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1. INFORMACJE OGÓLNE  
O INSTYTUCIE

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica 
jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą 
osobowość prawną. Organem nadzorującym dzia-
łalność Instytutu jest minister właściwy do spraw 
gospodarki. Podstawowym aktem prawnym regu-
lującym działalność Instytutu jest ustawa z dnia  
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst 
jedn. 2017 r., poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 
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 czynności prawnych dotyczących 
składników aktywów trwałych, w zakresie komer-
cjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwo-
jowych, nie stosuje się przepisów art. 38-41 ustawy 
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259)”, a ponad-
to: „Instytut sprzedaje innym podmiotom, na pod-
stawie umów prawa cywilnego, składniki aktywów 
trwałych w drodze publicznego przetargu na zasa-
dach określonych w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1981 r. 
o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1384 oraz z 2015 r. poz. 1322)”. 
Instytut posiada status podmiotu prawa publicznego 
i w związku z tym jest objęty zakresem podmioto-
wym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-
wień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 
1579). 
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 2016 r. poz. 2045).
Podstawowym wewnętrznym aktem prawnym, re-
gulującym działalność Instytutu, jest Statut uchwa-
lony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 16 marca 
2017 r. i zatwierdzony przez Ministra Rowoju i Fi-
nansów w dniu 21 kwietnia 2017 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 au-
thority which supervises the activity of the Insti-
tute is the minister responsible for economy issues.  
A fundamental legal act regulating the Institute’s ac-
tivity has been the Act of April 30, 2010 on Research 
Institutes (consolidated version Journal of Laws 
2017, Item 1158, as amended).
In line with Art. 18 of the said Act, in business rela-
tions, the Institute acts in its own name and for its 
own account, covers the cost of its operations from 
the obtained revenues as well as remains in charge 
for its liabilities. 
In line with Art. 17 Clause 1-2 of the Act on Research 
Institutes,” In case of legal actions concerning fixed 
assets’ components, in scope of commercialization of 
the results of research and developmental works, pro-
visions of Art 38-41 of the Act dated December 16, 
2016 on principles of public property management 
(Journal of Laws Item 2259)”, and moreover “the 
Institute sells to other entities, pursuant to civil-law 
contracts, fixed assets under the procedure pf public 
tender, 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 as well as of the 
year 2015, Item 1322)”.
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 2017, Item 1579).
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 2016, Item 
2045)
A fundamental internal act regulating the activity of 
the Institute is the Statute, which was resolved by the 
Scientific Council of the Institute on March 16, 2017 
and approved by the Minister of Development and 
Finances on April 21, 2017. 
The Mission of Instytut Metalurgii Żelaza (The In-
stitute for Ferrous Metallurgy) is to conduct research 
and development works, adoption of these to practi-
cal needs and implementation of results thereof, 
as well as to render research, consulting and training 
services mostly in favour of steel manufacturers, pro-
cessing entities as well as steel users. 
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Dlatego też sytuacja w sektorze stalowym ma wpływ 
na kondycję Instytutu. W 2017 roku w tym sektorze 
zanotowano szereg korzystnych zjawisk:

 ■ Zużycie stali wzrosło o 3% wobec poziomu 
z  2016 r., osiągając wielkość 13,8 mln ton, wobec 
13,6 mln ton rok wcześniej i 12,6 mln ton w roku 
2015. Jest to najwyższa wartość tego wskaźnika od 
1989 roku.

 ■ Udział importu w zużyciu osiągnął poziom 70%, 
przy czym w wyrobach płaskich wskaźnik ten wy-
niósł aż 89%, a wyrobach długich 45%.

 ■ Produkcja stali wyniosła 10,3 mln ton i była o 15% 
wyższa niż w roku 2016.

 ■ Eksport wyrobów stalowych wyniósł 6 mln ton 
i był wyższy niż w roku 2016 o 13%.

 ■ Import wzrósł o 5% i przekroczył 10,3 mln ton.
 ■ Ujemny bilans handlu zagranicznego stalowymi 

wyrobami hutniczymi wyniósł 4,35 mln ton, z cze-
go 2,6 mln ton to bilans handlu z krajami UE.

Środowisko hutnicze wskazuje, że rosnący popyt 
na stalowe wyroby hutnicze potwierdza znaczenie 
tego przemysłu dla gospodarki, a co za tym idzie – 
konieczność stworzenia mu konkurencyjnych wa-
runków działania. Postulowane jest wprowadzenie 
rozwiązań sprzyjających przemysłowi energochłon-
nemu, jakim jest hutnictwo, a także bardziej efektyw-
nych instrumentów ochrony unijnego rynku przed 
dostawami wyrobów stalowych po dumpingowych 
cenach. 
Obciążenie produkcji stali dodatkowymi kosztami, 
wynika z konieczności osiągnięcia wymaganego po-
ziomu ochrony środowiska, zgodnie z Dyrektywą 
o emisjach przemysłowych z 2010 roku, która dla kra-
jowych hut wchodzi w życie 5 września 2018 roku. 
ArcelorMittal Poland S.A., główny producent stali 
w Polsce, oszacował dodatkowe koszty tylko z tego 
tytułu na poziomie 2 mld zł. Innym elementem gry 
konkurencyjnej są ceny energii, w Polsce blisko 
dwukrotnie wyższe niż w Niemczech. Skutkować to 
może poważnymi konsekwencjami w postaci rozwa-
żanego zmniejszenia produkcji ArcelorMittal Poland 
S.A. i utratą wielu miejsc pracy bezpośrednio w hu-
cie oraz około 8 razy więcej w otoczeniu gospodar-
czym koncernu.
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, 

In view of that, situation in the steel sector impacts 
the standing of the Institute. In 2017 a range of fa-
vourable phenomena was observed in the concerned 
sector:

 ■ Steel consumption increased by 3% vs 2016 level, 
reaching the volume of 13.8 million tonnes, vs 
13.6 million tonnes in previous year and 12.6 mil-
lion tonnes in 2015. This is the highest level of the 
ratio since 1989.

 ■ Share of imports in consumption reached the level 
of 70%, while share in flat products is as high as 
89%, and in long products 45%.

 ■ Steel production reached 10.3 million tonnes and 
was by 15% higher than in 2016

 ■ Exports of steel products reached 6 million tonnes 
and was higher by 13% than in 2016

 ■ Imports grew by 5% and exceeded 10.3 million 
tonnes

 ■ Negative foreign trade balance in steel products 
was 4.35 million tonnes, of which EU countries 
accounted for 2.6 million tonnes.

Steel environment indicates that growing demand for 
steel products confirms meaning of this industry for 
the economy, and thus the necessity to create com-
petitive conditions for its operations. 
It is proposed to implement solutions favouring en-
ergy intensive industry which is the steel industry, as 
well as more effective EU market protection instru-
ments against supplies of steel products at dumping 
prices.
Burdening steel production with additional cost 
stems from the necessity to achieve the required en-
vironment protection level, in line with Industrial 
Emissions Directive of 2010, which, for domestic 
steel plants becomes effective on September 5, 2018. 
ArcelorMittal Poland S.A, the main producer of steel 
in Poland estimated additional cost on this account 
at the level of 2 billion PLN. Another component of 
the competition game is constituted by energy pric-
es, which, in Poland are almost twice as high as in 
Germany. This may result in serious consequences in 
form of considerations concerning production limita-
tions at ArcelorMittal Poland S.A. and loss of numer-
ous workplaces directly in the steel plant as well as 
ca. 8 times more in the business environment of the 
concern.
Functioning of the Institute in this environment re-
quires high efficiency in winning projects, both fi-
nanced directly by enterprises and from Smart Devel-
opment Operational Programme. Since regulations of 
majority of the contests stipulate that the beneficiar-
ies thereof might be industrial enterprises, this poses 
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a z drugiej jako potencjalnego wykonawcę usług 
badawczych, uczestniczącego w konkursach na te 
usługi ogłaszanych przez przedsiębiorców. Dobra 
sytuacja rynkowa w 2017 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, 
uzyskał szereg zleceń ze strony przedsiębiorstw, któ-
rych wnioski uzyskały dofinansowanie.
W wyniku kompleksowej oceny jednostek nauko-
wych, przeprowadzonej w roku 2017, na podstawie 
art. 47 ust. 1 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o za-
sadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r., poz. 
2045 z późn. zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Instytut 
uzyskał kategorię B (Decyzja nr 262/KAT/2017 Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 listo-
pada 2017 roku).

