowa,
rozliczenia odsetkowe od zobowiązań podatko- ■

wych,
rozliczenia różnic kursowych z tytułu działalności  ■

innej niż podstawowa w wyniku prowadzonych 
transakcji w walutach obcych.

W powyższym zestawieniu znaczący i rosnący udział 
w przychodach Instytutu mają środki finansowe po-
zyskane od bezpośrednich zleceniodawców (przed-
siębiorców) na realizację prac w obszarze analiz, opi-
nii i ekspertyz oraz ze sprzedaży wyrobów gotowych 
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w postaci wzorców chemicznych, wytopów stali 
i preparatów do defektoskopii magnetyczno-prosz-
kowej. Szersze omówienie tego zakresu działalności 
przedstawiono w punkcie 4.5 niniejszego Sprawoz-
dania, a ważniejsze projekty przedstawiono w Za-
łączniku nr 1 punkt 1B.
z uwagę na nadmiar powierzchni biurowej i labora-
toryjnej, co wynika z uwarunkowań historycznych, 
Instytut wynajmuje część pomieszczeń, w oparciu 
o zasady rynkowe. Informacja o wolnych pomiesz-
czeniach do wynajęcia przekazywana jest do publicz-
nej wiadomości w formie ogłoszenia o przetargu nie-
ograniczonym na wynajem pomieszczeń biurowych 
i magazynowych ze wskazaniem ceny wywoławczej, 
umieszczonego na stronie internetowej Instytutu. 
oferty rozpatrywane są na posiedzeniu komisji prze-
targowej, wyłaniającej najemcę, który przedstawia 
najkorzystniejszą ofertę. Pozyskane tą drogą środki 
pozwalają na pokrycie kosztów utrzymania tych po-
mieszczeń, a nadwyżki są przeznaczane na dofinan-
sowanie prowadzonych badań. 

4.6. Upowszechnianie wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych 

a) publikacje i referaty
Stosowanymi przez Instytut formami upowszechnia-
nia wyników prac B+r są: publikacje w krajowych 
i międzynarodowych czasopismach, w tym w wyda-
wanym przez Instytut kwartalniku „Prace Instytutu 
metalurgii Żelaza” oraz referaty i prezentacje na spe-
cjalistycznych konferencjach naukowo-technicznych 
z udziałem przedsiębiorców, w szczególności z sek-
torów: stalowego, energetycznego, maszynowego, 
transportowego i obronnego, a także strona interne-
towa: www. imz.pl.
listę publikacji oraz konferencji zorganizowanych 
przez Instytut i konferencji w których brali udział 
pracownicy Instytutu przedstawiono w załączniku 
nr 2. 

b) Promocja – wystawy, targi

Instytut ze względu na specyfikę swojej działalności 
nie organizuje własnych wystaw i targów przemy-
słowych maszyn i urządzeń, ponieważ nie wytwarza 
gotowych wyrobów użytkowych, a tylko materiały 
i technologie ich wytwarzania. niemniej jednak, jak 
pokazano poniżej, swoje wynalazki, innowacyjne 
technologie i metody badawcze prezentuje na krajo-
wych i międzynarodowych wystawach wynalazków 
uzyskując nagrody.

some of the offices on arms length basis. Information 
on rooms available for rent is published in form of an 
announcement on unlimited tender for rental of of-
fice space and warehouses with indication of calling 
price, on the Institute’s website. offers are analysed 
during meeting of tender committee that selects the 
lessee that presented the best offer. funds obtained in 
this manner allow to cover the cost of the said rooms, 
while surplus is allocated for cofinancing the con-
ducted research. 

4.6. Dissemination of the results 
of scientific research and 
development works

a) publications and conference papers
forms of r&d works’ results’ dissemination used 
by the Institute include: publications in domestic and 
international journals, in that the quarterly issued by 
the Institute -“Prace Instytutu metalurgii Żelaza” as 
well as papers and presentations delivered at special-
ist scientific and technical conferences with partici-
pation of entrepreneurs, in that representing the sec-
tors: steel sector, power sector, machinery, transport 
and defence sector, additionally it is the Institute’s 
website www. imz.pl.
list of publications and conferences organized by the 
Institute as well as conferences that employees of the 
Institute participated in is presented in the Enclosure 
no. 2. 

b) promotion – exhibitions, fairs

due to specificity of its activity, the Institute does not 
organize its own exhibitions and industrial fairs of 
machinery and equipment, since it does not produce 
any final functional products, while only materials and 
technologies of manufacturing thereof. nevertheless, 
as it was shown below, its inventions, technologies and 
research methodologies are presented during domestic 
and international invention fairs and obtain prizes.
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c) Nagrody i wyróżnienia
Złoty medal za projekt pt.:  ■ ”System sterowania 
i wizualizacji pieca wysokotemperaturowego”, 
zgłoszony wspólnie z Politechniką śląską: dr inż. 
marek Sroka, dr agata śliwa, ze strony Instytu-
tu projekt koordynowali: dr hab. inż. janusz do-
brzański, prof. nzw., dr inż. adam zieliński, dr inż. 
jacek loska, dr inż. Hanna Purzyńska i mgr inż. 
michał Szulc. 10. edycja Międzynarodowej War-
szawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2016” 
– 10-12.10.2016 r. Wydarzenie organizowane jest 
corocznie przez Stowarzyszenie Polskich Wynalaz-
ców i racjonalizatorów przy współpracy z Urzę-
dem Patentowym rP i Politechniką Warszawską.  
Złoty medal za projekt pt.:  ■ „Szybkość chłodze-
nia jako sposób poprawy właściwości mechanicz-
nych regenerowanego staliwa” zgłoszony przez 
Politechnikę częstochowską (Grzegorz Golański, 
jerzy kupczyk, klaudia klimaszewska, artur 
mroziński) wraz z przedstawicielami ImŻ (janusz 
dobrzański, adam zieliński). 10. edycja Między-
narodowej Warszawskiej Wystawy Wynalaz-
ków „IWIS 2016” jw. 
Nagroda specjalna  ■ w uznaniu za najbardziej kre-
atywne i innowacyjne rozwiązanie za wynalazek 
pt.: Prognozowanie trwałości eksploatacyjnej 
stali niskostopowych po długotrwałym starzeniu 
autorstwa: dr inż. adam zieliński (ImŻ), dr inż. 
marek Sroka (Politechnika śląska), dr marcin 
miczka (ImŻ), dr agata śliwa (Politechnika ślą-
ska). międzynarodowa Wystawa Innowacji kIWIE 
2016 organizowana w Seulu przez korea Women 
Inventors association (kWIa). 
Srebrny medal ■  za wynalazek pt.: Prognozowanie 
trwałości eksploatacyjnej stali niskostopowych po 
długotrwałym starzeniu autorstwa: dr inż. adam 
zieliński (ImŻ), dr inż. marek Sroka (Politechnika 
śląska), dr marcin miczka (ImŻ), dr agata śliwa 
(Politechnika śląska). międzynarodowa Wystawa 
Innowacji kIWIE 2016 jw. 

c) Prizes and honours
Gold medal for the project entitled: “ ■ The system 
of control and visualization of a high-tempera-
ture furnace”, submitted jointly with the Silesian 
University of technology: marek Sroka, dr. Eng., 
agata śliwa, dr.; representatives of the Institute 
coordinating the project: janusz dobrzański, dr. 
Hab. Eng., Prof. at the Institute, adam zieliński, 
dr. Eng., jacek loska, dr. Eng., Hanna Purzyńska 
dr. Eng., and michał Szulc, msc. Eng. 10th edi-
tion of the International Warsaw Invention Show 
“IWIS 2016” – 10-12 october 2016. the event is 
organized annually by the association of the Polish 
Inventors and rationalizers in cooperation with the 
Patent office of the republic of Poland and War-
saw University of technology.
Gold medal for the project entitled ■  “Cooling 
rate as a method of improving of mechanical 
properties of regenerated cast steel” submitted by 
czestochowa University of technology (Grzegorz 
Golański, jerzy kupczyk, klaudia klimaszewska, 
artur mroziński) along with representatives of the 
Institute (janusz dobrzański, adam zieliński). 
10th edition of the International Warsaw Inven-
tion Show IWIS 2016 – see above.
Special award in  ■ recognition of the most creative 
and innovative solution for an invention entitled 
“Forecasting the residual durability in low-al-
loy steels after long-term ageing”, the authors 
of which are: Adam Zieliński, Dr. Eng. (IMŻ), 
Marek Sroka Dr. Eng., (Politechnika Śląska/ 
Silesian University of Technology), Marcin Mic-
zka, Dr. (IMŻ), Agata Śliwa, Dr. (Politechnika 
Śląska/Silesian University of Technology). In-
ternational Exhibition of Innovations  “KIWIE 
2016” organized in Seul by Korea Women In-
ventors Association (KWIA),
Silver medal for ■  an Invention entitled “Forecast-
ing the residual durability of low-alloy steels 
after long-term ageing”, the authors of which 
are: adam zieliński, dr. Eng. (ImŻ), marek Sroka 
dr.Eng., (Politechnika śląska/Silesian University 
of Technology), marcin miczka, dr. (ImŻ), agata 
śliwa, dr. (Politechnika śląska/Silesian University 
of Technology) International Women Inventors ex-
hibition  “kIWIE 2016” – see above.
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4.7. Działalność w zakresie informacji 
naukowej, technicznej i ekonomicznej 
oraz ochrony własności przemysłowej 
i intelektualnej, wspierającej 
innowacyjność przedsiębiorstw 

W ramach działalności naukowej, technicznej i eko-
nomicznej Instytut: 

Prowadzi bibliotekę techniczną wraz z archiwum  ■

sprawozdań z prac badawczych Instytutu. ogółem 
w 2016 roku zbiory biblioteczne liczyły około 80 
000 woluminów, w tym zbiór książek to 33 940 
woluminów. Biblioteka prowadzi również elek-
troniczną archiwizację prac badawczych. zbiór 
ten w 2016 roku liczył 1458 opisów. charakter 
zbiorów bibliotecznych jest unikatowy ze względu 
na wysoko wyspecjalizowany zakres tematyczny. 
Głównymi użytkownikami biblioteki są pracow-
nicy ImŻ. ze zbiorów bibliotecznych korzystają 
również studenci i pracownicy naukowi wyższych 
uczelni, instytutów naukowych i zakładów prze-
mysłowych całego kraju. od roku 2010 bibliote-
ka korzysta z dostępu on-line do światowych cza-
sopism naukowych w ramach licencji krajowych 
Wirtualnej Biblioteki nauki, finansowanych przez 
ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego.
dokonuje zakupu czasopism naukowych do bi- ■

blioteki technicznej. W 2016 roku prenumeratą ob-
jęto 42 tytuły polskich czasopism oraz 21 tytułów 
czasopism zagranicznych, na łączną kwotę około 
29 000,00 Pln.
Udostępnia pracownikom utworzone w latach po- ■

przednich – bazy danych bibliograficznych doty-
czących przemysłu hutniczego: 

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

działalność informacyjna jest w całości finansowana 
ze środków własnych Instytutu.

4.8. prowadzona działalność wydawnicza
Instytut metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica 
jest wydawcą kwartalnika Prace Instytutu metalurgii 
Żelaza (ISSn 0137-9941) w nakładzie 100 egzempla-
rzy, w 2016 roku wydany został tom 68. czasopismo 
wydawane jest w języku polskim, (skróty, tytuły, sło-
wa kluczowe – w języku angielskim), okazjonalnie 
ukazują się też artykuły w języku angielskim. kwar-
talnik publikuje wyniki prac badawczych z zakresu 
metalurgii, inżynierii materiałowej, chemii, ochrony 
środowiska oraz zarządzania w hutnictwie żelaza 
i stali. Publikacje obejmują charakterystyki nowo-

4.7. Activity in scope of scientific, 
technical, business information as 
well as intellectual and industrial 
property rights supporting 
innovativeness of enterprises 

Under the scientific, technical and business activity, 
the Institute: 

runs technical library along with archives of the  ■

reports on research works of the Institute. In total, 
in 2016, the library collection contained ca. 80 000 
volumes, in that collection of books is 33 940 vol-
umes. the library also runs electronic archive of 
research works. this collection in 2016 contained 
1458 descriptions. the library collection is unique 
due to its highly specialized theme scope. Employ-
ees of the Institute are the main users of the library. 
also students and scientific employees of the uni-
versities, scientific institutes and industrial plants 
in Poland use the library collection. Since 2010 the 
library uses on-line access to international scien-
tific journals under national licences of the Virtual 
library of Science, financed by the ministry of 
Science and Higher Education.
Purchases scientific journals for the technical li- ■

brary. In 2016, the Institute subscribed to 42 Polish 
journals and 21 international journals at the total 
cost of ca. Pln 29 000.00.
renders available to employees the bibliographical  ■

databases created in previous years, pertaining to 
the steel industry: 

technical and scientific database, –
technical and economic database. –

Information activity is financed entirely with the In-
stitute’s own funds.

4.8. publishing activity
Instytut metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica 
publishes a Quarterly – Prace Instytutu metalurgii 
Żelaza (ISSn 0137-9941), edition of 100 copies, vol-
ume 68 was published in 2016. the journal is pub-
lished in Polish (abstracts, titles, keywords – in Eng-
lish), occasionally with articles in English.
the Quarterly publishes results of research works in 
scope of metallurgy, materials engineering, chemis-
try, environment protection and management in iron 
and steel industry. Publications cover characteristics 
of the advanced technologies, equipment, new mate-
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czesnych technologii, urządzeń, nowych materia-
łów i wyrobów hutniczych wdrażanych w krajowym 
przemyśle, jak również problematykę restrukturyza-
cji i przekształceń hutnictwa w Polsce i w świecie. 
W czasopiśmie „Prace ImŻ” ukazują się opracowa-
nia naukowe pracowników Instytutu metalurgii Że-
laza oraz prace wykonane wspólnie z autorami spoza 
Instytutu.
czasopismo „Prace Instytutu metalurgii Żelaza” jest 
indeksowane w Bazie danych o zawartości polskich 
czasopism technicznych Baztech i przeszło proces 
ewaluacji Ic journals master list 2015, której wyni-
kiem jest przyznanie wskaźnika IcV (Index coperni-
cus Value) w wysokości 53,43 pkt. 
Ponadto Instytut jest wydawcą monografii nauko-
wych, sumarycznie wydano 10 monografii, z tego 
4 w 2016 roku. 

5. wYNIkI fINANSOwE
5.1. Realizacja planu finansowego
realizacja planu finansowego za rok 2016 zakończy-
ła się osiągnięciem zysku brutto w wysokości 471,6 
tys. zł. Przychody wyniosły 19 103,2 tys. zł, nato-
miast poniesione w związku z ich osiągnięciem kosz-
ty wyniosły 18 631,6 tys. zł. 
W 2016 r. przychody z działalności podstawowej sta-
nowiły 80% przychodów ogółem. Ich udział w przy-
chodach ogółem wzrósł o 10% w stosunku do roku 
2015, co jest w głównej mierze wynikiem znaczące-
go obniżenia się udziału przychodów finansowych 
w 2016 r. niemniej wartościowo przychody z podsta-
wowej działalności wzrosły w porównaniu z rokiem 
2015 o 675,8 tys. zł. jest to efekt wzrostu udziału 
projektów rozwojowych InItEcH oraz zwiększe-
nia się sprzedaży produktów gotowych w postaci 
wzorców chemicznych objętych ewidencją ilościową 
i wartościową, które zostały wytworzone ze środków 
własnych Instytutu.
zaplanowane do osiągnięcia wyniki finansowe In-
stytutu w roku 2016 zostały osiągnięte, przy czym 
zrealizowany zysk brutto w wysokości 471,6 tys. zł 
stanowi 132% wartości planowanej. analiza kluczo-
wych pozycji przychodów i kosztów wykazuje nie-
wielkie odchylania w stosunku do planu. 

rials and steel products implemented in the domestic 
industry as well as the issues related to restructuring 
and transformation of the steel industry in Poland and 
globally. the quarterly “Prace ImŻ” publishes scien-
tific studies of the employees of Instytut metalurgii 
Żelaza as well as works completed jointly with ex-
ternal authors. 
the journal “Prace Instytutu metalurgii Żelaza” is in-
dexed in Polish technical journals content database 
and has gone through the process of evaluation of Ic 
journals master list 2015 that resulted in obtaining 
IcV (Index copernicus Value) of 53.43 points.
moreover, the Institute publishes scientific mono-
graphs, in total 10 monographs have been published, 
of which 4 in 2016.  

5. fINANCIAL RESULTS
5.1. Completion of financial plan
Execution of financial plan for 2016 resulted in 
achievement of gross profit of Pln 471.6 thou. rev-
enues amounted to Pln 19 103.2 thou, while the cost 
borne in that period was Pln 18 631.6 thou. 
In 2016 the revenues from core activity accounted for 
80% of total revenues. Share thereof in total revenues 
went up by 10% as compared to 2015, which mainly 
resulted from significant reduction in financial rev-
enues in 2016. nevertheless, in terms of value, the 
revenues from core activity went up as compared with 
2015 by Pln 675.8 thou. this is a corollary of the 
growth of share of development projects InItEcH 
as well as increase in sales of finished products in 
form of chemical standards covered with record in 
terms of quantity and value, that were produced of 
the Institutes’ own resources.
financial results planned to be achieved by the Insti-
tute in 2016 have been achieved, while the generated 
gross profit of Pln 471.6 thou accounts for 132% of 
the planned level. analysis of the key items of rev-
enues and cost shows minor deviations as compared 
to the plan.
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Sprzedaż bezpośrednia / Direct sales

Projekty finansowane ze środków publicznych /  
Project financed with public funds

Projekty finansowane z dotacji na działalność statutową /  
Project financed with subsidy fot statutory activity

Projekty finansowane z Funduszu Badań Własnych /  
Project financed with Internal Research Fund

Struktura finansowania działalności badawczej Instytutu wg źródeł finansowania za rok 2016 ■ 
Structure of the Institite’s research activity financing according to sources of financing  

– the year of 2016

przychody Instytutu w latach 2012–2016, mln zł ■ 
Institite’s revenues in period 2012–2016, pLN mio

Przychody łącznie / Total revenues

Przychody całkowite z działalności  
podstawowej / Total revenues from  
core activity
Przychody ze sprzedaży bezpośredniej  
działalności podstawowej / Revenues 
from direct sales

Udział sprzedaży bezpośredniej w przychodach z działalności podstawowej w latach 2012–2016, % ■ 
Share of direct sales in revenues from core activity in period 2012–2016, %
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Przychody z działalności podstawowej w 2016 roku ■  
Revenues from core activity in 2016

Wartość przychodów 
w zł ■  

Value of revenues, 
PLN

 Sprzedaż wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a) w tym: ■  
Sales of the results of scientific research and development works, in that: 12 227 207,14

sprzedaż prac badawczych B0 ■ Sales of research works B0 2 438 896,63
działalność statutowa S0, SU ■ Statutory activity S0, SU 5 194 212,24
projekty własne PW ■ Internal (own) projects PW 180 000,00
projekty badań stosowanych PB ■ applied research projects PB 1 718 691,59
projekty europejskie PE ■ European projects PE 486 363,07
projekty rozwojowe InItEcH PI ■ development projects InItEcH PI 2 209 043,61

 Sprzedaż produkcji urządzeń i aparatury oraz innej produkcji lub usług, b) 
w tym: ■ Sales of manufacturing of equipment and apparatus as well as 
other production or services, in that:

864 138,98

sprzedaż produktów nW ■ Sales of products nW 356 360,14
sprzedaż produktów n0 ■ Sales of products n0 507 778,84

Pozostała sprzedaż, w tym: ■ Other sales, in that: 2 087 472,86
sprzedaż badań i analiz n0 ■ Sales of research and analyses n0 2 046 881,47
sprzedaż szkoleń i konferencji n0 ■ Sales of trainings and conferences n0 38 300,00
sprzedaż wydawnictwa – Prace Instytutu metalurgii Żelaza ■  
Sales of publication – Prace Instytutu metalurgii Żelaza 2 291,39

Sprzedaż materiałów ■ Sales of materials 3 140,60
RAZEM ■ TOTAL 15 181 959,58

5.2. przeprowadzone audyty i kontrole
W 2016 r. w Instytucie zostały przeprowadzone na-
stępujące kontrole:

badanie sprawozdania finansowego za 2015 r. –  ■

przeprowadzone w lutym 2016 r. – przez firmę 
audytorzy i doradcy Sp. z o.o. z siedzibą w ka-
towicach. W wyniku badania sporządzono opinię 
i raport, w których nie stwierdzono nieprawidło-
wości, nie wniesiono zastrzeżeń; 
audyt projektu pt.: „opracowanie i przemysłowa  ■

weryfikacja energooszczędnej obróbki termo-
mechanicznej odkuwek matrycowych z zastoso-
waniem zaawansowanych gatunków stali oraz 
innowacyjnych metod sterowanego chłodzenia 
bezpośrednio po kuciu na gorąco” – przeprowa-
dzony w kwietniu 2016 r. – przez zespół Biegłych 
rewidentów Saldo-kredyt Sp. z o.o. W wyniku 
audytu sporządzono opinię i sprawozdanie, w któ-
rych nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wnie-
siono zastrzeżeń;
wstępne badanie sprawozdania finansowego za  ■

2016 r. – przeprowadzone w listopadzie 2016 r. – 
przez firmę audytorzy i doradcy Sp. z o.o. z sie-
dzibą w katowicach;

5.2. Conducted audits and inspections
the following inspections were conducted in 2016 at 
the Institute:

audit of the financial statement for 2015 – feb-•	
ruary 2015 – the company audytorzy i doradcy 
Sp. z o.o. seated in katowice. opinion and report 
have been drawn as a result of the audit, no incor-
rectesses have been stated therein, no reservations 
were raised; 
audit of the project entitled: “development and •	
industrial verification of the energy efficient ther-
mo mechanical treatment of die forgings with ap-
plication of advanced steel grades as well as inno-
vative methods of controlled cooling directly after 
hot forging” – conducted in april 2016 by audi-
tors zespół Biegłych rewidentów Saldo-kredyt 
Sp. z o.o. opinion and report have been drawn as 
a result of the audit, no incorrectesses have been 
stated therein, no reservations were raised;
Preliminary audit of financial statement for 2016 •	
– november  2016 – audytorzy i doradcy Sp. 
z o.o. seated in katowice;
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audyt projektu pt.: „Badania nad technologia- ■

mi nowej generacji do zastosowań w systemach 
wentylacyjnych i systemach zabudowy ściennej 
zapewniających ultrawysokie parametry czy-
stości mikrobiologicznej: powierzchni elewacji 
ściennych bloków operacyjnych, powierzchni we-
wnętrznych kanałów wentylacyjnych i dystrybu-
owanego powietrza” – przeprowadzony w grudniu 
2016 r. – przez noveltyUnIt z siedzibą w rzeszo-
wie. W wyniku audytu nie stwierdzono nieprawi-
dłowości, nie wniesiono zastrzeżeń;
kontrola projektu pt.: „opracowanie zaawanso- ■

wanej technologii wytwarzania blach cienkich do 
cięcia laserowego” – przeprowadzona w grudniu 
2016 r. i styczniu 2017 r. – przez Urząd kontroli 
Skarbowej w katowicach. W wyniku kontroli spo-
rządzono protokół, w których nie stwierdzono nie-
prawidłowości, nie wniesiono zastrzeżeń;
audyt projektu pt.: „Innowacyjna technologia  ■

przetwarzania drutu ze zużytych opon do postaci 
pełnowartościowego produktu w procesie metalur-
gicznym” – rozpoczęty pod koniec grudnia 2016 r. 
i nadal prowadzony – przez kancelarię Porad fi-
nansowo-księgowych dr Piotr rojek Sp. z o.o. 
z siedzibą w katowicach. 

6. SYTUACjA MAjąTkOwA

a) posiadane grunty i budynki  
wg stanu na dzień 31.12.2016 r.: 

Powierzchnia gruntów: 29 działek o łącznej po- ■

wierzchni 30 043 m2. Wszystkie działki Instytut 
użytkuje na zasadzie dzierżawy wieczystej, przy 
czym 24 działki o łącznej powierzchni 28 976 m2 
stanowi dzierżawa wieczysta od Skarbu Państwa, 
natomiast 5 działek o łącznej powierzchni 1 067 m2 
to dzierżawa wieczysta od Gminy Gliwice.
Budynki: Instytut posiada 6 budynków biurowych:  ■

w tym Budynek l – wyłączony z eksploatacji 
i przeznaczony do sprzedania.

b) Opis posiadanego majątku i sposób jego 
wykorzystania pod kątem działalności 
statutowej

Instytut w latach 2004–2016 prowadził intensywne 
działania zmierzające do unowocześnienia zasobów 
zarówno w zakresie infrastruktury badawczej, jak 
i modernizacji budynków. Skutkiem tych działań 
było skumulowanie działalności statutowej, wcze-
śniej rozproszonej, do zasadniczo 3 budynków wraz 

audit of the project entitled “research on new •	
generation technologies to be applied in ventila-
tion systems and wall assembly systems, which 
ensure ultra-high microbiological cleanliness pa-
rameters of: operating rooms wall façade surface, 
surfaces of inner ventilation channels as well as 
distributed air” – conducted in december 2016 
– by noveltyUnIt seated in rzeszów. no incor-
rectesses have been stated as a result of the audit 
no reservation were raised.
 control of the project entitled: “development of •	
the advanced technology of manufacturing sheets 
for laser cutting” – conducted in december 2016 
and january 2017 by the treasury control office 
in katowice. a protocol was drawn as a result 
of control, no incorrectness or reservations were 
stated therein.
audit of the project entitled “Innovative technol-•	
ogy of processing wire from used tires to quality 
product in metallurgical process” launched at the 
end of december 2016 and continued – by kance-
laria Porad finansowo-księgowych dr Piotr ro-
jek Sp. z. o.o. seated in katowice. 

6. ASSETS

a)  Land and buildings possessed  
as of 31.12.2016: 

land area: 29 lots of total area of 30 043 m ■ 2. all 
plots are used by the Institute under perpetual usu-
fruct, while 24 plots of total area of 28 976 m2 are 
under the perpetual usufruct from State treasury, 
while 5 plots of total area of 1 067 m2 are under the 
perpetual usufruct from Gliwice municipality.
Buildings: the Institute has 6 office buildings, in  ■

that l building that has been closed down and is 
intended for sale. 

b) Description of assets and the manner of use 
from the perspective of statutory activity 

In the period 2004–2016, the Institute has been ef-
fecting intensive actions aimed at modernization 
of assets both related to research infrastructure and 
modernization of buildings. these actions resulted 
in accumulation of the statutory activity, previously 
dispersed, to essentially 3 buildings along with bays. 
this process was completed along with increase of 
standards, thus modernization of all the rooms in 
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z halami. Proces ten odbywał się z równoczesnym 
podnoszeniem standardów, a więc modernizacją 
wszystkich pomieszczeń w budynkach i halach, któ-
re stały się docelową lokalizacją poszczególnych za-
kładów, a także z wymianą aparatury badawczej na 
najnowocześniejszą możliwą do uzyskania na ryn-
ku. W tym okresie Instytut zainwestował ponad 60 
mln zł, w tym na modernizację budynków około 13 
mln zł, a na zakup aparatury około 40,5 mln złotych, 
w tym 14 mln zł z dotacji. Pozostałe inwestycje pro-
wadzone były ze środków własnych.
W wyniku kumulacji działalności statutowej w kilku 
budynkach i halach, jeden z budynków (Budynek l) 
został całkowicie wyłączony z użytkowania przez In-
stytut i przygotowany do sprzedaży.
Pozostałe budynki i pomieszczenia, które nie są użyt-
kowane przez Instytut są przeznaczone do wynajmu 
i w znacznej części są zagospodarowane przez na-
jemców.
W 2016 roku Instytut zakończył następujące zadania 
inwestycyjne:

Wyburzenie dwóch przewiązek   ■

pomiędzy budynkami l i t 117 964,70 zł;
termomodernizacja Budynku t 670 303,47 zł; ■

rozbudowa systemu monitoringu   ■

zewnętrznego 110 474,24 zł;
Wykonanie nowego połączenia   ■

energetycznego budynku S   4 870,00 zł;
Budowa lokalnej sieci sprężonego   ■

powietrza w Budynku t  37 603,39 zł.

7. DZIAłALNOśĆ 
w ORGANIZACjACH 
ZEwNĘTRZNYCH

7.1. współpraca z zagranicą 
Współpraca z zagranicą obejmuje aktywność Insty-
tutu w europejskiej przestrzeni badawczej z tytułu 
realizacji wspólnych projektów badawczych oraz 
udział w działalności organizacji europejskich. 
Instytut od wielu lat jest koordynatorem lub wyko-
nawcą projektów międzynarodowych finansowanych 
przez fundusz Badawczy Węgla i Stali, realizowa-
nych w szerokiej współpracy z jednostkami badaw-
czymi oraz przedsiębiorstwami przemysłowymi 
z Europy.

buildings and bays that have become target location 
of particular departments, as well as with replacement 
of research apparatus with the most advanced availa-
ble in the market. In that period, the Institute invested 
more than Pln 60 million, in that ca. Pln 13 million 
on modernization of buildings and ca. Pln 40.5 mil-
lion on purchase of apparatus, including Pln 14 mil-
lion of the subsidy. the remaining investments have 
been financed with the Institute’s own funds.
as a result of concentration of the statutory activity 
in several buildings and bays, one of the buildings 
was closed down and prepared for sale. the remain-
ing buildings and rooms that are not used by the Insti-
tute are to be rented and majority of these is occupied 
by lessees.
In 2016, the Institute has completed the following in-
vestment projects:

demolition of two passages   ■

between l and t buildings  117 964.70 Pln;
thermo-modernization   ■

of t building 670 303.47 Pln;
Extension of monitoring system 110 474.24 Pln; ■

new power connection –   ■

S building   4 870.00 Pln;
construction of local compressed   ■

air network in t building  37 603.39 Pln.

7. ACTIVITY  
In EXtERnAL 
ORGANIZATIONS

7.1. foreign colaborations 
foreign colaborations cover activity of the Institute 
in European research area due to completion of 
joint research projects as well as participation in ac-
tivity of European organizations.
for many years the Institute has coordinated or exe-
cuted international projects financed by rfcS, com-
pleted in broad cooperation with European research 
intitution and industrial enterprises.
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W 2016 roku Instytut realizował dwa tego typu pro-
jekty:

Virtual strip rolling mill; ■

optimal residual stress control. ■

Partnerami zagranicznymi przy realizacji tych projek-
tów, z którymi Instytut nawiązał współpracę były: 

Swera mefos, Szwecja; ■

VdEH-Betriebsforschungsinstitut GmbH, niem- ■

cy;
fraunhofer Gesellschaft zur firderung der ange- ■

wandten forschung Ev, niemcy;
Bohler-Uddeholm Precision Strip aB, Szwecja; ■

Hugo Vogelsang GmbH, niemcy; ■

arcelormittal maizieres research Sa, francja; ■

asocicion centro de Estudios e Investigaciones  ■

tecnicas, Hiszpania.

najważniejszymi partnerami, którzy stale od kluku 
lat współpracują z Instytutem są: 

arcelormittal maizieres research Sa oraz ■

Swiss Steel aG, Szwajcaria, ■

z którymi Instytut podpisał wieloletnie umowy 
o współpracy.

Ponadto Instytut działa w różnych organizacjach ze-
wnętrznych o charakterze międzynarodowym, m.in. 
jest członkiem:

Europejskiej organizacji zrzeszającej przedsiębior- ■

stwa, instytucje naukowe i inne podmioty dzia-
łające w obszarze przemysłów przetwarzania su-
rowców SPIrE association – Sustainable Process 
Industry through resource and Energy Efficiency. 
Europejskiej Platformy technologicznej Stali (ES- ■

tEP), w której przedstawiciele Instytutu są za-
angażowani w następującym charakterze: adam 
Schwedler – członek komitetu Sterującego EStEP 
i członek mirror Group EStEP, Wojciech Szulc – 
członek Grupy roboczej WG5 „People” EStEP, 
Bogdan Garbarz – członek Grupy roboczej WG1 
„Profit through Innovation – Safe, clean, cost- 
effective and low capital intensive technology” 
EStEP, krzysztof radwański – członek Grupy 
roboczej WG6: Energy EStEP.
międzynarodowej Sieci: technologie ochrony  ■

środowiska (EnVItEcH_net), koordynator: In-
stytut Ekologii terenów Uprzemysłowionych, ka-
towice.

In 2016, the Institute completed two projects of this 
kind:

Virtual strip rolling mill; ■

optimal residual stress control. ■

foreign partners in completion of these projects that 
the Institute established cooperation with, were: 

Swera mefos, Sweden; ■

VdEH-Betriebsforschungsinstitut GmbH, Ger- ■

many;
fraunhofer Gesellschaft zur firderung der ange- ■

wandten forschung Ev, Germany;
Bohler-Uddeholm Precision Strip aB, Sweden; ■

Hugo Vogelsang GmbH, Germany; ■

arcelormittal maizieres research Sa, france; ■

asocicion centro de Estudios e Investigaciones  ■

tecnicas, Spain.

the most important partners that have been cooperat-
ing with Institute for years are 

arcelormittal maizieres research Sa and ■

Swiss Steel aG, Switzerland. ■

the Institute has entered into long term cooperation 
agreements with the above.

moreover, the Institute is active in various external 
organizations (international), i.a. is a member of:

European organization associating enterprises,  ■

scientific institutions and other entities active in 
the area of material processing, SPIrE association 
– Sustainable Process Industry through resource 
and Energy Efficiency.
European Steel technology Platform (EStEP),  ■

where the Institute’s representatives are involved 
as: adam Schwedler – member of the Steer-
ing committee of EStEP and member of mirror 
Group EStEP, Wojciech Szulc – member of Work-
ing Group WG5 “People” EStEP, Bogdan Garbarz 
– member of Working Group WG1 “Profit through 
Innovation – Safe, clean, cost-effective and low 
capital intensive technology” EStEP, krzysztof 
radwański – member of Working Group WG6: 
Energy EStEP.
Environment Protection technologies (En- ■

VItEcH_net), coordinator: Instytut technologii 
terenów Uprzemysłowionych, katowice.
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7.2. Umowy o współpracy
Instytut współpracuje z wieloma firmami w oparciu o 
wieloletnie umowy. najważniejsze z nich to:

Umowa ramowa na wykonanie badań materiało- ■

wych, analizę i ocenę stanu materiału oraz stanu 
elementów urządzeń ciśnieniowych pracujących 
w obiektach wskazanych przez zamawiające-
go z firmą rafako Engineering Sp. z o.o. z dnia 
21.01.2016;
Umowa nr n0-0001/Bc/2016 na wykonywanie  ■

badań kontrolnych pobranych z wytopów wyj-
ściowych badanych stopów (master-heat) z pro-
dukowanych z nich detali oraz próbek materiałów 
ceramicznych z consolidated Precision Products 
Poland Sp. z o.o. z dnia 26.08.2016;
research co-operation agreement z firmą Swiss  ■

Steel aG w sprawie projektu development of 
new high-strength complex-phase steel z dnia 
1.03.2013;
research agreement z firmą arcelormittal maiz- ■

eres dotycząca: collaboration for sintering tests 
and iron ores characterization, z dnia 30.01.2012;
Porozumienie nr III.c.29/3/2016/Hz w sprawie  ■

ogólnych ramowych zasad współpracy na jakich 
opierać się będzie sprzedaż i dostawa materiałów 
na rzecz obronności państwa z dnia 10.06.2016 
z firmą mesko S.a. Skarżysko kamienna;
Umowa w sprawie badań wyrobów zawarta w dniu  ■

11.07.2016 r. z firmą zakłady Badań i atestacji 
zEtom im. Prof. f.Stauba w katowicach.