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 2017 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 2017, pursuant to Art 47, Clause 
1 of the Act of April 30, 2010 on principles of science 
financing (Journal of Laws of 2016, Item 2045 with 
further amendments) and Art. 104 of the Act of June 
14 1960, Code of Administration Proceedings (Jour-
nal of Laws of 2017, Item 1257), the Institute was 
granted B category (Decision no. 262/KAT/2017 of 
the Minister of Science and Higher Education of No-
vember, 15 2017).
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2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 
I ZATRUDNIENIE

a) Schemat organizacyjny Instytutu  
– stan na dzień 31.12.2017

(System hierarchiczno-funkcjonalny; pomiędzy dru-
gim poziomem kierownictwa a komórkami organi-
zacyjnymi istnieją zależności funkcjonalne opisane 
w regulaminie organizacyjnym)

Dyrektor Instytutu /  
Institute Director 

DN

Pełnomocnik  
ds. Rozwoju Kadry / 
Proxy for Personnel  

Development 
DB

Pełnomocnik  
ds. Systemów 
Zarządzania / 

Proxy for  
Management 

Systems 
DJ

Zastępca  
Dyrektora / 

Deputy Director 
DD

Pełnomocnik ds. Badań, 
Pełnomocnik ds. Ochrony 

Informacji Niejawnych / 
Proxy for Research and  

for the Protection  
of Classified Information 

DT

Kancelaria Tajna / 
Secret Office 

DT

Pełnomocnik  
ds. Kontaktów  
Europejskich / 
Proxy for EU 

relations 
DE

Główny  
Księgowy / 

Chief  
Accountant 

DF

Dział Księgowo- 
Finansowy / 
Accounting 
and Finance

DF

Zakład Chemii Analitycznej /  
Department of Analytical Chemistry 

BC

Radca Prawny / Legal Attorney 
DR

Zakład Badań Materiałów dla Energetyki /  
Department of Materials for Power Engineering

BE

Służba BHP / H&S
DH

Zakład Badań Właściwości i Struktury Materiałów / 
Department of Investigations  

of Properties and Structure of Materials
BL

Dział Zarządzania i Informacji /  
Management and Information 

Department
DZ

 

Zakład Badań Procesów Surowcowych /  
Department of Primary Processes

BS

Dział Spraw Personalnych i Płac / 
HR&Payroll

DK

Zakład Symulacji Procesów Technologicznych / 
Department of Process Simulation 

BT

Dział Gospodarczy / Maintenance
DG

Zakład Technologii Wytwarzania i Aplikacji Wyrobów / 
Department of Manufacturing Technology  

and Application of Products
BW

Komórka Informatyczna / IT
DI

Komórki objęte Systemem Jakości /  
Units covered with certified Quality Assurance System 

1. ORGANIZATION STRUCTURE AND 
EMPLOYMENT 

a) Organization chart of the Institute  
– as of 31.12.2017

(Hierarchy-functional system; functional relations 
described in Organizational By-Laws exist between 
the second level of management and organization 
units)
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b) Komórki organizacyjne i ich 
zatrudnienie (stan na dzień 31.12.2017)

Lp. ■ 
Item Komórka organizacyjna ■ Org unit

Liczba  
zatrudnionych ■ 
No. of employees

1 BC – Zakład Chemii Analitycznej ■ Department of Analytical Chemistry 10

2 BE – Zakład Badań Materiałów dla Energetyki ■  
Department of Materials for Power Engineering 5

3 BL – Zakład Badań Właściwości i Struktury Materiałów ■  
Department of Investigations of Properties and Structure of Materials 15

4 BS – Zakład Badań Procesów Surowcowych ■  
Department of Primary Processes 15

5 BT – Zakład Symulacji Procesów Technologicznych ■  
Department of Process Simulation 8

6 BW – Zakład Technologii Wytwarzania i Aplikacji Wyrobów ■  
Department of Manufacturing Technology and Application of Products 7

7 DE – Pełnomocnik ds. Kontaktów Europejskich ■  
Proxy for EU relations 1

8 DF – Dział Księgowo-Finansowy ■ Finance and Accounting 6
9 DH – Służba BHP ■ H&S 1
10 DG – Dział Gospodarczy ■ Maintenance 17
11 DI – Komórka Informatyczna ■ IT 2
12 DK – Dział Spraw Personalnych i Płac ■ HR&Payroll 2
13 DN – Dyrektor Instytutu ■ Institute Director 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 5

RAZEM ■ TOTAL 98

c) Zmiany struktury organizacyjnej 
w ciągu roku obrotowego

W pierwszych trzech kwartałach roku 2017 struktura 
organizacyjna 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.

c) Changes in organization structure 
during the business year

In the first three quarters of 2017 the organization 
structure was as follows:
Institute Director 

– Józef Paduch, Prof. Dr. 
Deputy Director 

– Wojciech Szulc, Dr.Hab., Prof. at the Institute
Chief Accountant 

– Klaudia Pocwa, MSc.
Proxy for Personnel Development  

– Roman Kuziak, Prof. Dr. Hab.
Proxy for EU Relations 

– Adam Schwedler, Dr. Eng.
Proxy for Management Systems 

– Jerzy Wiedermann, Dr. Hab., Profssor  
   at the Institute

b) Organization units with employment 
data (as of 31.12.2017)
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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 hab. inż. Krzysztof Radwański, prof. nzw.
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

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
W dniu 14.09.2017 r. prof. dr hab. Józef Paduch zo-
stał odwołany ze stanowiska Dyrektora Instytutu, 
a na pełniącego obowiązki Dyrektora został powoła-
ny Zastępca Dyrektora dr hab. inż. Wojciech Szulc, 
prof. nzw. Spowodowało to następującą zmianę 
w wyżej przedstawionej strukturze organizacyjnej, 
która utrzymała się do końca 2017 roku:
P.O. Dyrektora Instytutu  
 – dr hab. inż. Wojciech Szulc, prof. nzw.
Pełnomocnik ds. Badań, Pełnomocnik ds. Ochrony 
Informacji Niejawnych  
 – prof. dr hab. Józef Paduch.

Research Departments  
Department Managers
BC –  Department of Analytical Chemistry 
 Grażyna Stankiewicz, Dr.
BE –  Department of Materials  
 for Power Engineering 
 Janusz Dobrzański, Dr. 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 Dept  
 Klaudia Pocwa, MSc.
DG –  Maintenance Dept.   
 Jacek Ciepliński, Eng.
DK –  HR and Payroll Dept.  
 Małgorzata Makola
DZ –  Management and Information Dept. 
 Elżbieta Lamch, MSc.