Ponadto Instytut podpisał liczne umowy lub listy in-
tencyjne związane z przygotowywaniem wniosków 
na finansowanie projektów badawczych. Po pozy-
tywnym rozstrzygnięciu konkursu umowy te są do-
stosowywane do podpisywanych umów o realizację 
projektów.

7.2. Agreements on cooperation
the Institute cooperates with numerous companies 
based on long term agreements. the most important 
include: 

frame contract for execution of material exami- ■

nations, analysis and assessment of the condition 
of material as well as the components of pressure 
equipment operating in the facilities indicated by 
the ordering Party with the company rafako En-
gineering Sp. z o.o. dated 21.01.2016;
agreement no. n0-0001/Bc/2016 concerning ex- ■

ecution of control examinations of samples taken 
from master-heats of the examined alloys, from 
components produced of these as well as samples 
of ceramic materials with consolidated Precision 
Products Poland Sp. z o.o. dated 26.08.2016;
research co-operation agreement with the com- ■

pany Swiss Steel aG on the project development 
of new high-strength complex-phase steel dated 
01.03.2013;
research agreement with the company arcelor- ■

mittal maizeres concerning: collaboration for sin-
tering tests and iron ores characterization, dated 
30.01.2012;
agreement no. III.c.29/3/2016/Hz on general  ■

frame terms of cooperation in sales and supply of 
materials for State defense dated 10.06.2016 with 
the company mesko S.a. Skarżysko kamienna;
agreement on examinations of products concluded  ■

on 11.07.2016 with the company zakłady Badań 
i atestacji zEtom im. Prof. f.Stauba in kato-
wice.

additionally, the Institute has signed numerous 
agreements or letters of intent related to preparation 
of applications for research project funding. fol-
lowing positive result of the competition, the said 
agreements are adjusted to contracts for realization 
of projects.

7.3. Membership in 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 engineering companies 
as well as local government organizations and as-
sociations);

7.3. Uczestnictwo w organizacjach
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 na-
ukowo-badawcze i projektowe oraz organizacje 
samorządowe i stowarzyszenia);
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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 Efficiency;
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 
2016 działalność ta przedstawiała się następująco:

dyrektor Instytutu, a następnie Pełnomocnik ds.  ■

Europejskich, 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;
członek komitetu Sterującego Polskiej Platfor- –
my technologicznej Stali;
członek rady naukowej czasopisma Stal me- –
tale & nowe technologie.

zastępca dyrektora Instytutu ds. naukowych,  ■

a następnie dyrektor Instytutu prof. dr hab. józef 
Paduch działał jako:

zastępca przewodniczącego rady śląskiego  –
centrum zaawansowanych technologii;
członek komitetu naukowego Polskiej Platfor- –
my technologicznej Stali (PPtS);
członek komitetu metalurgii Pan; –
członek rady naukowej Instytutu odlewnictwa  –
w krakowie;

the Institute is a member of the European organi- ■

zation associating enterprises, scientific institutions 
and other entities active in the area of material pro-
cessing, SPIRE association – Sustainable Process 
Industry through resource and Energy Efficiency;
the Institute is a founding member of the follo- ■

wing domestic scientific 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- ■

fic 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 2016 was as follows:

the Institute director, then Proxy for EU relations,  ■

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);
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 Scientific council of the journal  –
Stal metale & nowe technologie.

deputy director of the Institute for Scientific affa- ■

irs, then the Institute director, józef Paduch, Prof. 
dr. acted as:

deputy chairman of the council of Silesian  –
centre of advanced technologies; 
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członek rady naukowej Instytutu Spawalnic- –
twa w Gliwicach;
członek rady naukowej czasopisma: Hutnik –  –
Wiadomości Hutnicze.

kierownik zakładu analiz Ekonomicznych, a na- ■

stępnie zastępca dyrektora, dr hab. inż. Wojciech 
Szulc prof. nzw działał jako:

koordynator Grupy roboczej zajmującej się  –
sprawami kadr dla hutnictwa Polskiej Platformy 
technologicznej Stali (PPtS);
członek Grupy roboczej WG5 „People” Euro- –
pejskiej Platformy technologicznej Stali (ES-
tEP);
członek technicznej grupy roboczej do rewizji  –
dokumentu referencyjnego BrEf w odniesieniu 
do przetwórstwa żelaza i stali (tWG member 
for the review of the Bat reference document 
(BrEf) for the ferrous metals Processing Indu-
stry), przy EUroPEan commISSIon joInt 
rESEarcH cEntrE Institute for Prospective 
technological Studies Sustainable Production 
and consumption Unit European IPPc Bureau.

Prof. dr tadeusz Bołd działał jako: ■

członek z wyboru komitetu metalurgii Pan. –
Pełnomocnik ds. Systemów zarządzania, kierow- ■

nik zakładu Badań Właściwości i Struktury mate-
riałów, dr hab. jerzy Wiedermann prof. nzw. dzia-
łał jako: 

przewodniczący z wyboru Sektora Hutnictwa  –
Polskiego komitetu normalizacyjnego;
przewodniczący z wyboru komitetu technicz- –
nego nr 123 ds. Badań Własności metali Pol-
skiego komitetu normalizacyjnego.

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;
z-ca przewodniczącego komitetu metalurgii  –
Pan;
Przewodniczący Sekcji teorii Procesów Prze- –
róbki Plastycznej Pan.

kierownik zakładu technologii Wytwarzania  ■

i aplikacji Wyrobów, prof. dr hab. inż. Bogdan 
Garbarz 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 

member of the Scientific committee of the Po- –
lish Steel technology Platform;
member of the committee of metallurgy – the  –
Polish academy of Sciences;
member of the Scientific council of the Institute  –
of foundry in kraków;
member of the Scientific council of the Polish  –
Welding centre of Excellence in Gliwice;
member of the Scientific council of the journal:  –
Hutnik – Wiadomości Hutnicze.

manager of the department of Business consul- ■

ting, then deputy director, Wojciech Szulc, dr. 
Hab. Eng. Prof. at the Institute 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);
tWG member for the review of the Bat refe- –
rence document (BrEf) for the ferrous metals 
Processing Industry), at EUroPEan com-
mISSIon joInt rESEarcH cEntrE In-
stitute for Prospective technological Studies 
Sustainable Production and consumption Unit 
European IPPc Bureau.

tadeusz Bołd, Prof. dr. acted as: ■

Elected member of metallurgy committee of  –
the Polish academy of Sciences (Pan).

Proxy for management Systems, Head of the ma- ■

terials Properties and Structure testing laboratory, 
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 commit-
tee. 

Head of the department of Processes Simulation,  ■

roman kuziak, Prof. dr. acted as:
member of tGS6 Group of research fund for  –
coal and Steel: Physical metallurgy and design 
of new generic steels;
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).

Head of the department of  manufacturing tech- ■

nology and application of Products, Bogdan Gar-
barz, Prof. dr. Hab. Eng. acted as:
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through resource and Energy Efficiency, czło-
nek Grupy roboczej W2r-SPIrE;
członek Grupy roboczej WG1 ”Profit through  –
Innovation – Safe, clean, cost-effective and low 
capital intensive technology” Europejskiej Plat-
formy technologicznej Stali (EStEP);
członek grupy technicznej tGS4 funduszu Ba- –
dawczego Węgla i Stali (rfcS): „Hot and cold 
rolling Processes”;
koordynator Grupy roboczej Polskiej Platfor- –
my technologicznej Stali „Wyroby atrakcyjne 
dla użytkowników”;
członek rady naukowej czasopisma: Stal  –
metale & nowe technologie.

kierownik zakładu Badań materiałów dla Ener- ■

getyki dr hab.inż. janusz dobrzański, prof. nzw. 
działał jako:

członek Sekcji materiałów metalicznych komi- –
tetu nauki o materiałach Pan.

kierownik zakładu 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;
członek komisji ochrony środowiska i Gospo- –
darki odpadami Pan, oddział w katowicach.

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: termografia i termometria 
w Podczerwieni).

adiunkt w zakładzie Badań Właściwości i Struk- ■

tury materiałów, a następnie kierownik zakładu 
Badań Właściwości i Struktury materiałów dr inż. 
krzysztof radwański działał 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 
Polskiego komitetu normalizacyjnego.

asystent w zakładzie Badań Procesów Surowco- ■

wych, dr inż. jerzy Pogorzałek dział jako:
członek komitetu Sterującego Programu Sekto- –
rowego InnoStal.

representative of the Institute in European orga- –
nization associating enterprises, scientific insti-
tutions and other entities active in raw materials 
processing industries SPIRE association – Su-
stainable Process Industry through resource 
and Energy Efficiency and member of Working 
Group W2r – SPIrE;
member of the Working Group WG1 “Profit  –
through Innovation – Safe, clean, cost-effective 
and low capital intensive technology” of the Eu-
ropean Steel technology Platform (EStEP); 
member of technical Group tGS4 of the rese- –
arch fund for coal and Steel (rfcS): “Hot and 
cold rolling Processes”;
coordinator of the Working Group of the Polish  –
Steel technology Platform “Steel products at-
tractive to the users”;
member of the Scientific council of the journal:  –
Stal metale & nowe technologie.

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).

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;
member of the committee for Environment  –
Protection and Waste management of the Polish 
academy of Sciences (Pan), Unit in katowice.

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, then Head of the 
department, krzysztof radwański, dr. Eng. acted 
as: 

member of WG6 Working Group „Energy” of  –
European Steel technology Platform (EStEP).

assistant in the department of  analytical chemis- ■

try, michał kubecki, mSc. Eng. acted as:
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8. pRZEwIDYwANE kIERUNkI 
ROZwOjU INSTYTUTU

8.1. kierunki rozwoju ze wskazaniem 
zagrożeń i ryzyka

Instytut metalurgii Żelaza jest uznawanym w kraju 
i w Europie instytutem badawczym, specjalizującym 
się w rozwoju stali i stopów na bazie żelaza, tech-
nologii wytwarzania wyrobów stalowych, ich prze-
twórstwa i stosowania, ze szczególnym ukierunko-
waniem na procesy przystosowania wyników badań 
do praktyki i ich wdrożenia przemysłowego. te ostat-
nie możliwości powodują, że Instytut współpracuje 
z przedsiębiorstwami przemysłowymi różnych sek-
torów gospodarki, przetwarzającymi i stosującymi 
wyroby stalowe. W ostatnich latach zlecenia bezpo-
średnie, bez udziału środków budżetowych, utrzymu-
ją się na poziomie około 30% przychodów Instytutu 
z działalności podstawowej. doskonałe wyposażenie 
aparaturowe oraz duże doświadczenie praktyczne 
i znaczący rozwój kwalifikacji kadry, w tym syste-
matyczny wzrost udziału samodzielnych pracow-
ników, pozwalają przewidywać, że Instytut będzie 
kontynuował swoją działalność w zakresie poprawy 
innowacyjności polskiej gospodarki oraz w sposób 
użyteczny włączy się w realizację rządowej Strategii 
na rzecz odpowiedzialnego rozwoju kraju. 

działalność Instytutu w głównym stopniu zostanie  ■

ukierunkowana na projekty aplikacyjne, obejmu-
jące: 

wdrażanie do produkcji nowych asortymentów  –
oraz doskonalenie jakości już produkowanych 
półwyrobów i wyrobów stalowych oraz produk-
tów wielomateriałowych z udziałem stali, 
opracowywanie technologii zaawansowanego  –
przetwórstwa wyrobów stalowych, 
dostosowanie właściwości wyrobów stalowych  –
do wymagań odbiorców,
wdrażanie nowych i ulepszonych technologii  –
hutniczych, w tym również technologii utyli-
zacji odpadów, odpylania gazów odciągowych, 
recyklingu pyłów i szlamów w zakładach hut-

member of the technical committee no. 29 for  –
chemical analyses of ores, concentrates and 
metals. 

assistant in the department of  Primary Processes,  ■

jerzy Pogorzałek, dr. Eng. acted as:
member of the Steering committee of Sectoral  –
Programme InnoStal.

8. fORESEEN DIRECTIONS Of THE 
INSTITUTE’S DEVELOpMENT 

8.1. Directions of development with 
indication of threats and risk 

Instytut metalurgii Żelaza is a recognized research 
Institute that specialize in development of steel and 
iron based alloys, manufacturing technologies of 
steel products, their processing and application, with 
particular emphasis on the processes of adaptation 
of the results of research to practical needs and in-
dustrial implementation thereof. the latter possibili-
ties result in cooperation of the Institute with indus-
trial enterprises of various sectors of the economy 
processing and using steel products. In the recent 
years, direct orders, without participation of the state 
funds remain at the level of ca. 30% of the Institute’s 
revenues from core activity. Excellent equipment as 
well as extensive practical experience and significant 
development of personnel qualifications, in that con-
tinuous growth of the share of postdoctoral research-
es facilitate prediction that the Institute shall continue 
its activities aimed at improvement of innovativeness 
of the Polish economy and that it will practically be 
involved in implementation of the governmental re-
sponsible development Strategy for Poland

the activities of the Institute shall mainly be fo- ■

cused on application projects covering: 
Implementation to production of new types of  –
products as well as improvement of the quality 
of currently manufactured semis as well as steel 
product and multi-material products with share 
of steel, 
development of the technology of advanced  –
processing of steel products, 
adjustment of the properties of steel products to  –
requirements of the users,
Implementation of new and improved steelma- –
king technologies, in that waste utilization tech-
nology, exhaust gases dedusting, recycling of 
dusts and sludges in steelmaking enterprises and 
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niczych i w przedsiębiorstwach wytwarzających 
wyroby finalne z udziałem stali.

jako priorytetowe w działalności Instytutu na najbliż-
sze lata ustalono – na podstawie analizy zapotrzebo-
wania poszczególnych działów gospodarki – nastę-
pujące kierunki badań stosowanych: 

konstrukcyjne wysokowytrzymałe stale wielofa- ■

zowe dla transportu samochodowego i kolejowego 
oraz dla sektora metalowego 
Wyroby z ultrawytrzymałych stali nanostruktural- ■

nych dla przemysłu obronnego, wydobywczego 
i maszynowego 
Stale dla konwencjonalnej energetyki ultra- nad- ■

krytycznej oraz doskonalenie metod oceny trwa-
łości eksploatacyjnej materiałów w warunkach 
pełzania
Ekologiczne technologie przygotowania wsadu do  ■

procesów wytwarzania surówki i stali 
Powłoki i warstwy ochronne na stalach i stopach  ■

eksploatowanych w podwyższonej i wysokiej tem-
peraturze, w szczególności dla potrzeb transportu 
lotniczego i energetyki
nowe stale i stopy na bazie żelaza o zmniejszonej  ■

zawartości pierwiastków stopowych, w szczegól-
ności o obniżonej zawartości metali strategicz-
nych 
Energooszczędne i ekologiczne technologie ob- ■

róbki cieplnej i cieplno-plastycznej wyrobów sta-
lowych.

zagrożeniem dla Instytutu byłaby decyzja ministra 
nadzorującego w sprawie komercjalizacji Instytutu, 
ponieważ poniesione w ostatnich latach nakłady na 
unowocześnienie zaplecza technicznego i badawcze-
go, skutkują wysokim poziomem odpisów na amor-
tyzację, co bez dotacji statutowej mniSW, bardzo 
znacznie obniżyłoby konkurencyjność Instytutu na 
rynku usług badawczych.
Występujące inne rodzaje ryzyka, związanie z funk-
cjonowaniem głównych odbiorców wyników prac 
Instytutu, jakimi są przedsiębiorstwa wytwarzające 
wyroby stalowe i inne wyroby z udziałem stali, na-
leży ocenić jako niskie. Wynika to z pozytywnych 
prognoz rozwojowych tych dziedzin gospodarki 
w Polsce i w Europie oraz z zadeklarowanej polityki 
gospodarczej Unii Europejskiej, popierającej i wspo-
magającej rozwój przemysłu.

in the enterprises that produce final goods with 
share of steel.

Based on the analysis of the demand of particular 
branches of the economy, the following directions of 
applied research have been determined as priority in 
the activity of the Institute for the following years:

Structural high-strength complex-phase steels for  ■

automotive and railway industry as well as for 
metal sector
Products of ultra-strength nanostructured steels for  ■

defense, mining and machinery industries
Steels for conventional ultra- and super critical  ■

power-engineering as well as improvement of the 
methods of assessment of life of materials in creep 
conditions
Ecological technologies of raw materials prepara- ■

tion for manufacturing of pig iron and steel
coatings and protective layers on steels and alloys  ■

used at elevated and high temperature, in particular 
for the needs of aircraft industry and power engi-
neering 
new steels and iron-based alloys of reduced con- ■

tent of alloying elements, in particular of reduced 
content of strategic metals
Energy-efficient and ecological technologies of  ■

heat treatment as well as thermo-mechanical treat-
ment of steel products.

a threat to the Institute would be a decision of the 
supervising minister on commercialization of the In-
stitute, since the cost borne in recent years on mod-
ernization of technical and research equipment result 
in very high depreciation write-off, which, without 
statutory subsidy of the ministry of Science and 
Higher Education, would considerably reduce the 
competitiveness of the Institute on the market of re-
search services. other risks related to sustainability 
of the main customers for results of the Institute’s 
works that include steel manufacturing enterprises as 
well as other products with the share of steel, should 
be assessed as low. this stems from positive forecasts 
of development for these branches of economy both 
in Poland and in Europe as well as declared economic 
policy of the European Union that endorses and sup-
ports development of industry.
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8.2. Możliwości rozwoju sytuacji 
finansowej

Bieżąca sytuacja finansowa Instytutu jest korzystna. 
Instytut jest finansowany z własnych środków, bez 
potrzeby zaciągania kredytów. 
funkcjonowanie Instytutu w 2017 roku będzie uwa-
runkowane w głównej mierze skutecznością pozy-
skiwania projektów badawczych zarówno finanso-
wanych bezpośrednio przez przedsiębiorstwa, jak 
i z Programu operacyjnego Inteligentny rozwój oraz 
z programów europejskich. dobra sytuacja rynkowa 
w 2016 roku sprzyjała aktywności przedsiębiorstw 
w zakresie r&d. znacznym ułatwieniem i zachętą 
było uruchomienie programu sektorowego Innostal, 
obejmującego dofinansowanie przedsięwzięć inno-
wacyjnych w sektorze stalowym. Instytut aktywnie 
włączył się w ten proces i uczestnicząc w konkur-
sach, jako potencjalny podwykonawca części badaw-
czej, oczekuje na zlecenia ze strony przedsiębiorstw. 
obok działalności ofertowej w celu pozyskania zle-
ceń na realizację projektów B+r, Instytut prowadzi 
działania w zakresie racjonalizacji i ograniczenia 
kosztów operacyjnych. Przykładowo, wydzielenie 
z eksploatacji budynku laboratoryjnego i przeniesie-
nie tej części działalności do innych zmodernizowa-
nych pomieszczeń, termoizolacja budynku techno-
logicznego, budowa nowoczesnych kotłowni oraz 
modernizacja pozostałych budynków, pozwolą na 
znaczne ograniczenie kosztów eksploatacyjnych In-
stytutu.

8.3. Inne ważne zdarzenia mające istotny 
wpływ na działalność Instytutu

W roku sprawozdawczym 2016 nie nastąpiły zdarze-
nia mające istotny wpływ na działalność Instytutu. 
W zakresie struktury organizacyjnej nastąpiły nastę-
pujące zmiany:

z dniem 29.04.2016 roku został rozwiązany za- ■

kład analiz Ekonomicznych, a jego trzej pracow-
nicy zostali przeniesieni do innych komórek orga-
nizacyjnych Instytutu.
W związku z upływem kadencji dyrektora, z dniem  ■

1.07.2016 roku został powołany na 4-letnią kaden-
cję nowy dyrektor wyłoniony na drodze konkursu. 
Powołany został również nowy zastępca dyrekto-
ra, natomiast główny księgowy kontynuuje swoje 
zatrudnienie bez zmian.
W związku z zapowiedzią znacznego zwiększenia  ■

kosztów ochrony Instytutu przez zewnętrzną spół-
kę, z dniem 1.10.2016 roku sześciu pracowników 

8.2. Opportunities of financial situation 
development 

the present financial situation of the Institute is good. 
the Institute is financed with its own funds, without 
the need to raise loans. 
functioning of the Institute in 2017 will depend main-
ly on the efficiency in obtaining research projects both 
financed directly by the enterprises and from opera-
tional Programme Smart development as well as EU 
programmes. Good market situation in 2016 fostered 
activity of enterprises in scope of r&d. launch of 
sectoral programme Innostal that covers cofinancing 
of innovative undertakings in steel sector constituted 
significant aid and encouragement. the Institute has 
actively joined the process and by participation in 
contests as potential subcontractor of research part, 
awaits ordered from enterprises. apart from prepara-
tion of offers to obtain orders for completion of r&d 
projects, the Institute conducts activities in scope of 
rationalization and reduction of operating cost. for in-
stance, shutting down Building l and transfer of this 
part of activity to other, modernized rooms, thermo-
modernization of Building t, construction of modern 
boiler rooms shall facilitate significant reduction in 
the cost of the Institute’s operations.

8.3. Other important events having impact 
on the activities of the Institute 

no events took place in 2016 that would have a sig-
nificant impact on the operations of the Institute. 
the following changes were introduced into the or-
ganization structure of the Institute:

as of april 29, 2016 Business consultancy de- ■

partment was liquidated, and three employees were 
transferred to other organizational units of the In-
stitute.
In view of expiry of the term of office of the Insti- ■

tute’s director, on july 1st, 2016, new director was 
appointed for 4-year tenure ( selection by way of 
competition). new deputy director was also ap-
pointed, while the chief accountant remains un-
changed.
In view of the announcement of significant increase  ■

in security cost by an external company, as of oc-
tober 1st, 2016 , six security employees have been 
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ochrony zostało przejętych z tej spółki i zatrudnio-
nych w Instytucie, co docelowo pozwoli obniżyć 
koszty ochrony o 50%. 

z dniem 30 maja 2016 roku Instytut uzyskał upraw-
nienia do nadawania stopnia naukowego doktora 
w dziedzinie inżynierii materiałowej, co stanowi 
wyraz uznania dla jego dorobku naukowego i wdro-
żeniowego oraz rozwoju kadry naukowej. następuje 
systematyczny wzrost kompetencji kadry badawczej 
Instytutu: w 2016 roku czworo pracowników uzyska-
ło stopień naukowy doktora, a dwóch pracowników 
opublikowało monografie habilitacyjne i przygoto-
wuje dokumentację o przeprowadzenie przewodu 
habilitacyjnego.
W najbliższej przyszłości zdarzeniem, które będzie 
miało istotny wpływ na dalszą działalność Instytutu, 
będzie zapowiadana reforma instytutów badawczych 
w Polsce i powołanie narodowego Instytutu tech-
nologicznego. Instytut jest zainteresowany kontynu-
owaniem dotychczasowego zakresu swojej działal-
ności w ramach nIt.

taken over by Institute, which ultimately will allow 
to reduce the cost of security by 50%. 

as of may 30, 2016, the Institute obtained rights to 
grant doctoral degree in material engineering which 
is a form of recognition for its scientific and imple-
mentation achievements as well as development of 
research personnel. competencies of research staff 
of the Institute increase continuously: in 2016 four 
employees were granted doctoral degree, and two 
employees published habilitation monographs and 
are preparing documentation concerning launch of 
habilitation procedure. 
In the coming future, an event that will have a sig-
nificant impact on future operations of the Institute 
will be the announced reform of research institutes 
in Poland and establishment of the national Institute 
of technology. the Institute is interested in continu-
ation of its present scope of activities under the na-
tional Institute of technology.
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Appendix no. 1 ■

Listing of projects 
compLeted in 2016

1A. major projects completed in r&d area 
financed in form of direct orders (B0)

Non-destructive investigations of materials for  ■

zero state of selected components of the pressure 
part and main steam pipelines of boiler block 1075 
MW no. 11 Enea Wytwarzanie – Elektrownia Ko-
zienice – Mitsubishi Hitachi Power Systems Euro-
pe GmbH
Expert opinion concerning used main steam pipe- ■

lines of unit no. 4 as per the enclosed scope of exa-
minations, following operations of 259 thou hours, 
with determination of the reserve of life and safe 
operations time, in line with requirements of the 
Technical Supervision Office – Enea Wytwarzanie 
Sp. z o.o.
Assessment of the condition and suitability for  ■

further use of materials of selected components of 
the main steam pipelines of unit no. 2 following 
long term operations in creep conditions, following 
250 000 hours of operations – Enea Wytwarzanie 
Sp. z o.o.
Metallographic and mechanical examination of the  ■

M60x260 size and 10.9 bolts – MHWirth AS
Development of the melting technology and steel  ■

bars production of medium alloy steel and low al-
loy steel grades with defined chemical composition 
intended for chemical certified reference materials 
– MBH Analytical LTD Holland House
Specialist examinations by means of thermome- ■

chanical symulator Gleeble 3800 in scope pf steel 
deformation in the conditions of solid and liquid 
phase coexistence – Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Metallographic examinations determining the cau- ■

ses of defects in hot rolled pipes made from un-
deformed continuous cast billets produced by MP 
Dnieprosteel LLC & manufactured using an auto-
matic plug-rolling mill (ArcelorMittal Roman Tu-
bular Products S.A.) – Interpipe Europe S.A.
Shortened creep test for Power Plant Dąbrowa  ■

Górnicza – Tameh Polska Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 ■

ZestAwienie projektów 
reALiZowAnych w roku 2016

1A. Ważniejsze projekty realizowane 
w obszarze B+R finansowane w formie 
zleceń bezpośrednich (B0)

 Nieniszczące badania materiałowe stanu zerowe- ■

go wybranych elementów części ciśnieniowej i 
głównych rurociągów parowych kotła bloku 1075 
MW nr 11 Enea Wytwarzanie – Elektrownia Ko-
zienice – Mitsubishi Hitachi Power Systems Eu-
rope GmbH
Wykonanie ekspertyzy zużytych głównych ruro- ■

ciągów pary bloku nr 4 wg załączonych zakresów 
badań po przepracowaniu 259 tys. godzin z okre-
śleniem zapasu żywotności i czasu bezpiecznej 
eksploatacji zgodnie z wymaganiami UDT – Enea 
Wytwarzanie Sp. z o.o.
Wykonanie oceny stanu przydatności do dalszej  ■

eksploatacji materiałów wybranych elementów, 
głównych rurociągów parowych bloku nr 2 po dłu-
gotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania po 
przekroczeniu 250 tys. godzin pracy – Enea Wy-
twarzanie Sp. z o.o.
Badania metalograficzne oraz właściwości mecha- ■

nicznych śrub M60x260 i klasie 10.9 – MHWirth 
AS
Opracowanie technologii wytapiania i wykonanie  ■

prętów ze stali węglowych, nisko- i średniostopo-
wych z mikrododatkami o określonych składach 
chemicznych, z przeznaczeniem na wzorce che-
miczne – MBH Analytical LTD Holland House
Przeprowadzenie specjalistycznych badań z wy- ■

korzystaniem symulatora termo-mechanicznego 
Gleeble 3800 w zakresie odkształcenia stali w wa-
runkach współistnienia fazy stałej i ciekłej – Aka-
demia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 
w Krakowie
Metallographic examinations determining the cau- ■

ses of defects in hot rolled pipes made from un-
deformed continuous cast billets produced by MP 
Dnieprosteel LLC & manufactured using an auto-
matic plug-rolling mill (ArcelorMittal Roman Tu-
bular Products S.A.) – Interpipe Europe S.A.
Wykonanie skróconej próby pełzania dla ZW Dą- ■

browa Górnicza – Tameh Polska Sp. z o.o.



INSTYTUT  METALURGII  ŻELAZA  IM.  STANISŁAWA  STASZICA
SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI ZA  ROK 2016  n  ANNUAL  REPORT  2016

38

Sintering pot tests and the iron ores characteriza- ■

tion – SME France ArcelorMittal Maizieres Rese-
arch SA ArcelorMittal Shared Service Centre Eu-
rope Sp. z o.o. Sp. k.
Execution of research for chemistry, RDI, RI, ISO  ■

T and ISO A for sinter samples – ArcelorMittal Ga-
lati BF Dept.
Development of the agglomerate on the matrix of  ■

electric steelmaking dust and scales to be used in 
recovery of Fe in the conditions of steelmaking 
process, HSJ – Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej Universal Wiesław Różycki
Determinig stress-strain curve by means of Gleeble  ■

simulator – Gaweł Zakład Produkcji Śrub S.A.
Dilatometric examinations of steel AISI 9310 –  ■

Pratt & Whitney Rzeszów S.A.
Development of the casting process and casting of  ■

plates from Al-Mg-Si-Cu – C-TECH Constellium 
Technology Center
Examinations of phase composition, structure and  ■

microanalysis of chemical composition of mineral 
materials for production of plaster, to define pre-
mature damage of the bottom of a boiler – Knauf 
Bełchatów Sp. z o.o. 
Material examinations and development of expert  ■

opinion on defects of pipes of platen superheater 
of the boiler BFB180 in EC4 at Veoli Energia Łódź 
S.A. – Veolia Energia Łódź S.A.
Development of the technology and execution of  ■

melt at vacuum induction furnace of steel grade 
17-4 PH of the required chemical composition, 
along with processing into bars of specific dimen-
sions – Celsa “Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.

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.
Badania redukcyjności, wytrzymałości mechanicz- ■

nej i składu chemicznego spieku z ArcelorMittal 
Galati – ArcelorMittal Galati BF Dept.
Opracowanie aglomeratu na osnowie pyłu elektro- ■

stalowniczego i zendry z przeznaczeniem do od-
zysku żelaza w warunkach procesu stalowniczego 
HSJ – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Uni-
versal Wiesław Różycki
Wyznaczenie krzywej naprężenie-odkształcenie  ■

z wykorzystaniem symulatora Gleeble – Gaweł 
Zakład Produkcji Śrub S.A.
Badania dylatometryczne stali AISI 9310 – Pratt &  ■

Whitney Rzeszów S.A.
Opracowanie sposobu odlewania i odlanie płytek  ■

ze stopu Al-Mg-Si-Cu – C-TECH Constellium 
Technology Center
Badania składu fazowego, struktury oraz mikro- ■

analiza składu chemicznego materiałów mineral-
nych do wytwarzania gipsu pod kątem określenia 
przyczyny przedwczesnego uszkodzenia dna war-
nika – Knauf Bełchatów Sp. z o.o. 
Badania materiałowe i opracowanie ekspertyzy  ■

występujących uszkodzeń rur przegrzewacza gro-
dzicowego kotła BFB180 w EC4 w Veoli Energia 
Łódź S.A. – Veolia Energia Łódź S.A.
Opracowanie technologii oraz wykonanie wytopu  ■

w próżniowym piecu indukcyjnym stali w gatunku 
17-4 PH o wymaganym składzie chemicznym wraz 
z przerobem plastycznym na pręty o określonych 
wymiarach – Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.

1B. Ważniejsze projekty realizowane 
w obszarze badań i analiz oraz opinii 
i ekspertyz finansowane w formie 
zleceń bezpośrednich (N0)

Wykonanie i sprzedaż półfabrykatów magneto-  ■

zwierciadeł – Mesko S.A.
Urządzenie do pomiaru naprężeń własnych metodą  ■

tensometryczną w szynach – wykonanie stanowi-
ska – ArcelorMittal Poland S.A.
Hybrydowy ekoinnowacyjny system odpylania  ■

taśmy spiekalniczej DL-1 w ArcelotMittal Poland 
S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej – ArcelorMit-
tal Poland S.A.
Wytyczne dotyczące praktycznego stosowania  ■

Konkluzji BAT w zakresie produkcji żelaza i stali: 

1B. Major projects completed within 
research and analyses as well as 
reports and expert opinions, financed 
in form of direct orders (N0)

Manufacturing and sales of semi-products for ma- ■

gneto-mirrors – Mesko S.A.
Device for measurements of internal stresses by  ■

means of tensometric method in rails – preparation 
of stand – ArcelorMittal Poland S.A.
Hybrid eco-innovative system of DL-1 sinter belt  ■

dedusting at ArcelorMittal Poland S.A. Unit in Dą-
browa Górnicza – ArcelorMittal Poland S.A.
Guidelines concerning practical applications of  ■

BAT conclusions in scope of iron and steel produc-
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tion: Part 1. Installations for metal production and 
working – Ministry of Environment
Training on: Materials used in power engineering  ■

– application, problems – Technical Supervision 
Office
Development of feasibility studies of four envi- ■

ronmental projects at AMP S.A. as per the require-
ments of the Programme Ekologiczny Akumulator 
dla Przemysłu (E-Kumulator) of the National Fund 
for Environment Protection and Water Manage-
ment – ArcelorMittal Poland S.A.
Examinations of mechanical properties of sheets  ■

of steel 16Mo3 at various temperatures – Rafako 
S.A.
Material examinations of semi-axis in scope of mi- ■

crostructure, nature of fracture and hardness me-
asurements – Neapco Europe Sp. z o.o.
Material examinations of steel bars of the compo- ■

nents of mining anchors – KGHM Polska Miedź 
S.A.
Examinations of qualitative and quantitative phase  ■

composition of dusts from various welding me-
thods with protective covers – Instytut Spawalnic-
twa
Measurements of stresses by means of Mathar arch  ■

method – Chemar Rurociągi Sp. z o.o. 
Material examinations of the sections of wire GAP ■

-GZTACSR-218 diam. 218.4 mm – Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe “Tran-
zex” Sp. z o.o.
Material examinations of fractures of steel bars of  ■

components of anchors to determine the reasons of 
damage – KGHM Polska Miedź S.A.
Analysis of chemical composition by means of va- ■

rious instrumental and classical methods, various 
customers
Examinations of mechanical properties of mate- ■

rials submitted by the Ordering Party – various 
customers. 