Other organization units
DI –   IT 
 Jacek Loska, Dr.
DH –  H&S  
 Krzysztof Podkowski, MSc.
DR – Legal Attorney  
 Grzegorz Gorczyński, Dr.
On September 14, 2017, Prof. Dr. Józef Paduch was 
recalled from the position of the Institute Director, 
and Deputy Director Wojciech Szulc, Dr. Hab., Prof. 
at the Institute was appointed Acting Director. This 
resulted in the following change in the above organi-
zation structure, which was retained till end of 2017.
Acting Institute Director 
 – Wojciech Szulc, Dr. Hab.,  
  Prof. at the Institute 
Proxy for Research, Proxy for Protection  
of Classified Information 
 – Józef Paduch, Prof. Dr. 
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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 31.12.2017 ■ 
Employment structure in the Institute as of 31.12.2017

d) Struktura zatrudnienia
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 
98 osób, w tym 92 osoby w pełnym wymiarze godzin 
i 6 osób w niepełnym wymiarze godzin. 

1 Pracownicy naukowi ■ Research workers 32
2 Pracownicy badawczo-techniczni ■ Research and technical employees 6
3 Pracownicy inżynieryjno-techniczni ■ Engineering and technical employees 22
4 Pracownicy administracyjno-ekonomiczni ■ Administrative employees and economists 22
5 Pracownicy obsługi ■ Maintenance 16

Razem ■ Total 98

Płynność kadry w ciągu roku obrotowego
 ■ liczba osób przyjętych  – 4 osoby
 ■ liczba osób zwolnionych  – 11 osób

Uzyskane przez pracowników Instytutu stopnie 
naukowe doktora habilitowanego w roku 2017

 ■ Krzysztof Radwański    – 26.09.2017
 ■ Adam Zieliński    – 26.09.2017

Awanse pracowników w 2017 r.
 ■ Valeriy Pidvysots`kyy – adiunkt od 1.04.2017  

(był asystentem)
 ■ Hanna Purzyńska – adiunkt od 1.04.2017  

(była asystentem)
 ■ Piotr Knapik – asystent od 1.07.2017  

(był specjalistą badawczo-technicznym).

d) Employment structure
Employment level as of 31.12.2017 was 98 persons, 
in that 92 full time employees and 6 part time em-
ployees. 

Personnel fluctuation in the business year 
 ■ admissions  – 4 persons
 ■ dismissals  – 11 persons

Degrees of “Doktor habilitowany” obtained by 
Institute’s employees in 2017

 ■ Krzysztof Radwański – 26.09.2017
 ■ Adam Zieliński  – 26.09.2017

Promotions of employees in 2017 
 ■ Valeriy Pidvysots`kyy – adjunct from 1.04.2017 

(former assistant)
 ■ Hanna Purzyńska – adjunct from 1.04.2017  

(former assistant)
 ■ Piotr Knapik – assistant from 1.07.2017  

(former – specialist, research and technical).
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3. RADA NAUKOWA
Rada Naukowa Instytutu Metalurgii Żelaza roz-
poczęła działalność w roku 2017 w składzie poda-
nym w poniższej tablicy. W związku ze zmianami 
wprowadzonymi przez ustawę z dnia 16 grudnia 
2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych 
oraz ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 202), kadencja Rady Naukowej uległa 
skróceniu do dnia 15 sierpnia 2017 r. Z tego powodu 
w dniu 21 czerwca 2017 r. przeprowadzono wybory 
do nowej Rady Naukowej na kadencję 2017-2021, 
działającej w oparciu o znowelizowaną ustawę. Skład 
Rady Naukowej Instytutu Metalurgii Żelaza kadencji 
2017-2021 podano w kolejnej tabeli.

Skład osobowy Rady Naukowej Instytutu Metalurgii Żelaza kadencji 2015-2019 (w roku 2017) ■  
Composition of the Scientific Council of the Institute for Ferrous Metallurgy, term of office 2015-2019 

(in 2017)

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.

Suchy Józef Akademia Górniczo-Hutnicza

11 dr inż. ■ Dr. Eng. Borecki Mariusz 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

15 dr inż. ■ Dr. Eng. Marcisz Jarosław Instytut Metalurgii Żelaza

16 dr inż. ■ Dr. Eng. Mazur Artur Instytut Metalurgii Żelaza

3. SCIENTIFIC COUNCIL
The Scientific Council of Instytut Metalurgii Żelaza, 
started its activities in 2017 in the composition pre-
sented in a table below. In view of the changes intro-
duced by Act of December 16, 2016, on change to 
the Act on Research Institutes and the Act – Geologi-
cal and Mining Law (Journal of Laws of 2017, Item 
202), the term of office was shortened till August 15, 
2017. In view of that, elections to the new Scientific 
Council, acting pursuant to the amended Act, for the 
term of office 2017-2021 were held on June 21, 2017. 
The composition of the Scientific Council of Instytut 
Metalurgii Żelaza for the term 2017-2021 is present-
ed in subsequent table.
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Skład prezydium Rady Naukowej kadencji 2015-2019 ■  
Presiding Board of the Scientific Council, term of office 2015-2019

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

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej 
Przewodniczący Zespołu ds. Programowania i Oceny  
Działalności Naukowo-Badawczej ■ 
Vice-Chairman of the Scientific Council 
Chairman of the Group for Programme and Assessment  
of Scientific and Research Activity

dr inż. ■ Dr. Eng.  
Władysław Zalecki 

Przewodniczący Zespołu ds. Organizacyjno-Finansowych ■ 
Chairman of Organization and Finance Group
od 20.10.2016, zastępując dr hab. inż. Wojciecha Szulca, który objął sta-
nowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu ■ from 20.10.2016 replacement for 
Dr. Hab. Eng. Wojciech Szulc, who was appointed Deputy Director of the 
Institute

dr inż. ■ Dr. Eng.  
Jarosław Marcisz

Sekretarz Rady Naukowej ■  
Secretary of the Scientific Council

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
17 dr hab. inż. prof. nzw. 

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

Niesler Marian Instytut Metalurgii Żelaza w wyniku wyborów w dniu 
26.05.2015 ■  
elected on 26.05.2015

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

Radwański Krzysztof Instytut Metalurgii Żelaza w wyniku wyborów w dniu 
26.05.2015 ■  
elected on 26.05.2015

19 dr inż. ■ Dr. Eng. Spiewok Waldemar Instytut Metalurgii Żelaza

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

Woźniak Dariusz 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 
z-ca dyrektora Instytutu ds. 
Naukowych (do 30.06.2016), 
dyrektor Instytutu (od 
1.07.2016) ■ 
Deputy Director for Scientific 
Affairs (until 30.06.2016), 
Institute Director (from 
1.07.2016)

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 
z-ca dyrektora Instytutu
(od 7.07.2016) ■
Deputy Director (from 
7.07.2016)

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
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Skład osobowy Rady Naukowej Instytutu Metalurgii Żelaza kadencji 2017-2021 (w roku 2017) ■  
Composition of the Scientific Council of the Institute for Ferrous Metallurgy, term of office 2017-2021 

(in 2017)

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 prof. dr hab. inż. ■ 
Prof. Dr. Hab. Eng. Cholewa Mirosław ICiBM Oddział Materiałów 

Ogniotrwałych

powołanie przez ministra  
nadzorującego w dniu 2.08.2017 
■ Appointment by the supervising 
Minister – on 2.08.2017

2
dr hab. inż., prof. 
nzw. ■ Dr. Hab. Eng., 
Prof. at the Institute

Dobrzański Janusz Instytut Metalurgii Żelaza  
im. Stanisława Staszica w wyniku wyborów w dniu 

21.06.2017 ■  
elected on 21.06.2017 

3 prof. dr hab. inż. ■ 
Prof. Dr. Hab. Eng. Garbarz Bogdan Instytut Metalurgii Żelaza  

im. Stanisława Staszica

4 mgr inż. ■  
MSc. Eng. Górniak Zenon Huta Łabędy S.A. powołanie przez ministra  

nadzorującego w dniu 2.08.2017 
■ Appointment by the supervising 
Minister – on 2.08.20175 mgr ■ MSc. Kempa Marek ArcelorMittal Warszawa  

Sp. z o.o.

6 dr inż. ■ Dr. Eng. Kubecki Michał Instytut Metalurgii Żelaza  
im. Stanisława Staszica w wyniku wyborów w dniu 

21.06.2017 ■  
elected on 21.06.20177 prof. dr hab. ■  

Prof. Dr. Hab. Kuziak Roman Instytut Metalurgii Żelaza  
im. Stanisława Staszica

8 dr hab. inż. ■  
Dr. Hab. Eng. Łabaj Jerzy Politechnika Śląska

powołanie przez ministra  
nadzorującego w dniu 2.08.2017 
■ Appointment by the supervising 
Minister – on 2.08.2017

9 dr inż. ■ Dr. Eng. Malec Małgorzata KOMAG

10 prof. dr hab. inż. ■ 
Prof. Dr. Hab. Eng. Malinowski Zbigniew

Akademia Górniczo- 
Hutnicza im. Stanisława 
Staszica

11 dr inż. ■ Dr. Eng. Mazur Artur Instytut Metalurgii Żelaza  
im. Stanisława Staszica

w wyniku wyborów w dniu 
21.06.2017 ■  
elected on 21.06.2017

12 mgr ■ MSc. Motyka Mirosław ArcelorMittal

powołanie przez ministra  
nadzorującego w dniu 2.08.2017 
■ Appointment by the supervising 
Minister – on 2.08.2017

13
dr hab. inż., prof. 
nzw. ■ Dr. Hab. Eng., 
Prof. at the Institute

Niesler Marian Instytut Metalurgii Żelaza  
im. Stanisława Staszica w wyniku wyborów w dniu 

21.06.2017 ■  
elected on 21.06.2017 14

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

Radwański Krzysztof Instytut Metalurgii Żelaza  
im. Stanisława Staszica

15 mgr inż ■  
MSc. Eng. Siemieniec Janusz Alchemia S.A.

powołanie przez ministra  
nadzorującego w dniu 2.08.2017 
■ Appointment by the supervising 
Minister – on 2.08.2017

16 dr hab. inż. ■  
Dr. Hab. Eng. Skowronek Jan Instytut Ekologii Terenów 

Uprzemysłowionych

powołanie przez ministra  
nadzorującego w dniu 2.08.2017 
■ Appointment by the supervising 
Minister – on 2.08.2017
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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

dr hab. inż. ■  
Dr. Hab. Eng. Stępień Jerzy Instytut Metalurgii Żelaza  

im. Stanisława Staszica

w wyniku wyborów w dniu 
21.06.2017 r., do dn. 31.12.2017 
wygaśnięcie członkostwa – przej-
ście na emeryturę ■  
elected on June 21, 2017,  
until 31.12.2017 – expiry of Mem-
bership as a result of retirement

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

Zieliński Adam Instytut Metalurgii Żelaza im. 
Stanisława Staszica

z mocy art. 30, ust. 3 ustawy o in-
stytutach badawczych ■ Member-
ship pursuant to Art. 30 Clause 5 of 
the Act on Research Institutes

18 mgr inż. ■  
MSc. Eng. Ślęzak Tomasz ArcelorMittal Poland S.A. powołanie przez ministra  

nadzorującego w dniu 2.08.2017 
■ Appointment by the supervising 
Minister – on 2.08.201719 prof. dr hab. inż. ■ 

Prof. Dr. Hab. Eng. Telejko Tadeusz Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica

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

Woźniak Dariusz Instytut Metalurgii Żelaza  
im. Stanisława Staszica

w wyniku wyborów w dniu 
21.06.2017 ■  
elected on 21.06.2017 21 dr inż. ■ Dr. Eng. Zalecki Władysław Instytut Metalurgii Żelaza  

im. Stanisława Staszica

22 dr inż. ■ Dr. Eng. Żak Artur Instytut Metalurgii Żelaza  
im. Stanisława Staszica

prof. dr hab. ■  
Prof. Dr. Hab. Paduch Józef

Dyrektor Instytutu  
(od 1.07.2016 do 14.09.2017) 
■ Institute Director (from 
1.07.2016 till 14.09.2017)

do dnia 14.09.2017 członkostwo 
na zasadach określonych w art. 30, 
ust. 5 ustawy o instytutach badaw-
czych ■ Until 14.09.2017 Mem-
bership Pursuant to Art. 30 Clause 
5 of the Act on Research Institutes

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

Szulc Wojciech
P.O. Dyrektora Instytutu Meta-
lurgii Żelaza ■  
Acting Director of Instytut 
Metalurgii Żelaza

z mocy art. 30, ust. 3 ustawy o in-
stytutach badawczych ■ Member-
ship pursuant to Art. 30 Clause 5 of 
the Act on Research Institutes

Skład prezydium Rady Naukowej kadencji 2017-2021 ■  
Presiding Board of the Scientific Council, term of office 2017-2021

prof. dr hab. inż. ■ Prof. Dr. Hab. Eng.  
Zbigniew Malinowski

Przewodniczący Rady Naukowej ■ 
Chairman of the Scientific Council

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

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej ■ 
Vice-Chairman of the Scientific Council

prof. dr hab. inż. ■ Prof. Dr. Hab. Eng.  
Tadeusz Telejko

Przewodniczący Zespołu ds. Rozwoju Kadry ■ 
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 inż. ■ Dr. Eng.  
Władysław Zalecki 

Przewodniczący Zespołu ds. Organizacyjno-Finansowych ■ 
Chairman of Organization and Finance Group

dr inż. ■ Dr. Eng.  
Artur Mazur

Sekretarz Rady Naukowej ■  
Secretary of the Scientific Council 



INSTYTUT  METALURGII  ŻELAZA  IM.  STANISŁAWA  STASZICA
SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  ZA  ROK 2017  n  ANNUAL  REPORT  2017

14

W roku 2017 odbyły się 2 posiedzenia Rady Nauko-
wej kadencji 2015-2019 oraz 2 posiedzenia Rady Na-
ukowej kadencji 2017-2021. 
Prezydium Rady Naukowej, w porozumieniu z Dy-
rektorem Instytutu, ustalało terminy i przygotowy-
wało programy posiedzeń Rady. Zgodnie z regula-
minem Rady Naukowej prezydium we współpracy 
z odpowiednimi merytorycznie Zespołami roboczy-
mi opracowywało propozycje uchwał na posiedzenia 
Rady. 
Poszczególne Zespoły robocze Rady Naukowej, 
zgodnie z regulaminem Rady i przyjętym na rok 2017 
planem pracy, opracowały analizy i przygotowały 
teksty opinii w odniesieniu do następujących tema-
tów i zadań: 

Zespół ds. Rozwoju Kadry: przewodniczący w ka-
dencji 2015-2019 – prof. dr hab. inż. Zbigniew 
Malinowski, przewodniczący w kadencji 2017-
2021 – prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko 

 – oceny i propozycje opinii w sprawie kandydatów 
na stanowiska naukowe i badawczo-techniczne 
oraz na stanowiska kierownicze pracowników  
Instytutu 

 – propozycja opinii dotycząca wystąpienia o stypen-
dium naukowe

 – propozycja „Regulaminu okresowej oceny dorob-
ku naukowego i technicznego pracowników na-
ukowych i badawczo-technicznych”.