Część 1. Instalacje do produkcji i obróbki metali – 
Ministerstwo Środowiska
Usługa szkoleniowa z tematu: Materiały stosowa- ■

ne w energetyce – zastosowanie, problemy – Urząd 
Dozoru Technicznego
Opracowanie Studiów Wykonalności czterech  ■

przedsięwzięć proekologicznych w AMP S.A. wg 
wymogów Programu Ekologiczny Akumulator dla 
Przemysłu (E-Kumulator) Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –  
ArcelorMittal Poland S.A.
Badania właściwości mechanicznych blach ze stali  ■

16Mo3 w różnych temperaturach – Rafako S.A.
Badania materiałoznawcze półosi w zakresie mi- ■

krostruktury, charakteru przełomu oraz pomiarów 
twardości – Neapco Europe Sp. z o.o.
Badania materiałoznawcze prętów stalowych ele- ■

mentów kotwi górniczych – KGHM Polska Miedź 
S.A.
Badania jakościowego i ilościowego składu fa- ■

zowego pyłów pochodzących z różnych technik 
spawania stali z powłokami ochronnymi – Instytut 
Spawalnictwa
Pomiary naprężeń metodą Mathara łuków – Che- ■

mar Rurociągi Sp. z o.o. 
Badania metaloznawcze wycinków przewodu GAP ■

-GZTACSR-218 o przekroju 218,4 mm – Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
„Tranzex” Sp. z o.o.
Badania materiałoznawcze przełomów prętów sta- ■

lowych elementów kotwi pod kątem określenia 
przyczyn ich zniszczenia – KGHM Polska Miedź 
S.A.
Analiza składu chemicznego metodami instrumen- ■

talnymi i klasycznymi, projektowanie, produkcja 
i sprzedaż wzorców składu chemicznego materia-
łów – Różni zleceniodawcy 
Badania właściwości mechanicznych materiałów  ■

przesłanych przez Zamawiającego – Różni zlece-
niodawcy. 

2. Projekty w ramach przedsięwzięcia 
InnoTech oraz Programie Badań 
Stosowanych

INNOTECH, Gekon
Projekty zakończone w roku 2016
PI-0005: Tytuł projektu: Uruchomienie komplek-

sowo monitorowanej produkcji wielkoga-
barytowych odkuwek dla przemysłu naf-

2. Projects under InnoTech undertaking, 
and Applied Research Programme

INNOTECH, Gekon
projects completed in 2016
PI-0005: Project title: Launch of comprehensively 

monitored production of large size forgings 
for petroleum industry to be used in extre-
me submarine conditions 
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  Manager: Bogdan Zdonek, Dr. Eng.
  Completion period: 01.2013 – 02.2015 
  Coordinator: Celsa Huta Ostrowiec Sp. 

z o.o.

towego do eksploatacji w ekstremalnych 
warunkach podmorskich

  Kierownik: dr inż. Bogdan Zdonek
  Okres realizacji: 01.2015 – 08.2016 
  Koordynator: Celsa Huta Ostrowiec Sp. 

z o.o.

Projekty prowadzone w roku 2016, przewidziane 
do zakończenia w latach następnych
PI-0007: Tytuł projektu: Innowacyjna technologia 

przetwarzania drutu ze zużytych opon do 
postaci pełnowartościowego produktu w 
procesie metalurgicznym

  Kierownik: dr inż. Bogdan Zdonek
  Okres realizacji: 02.2015 – 01.2017 
  Koordynator: Śląskie Towarzystwo Han-

dlowe Kupiec S.A.
PI-0008: Tytuł projektu: Ekologiczna technologia 

obróbki galwanicznej elementów lotniczej 
przekładni zębatej

  Kierownik: dr hab. Jerzy Wiedermann, 
prof. nzw

  Okres realizacji: 1.05.2016 – 30.04.2018 
  Koordynator: Pratt & Whitney Kalisz Sp. 

z o.o.

Program Badań Stosowanych

Projekty zakończone w roku 2016
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 – 06.2016 
  Koordynator: Politechnika Wrocławska
PB-0003 Tytuł projektu: „Opracowanie i przemysło-

wa weryfikacja 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

Projects realized in 2016, expected to be 
completed in the successive years
PI-0007: Project title: Innovative technology of pro-

cessing wires from used tires to a quality 
product in metallurgical process 

  Manager: Bogdan Zdonek, Dr. Eng.
  Completion period: 02.2015 – 01.2017 
  Coordinator: Śląskie Towarzystwo Han-

dlowe Kupiec S.A.
PI-0008: Project title: Ecological technology of ga-

lva – treatment of the components of to-
othed gear

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

  Completion period: 1.05.2016 – 30.04.2018 
  Coordinator: Pratt & Whitney Kalisz Sp. 

z o.o.

Applied Research Programme
projects completed in 2016
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 – 06.2016 
  Coordinator: Wrocław University of Tech-

nology
PB-0003: Project title: “Development and industrial 

verification of energy-efficient thermo-me-
chanical treatment of closed die forgings 
with application of advanced steel grades 
and innovative methods of controlled co-
oling applied directly after hot forging” 

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

tallurgy
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Projects realized in 2016, expected to be 
completed in the successive years
PB-0005: Project title: “Hybrid technology of ma-

nufacturing normal gauge rails of elevated 
operational strength with consideration of 
future trends in development of rail trans-
portation” 

  Manager: Roman Kuziak, Prof. Dr. Hab.
  Completion period: 11.2015 – 10.2018 
  Coordinator: The Institute for Ferrous Me-

tallurgy
PB-0006: Project title: “Methodology, assessment 

and forecast of operations beyond the de-
signed working time of welded joints of 
pressure components of power boilers” 

  Manager: Adam Zieliński, Dr. Eng.
  Completion period: 01.2015 – 12.2017 
  Coordinator: The Institute for Ferrous Me-

tallurgy
PB-0007: Project title: “Research on new generation 

technologies to be used in ventilation sys-
tems and wall systems ensuring ultra high 
parameters of microbiological purity: sur-
faces of wall facades of operating units, 
surfaces of interior ventilation ducts and 
distributed air” 

  Manager: Lech Bulkowski, Dr. Eng.
  Completion period: 01.2015 – 12.2017 
  Coordinator: Creo Sp. z o.o.

Projekty prowadzone w roku 2016, przewidziane 
do zakończenia w latach następnych
PB-0005 Tytuł projektu: „Hybrydowa technolo-

gia wytwarzania szyn normalnotorowych 
o podwyższonej trwałości eksploatacyj-
nej uwzględniająca przyszłościowe trendy 
w rozwoju transportu kolejowego” 

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Kuziak
  Okres realizacji: 11.2015 – 10.2018 
  Koordynator: Instytut Metalurgii Żelaza
PB-0006 Tytuł projektu: „Metodyka, ocena i progno-

za eksploatacji powyżej obliczeniowego 
czasu pracy złączy spawanych elementów 
ciśnieniowych kotłów energetycznych” 

  Kierownik: dr inż. Adam Zieliński
  Okres realizacji: 01.2015 – 12.2017 
  Koordynator: Instytut Metalurgii Żelaza
PB-0007 Tytuł projektu: „Badania nad technologia-

mi nowej generacji do zastosowań w syste-
mach wentylacyjnych i systemach zabudo-
wy ściennej zapewniających ultrawysokie 
parametry czystości mikrobiologicznej: 
powierzchni elewacji ściennych bloków 
operacyjnych, powierzchni wewnętrznych 
kanałów wentylacyjnych i dystrybuowane-
go powietrza” 

  Kierownik: dr inż. Lech Bulkowski
  Okres realizacji: 01.2015 – 12.2017 
  Koordynator: Creo Sp. z o.o.

3. Research projects – internal

projects completed in 2016
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
projects completed in 2016
PE 0008 Project title: Virtual strip rolling mill
  Manager: Roman Kuziak, Prof. Dr. Hab.
  Completion period: 1.07.2013 – 31.10.2016

3. Projekty badawcze – własne

Projekty zakończone w roku 2016
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 zakończone w roku 2016
PE 0008 Tytuł projektu: Virtual strip rolling mill
  Kierownik: prof. dr hab. Roman Kuziak
  Okres realizacji: 1.07.2013 – 31.10.2016
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Projects realized in 2016, expected to be 
completed in the successive years
PE 0009: Project title: Optimal residual stress con-

trol
  Manager: Roman Kuziak, Prof. Dr. Hab.
  Completion period: 1.07.2015 – 12. 2018

Projekty prowadzone w roku 2016, przewidziane 
do zakończenia w latach następnych
PE 0009 Tytuł projektu: Optimal residual stress con-

trol
  Kierownik: prof. dr hab. Roman Kuziak
  Okres realizacji: 1.07.2015 – 31.12.2018

5. Projekty statutowe

Projekty statutowe badawcze
Projekty zakończone w roku 2016
S0 0917 Tytuł projektu: „Zastosowanie techniki ge-

nerowania lotnych wodorków do oznaczeń 
pierwiastków resztkowych w stalach nie-
stopowych”

  Kierownik: mgr inż. Piotr Knapik
  Okres realizacji: 2.01.2016 – 20.12.2016
S0 0918 Tytuł projektu: „Opracowanie metodycz-

nych i technologicznych założeń do pro-
dukcji certyfikowanych materiałów od-
niesienia biomasy i popiołów z bloków 
energetycznych opalanych lub współopa-
lanych biomasą. Część I”

  Kierownik: dr Grażyna Stankiewicz
  Okres realizacji: 2.01.2016 – 20.12.2016
S0 0919 Tytuł projektu: „Odporność korozyjna ele-

mentów konstrukcyjnych kotłów o para-
metrach ultra super nadkrytycznych”

  Kierownik: dr inż. Jarosław Gazdowicz
  Okres realizacji: 18.01.2016 – 22.12.2016
S0 0920 Tytuł projektu: „Badania mechanizmów 

zużycia stali wielofazowych przeznaczo-
nych na szyny kolejowe po próbach zbli-
żonych do warunków eksploatacyjnych”

  Kierownik: mgr inż. Radosław Rozmus
  Okres realizacji: 4.01.2016 – 22.12.2016
S0 0921 Tytuł projektu: „Badania stabilności au-

stenitu w stalach bainitycznych z efektem 
TRIP”

  Kierownik: mgr inż. Zofia Kania
  Okres realizacji: 11.01.2016 – 28.12.2016
S0 0922 Tytuł projektu: „Badania przemian fazo-

wych w wielofazowych stalach konstruk-
cyjnych przy wykorzystaniu możliwości 
nowoczesnego dylatometru odkształcenio-
wego”

  Kierownik: dr inż. Władysław Zalecki
  Okres realizacji: 1.02.2016 – 22.12.2016

5. Statutory projects

Statutory research projects
projects completed in 2016
S0 0917 Project title: “Application of the techno-

logy of generation of volatile hydrides in 
determination of residual elements in non-
alloy steels”

  Manager: Piotr Knapik, MSc.Eng.
  Completion period: 2.01.2016 – 20.12.2016
S0 0918 Project title: “Development of methodical 

and technological assumptions for produc-
tion of certified reference material of bio-
mass and ashes from biomass fired (co-fi-
red) power units. Part I”

  Manager: Grażyna Stankiewicz, Dr.
  Completion period: 2.01.2016 – 20.12.2016
S0 0919 Project title: “Corrosion resistance of struc-

tural components of boilers of ultra – super 
critical parameters”

  Manager: Jarosław Gazdowicz, Dr. Eng.
  Completion period: 18.01.2016 – 22.12.2016
S0 0920 Project title: “Examinations of mechanisms 

of wear of multi-phase steels to be used for 
train rails following tests similar to condi-
tions of exploitation”

  Manager: Radosław Rozmus, MSc. Eng.
  Completion period: 4.01.2016 – 22.12.2016
S0 0921 Project title: “Examinations of stability of 

austenite in bainitic steels with TRIP ef-
fect”

  Manager: Zofia Kania, MSc. Eng.
  Completion period: 11.01.2016 – 28.12.2016
S0 0922 Project title: „ Examinations of phase trans-

formations in multi-phase structural steels 
using the possibilities of advanced defor-
mation dilatometer “

  Manager: Władysław Zalecki, Dr. Eng.
  Completion period: 1.02.2016 – 22.12.2016
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S0 0923 Project title: “Development of optional raw 
material compositions of self- reducing iron 
bearing charge materials of limited cooling 
effect for EAF process”

  Manager: Mariusz Borecki, Dr. Eng.
  Completion period: 4.01.2016 – 31.12.2016
S0 0924 Project title: “Mechanical properties of ul-

tra-high strength steel in the conditions of 
dynamic shear stresses”

  Manager: Jarosław Marcisz, Dr. Eng.
  Completion period: 25.01.2016 – 16.12.2016
S0 0925 Project title: “Development of the method 

of control of phase composition of ultra- 
strenght nanostructured steels to obtain 
strength and ductility adjusted to various 
conditions of application”

  Manager: Bogdan Garbarz, Prof. Dr. Hab.
  Completion period: 4.01.2016 – 10.10.2016
S0 0926 Project title: “Degradation processes and 

analysis of residua strength of 321H auste-
nitic steel following long term exploitation 
in components of pressure part of power 
engineering boilers operating in creep con-
ditions”

  Manager: Hanna Purzyńska, Dr. Eng.
  Completion period: 2.01.2016 – 20.12.2016
S0 0927 Project title: “Research on application of 

alternative carboniferrous materials in pro-
duction of iron and steel”

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

  Completion period: 2.01.2016 – 31.12.2016
S0 0928 Project title: “Numerical simulation of 

formation of bainitic and Widmanstatten 
ferrite in the process of manufacturing FB 
steels for automotive industry using discre-
te models”

  Manager: Jarosław Opara, MSc. Eng.
  Completion period: 1.02.2016 – 16.12.2016
S0 0929 Project title: “Development of the ideas 

and technical assumptions of the design of 
light armour based on perforated plates of 
steel of strength above 2 GPa, meeting re-
quirements of level 2 and 3 of STANAG 
4569 protection level”

  Manager: Jarosław Marcisz, Dr. Eng.
  Completion period: 2.03.2016 – 12.12.2016

S0 0923 Tytuł projektu: „Opracowanie warianto-
wych składów surowcowych samoreduk-
cyjnych żelazonośnych materiałów wsado-
wych o ograniczonym efekcie chłodzącym 
dla procesu EAF”

  Kierownik: dr inż. Mariusz Borecki
  Okres realizacji: 4.01.2016 – 31.12.2016
S0 0924 Tytuł projektu: „Właściwości mechaniczne 

stali ultrawytrzymałych w warunkach dy-
namicznych naprężeń ścinających”

  Kierownik: dr inż. Jarosław Marcisz
  Okres realizacji: 25.01.2016 – 16.12.2016
S0 0925 Tytuł projektu: „Opracowanie metody re-

gulowania składu fazowego ultrawytrzy-
małych stali nanostrukturalnych w celu 
uzyskania wytrzymałości i ciągliwości 
dostosowanych do różnych warunków eks-
ploatacji”

  Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Garbarz
  Okres realizacji: 4.01.2016 – 10.10.2016
S0 0926 Tytuł projektu: „Procesy degradacji i ana-

liza trwałości resztkowej stali austenitycz-
nej 321H po długotrwałej eksploatacji 
w elementach części ciśnieniowej kotłów 
energetycznych pracujących w warunkach 
pełzania”

  Kierownik: dr inż. Hanna Purzyńska
  Okres realizacji: 2.01.2016 – 20.12.2016
S0 0927 Tytuł projektu: „Badania nad zastosowa-

niem alternatywnych materiałów węglono-
śnych w produkcji żelaza i stali”

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

  Okres realizacji: 2.01.2016 – 31.12.2016
S0 0928 Tytuł projektu: „Numeryczna symulacja 

powstawania ferrytu bainitycznego oraz 
Widmanstattena w procesie wytwarzania 
stali FB dla przemysłu samochodowego z 
wykorzystaniem modeli dyskretnych”

  Kierownik: mgr inż. Jarosław Opara
  Okres realizacji: 1.02.2016 – 16.12.2016
S0 0929 Tytuł projektu: „Opracowanie idei i zało-

żeń technicznych projektu lekkiego opan-
cerzenia na bazie perforowanych płyt ze 
stali o wytrzymałości powyżej 2 GPa, speł-
niającego wymagania 2 i 3 poziomu ochro-
ny wg STANAG 4569”

  Kierownik: dr inż. Jarosław Marcisz
  Okres realizacji: 2.03.2016 – 12.12.2016
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S0 0930 Project title: “Development of numerical 
models of die forging and direct heat treat-
ment of forgings as well as industrial veri-
fication of the developed models”

  Manager: Artur Żak, Dr. Eng.
  Completion period: 2.03.2016 – 12.12.2016
S0 0931 Project title: “Physical model tests of the 

impact of heat transfer coefficient on mate-
rial extension scope during hot rolling”

  Manager: Rafał Palus, MSc. Eng.
  Completion period: 1.04.2016 – 29.12.2016
S0 0932 Project title: „Methodology of examina-

tions and modelling of plasticity induced 
by phase transformation during manufac-
turing of multi-phase steels”

  Manager: Andrzej Wrożyna, MSc. Eng.
  Completion period: 5.04.2016 – 16.12.2016
S0 0933 Project title: “Physical and numerical si-

mulation of stamping the components of 
car structures in the process of “Hot stam-
ping” (quenching during stamping)”

  Manager: Valeriy Pidvysots’kyy, Dr. Eng
  Completion period: 15.04.2016 – 30.12.2016
S0 0934 Project title: “Quantitative characteristics 

of alkaline metal compounds as function of 
depth of penetration in microporous lining 
of blast furnace”

  Manager: Hanna Krztoń, Dr.
  Completion period: 1.03.2016 – 15.12.2016
S0 0935 Project title: “Conducting experiments and 

examinations in order to develop founda-
tions of the technologies of manufacturing 
advanced heat and abrasion resistant co-
atings on alloys for aircraft industry”

  Manager: Radosław Swadźba, Dr. Eng.
  Completion period: 1.03.2016 – 15.12.2016
S0 0936 Project title: “Conducting analyses and re-

search to specify provisions of BAT conc-
lusions in reference to iron and steel pro-
duction”

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

  Completion period: 1.04.2016 – 31.12.2016
S0 0937 Project title: “Determination of emission 

coefficients for selected steel grades as 
function of the temperature and surface 
condition”

  Manager: Wacław Wittchen, Eng.