Zespół ds. Programowania i Oceny Działalności 
Naukowo Badawczej: przewodniczący w kadencji 
2015-2019 i w kadencji 2017-2021 – dr hab. inż. 
Janusz Dobrzański, prof. nzw.

 – analiza i propozycja opinii w sprawie rocznego 
sprawozdania Dyrektora Instytutu z wykonania 
zadań w roku 2016 

 – analiza i propozycja opinii w sprawie tematyki 
prac i zakresu badań planowanych do finansowania 
z dotacji statutowej na rok 2018. 

Zespół ds. Organizacyjno-Finansowych: przewod- 
niczący w kadencji 2015-2019 i w kadencji 2017-
2021 – dr inż. Władysław Zalecki 

 – analiza i propozycja opinii w sprawie sprawozda-
nia finansowego Instytutu za rok 2016 

 – analiza i propozycja opinii w sprawie zmian w Sta-
tucie Instytutu i w Regulaminie Rady Naukowej 

 –  analiza i propozycja opinii w sprawie planu finan-
sowego Instytutu na rok 2018. 

Two meetings of the Scientific Council, term of office 
2015 – 2019 as well as two meetings of the Scientific 
Council, term of office 2017-2021 were held.
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 line with the Regulations of the Sci-
entific 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 2017, have developed analyses and 
prepared opinions on the following themes and tasks: 

Group for Personnel Development: Chairman 
during the term of office 2015-2019 – Prof. Dr. 
Hab. Eng. Zbigniew Malinowski, Chairman dur-
ing the term of office 2017-2021 – Prof. Dr. Hab. 
Eng. Tadeusz Telejko

 – assessment and proposal of opinions on personnel 
applications concerning scientific, research and 
technical as well as managerial positions in the 
Institute

 – proposal of opinions on motion concerning scien-
tific scholarships

 – proposal of “Regulations concerning periodical 
assessment of scientific and technical accomplish-
ments of research as well as research and technical 
employees”.

Group for Programme and Assessment of Scien-
tific and Research Activity: Chairman during the 
terms of office 2015-2019 and 2017-2021 – Prof. 
Dr. Hab. Eng. Janusz Dobrzański, prof. at the In-
stitut

 – analysis and proposal of the opinion on annual 
report of the Institute Director on completion of 
tasks in 2016 

 – analysis and proposal of the opinion on themes and 
scope research planned to be financed with statuto-
ry subsidy for 2018,

Group for Organization and Finance: Chairman 
– Chairman during the terms of office 2015-2019 
and 2017-2021 Władysław Zalecki, Dr. Eng.

 – analysis and proposal of the opinion on financial 
statement of the Institute for the year of 2016

 – analysis and proposal of the opinion on amend-
ments to the Statute and Regulations of the Scien-
tific Council 

 – analysis and proposal of the opinion on financial 
plan of the Institute for 2018. 
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Komisja ds. Przewodów Doktorskich: przewodni-
czący – prof. dr hab. Roman Kuziak 

 – przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia 
Radzie wzoru dyplomu doktorskiego

 – przygotowanie otwarcia oraz harmonogramu i pro-
cedury realizacji czterech przewodów doktorskich. 

Group for Doctoral Programmes: Chairman – 
Prof. Roman Kuziak 

 – Preparation and submission for approval of the 
Council of the template of doctoral diploma

 – Preparation of launch as well as schedule and pro-
cedure of execution of four doctoral programmes. 

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, a także wdrażanie nowych i ulepszonych 
technologii hutniczych w zakresie:

 – procesów surowcowych, obejmujących produk-
cję surówki, stali i żelazostopów

 – procesów ciągłego i konwencjonalnego odlewa-
nia stali

 – procesów kształtowania plastycznego na gorąco 
wyrobów hutniczych (walcowania wyrobów dłu-
gich i płaskich, kucia matrycowego i swobodnego)

 – procesów przeróbki plastycznej na zimno

4. INFORMATION ON THE 
INSTITUTE’S ACTIVITY 

In line with the Statute of the Institute, its fundamen-
tal activities include:

 ■ Conducting scientific research and development 
works

 ■ Adjustment 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 completed by the Institute cover the fol-
lowing areas:

 ■ Development and improvement of steel and con-
struction alloys; developing chemical composition 
and designing internal structure of material from 
the point of view of the required properties of pro-
duct 

 ■ Development and implementation of new product 
ranges and improvement of quality of the manufac-
tured semi-products and steel products

 ■ Development of technology of advanced proces-
sing and manners of products’ properties adjust-
ment to the requirements of consumers 

 ■ Investigation of technological processes including 
research carried out by means of advanced me-
thods 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, closed-die and open-die forging)

 – cold working
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 – procesów obróbki cieplnej (w tym obróbki bez-
pośrednio z ciepła przeróbki plastycznej na go-
rąco) i procesów wykańczania wyrobów stalo-
wych.

 ■ opracowywanie i wdrażanie technologii utylizacji 
odpadów, oczyszczania ścieków, odpylania gazów 
odciągowych, recyklingu pyłów i szlamów w za-
kładach hutniczych.

a) Realizowane w powyższym zakresie projekty 
B+R zestawiono w Załączniku nr 1 w punktach 
1A, 1B oraz w punktach 2-5 w podziale na 
poszczególne źródła finansowania.
Sukcesywnie rośnie liczba projektów zlecanych bez-
pośrednio przez przedsiębiorstwa (zestawienie 1A), 
w tym także przez przedsiębiorstwa posiadające sie-
dzibę za granicą kraju. Ponadto w 2017 roku wyod-
rębniono nową grupę projektów (zestawienie 1B), 
zleconych przez przedsiębiorstwa, które realizują 
przedsięwzięcia dofinansowane z funduszy unijnych, 
w ramach programu PO IR, programu sektorowego 
InnoStal, programu Regionalne Agendy Badawcze 
itp. Instytut współpracował z tymi przedsiębiorca-
mi na etapie opracowania programu przedsięwzięć 
i obecnie jest wykonawcą zadań badawczych, któ-
rych realizacja będzie kontynuowana w okresie kilku 
następnych lat. 

b) Złożone i zaakceptowane wnioski 
o dofinansowanie w roku 2017

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  
research offer during preparation of applications for pro-
jects completed by large enterprises of Alchemia S.A. *)

pozytywna ■ 
positive

2

POIR 1.1.2 Linie 
pilotażowe ■ Operatio-
nal Programme Smart 
Development.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 appli-
cation for projects completed by Huta Bankowa Sp. z o.o. *)

pozytywna ■ 
positive

3

Program Sektorowy 
INNOSTAL ■ Sectoral 
Programme INNO-
STAL

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 
applications for projects completed by steel sector enter-
prises: ArcelorMittal Poland S.A., Celsa Huta Ostrowiec  
Sp. z o.o., CMC Poland Sp. z o.o., Cognor S.A. *)

pozytywna ■ 
positive

 – heat treatment of steel products (including direct 
treatment using the heat of hot working) and fin-
ishing of steel products.

 ■ Development and implementation of the technolo-
gies of: waste recycling, sewage treatment, dedu-
sting of waste gases, recycling of dusts and sludge 
in steel plants.

a) R&D projects completed in the above scope 
are presented in the Enclosure no. 1., Items 1A, 
1B and 2-5, with breakdown depending on the 
source of financing.
Number of projects directly ordered by enterprises 
is gradually increasing (listing lA), including also 
by enterprises with registered office abroad. Addi-
tionally, in 2017, new group of projects (1B listing), 
ordered by enterprises that implement projects subsi-
dized with EU funds, under Operational Programme 
Intelligent Development Intelligent Development., 
sectoral programme InnoSteel, Regional Research 
Agendas programme, etc. Institute cooperated with 
these entrepreneurs at the stage of development of 
the programme of undertakings and at present exe-
cutes research tasks, the completion of which will be 
continued during the following years. 

b) Applications for funding submitted 
and approved in 2017
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Lp.  
■ 

Item
Fundusze ■ Funds Tytuł projektu ■ Project title

Wynik oceny 
■ Result of  
assessment

4
Research Fund for Coal 
and Steel ■ Research 
Fund for Coal and Steel

Development of innovative diffusion coatings for advanced 
steels for firing of opportunity

negatywna ■ 
negative

5
Research Fund for Coal 
and Steel ■ Research 
Fund for Coal and Steel

System szybkiej symulacji procesu walcowania wyrobów 
długich ■ Fast simulation tool for long product rolling pozytywna ■ 

positive

6
Research Fund for Coal 
and Steel ■ Research 
Fund for Coal and Steel

Podwyższenie właściwości eksploatacyjnych walców 
przez zastosowanie innowacyjnej strategii chłodzenia, 
skorelowanej z procesem walcowania na gorąco wyrobów 
długich ■ Improvement of roll performance through an in-
novative, process depending cooling strategy for hot rol-
ling of long products

negatywna ■ 
negative

7

POIR.04.01.04 Projekty 
aplikacyjne ■ Operatio-
nal Programme Smart 
Development.04.01.04 
Application projects

Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera 
obserwacyjno-obronnego (LOOK) ze stali nanostruktural-
nych ultrawytrzymałych*) ■ Development of the technolo-
gy of manufacturing light  observation and defense conta-
iner (LOOK) of nanostructural ultra strong steels*)

pozytywna ■ 
positive

8
TECHMATSTRATEG 
■  
TECHMATSTRATEG

Energooszczędna technologia obróbki cieplno-plastycz-
nej odkuwek z wykorzystaniem ciepła kucia*) ■ Energy- 
efficient technology of thermomechanical treatment of for-
gings by means of the heat of forging*)

pozytywna ■ 
positive

9
TECHMATSTRATEG 
■  
TECHMATSTRATEG

Materiały o strukturze nanokrystalicznej i amorficznej 
do konstrukcji wkładek kumulacyjnych do zastosowania 
w przemyśle wydobywczym*) ■ Materials of nano-crystal-
line and amorphous structure for construction of conical 
liners to be used in mining industry*)

pozytywna ■ 
positive

10 BEETHOVEN ■ 
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 impact on mechanical properties and 
phenomena occurring at elevated temperature

pozytywna ■ 
positive

11 OPUS ■ OPUS

Hybrydowo wspomagana metodyka przewidywania wła-
sności mikrostrukturalnych stali odkształcalnej w warun-
kach współistnienia fazy ciekłej i stałej ■ Hybrid-suppor-
ted methodology of predicting microstructural properties 
of steel deformed in the conditions of co-existence of liquid 
and solid phase

negatywna ■ 
negative

12

POIR. 
04.01.02-00-0111/17 ■ 
POIR. 
04.01.02-00-0111/17

BIOGLASS – Opracowanie i walidacja technologii wy-
twarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowa-
nego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych ■ 
BIOGLASS – Development and validation of the technolo-
gy of manufacturing glass of  biocidal properties dedicated 
to architectural and greenhouse applications  

pozytywna ■ 
positive
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Lp.  
■ 

Item
Fundusze ■ Funds Tytuł projektu ■ Project title

Wynik oceny 
■ Result of  
assessment

13

INNOSTAL 1.2 – 
Konkurs 7/1.2/2017 ■ 
INNOSTAL 1.2 – com-
petition 7/1.2/2017

Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojo-
wych niezbędnych do realizacji projektu pod roboczą na-
zwą Opracowanie technologii pokrywania blach cienkich 
innowacyjnymi powłokami na bazie cynku z dodatkiem 
Al i Mg o podwyższonych własnościach antykorozyjnych 
w porównaniu do standardowych powłok cynkowych 
(DAR-Stal) ■ Execution of industrial tests and develop-
ment works required in completion of the project (working 
title) „Development of  the technology of sheets coating 
with innovative Zn-Mg-Al based coatings of elevated anti-
-corrosion properties as compared to standard zinc coatings 
(DAR-Stal)

w trakcie 
oceny ■ 

Assesment in 
progress

14

POIR 1.1.1 – konkurs 
6/1.1.1/2017 ■ POIR 
1.1.1 – competition 
6/1.1.1/2017

Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w projekcie: 
Innowacyjne wielkogabarytowe klasy stalowych rur bez 
szwu spełniające kryteria wielu norm wykonawczych i spe-
cyfikacji technicznej (Alchemia S.A.) ■ Execution of R&D 
works in the project: Innovative  large-dimension classes 
of steel seamless tubes meeting criteria of numerous execu-
tion standards and technical specification (Alchemia S.A.)

w trakcie 
oceny ■ 

Assesment in 
progress

15

POIR 1.1.1 – konkurs 
6/1.1.1/2017 ■ POIR 
1.1.1 – competition 
6/1.1.1/2017

Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w projekcie: Po-
prawa jakości i uzysku spieku wielkopiecowego oraz warun-
ków pracy poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii 
zwiększającej powierzchnię roboczą taśmy spiekalniczej 
(ArcelorMittal Poland) ■ Execution of R&D works in the 
project: Improvement in quality and yield of bf sinter and 
working conditions by implementation of innovative tech-
nology improving working surface of sinterbelt (Arcelor 
Mittal Poland)

w trakcie 
oceny ■ 

Assesment in 
progress

16

POIR 1.1.1 – konkurs 
6/1.1.1/2017 ■ POIR 
1.1.1 – competition 
6/1.1.1/2017

Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w projekcie: 
Opracowanie i demonstracja innowacyjnej dwuetapowej 
technologii oczyszczania gazu wielkopiecowego spełnia-
jącej wymagania technologiczne do jego dalszego energe-
tycznego zagospodarowania wraz ze zwiększeniem stop-
nia ponownego wykorzystania wytworzonych odpadów  
(ArcelorMittal Poland) ■ Execution of R&D works in the 
project: Development and demonstration of innovative 
two-stage technology of purification of blast furnace gas 
meeting technological criteria for its further application in 
energy generation along with improvement of  the degree 
of  re-utilization of generated waste  (ArcelorMittal Poland)

w trakcie 
oceny ■ 

Assesment in 
progress

17

POIR 1.1.1 – konkurs 
6/1.1.1/2017 ■ Ope-
rational Programme 
Smart Development 
1.1.1 – competition 
6/1.1.1/2017

Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w projekcie: In-
nowacyjne rury ze stali bainitycznej z efektem TRIP prze-
znaczone na wysokowytrzymałe wyroby dla przemysłu 
wydobywczego o podwyższonych właściwościach użytko-
wych (Alchemia S.A.) ■ Execution of R&D works in the 
project: Innovative tubes of bainitic steel with TRIP effect 
to be used for high-strength products for mining industry of 
improved functional properties (Alchemia S.A.)

w trakcie 
oceny ■ 

Assesment in 
progress
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Lp.  
■ 

Item
Fundusze ■ Funds Tytuł projektu ■ Project title

Wynik oceny 
■ Result of  
assessment

18

POIR 1.1.1 – konkurs 
6/1.1.1/2017 ■ Ope-
rational Programme 
Smart Development 
1.1.1 – competition 
6/1.1.1/2017

Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w projekcie:  
Interoperacyjne szyny kolejowe o standardowych i pod-
wyższonych właściwościach eksploatacyjnych przezna-
czone do budowy linii kolejowych dużych i konwencjo-
nalnych prędkości, charakteryzujące się bardzo dobrą 
płaskością powierzchni tocznej i zwiększonymi wskaźni-
kami bezpieczeństwa wynikającymi z niskiego poziomu 
magnetyzmu szczątkowego (ArcelorMittal Poland) ■ Exe-
cution of R&D works in the project: Interoperational train 
rails of standard and improved operational parameters to 
be used for construction of high and conventional speeds 
lines, characterized with very good flatness of rolling surfa-
ce and improved safety ratios stemming from low residual 
magnetism (ArcelorMittal Poland)

w trakcie 
oceny ■ 

Assesment in 
progress

19

POIR 1.1.1 – konkurs 
6/1.1.1/2017 ■  
Operational Programme 
Smart Development 
1.1.1 – competition 
6/1.1.1/2017

Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w projekcie: 
Demonstracyjna technologia oczyszczania spalin z taśmy 
spiekalniczej DL-2 ArcelorMittal Poland S.A. Oddział 
w Dąbrowie Górniczej spełniająca wymagania najlepszych 
dostępnych technik BAT w odniesieniu do produkcji żelaza 
i stali (ArcelorMittal Poland) ■ Execution of R&D works 
in the project ”Demonstrative technology of purification of 
exhaust gas from sinter belt DL-2 of ArcelorMittal Poland 
SA Unit in Dąbrowa Górnicza, meeting requirements of 
BAT in reference to iron and steel production (ArcelorMit-
tal Poland)

pozytywna ■ 
positive

20
POIR 2.3.3 ■ Operatio-
nal Programme Smart 
Development 2.3.3

Wykonanie prac badawczo-rozwojowych polegających 
na opracowaniu nowej technologii przetwarzania odpa-
dów metalonośnych występujących w zagregowanych 
strukturach niehomogenicznych (Zakład Przerobu Złomu  
ZŁOMEX) ■ Execution of R&D works consisting in de-
velopment of new technology of processing metaliferro-
us waste present in aggregated inhomogeneous structures  
(Zakład Przerobu Złomu ZŁOMEX)

w trakcie 
oceny ■ 

Assesment in 
progress

*) Wnioski złożone w 2016 r. zaakceptowane w 2017 r. ■ Applications submitted in 2016 and approved in 2017

4.2. Adaptation of the results of scientific 
research and development works 
to practical needs

Vast majority of scientific research and development 
works completed 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 said works, 
apart from fundamental research and laboratory tests, 
covers works on adjustment of the results of research 
obtained in the laboratory to practical needs. This also 

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 w harmonogramie tych prac 
obok badań podstawowych i prób laboratoryjnych 
wykonywane są prace nad przystosowaniem uzyska-
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nych wyników badań dla potrzeb praktyki. Dotyczy 
to również prac finansowanych przez MNiSW w ra-
mach dotacji statutowej, z których większość służy 
przygotowaniu projektów aplikacyjnych i obejmuje 
badania wstępne i rozpoznawcze w zakresie możli-
wości zastosowania wyników w przemyśle. Na po-
trzeby przystosowania wyników prac B+R do prze-
mysłowego 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 obróbkę cieplną

 ■ 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 naprę-
żenia, z rejestracją on-line wszystkich parametrów 
w czasie do kilkunastu lat. System pozwala na sy-
mulację przebiegu naturalnego zużycia materiałów 
eksploatowanych w urządzeniach ciśnieniowych blo-
ków energetycznych (elektrowni i elektrociepłowni). 
Badania te pozwalają na dopuszczenie do eksploata-
cji nowych lub już częściowo wyeksploatowanych 
urządzeń do dalszej pracy. 

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 technolo-
gie produkcji są z reguły jednostkowe, przystoso-
wane do potrzeb określonego zleceniodawcy oraz 
obwarowane przez niego zastrzeżeniem o poufności 
i nie mogą być przedmiotem wielokrotnego wdroże-
nia u innych podmiotów. Instytut generalnie nie opra-
cowuje „technologii na półkę”, które oczekiwałyby 

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 innovati-
ve 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 power 
units (power plants, heat and power plants). These 
tests facilitate acceptance of use of new or partly ex-
ploited devices for further operations.

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 individual, adjusted to the needs of specific 
Ordering Party or with restriction of confidentiality 
and implementation thereof cannot be repeated by 
other entities. In general, the Institute does not de-
velop technologies to be placed “on the shelf” that 
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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 
2017 wynalazków, których właścicielem lub współ-
właścicielem jest Instytut Metalurgii Żelaza. 

Wynalazki:

Lp.  
■ 

Item
Tytuł ■ Title Numer ■ 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 obróbki szlamów poszlifierskich ■ Method of post-grinding sludges 
processing 206639

4

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

207235

5 Zasypka do krystalizatorów ■ Mould powder 207950

6 Sposób nawęglania kąpieli metalowej ■ Method of metal bath carburizing 211387

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

8 Walcarka uniwersalna czterowalcowa ■ Universal four-high mill 218696

9 Stal bainityczno-austenityczna i sposób wytwarzania z tej stali blach ■ Baini-
tic-austenitic steel and methods of plates manufacturing of the said steel 218480

10 Sposób obróbki cieplnej stali bainityczno-austenitycznej ■ Heat treatment  
methods of bainitic-austenitic steel 219414

11 Kształtka kierunkowa ■ Directional profile brick 219469

would await potential customer and were the subject 
of trade by specialist technology transfer centers. 
Only the reference 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 patterns
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 2017, the owner, or co-owner 
of which is Instytut Metalurgii Żelaza.

Inventions:
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Lp.  
■ 

Item
Tytuł ■ Title Numer ■ Number

12 Sposób kształtowania metalowych korpusów silników rakietowych ■  
The manner of forming of metal bodies of rocket engines 221073

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

14 Stal ultrawytrzymała umacniana wydzieleniowo ■  
Ultra-high strength precipitation hardened steel 223219

15
Sposób krótkotrwałej obróbki cieplnej elementów ze stali umacnianej wydzie-
leniowo ■ The manner of short-time heat treatment of precipitation hardened 
steel

224216

16
Sposób obróbki cieplnej wyrobów z ultrawytrzymałej stali średniostopowej ■ 
The manner of heat treatment of products of ultra-high strength medium-alloy 
steel

225825

17
Sposób walcowania wyrobów o profilu prostokątnym i walcarka do walcowa-
nia wyrobów o profilu prostokątnym ■ The manner of rolling of products of 
rectangular profile and mill for rolling of products of rectangular profile

226504

18 Sposób wytwarzania drobnoziarnistej struktury w odlewach ze stopu AlNiCo 
■ The manner  of forming fine-grained structure in AlNiCo alloy castings 228029

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 obróbki cieplnomagnetycznej i cieplnej odlewów ze stopu AlNiCo 
■ The manner  of thermomagnetic and heat treatment of  AlNiCo alloy 
castings

P.415567

2 Sposób wytwarzania taśmy z odpadowej blachy stalowej ■ The manner  of 
manufacturing strip of waste steel sheet P.415524

3 Stal wielofazowa, zwłaszcza do produkcji szyn normalnotorowych ■  
Multi- phase steel, especially for production of normal gauge rails P.417742

4 Sposób wytwarzania wyrobów stalowych o strukturze mikrolamelarnej ■ 
The method of manufacturing steel products of microlamellar structure P.419214

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

6 Technologia wytwarzania stali bezpośrednio z rudy żelaza ■ Technology 
of steel manufacturing directly from iron ore P.421666

7 Sposób wytwarzania stali z renem ■ Method of manufacturing of steel 
with rhenium P.422261

8 Sposób odwęglania stali ■ Method of steel decarburization P.422666
9 Sposób odwęglania stali ■ Method of steel decarburization P.422668