S0 0930 Tytuł projektu: „Opracowanie modeli nu-
merycznych kucia matrycowego i bezpo-
średniej obróbki cieplnej odkuwek oraz 
przemysłowa weryfikacja opracowanych 
modeli”

  Kierownik: dr inż. Artur Żak
  Okres realizacji: 2.03.2016 – 12.12.2016
S0 0931 Tytuł projektu: „Fizyczne badania modelo-

we wpływu współczynnika przewodnictwa 
cieplnego na wielkość poszerzenia mate-
riału w procesie walcowania na gorąco”

  Kierownik: mgr inż. Rafał Palus
  Okres realizacji: 1.04.2016 – 29.12.2016
S0 0932 Tytuł projektu: „Metodyka badań i mode-

lowania plastyczności wywołanej przemia-
ną fazową podczas wytwarzania stali wie-
lofazowych”

  Kierownik: mgr inż. Andrzej Wrożyna
  Okres realizacji: 5.04.2016 – 16.12.2016
S0 0933 Tytuł projektu: „Symulacja fizyczna i nu-

meryczna tłoczenia elementów konstrukcji 
samochodowych w procesie „Hot stam-
ping” (hartowanie podczas tłoczenia)”

  Kierownik: dr inż. Valeriy Pidvysots’kyy
  Okres realizacji: 15.04.2016 – 30.12.2016
S0 0934 Tytuł projektu: „Ilościowa charakterystyka 

związków metali alkalicznych w funkcji 
głębokości wnikania w wyłożenie mikro-
porowate wielkiego pieca”

  Kierownik: dr Hanna Krztoń
  Okres realizacji: 1.03.2016 – 15.12.2016
S0 0935 Tytuł projektu: „Przeprowadzenie eks-

perymentów i badań w celu opracowania 
podstaw technologii wytwarzania nowo-
czesnych powłok żaroodpornych i odpor-
nych na ścieranie na stopach dla przemysłu 
lotniczego”

  Kierownik: dr inż. Radosław Swadźba
  Okres realizacji: 1.03.2016 – 15.12.2016
S0 0936 Tytuł projektu: „Przeprowadzenie analiz 

i badań w celu uściślenia zapisów konklu-
zji BAT w odniesieniu do produkcji żelaza 
i stali”

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

  Okres realizacji: 1.04.2016 – 31.12.2016
S0 0937 Tytuł projektu: „Określenie współczyn-

ników emisyjności wybranych gatunków 
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  Completion period: 5.04.2016 – 31.12.2016
S0 0938 Project title: “Examination of boronized 

surface layers on steel and nickel alloys 
with use of optical emission spectrometry 
with spark excitation”

  Manager: Marta Kubiczek, Dr. Eng.
  Completion period: 5.04.2016 – 31.12.2016
S0 0939 Project title: “Identification of organic com-

pounds released during thermal utilization 
of styrene-butadiene rubber, the main com-
ponent of worn car tires”

  Manager: Michał Kubecki, Dr. Eng.
  Completion period: 5.04.2016 – 15.12.2016
S0 0940 Project title: “Creep tests and models of 

changes in the microstructure as a result of 
creep of martensitic steels for steam turbi-
ne rotors”

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

  Completion period: 1.04.2016 – 30.12.2016
S0 0941 Project title: “Forecasting distribution of 

diameter of precipitates in the conditions 
of changes in material structure”

  Manager: Adam Zieliński, Dr. Eng.
  Completion period: 4.04.2016 – 30.12.2016
S0 0942 Project title: “Research on use of Fe- con-

taining sediments from water purification 
as replacement of part of the ore charge in 
ore sintering”

  Manager: Janusz Stecko, Dr. Eng.
  Completion period: 1.04.2016 – 31.12.2016
S0 0943 Project title: “Development of initial con-

cept of use of rhenium in iron alloys”
  Manager: Piotr Różański, Dr. Eng.
  Completion period: 1.04.2016 – 31.12.2016
S0 0945 Project title: “Examinations of mechani-

sms of wear of nanostructured bainitic-
austenitic steel in tribological tests”

  Manager: Bartłomiej Walnik, MSc. Eng.
  Completion period: 9.05.2016 – 20.12.2016

stali w funkcji temperatury oraz stanu po-
wierzchni”

  Kierownik: inż. Wacław Wittchen
  Okres realizacji: 5.04.2016 – 31.12.2016
S0 0938 Tytuł projektu: „Badanie borowanych 

warstw powierzchniowych na stali i sto-
pach niklu z wykorzystaniem optycznej 
spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem 
jarzeniowym”

  Kierownik: dr inż. Marta Kubiczek
  Okres realizacji: 5.04.2016 – 31.12.2016
S0 0939 Tytuł projektu: „Identyfikacja związków 

organicznych uwalnianych w trakcie ter-
micznej utylizacji gumy styrenowo-buda-
dienowej, głównego składnika zużytych 
opon samochodowych”

  Kierownik: dr inż. Michał Kubecki
  Okres realizacji: 5.04.2016 – 15.12.2016
S0 0940 Tytuł projektu: „Badania pełzania oraz mo-

dele zmian w mikrostrukturze w wyniku 
pełzania stali martenzytycznych na wirniki 
turbin parowych”

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

  Okres realizacji: 1.04.2016 – 30.12.2016
S0 0941 Tytuł projektu: „Prognozowanie rozkładu 

średnicy wydzieleń w warunkach zmian 
struktury materiału”

  Kierownik: dr inż. Adam Zieliński
  Okres realizacji: 4.04.2016 – 30.12.2016
S0 0942 Tytuł projektu: „Badania nad zastosowa-

niem osadów zawierających żelazo po-
chodzących z oczyszczania wody jako za-
miennika części wsadu rudnego w procesie 
spiekania rud”

  Kierownik: dr inż. Janusz Stecko
  Okres realizacji: 1.04.2016 –31.12.2016
S0 0943 Tytuł projektu: „Opracowanie wstępnej 

koncepcji stosowania renu w stopach żela-
za”

  Kierownik: dr inż. Piotr Różański
  Okres realizacji: 1.04.2016 – 31.12.2016
S0 0945 Tytuł projektu: „Badania mechanizmów 

zużycia nanostrukturalnej stali bainitycz-
no-austenitycznej w testach tribologicz-
nych”

  Kierownik: mgr inż. Bartłomiej Walnik
  Okres realizacji: 9.05.2016 – 20.12.2016
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Projects realized in 2016, expected to be 
completed in 2017
S0 0944 Project title: “Examination of the impact of 

sulphur on transformation of austenite to 
martensite with use of x-ray microdiffrac-
tion as well as scanning electron microsco-
py” 

  Manager: Zofia Kania, MSc. Eng.
  Completion period: 4.04.2016 – 31.03.2017

Projekty prowadzone w roku 2016, przewidziane 
do zakończenia w roku 2017
S0 0944 Tytuł projektu: „Badanie wpływu siarki na 

przemianę austenitu w martenzyt z zasto-
sowaniem mikrodyfrakcji promieniowania 
rentgenowskiego oraz skaningowej mikro-
skopii elektronowej”

  Kierownik: mgr inż. Zofia Kania
  Okres realizacji: 4.04.2016 – 31.03.2017

Utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego
Projekty zakończone w roku 2016
SU 0004 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 2015 r.”

  Kierownik: dr hab. inż. Dariusz Woźniak
  Okres realizacji: 6.01.2015 – 31.12.2016
SU 0005 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 2015 r.”

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

  Okres realizacji: 1.06.2015 – 30.06.2016

6. Projekty finansowane z Funduszu 
Badań Własnych

Projekty zakończone w roku 2016
SW 0062 Tytuł projektu: „Analiza mikrostruktury 

warstwy wierzchniej elementów silników 
lotniczych po eksploatacji”

  Kierownik: mgr inż. Radosław Swadźba
  Okres realizacji: 1.06.2015 – 31.05.2016
SW 0063 Tytuł projektu: „Synteza dotychczasowych 

wyników badań własnych oraz poszerze-
nie wiedzy z zakresu stali bainitycznych 
z efektem TRIP”

  Kierownik: mgr inż. Zofia Kania
  Okres realizacji: 1.06.2015 – 31.03.2016
SW 0070 Tytuł projektu: „Opracowanie charakte-

rystyk eksploatacyjnych nowej klasy stali 
konstrukcyjnej z glinem”

  Kierownik: mgr inż. Mariusz Adamczyk

Maintenance of special research equipment
projects completed in 2016
SU 0004: Project title: “Line for semi-industrial si-

mulation of alloys and metal products ma-
nufacturing – B module (LPS-Module B) 
– subsidy for maintenance of special rese-
arch equipment for the year 2015”

  Manager: Dariusz Woźniak, Dr. Hab. Eng.
  Completion period: 1.01.2015 – 31.12.2016
SU 0005: 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 2015”

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

  Completion period: 1.06.2015 – 30.06.2016

6. Projects financed with Internal 
ResearchFund

projects completed in 2016
SW 0062 Project title: “Analysis of the microstructu-

re of outer layer of the components of air-
craft engines following exploitation”

  Manager: Radosław Swadźba, MSc. Eng.
  Completion period: 1.06.2015 – 31.05.2016
SW 0063 Project title: “Synthesis of the results of 

own research as well as extending know-
ledge on bainitic steels with TRIP effect”

  Manager: Zofia Kania,MSc. Eng
  Completion period: 1.06.2015 – 31.03.2016
SW 0070 Project title: “Development of operational 

characteristics of new class structural steel 
with aluminum”

  Manager: Mariusz Adamczyk, MSc. Eng
  Completion period: 10.06.2016 – 31.12.2016
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SW 0071 Project title: “New steels for bodies for the 
system of missile defence shield and mate-
rials for electromagnetic gun”

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

  Completion period: 10.06.2016 – 31.12.2016
SW 0072 Project title: “Development of the procedu-

re of data analysis for the needs of accredi-
tation of manufacturing process of certified 
reference materials”

  Manager: Waldemar Spiewok, Dr. Eng.
  Completion period: 1.07.2016 – 30.12.2016
SW 0073 Project title: “Development of the metho-

dology of quantitative profile analysis of 
chemical composition of AlSi coatings on 
steel by means of GD OES technology”

  Manager: Marta Kubiczek, Dr. Eng.
  Completion period: 1.07.2016 – 31.12.2016
SW 0074 Project title: “Analysis of changes in the 

microstructure in samples of steel for po-
wer engineering, subject to cyclic changes 
temperature and/or load, using the possibi-
lities of advanced deformation dilatome-
ter”

  Manager: Władysław Zalecki, Dr. Eng.
  Completion period: 1.07.2016 – 30.12.2016
SW 0077 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: 20.06.2016 – 15.12.2016

  Okres realizacji: 10.06.2016 – 31.12.2016
SW 0071 Tytuł projektu: „Nowe stale na korpusy do 

systemu tarczy rakietowej i materiały na 
działo elektromagnetyczne”

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

  Okres realizacji: 10.06.2016 – 31.12.2016
SW 0072 Tytuł projektu: „Opracowanie procedu-

ry analizy danych dla potrzeb akredytacji 
produkcji certyfikowanych materiałów od-
niesienia”

  Kierownik: dr inż. Waldemar Spiewok
  Okres realizacji: 1.07.2016 – 30.12.2016
SW 0073 Tytuł projektu: „Opracowanie metodyki 

ilościowej analizy profilowej składu che-
micznego powłok AlSi na stali z wykorzy-
staniem techniki GD OES”

  Kierownik: dr inż. Marta Kubiczek
  Okres realizacji: 1.07.2016 – 31.12.2016
SW 0074 Tytuł projektu: „Analiza zmian mikro-

struktury w próbkach stali dla energetyki 
poddanych cyklicznym zmianom tempera-
tury i/lub obciążenia, przy wykorzystaniu 
możliwości nowoczesnego dylatometru 
odkształceniowego”

  Kierownik: dr inż. Władysław Zalecki
  Okres realizacji: 1.07.2016 – 30.12.2016
SW 0077 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: 20.06.2016 – 15.12.2016

Projekty prowadzone w roku 2016, przewidziane 
do zakończenia w roku 2017
SW 0075 Tytuł projektu: „Wpływ technologii wy-

twarzania powłok ochronnych na morfolo-
gię nanowydzieleń powstających w stopach 
stosowanych w przemyśle lotniczym”

  Kierownik: dr inż. Radosław Swadźba
  Okres realizacji: 1.06.2016 – 29.05.2017
SW 0076 Tytuł projektu: „Charakterystyka nanowy-

dzieleń w warstwach borkowych wytwo-
rzonych na stopie AISI 410”

  Kierownik: mgr inż. Radosław Rozmus
  Okres realizacji: 1.06.2016 – 29.05.2017

Projects realized in 2016, expected to be 
completed in the year of 2017
SW 0075 Project title: “Impact of manufacturing 

technologies of protective coatings on 
morphology of nanoprecipitations formed 
in alloys used in aircraft industry”

  Manager: Radosław Swadźba, Dr. Eng.
  Completion period: 1.06.2016 – 29.05.2017
SW 0076 Project title: “Characteristics of nano-pre-

cipitations in boride layers formed on AISI 
410 alloy”

  Manager: Radosław Rozmus, MSc. Eng.
  Completion period: 1.06.2016 – 29.05.2017
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Załącznik nr 2 ■

Appendix no. 2 ■

ZestAwienie dotycZące upowsZechniAniA i populAryZAcji 
wyników dZiAłAlności instytutu w roku 2016

disseminAtion And populAriZAtion of the results  
of the institute core Activity in 2016

1. monografie ■ monographs
Niesler Marian, Szulc Wojciech: 1. Procesy metalurgiczne w hutnictwie żelaza i stali, Instytut Metalurgii Że-
laza im. Stanisława Staszica, Gliwice, 2016, Monografia nr 10, 238 s., ISBN: 978-83-938130-5-6, ISSN: 
0137-9941, 16 arkuszy wydawniczych
Niesler Marian, Szulc Wojciech, Klejnowski Krzysztof: 2. Praktyczne stosowanie konkluzji dotyczących naj-
lepszych dostępnych technik BAT w produkcji żelaza i stali, Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława 
Staszica, Gliwice, 2016, Monografia nr 9,134 s., ISBN: 978-83-938130-1-8, ISSN: 0137-9941, 8,5 arku-
sza wydawniczego
Radwański Krzysztof: Z3. astosowanie mikroskopii skaningowej i dyfrakcji elektronów wstecznie rozpro-
szonych w badaniach struktury blach ze stali wielofazowych na różnych etapach procesu ciągłego wyża-
rzania, Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Gliwice, 2016, Monografia nr 8, 215 s., ISBN: 
978-83-938130-8-7, ISSN: 0137-9941, 16 arkuszy wydawniczych
Zieliński Adam: 4. Trwałość eksploatacyjna żarowytrzymałych stali o osnowie ferrytycznej w warunkach 
długotrwałego oddziaływania temperatury, Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Gliwice, 
2016, Monografia nr 7, 198 s., ISBN: 978-83-938130-4-9, ISSN: 0137-9941, 12,6 arkuszy wydawni-
czych

2. publikacje w recenzowanych czasopismach z listy filadelfijskiej  
instytutu informacji naukowej ■ isi master journal list

Bartkowska Aneta, Swadźba Radosław, Popławski Mikołaj, Bartkowski D.:1.  Microstructure, microhard-
ness, phase analysis and chemical composition of laser remelted FeB-Fe2B surface layers produced on 
Vanadis-6 steel. Optics and Laser Technology, 2016, nr 86, s. 115-125 (30)
Burdek Marek:2.  Physical modeling of the steel sheet topography in skin pass rolling and its influence on 
susceptibility of sheets to deep drawing. Steel Research International, 1869-344X, t. 87, 2016, nr 4, s. 456-
464 (25)
Grajcar Adam, Woźniak Dariusz, Kozłowska A.:3.  Non-metallic inclusions and hot-working behaviour 
of advanced high-strength medium-Mn steels. Archives of Metallurgy ond Materials, t. 61, 2016, nr 2, 
s. 811-820 (30)
Holtzer Mariusz, Dańko Rafał, Żymankowska-Kumon Syliwa, Kubecki M., Bobrowski Andrzej4. : Asses-
sment of the harmfulness of moulding sands with alkyd resin subjected to the high temperature influence. 
Archives of Metallurgy and Materials, t.61, 2016, nr 4, s. 2171-2176 (30)
Krztoń Hanna, Mucha Jacek, Witkowski Waldemar5. : The application of laboratory X-Ray micro-diffrac-
tion to study the effects of clinching process in steel sheets. Acta Physica Polonica A. t. 130, 2016, nr 4, 
s. 985-987
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Krztoń Hanna, Stecko Janusz, Kania Zofia:6.  The Quantitative Dependence of Reducibility on Mineralogi-
cal Composition in Iron Ore Sinters (Blast Furnace Sinters). Acta Physica Polonica A. t. 130, 2016, nr 4, 
s. 1147-1150 (15)
Madej Łukasz, Sitko Mateusz, Radwański Krzysztof, Kuziak Roman:7.  Validation and predictions of coupled 
finite element and cellular automata model: Influence of the degree of deformation on static recrystalliza-
tion kinetics case study. Materials Chemistry and Physics, t. 179, 2016, s. 282-294 (35)
Matusiak Jolanta, Wyciślik Joanna, Krztoń Hanna:8.  Phase analysis of fume during arc weld brazing of 
steel sheets with protective coatings. Metalurgija, t. 55, 2016, nr 2, s. 169-172 (25)
Milenin Andriy, Kuziak Roman, Lech-Grega Marzena, Chochorowski A., Witek Stanisław, Pietrzyk  9. 
Maciej: Numerical modeling and experimental identification of residual stresses in hot-rolled strips.  
Archives of Civil and Mechanical Engineering, t. 16, 2016, nr 1, s. 125-134 (30)
Radwański Krzysztof:10.  Structural characterization of low-carbon multiphase steels merging advanced  
research methods with light optical microscopy. Archives of Civil and Mechanical Engineering, t. 16, 
2016, nr 3, s. 282-293 (30)
Rodak Kinga, Radwański Krzysztof:11.  Influence of precipitates on the grain refinement in CuFe2 alloy pro-
cessed by rolling with cyclic movement of rolls. Materials and Design, t. 110, 2016, s. 255-265 (35)
Rompalski Przemysław, Smoliński Adam, Krztoń Hanna, Gazdowicz Jarosław, Howaniec Natalia, Róg 12. 
Leokadia: Determination of mercury content in hard coal and fly ash using X-ray diffraction and scanning 
electron microscopy coupled with chemical analysis. Arabian Journal of Chemistry, Open Access, http://
dx.doi.org/10.1016/j.arabjc.2016.02.016 Available online 8 March 2016 (35)
Skubisz Piotr, Lisiecki Łukasz, Skowronek Tadeusz, Żak Artur, Zalecki Władysław: 13. Effect of direct cooling 
condisions on the microstructure and properties of hot-forged HSLA steels for mining applications. Mate-
riali in Tehnologije, t.50, 2016, nr 5, s.783-789 (15)
Sroka Marek, Zieliński Adam, Mikula J.:14.  The service life of the repair welded joint of CR-MO /CR-MO-V. 
Archives of Metallurgy and Materials, t.61, 2016, nr 3, s.1315-1320 DOI: https://doi.org/10.1515/amm-
2016-0217 (30)
Urbańczyk-Gucwa Anna, Radwański Krzysztof, Rodak K.:15.  Influence of solution and aging treatment con-
ditions on the formation of ultrafine-grained structure of CuFe2 alloy processed by rolling with cyclic 
movement of rolls. Archives Of Metallurgy And Materials, t.61, 2016, nr 2, s.1235-1240 (30)
Wojsyk Kwiryn, Golański Grzegorz, Jasek Joanna, Słania Jacek, Zieliński Adam, Urbańczyk Paweł:16.   
Influence of the annealing time after welding on the mechanical properties of welded joint of T91 steel. 
Archives of Metallurgy and Materials, t.61, 2016, nr 3, s. 1425-1430 (30)
Wrożyna Andrzej,Pernach Monika, Kuziak Roman, Pietrzyk Maciej: 17. Experimental and numerical simula-
tions of phase transformations occurring during continuous annealing of DP steel strips. Journal of Mate-
rials Engineering and Performance, t.25, 2016, nr 4, s. 1481-1491 (20)
Zieliński Adam, Boryczko Bożena, Miczka Marcin,Sroka Marek18. : Forecasting in the presence of micro-
structural changes for the case of P91 steel after long-term ageing. Archives of Civil and Mechanical 
Engineering, t.16, 2016, nr 4, s.813-824 (30)
Zieliński Adam, Golański Grzegorz, Dobrzański Janusz, Sroka Marek:19.  Creep resistance of VM12 steel. 
Archives of Metallurgy and Materials, t.61, 2016, nr 3, s. 1635-1640 (30)
Zieliński Adam, Golański Grzegorz, Sroka Marek20. : Assessment of microstructure stability and mechanical 
properties of X10CrWMoVNb9-2 (P92) steel after long-term thermal ageing for high-temperature appli-
cations. Kovove Materialy-Metallic Materials, t. 54, 2016, nr 1, s. 61-70
Zieliński Adam, Golański Grzegorz, Sroka Marek, Skupień Piotr21. : Microstructure and mechanical proper-
ties of the T23 steel after long-term ageing at elevated temperature. Materials at High Temperatures, t. 33, 
2016, nr 2, s. 154-163 (25)
Zieliński Adam, Miczka Marcin, Sroka Marek22. : The effect of temperature on the changes of precipitates in 
low-alloy steel. Materials Science and Technology, t. 32, 2016, nr 18, s. 1899-1910 (25)
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Zieliński Adam, Purzyńska Hanna, Dobrzański Janusz, Golański Grzegorz23. : Changes in properties and 
structure of high-chromium 9-12% Cr steels due to long-term exposure at elevated temperature. Archives 
of Metallurgy and Materials, t. 61, 2016, nr 2B, s. 957-964 (30)
Zieliński Adam, Purzyńska Hanna, Skupień Piotr, Golański Grzegorz24. : Assessment of service life of 
HCM12 steel after 100 000 hrs of service. Archives of Metallurgy and Materials, t. 61, 2016, nr 2B, 
s. 1021-1029 (30)
Zieliński Adam, Sroka Marek, Hernas Adam, Kremzer Marek25. : The effect of long-term impact of elevated 
temperature on changes in microstructure and mechanical properties of HR3C steel. Archives of Metallur-
gy and Materials, t. 61, 2016, nr 2, s. 761-766 (30)
Zieliński Adam, Sroka Marek, Miczka Marcin, Śliwa Agata26. : Forecasting the particle diameter size distribu-
tion in P92 (X10CrWMoVNb9-2) steel after long-term ageing at 600 and 650°C. Archives of Metallurgy 
and Materials, t. 61, 2016, nr 2, s. 753-760 (30)

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

Adamczyk Mariusz, Niżnik-Harańczyk Barbara, Pogorzałek Jerzy:1.  Wpływ technologii wytapiania stali 
z dodatkiem stopowym 3÷5% Al na rodzaj i morfologię wtrąceń niemetalicznych. Prace Instytutu Meta-
lurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 2, s. 24-32 (7)
Bulkowski Lech, Pogorzałek Jerzy, Galisz Urszula:2.  Opracowanie technologii wytwarzania katod z udzia-
łem tytanu i miedzi do rozpylania jonowego w magnetronie. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 
2016, nr 3, s. 15-21
Burdek Marek3. : Wpływ rodzaju ścierniwa zastosowanego do obróbki strumieniowo-ściernej na wzrost 
twardości powierzchniowej cienkich blach stalowych. Stal, Metale & Nowe Technologie, 2016, nr 5-6, 
s. 56-62 (3)
Burdek Marek4. : Wpływ składu chemicznego stali i sposobu walcowania drutu na wymiary i właściwości 
taśm na sprężyny. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 3, s. 27-30
Burdek Marek:5.  Zastosowanie modelowania numerycznego do analizy parametrów wytwarzania cienkich 
taśm stalowych metodą walcowania drutu na zimno. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 4, 
s. 21-25
Dobrzański Janusz, Zieliński Adam6. : Diagnostyka materiałowa elementów części ciśnieniowej kotłów 
i rurociągów parowych pracujących w warunkach pełzania znacznie poza obliczeniowym czasem pracy. 
Energetyka, Problemy Energetyki I Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, 2016, nr 4, s. 229-233 (4)
Grajcar Adam, Zalecki Władysław, Burian Wojciech, Kozłowska Aleksandra:7.  Phase equilibrium and  
austenite decomposition in advanced high-strength medium-Mn bainitic steels. Metals – Open Access 
Metallurgy Journal, t. 6, 2016, nr 10
Jasiński Artur, Zieliński Adam8. : Trwałość resztkowa materiału rurociągów parowych pracujących w ukła-
dzie kolektorowym po przepracowaniu obliczeniowego czasu pracy. Energetyka, Problemy Energetyki I 
Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, 2016, nr 3, s.165-170 (4)
Kubiczek Marta, Stankiewicz Grażyna, Knapik Piotr, Kubecki Michał, Kwoka Aleksandra, Spiewok Wal-9. 
demar: Rozwój i zabezpieczenie jakości instrumentalnych metod badania składu chemicznego w zakła-
dzie chemii analitycznej. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 3, s. 22-26
Kuziak Roman, Pidvysots’kyy Valeriy, Mazur Artur, Zalecki Władysław, Andrij Milenin, Pietrzyk Maciej:10.  
Rola badań modelowych w opracowaniu technologii wytwarzania blach cienkich do cięcia laserowego. 
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 1, s. 2-11
Kuziak Roman, Radwański Krzysztof, Skupień Piotr, Pidvysots’kyy Valeriy, Mazur Artur, Gronostajski 11. 
Zbigniew, Jaśkiewicz Karol: Badania mechanizmów odkształcenia plastycznego blachy ze stopu magnezu 
AZ31. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 3, s. 3-14
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Marcisz Jarosław:12.  Symulacja fizyczna nagrzewania impulsowego stali maraging MS350. Prace Instytutu 
Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 1, s. 12-18
Niesler Marian, Stecko Janusz:13.  Laboratoryjna weryfikacja niektórych konkluzji BAT dla spiekalni rud. 
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 4, s. 14-20
Niesler Marian, Szulc Wojciech, Stecko Janusz, Zdonek Bogdan, Borecki Mariusz, Różański Piotr: 14. Polish 
perspective on process emissions in the steel sector. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 4, 
s. 8-13
Pidvysots’kyy Valeriy, Kuziak Roman15. : Analiza kinetyki rekrystalizacji po odkształceniu za pomocą meto-
dy relaksacji naprężenia. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 2, s. 10-16
Pidvysots’kyy Valeriy, Kuziak Roman, Hernas Adam, Pasternak Jerzy16. : Numeryczna symulacja procesu 
gięcia rury z nowoczesnych materiałów dla energetyki. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, 
nr 2, s. 3-9
Szulc Wojciech, Burdek Marek, Popęda Marek, Baliński Roman, Witkowski Andrzej17. : Uruchomienie nowej 
ciągarni drutu w firmie Legipol Sp. z o. o. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 1, s. 42-48
Zalecki Władysław, Wrożyna Andrzej, Łapczyński Zdzisław, Molenda Ryszard: 18. Wpływ mikrostruktury 
na wybrane właściwości nowoczesnych stali konstrukcyjnych AHSS. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 
t. 68, 2016, nr 1, s. 19-25
Zieliński Adam, Miczka Marcin:19.  Forecasting of the diameter of precipitations under microstructure insta-
bility of the VM12-SHC steel. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 4, s. 2-7

4. publikacje w innych czasopismach i materiałach konferencyjnych ■ 
publications in other journals and conference proceedings

Burian Wojciech, Żak Artur1. : Amorficzne i nanokrystaliczne stopy na bazie żelaza – rozdział w publikacji 
pod redakcją A. Wiśniewskiego: Supertwarde stale nanostrukturalne do zastosowania w pancerzach, Bel-
lona, Warszawa, ISBN 978-83-11-14142-1, 2016, s. 158-197
Dembiczak Tomasz, Knapiński Marcin, Garbarz Bogdan2. : Model matematyczny zjawiska rekrystalizacji 
statycznej wysokowęglowej stali bainitycznej. Monografie Politechniki Częstochowskiej – nr 56, 2016, 
s. 370-374
Garbarz Bogdan, Burian Wojciech3. : Nanostrukturalne stale bainityczne – rozdział w publikacji pod re-
dakcją A. Wiśniewskiego: Supertwarde stale nanostrukturalne do zastosowania w pancerzach, Bellona, 
Warszawa, ISBN 978-83-11-14142-1, 2016, s. 39-96
Kubiczek Marta, Bogumsky Martin, Stankiewicz Grażyna, Spiewok Waldemar:4.  Modified Horwitz equation 
as a tool for determination of target measurement uncertainties in steel industry – Materiały Konferencyj-
ne Konferencji Analityka Hutnicza i Przemysłowa 2016, 25-28.04.2016, Ostravice, Czechy, s. 89-90
Marcisz Jarosław5. : Stale maraging nowej generacji – rozdział w publikacji pod redakcją A. Wiśniewskie-
go: Supertwarde stale nanostrukturalne do zastosowania w pancerzach, Bellona, Warszawa, ISBN 978-
83-11-14142-1, 2016, s. 97-158
Skubisz Piotr, Lisiecki Łukasz, Micek Piotr, Skowronek Tadeusz, Paćko Marek, Szepieniec Michał, Żak 6. 
Artur: Semi-industrial realization of direct heat treating cycles designed for tailored mechanical properties 
of drop forgings. AutoMetForm 2016: Advanced Metal Forming processes in automotive industry, 5th 
international Lower Silesia-Saxony conference: 28–29.06.2016, Wrocław, s. 209–217
Spiewok Waldemar,7.  Knapik Piotr: Evaluation of the usefulness of metallurgical wastes for recycling – 
Materiały Konferencyjne Konferencji Analityka Hutnicza i Przemysłowa 2016, 25-28.04.2016, Ostravice, 
Czechy, s.91-92
Spiewok Waldemar8. , Stankiewicz Grażyna, Kubiczek Marta, Kwoka Aleksandra: Prospects for develop-
ment of the production of certified reference materials in the Institute for Ferrous Metallurgy – New  
directions and opportunities, Materiały Konferencji Konferencyjne Priprava a uziti referencnich materialu 
a mezilaboratorniho porovnavani zkousek VI, 9-11.11.2016, Valtice, Czechy, s.29
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Stankiewicz Grażyna, Kubiczek Marta:9.  Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach – najstarszy w kraju pro-
ducent certyfikowanych materiałów odniesienia; Analityka, z. 1, 2016, s. 51-54
Stankiewicz Grażyna, Kubiczek Marta:10.  Standardless WD XRF analysis – what an analyst should know 
about? – Materiały Konferencyjne Konferencji Analityka Hutnicza i Przemysłowa 2016, 25-28.04.2016, 
Ostravice, Czechy, s. 42-43
Szypuła Ireneusz, Zdonek Bogdan11. : Recykling złomu kordu drutu ze zużytych opon samochodowych 
w produkcji stali; Tworzywa Sztuczne w Przemyśle, 36, 2016, 5, s. XV-XX

5. komunikaty oparte na pracach badawczych – statutowych oraz finansowanych 
z funduszu Badań własnych wykonanych w 2016 roku publikowane we własnym 
czasopiśmie „prace instytutu metalurgii Żelaza” ■  
extended abstracts based on statutory research projects and internal research 
found completed in 2016 published in the institute’s journal:  
“prace instytutu metalurgii Żelaza”

prace finansowane z działalności statutowej ■ works financed under statutory activity
Borecki Mariusz, Stecko Janusz, Pogorzałek Jerzy, Wittchen Wacław, Bulkowski Lech, Różański Piotr:1.  
Wstępne badania potencjalnych surowców odpowiednich do wytwarzania monolitycznych żużli synte-
tycznych w warunkach krajowych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 2, s. 42-44
Burian Wojciech, Marcisz Jarosław, Walnik Bartłomiej:2.  Zwiększenie odporności ultrawytrzymałej stali 
bainityczno-austenitycznej na wysokoenergetyczne wielokrotne obciążenia udarowe metodą optymali-
zacji składu chemicznego i parametrów wytwarzania. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 2, 
s. 57-59
Dobrzański Janusz, Purzyńska Hanna, Rozmus Radosław, Zieliński Adam:3.  Degradacja mikrostruktury 
w wyniku pełzania martenzytycznych stali 9-12%Cr przeznaczonych na wielkogabarytowe wirniki turbin 
parowych bloków energetycznych o nadkrytycznych parametrach pracy. Prace Instytutu Metalurgii Żela-
za, t. 68, 2016, nr 2, s. 46-51
Dziuba-Kałuża Maria, Dobrzański Janusz, Zieliński Adam, Purzyńska Hanna, Sikora Rafał4. : Odporność 
na pełzanie materiałów przeznaczonych na elementy kotłów o parametrach ultra nadkrytycznych. Prace 
Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 2, s. 55-57
Kania Zofia, Kuziak Roman, Pidvysots’kyy Valeriy, Radwański Krzysztof5. : Opracowanie modelu nume-
rycznego procesu obróbki cieplno-plastycznej prętów wykonanych ze stali bainitycznych z efektem TRIP. 
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 2, s. 70-73
Knapik Piotr:6.  Badanie wpływu osnowy na oznaczanie pierwiastków węglikotwórczych w żeliwach i sta-
liwach stopowych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 2, s. 88-90
Krztoń Hanna, Stecko Janusz, Kania Zofia:7.  Opracowanie charakterystyk mineralogicznych spieków wiel-
kopiecowych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 2, s. 73-75
Kubecki Michał, Knapik Piotr, Kwoka Aleksandra, Latacz Aleksandra:8.  Opracowanie metodyki badania 
zawartości rtęci i cynku w niejednorodnych odpadach metalonośnych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 
t. 68, 2016, nr 2, s. 86-88
Marcisz Jarosław, Żak Artur, Burian Wojciech, Walnik Bartłomiej: 9. Opracowanie nowych rozwiązań tech-
nologicznych i materiałowych w zakresie zgrzewania wybuchowego blach ze stali o zróżnicowanych 
właściwościach w celu uzyskania materiału warstwowego o wysokiej odporności balistycznej. Prace In-
stytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 2, s. 67-70
Miczka Marcin, Borecki Mariusz, Zdonek Bogdan, Stecko Janusz, Kania Harald:10.  Opracowanie metodyki 
prognozowania temperatury stali ciekłej w kadzi odlewniczej i kadzi pośredniej z zastosowaniem modelu 
przestrzeni stanów i wnioskowania Bayesowskiego na przykładzie stalowni Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. 
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 2, s. 91-94
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Niesler Marian, Stecko Janusz, Różański Piotr:11.  Ocena możliwości produkcji spieku wielkopiecowego 
z zacynkowanych szlamów żelazo nośnych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 2, s. 40-41
Radwański Krzysztof, Kuziak Roman, Skupień Piotr, Zalecki Władysław, Rozmus Radosław, Kubosz  12. 
Witosław: Ilościowa i jakościowa charakterystyka strukturalna przemian fazowych w taśmach ze stali 
Dual-Phase. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 2, s. 75-78
Spiewok Waldemar, Borecki Mariusz, Krztoń Hanna, Kubiczek Marta, Knapik Piotr:13.  Analiza składu che-
micznego tlenkowych materiałów ceramicznych na bazie chromitu dla hutnictwa i odlewnictwa. Prace 
Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 2, s. 90-91
Stępień Jerzy, Burdek Marek, Marcisz Jarosław, Walnik Bartłomiej:14.  Zbadanie możliwości zastosowania 
stali o wyższej wytrzymałości niż stosowany obecnie gatunek 15CrMoV6-10-3 na korpusy kalibru 122 
mm i opracowanie wstępnej technologii wykonania korpusu kalibru 300 mm. Prace Instytutu Metalurgii 
Żelaza, t. 68, 2016, nr 2, s. 62-64
Swadźba Radosław:15.  Badania mikrostrukturalne w skali mikro i nano procesów utleniania statycznego 
stopów Ni3Al i NiAl modyfikowanych hafnem. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 2, s. 82-
84
Swadźba Radosław, Skupień Piotr, Kubiczek Marta:16.  Wpływ modyfikacji hafnem dyfuzyjnych powłok 
aluminidkowych na odporność na utlenianie wysokotemperaturowe. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 
t.68, 2016, nr 2, s.84-86
Wiedermann Jerzy, Radwański Krzysztof, Kuziak Roman, Zalecki Władysław:17.  Przeprowadzenie prób 
i badań laboratoryjnych pod kątem opracowania materiału wsadowego do produkcji specjalistycznych 
kontenerów i pojemników dla przemysłu samochodowego z wysokowytrzymałych, niskostopowych sta-
li wielofazowych stanowiących materiał odpadowy walcowni blach. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 
t. 68, 2016, nr 2, s. 79-82
Woźniak Dariusz, Kania Harald, Skupień Piotr Palus, Rafał, Adamczyk Mariusz, Walnik Bartłomiej:18.   
Badania nad powłokami ograniczającymi utlenianie wlewków stalowych w procesie ciągłego odlewania 
i przeróbki plastycznej. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 2, s. 60-62
Woźniak Dariusz, Palus Rafał, Adamczyk Mariusz:19.  Opracowanie metodą modelowania fizycznego w mo-
dule B – LPS zależności matematycznej opisującej wpływ współczynnika przewodnictwa cieplnego na 
plastyczne płynięcie metalu w kierunku szerokości. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 2, 
s. 64-66
Wrożyna Andrzej, Kuziak Roman, Radwański Krzysztof, Skupień Piotr, Władysław Zalecki, Kania Zofia, 20. 
Opara Jarosław: Podstawy wytwarzania wysokowytrzymałych i plastycznych stali z austenitem szcząt-
kowym w trakcie tłoczenia na gorąco z zastosowaniem procesu. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 
2016, nr 2, s. 44-46
Zieliński Adam, Miczka Marcin, Purzyńska Hanna, Dobrzański Janusz21. : Przetwarzanie i analiza obrazów 
– studium zastosowań metod statystycznych w ocenie klasy uszkodzeń materiałów pracujących w warun-
kach pełzania. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 2, s. 51-54

prace finansowane z funduszu Badań własnych ■ works financed from internal research fund
Adamczyk Mariusz, Niżnik-Harańczyk Barbara, Pogorzałek Jerzy, Gazdowicz Jarosław:1.  Fizyczne mo-
delowanie wytwarzania ultradrobnych struktur o morfologii lamelarnej w wyrobach ze stali o obniżonej 
gęstości zawierającej do 5% Al. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 3, s. 45-47
Dobrzański Janusz, Purzyńska Hanna, Zieliński Adam:2.  Ocena wpływu odstawień i uruchomień na mikro-
strukturę oraz trwałość eksploatacyjną materiału wirników turbin parowych w stanie wyjściowym oraz 
po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 3, 
s. 48-51
Dziuba-Kałuża Maria, Dobrzański Janusz, Purzyńska Hanna, Zieliński Adam, Radosław Rozmus:3.  Trwa-
łość resztkowa stali 1Cr-0,5Mo po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania wykazującej uszko-
dzenia wewnętrzne w postaci pustek. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 3, s. 5-57
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Kania Zofia, Kuziak Roman, Krztoń Hanna, Radwański Krzysztof:4.  Synteza dotychczasowych wyników 
badań własnych oraz poszerzenie wiedzy z zakresu stali bainitycznych z efektem TRIP. Prace Instytutu 
Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 3, s. 41-43
Krztoń Hanna, Niesler Marian:5.  Badania związków metali alkalicznych w wyłożeniu mikroporowatym 
wielkiego pieca z wykorzystaniem techniki mikrodyfrakcji rentgenowskiej. Prace Instytutu Metalurgii 
Żelaza, t. 68, 2016, nr 3, s. 38-41
Kuziak Roman, Molenda Ryszard, Radwański Krzysztof:6.  Analiza możliwości wytwarzania rur bez szwu 
i elementów złącznych wykazujących efekt TRIP. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 3, 
s. 43-45
Purzyńska Hanna, Dobrzański Janusz, Zieliński Adam, Rozmus Radosław:7.  Prędkość pełzania i proces 
wydzieleniowy węglików materiału wirników turbin parowych z niskostopowych stali Cr-Mo-V po eks-
ploatacji znacznie przekraczającej obliczeniowy czas pracy. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, 
nr 3, s. 51-55
Radwański Krzysztof, Wiedermann Jerzy, Kuziak Roman, Zalecki Władysław, Wrożyna Andrzej:8.  Opraco-
wanie podstaw obróbki cieplnej taśm ze stali AHSS dla uzyskania założonych właściwości mechanicz-
nych i mikrostruktury. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 3, s. 31-33
Skupień Piotr, Wiedermann Jerzy, Swadźba Radosław, Rozmus Radosław:9.  Zastosowanie wysokorozdziel-
czej elektronowej mikroskopii transmisyjnej w badaniach struktury atomowej cienkich warstw. Prace In-
stytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 3, s. 33-35
Szulc Wojciech, Miczka Marcin:10.  Wspomaganie działań i doradztwo w zakresie pozyskiwania środków 
na prace B+R z budżetu unijnego dla Polski na lata 2014–2020. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 
2016, nr 3, s. 61-62
Wiedermann Jerzy, Stankiewicz Grażyna, Kubiczek Marta, Krztoń Hanna:11.  Walidacja i szacowanie nie-
pewności pomiaru zgodnie z nowymi wymaganiami PCA. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, 
nr 3, s. 35-37
Zieliński Adam, Kuziak Roman, Miczka Marcin, Purzyńska Hanna:12.  Weryfikacja metodą numeryczną 
trwałości eksploatacyjnej stali nowej generacji oszacowanej na podstawie analizy ilościowej obrazu mi-
krostruktury. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 3, s. 57-60

6. referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych ■  
conference presentations in poland and abroad

Burian Wojciech, Marcisz Jarosław: 1. Optymalizacja układów perforacji blach wykonanych z wysokowy-
trzymałych stali w systemach osłon antyudarowych. XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa: 
Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa, 19-22,09.2016, Ryn
Burdek Marek2. : Koncepcja wytwarzania w Polsce korpusów silników rakietowych 227 mm z innowacyj-
nych stali. III cykliczne Seminarium pt.: Nauka i przemysł amunicyjno-rakietowy w realizacji moderniza-
cji technicznej Polskich Sił Zbrojnych, 12-13.05.2016, Chlewiska
Garbarz Bogdan:3.  Development of structural steel containing 3-5%Al with microlaminated microstruc-
ture. MSIA2016: Modern Steels & Iron Alloys, Design – Technologies – Properties – Applications, War-
szawa 5-8.07.2016
Kubecki Michał:4.  Wykorzystanie techniki GC MS do analizy związków BTEX i WWA w gazach z ter-
micznego rozkładu mas formierskich; XXII Sympozjum Analityczne, 16-18.05.2016, Ślesin k.Konina
Marcisz Jarosław:5.  Microstructural changes of the nanostructured bainitic steel induced by quasi-static and 
dynamic deformation. MSIA2016: Modern Steels & Iron Alloys, Design – Technologies – Properties – 
Applications, Warszawa 5-8.07.2016
Marcisz6.  Jarosław: Technologia obróbki cieplnej ogniw taśmy rozsypnej do amunicji kalibru 30x173 mm 
w warunkach produkcyjnych MESKO. III cykliczne Seminarium pt.: Nauka i przemysł amunicyjno- 
rakietowy w realizacji modernizacji technicznej Polskich Sił Zbrojnych, 12-13.05.2016, Chlewiska
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Miczka Marcin, Boryczko Bożena, Borecki Mariusz:7.  Measuring and predicting eco-efficiency in crude 
steel production process, SCANMET V -5 International Conference on Process Development in Iron and 
Steelmaking, 12-15.06.2016, LULEÅ, Szwecja
Niesler Marian, Szulc Wojciech:8.  Polish perspective on process emissions in steel sector in the light of 
EU ETS, SCANMET V -5 International Conference on Process Development in Iron and Steelmaking,  
12-15.06.2016, LULEÅ, Szwecja
Zdonek Bogdan, Szypuła Ireneusz9. : Badania stali w gatunku A 707 na odkuwki dla przemysłu naftowego 
i gazowego. 2nd International Metallurgical Conference 2016 – Innovative Solutions in the Production of 
Heavy Forgings, Celsa-Ho Forge, 9.06.2016 Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtów

7. organizacja konferencji ■ conferences organized by the institute
Analityka Hutnicza i Przemysłowa 2016, 25-28.04.2016, Ostravice, Czechy1. 

8. udział w konferencjach krajowych i zagranicznych ■ 
participation in conferences in poland and abroad

Seminarium internetowe firmy EDAX: Entry level and industrial EDS – quick and easy solutions; 1. 
12.01.2016, Gliwice

  Uczestnik: H. Krztoń
Seminarium internetowe firmy EDAX: Entry level and industrial EDS – quick and easy solutions; 2. 
21.01.2016, Gliwice

  Uczestnik: H. Krztoń
Seminarium pt.: Optyczne wykrywanie wycieków gazów, 19.02.2016, Wrocław3. 

  Uczestnik: W. Wittchen
Thermal Spray and Diffusion Training, Central Coatings Laboratory, 22-26.02.2016, Cincinnati, Ohio, 4. 
USA, 

  Uczestnik: R. Swadźba
XXV Poznańskie Konserwatorium Analityczne, 6-8.04.2016, Poznań5. 

  Uczestnicy: G. Stankiewicz, P. Knapik
Analityka Hutnicza i Przemysłowa 2016, 25-28.04.2016, Ostravice, Czechy6. 

  Uczestnicy: G. Stankiewicz, M. Kubiczek, W. Spiewok
Konferencja UDT: Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów 7. 
pracujących w warunkach pełzania, 11-13.05.2016, Książ

  Uczestnik: A. Zieliński
III cykliczne Seminarium pt.: Nauka i przemysł amunicyjno-rakietowy w realizacji modernizacji tech-8. 
nicznej Polskich Sił Zbrojnych, Mesko, 12-13.05.2016, Chlewiska 

  Uczestnicy: J. Marcisz, J. Stępień, M. Burdek
SCANMET V – 5 International Conference on Process Development in Iron and Steelmaking,  9. 
12-15.06.2016, LULEÅ, Szwecja

  Uczestnicy: W. Szulc, M. Miczka, M. Niesler, M. Borecki
X Seminarium Naukowe pt.: Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, Komisja Nauk Chemicznych PAN 10. 
i Uniwersytet Śląski, 13.05.2016, Katowice

  Uczestnicy: G. Stankiewicz, P. Knapik
XXII Sympozjum Analityczne pt.: Idealne laboratorium od A do Z czyli od Analizy do Zapewnienia jako-11. 
ści, 16-18.05.2016, Ślesin k/Konina

  Uczestnik: M. Kubecki
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XVIII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa pt.: Materiały i technologie XXI wieku, 19.05.2016, 12. 
Katowice

  Uczestnik: B. Walnik
Konferencja pt.: Programy i inicjatywy europejskie potencjalne źródło finansowania projektów realizują-13. 
cych strategie ponadregionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 31.05.2016, Katowice

  Uczestnik: T. Bołd
214. nd International Metallurgical Conference 2016 – Innovative Solutions in the Production of Heavy  
Forgings, Celsa-Ho Forge, 9.06.2016 Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtów

  Uczestnicy: B. Zdonek, I. Szypuła
Modern Steels and Iron Alloys, Politechnika Warszawska, 5-8.07.2016, Warszawa 15. 

  Uczestnicy: B. Garbarz, J. Marcisz
XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa, WAT i WITU, 19-22.09.2016, Ryn 16. 

  Uczestnicy: W. Burian, J. Marcisz, J. Stępień
XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej SIM 2016, 27-30.09.2016, Rytrza17. 

  Uczestnik: R. Sikora
Priprava a uziti referencnich materialu a mezilaboratorniho porovnavani zkousek VI, 9-11.11.2016,  18. 
Valtice, Czechy

  Uczestnicy: G. Stankiewicz, M. Kubiczek, W. Spiewok, A. Kwoka

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

Zieliński Adam:1.  Stabilność mikrostruktury i właściwości żarowytrzymałych stali o osnowie ferrytycznej 
w warunkach długotrwałego oddziaływania temperatury. 55. Seminarium Naukowe IMŻ, 29.02.2016
Stankiewicz Grażyna, Kubiczek Marta2. : Bezwzorcowa półilościowa analiza WD XRF – co analityk 
wiedzieć powinien? 56. Seminarium Naukowe IMŻ, 18.04.2016
Spiewok Waldemar, Knapik Piotr3. : Analityka odpadów przemysłowych inspiracją dla rozwoju schematów 
postępowania analitycznego. 56. Seminarium Naukowe IMŻ, 18.04.2016
Kubiczek Marta, Bogumsky Martin, Stankiewicz Grażyna, Spiewok Waldemar:4.  Zmodyfikowane równanie 
Horwitza jako narzędzie do wyznaczania docelowych niepewności pomiaru w przemyśle. 56. Seminarium 
Naukowe IMŻ, 18.04.2016
Niesler Marian, Szulc Wojciech, Zdonek Bogdan, Różański Piotr, Borecki Mariusz, Stecko Janusz:5.  Polski 
pogląd na emisje procesowe w sektorze stalowym w świetle EU ETS. 57. Seminarium Naukowe IMŻ, 
6.06.2016
Miczka Marcin, Borecki Mariusz, Boryczko Bożena:6.  Pomiar i prognozowanie efektywności ekonomicznej 
i ekologicznej w procesie wytwarzania stali surowej. 57. Seminarium Naukowe IMŻ, 6.06.2016
Burdek Marek:7.  Koncepcja wytwarzania w Polsce tulei cienkościennych z innowacyjnych stali na korpusy 
silników rakietowych o średnicach 200–300 mm. 57. Seminarium Naukowe IMŻ, 6.06.2016
Pidvysotsk’yy Valeriy: 8. Model termo-mechanicznego kucia odkuwek dla przemysłu motoryzacyjnego 
z uwzględnieniem stanu struktury. 58. Seminarium Naukowe IMŻ, 20.10.2016
Purzyńska Hanna:9.  Procesy degradacji i analiza trwałości resztkowej stali austenitycznej T321H po 
długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania. 58. Seminarium Naukowe IMŻ, 20.10.2016
Kubecki Michał:10.  Charakterystyka emisji wybranych niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza. 59. Semi-
narium Naukowe IMŻ, 7.12.2016
Swadźba Radosław:11.  Degradacja struktury międzywarstw w powłokowych barierach cieplnych na 
monokrystalicznym żarowytrzymałym stopie niklu w warunkach wysokotemperaturowego utleniania. 
59. Seminarium Naukowe IMŻ, 7.12.2016