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

Domestic applications
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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 ba-
dawczo-rozwojowych, finansowanych ze środków 
budżetowych krajowych i zagranicznych oraz przez 
przedsiębiorców (prace B0), wykonuje szereg prac 
ekspertyzowych na bezpośrednie zlecenia przedsię-
biorców lub instytucji (prace N0). Prace te obejmują:

 ■ badanie składu chemicznego, właściwości i struk-
tury materiałów, wykonywanie ekspertyz mate-
riałowych, w tym: badań wyrobów na zgodność 
z normami oraz analiz wad wyrobów stalowych 

 ■ diagnostyczne badania materiałowe części ci-
śnieniowej urządzeń energetycznych pracujących 
w warunkach pełzania w celu dopuszczenia do 
dalszej eksploatacji

 ■ doradztwo naukowe w zakresie metodyki badań, 
w tym szczególnie badań materiałowych oraz ana-
lizy i interpretacji wyników badań

 ■ doradztwo techniczne w zakresie doboru urządzeń 
i agregatów dla potrzeb przemysłu hutniczego 
i przetwórstwa

 ■ doradztwo techniczne w zakresie doboru stali 
(i częściowo innych materiałów) do różnych zasto-
sowań użytkowych 

 ■ doradztwo gospodarcze w zakresie: oceny stanu 
i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techni-
ki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują 
wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz 
w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć 
światowej nauki i techniki.

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

International applications:

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 pro-
jects, co-financed from domestic and foreign state 
budgets as well as by enterprises (B0), the Institute 
renders wide range of expert services directly in fa-
vour of enterprises or institutions (N0). These works 
include:

 ■ Examination of chemical composition, properties 
and structure of materials, expert assessments of 
materials, including: tests of products for their 
compliance with standards and analyses of steel 
products’ defects

 ■ Diagnostic material tests of pressure parts of po-
wer engineering equipment operating in creep con-
ditions for the purpose of permitting their further 
operations 

 ■ Scientific consultancy in scope of research metho-
dology, in particular material tests and analysis and 
interpretation of tests results 

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

 ■ Technical consultancy in scope of selection of ste-
el (and to some extent other materials) for various 
practical applications 

 ■ Business consultancy including: assessment of the 
condition and development of particular fields of 
science and technology as well as sectors of eco-
nomy 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 1C. 
The last two items cover several hundred minor ex-
pert opinion and analyses.
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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, badań materiałowych i analiz tech-
nicznych 

 ■ sprzedaż wyrobów gotowych w postaci wzorców 
chemicznych, specjalistycznych wytopów stali 
i stopów oraz preparatów do defektoskopii magne-
tyczno-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 wartościowych

 ■ rozliczenia nieściągalnych należności z tytułu 
działalności innej niż podstawowa

 ■ rozliczenia odsetkowe z tytułu działalności innej 
niż podstawowa

 ■ rozliczenia odsetkowe od zobowiązań podatkowych
 ■ 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 finan-
sowe pozyskiwane od bezpośrednich zleceniodaw-
ców (przedsiębiorców) na realizację prac w obszarze 
analiz, opinii i ekspertyz oraz ze sprzedaży wyrobów 
gotowych w postaci wzorców chemicznych, specja-
listycznych wytopów stali i stopów. Ważniejsze pro-
jekty przedstawiono w Załączniku nr 1 punkt 1C.
Z uwagi na nadmiar powierzchni biurowej i labora-
toryjnej, co wynika z uwarunkowań historycznych, 
Instytut wynajmuje część pomieszczeń, w oparciu 
o zasady rynkowe. Informacja o dostępnych po-
mieszczeniach do wynajęcia przekazywana jest do 
publicznej wiadomości w formie ogłoszenia o prze-
targu nieograniczonym na wynajem pomieszczeń 

4.5. Activity separated from financial  
and accounting perspective

The activities other than fundamental activity con-
ducted 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 ana-
lyses

 ■ Sales of finished products in form of chemical 
standards, steel melts 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 fundamental activity 
 ■ Settlement of interest on tax liabilities
 ■ Settlement of forex differences on activity other 

than fundamental activity, resulting from transac-
tions 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, 
specialist melts of steel and alloys constitute a con-
siderable and growing part of the above listing. Ma-
jor projects are presented in Enclosure no. 1 Item 1C.
Due to surplus of office and laboratory space result-
ing from historical conditions, the Institute rents 
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. 
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biurowych i magazynowych ze wskazaniem ceny 
wywoławczej, umieszczonego na stronie interneto-
wej Instytutu. Oferty rozpatrywane są na posiedzeniu 
komisji przetargowej wyłaniającej najemcę, który 
przedstawia najkorzystniejszą ofertę. Pozyskane tą 
drogą środki pozwalają na pokrycie kosztów utrzy-
mania tych pomieszczeń, a nadwyżki są przeznacza-
ne na dofinansowanie prowadzonych badań. 

4.6. Upowszechnianie wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych 

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.

a) Publikacje
Patrz załącznik nr 2

b) Konferencje zorganizowane przez Instytut
Patrz załącznik nr 2

c) Udział w konferencjach
Patrz załącznik nr 2

d) Promocja – wystawy, targi
Instytut, ze względu na specyfikę swojej działalności, 
nie organizuje własnych wystaw i targów przemysło-
wych maszyn i urządzeń, ponieważ nie wytwarza 
gotowych wyrobów użytkowych, a tylko materiały 
i technologie ich wytwarzania. Niemniej jednak, jak 
pokazano w załączniku nr 2, swoje wynalazki, inno-
wacyjne technologie i metody badawcze prezentuje 
na krajowych i międzynarodowych konferencjach, 
a także na seminariach.

e) Nagrody i wyróżnienia
Kierownik Zakładu Badań Materiałów dla Energe-
tyki, dr hab. inż. Janusz Dobrzański, prof. nzw., 
postanowieniem Kapituły Odznaki Urzędu Dozo-
ru Technicznego, został uhonorowany odznaką  
„Zasłużony dla Dozoru Technicznego”. Odzna-
ka ta jest przyznawana osobom wyróżniającym się 
w działaniach na rzecz bezpieczeństwa technicznego.

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

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 conference with participa-
tion of entrepreneurs, in that representing the sectors: 
steel sector, energy sector, machinery, transport and 
defence sector, additionally it is the Institute’s web-
site www. imz.pl.

a) Publications
See enclosure no. 2

b) Conferences organized by the Institute
See enclosure no. 2

c) Participation in conferences
See enclosure no. 2

d) 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. Neverthe-
less, as it is shown in Enclosure no. 2 , its inventions, 
innovative technologies and research methodologies 
are presented during domestic and international con-
ferences and seminars.

e) Prizes and honours
BE – Department of Materials for Janusz Dobrzański, 
Dr. Eng., Prof. at Power Engineering the Institute Man-
ager of the Department of Materials for Power En-
gineering, Janusz Dobrzański, Dr. Eng., Prof. at the 
Institute with the decision of the Chapter of Technical 
Supervision Office Distinction was awarded with the 
distinction “Distinguished in Technical Supervi-
sion”. This distinction is granted to persons distin-
guished in activities in favour of technical safety.
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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 archi-
wum sprawozdań z prac badawczych Instytutu. 
Ogółem w 2017 roku zbiory biblioteczne liczy-
ły 133 253 woluminy, w tym zbiór książek to  
26 758 woluminów. Biblioteka prowadzi również 
elektroniczną archiwizację prac badawczych. 
Zbiór ten w 2017 roku liczył 5940 opisów (dane 
na dzień 31.12.2017). Charakter zbiorów biblio-
tecznych jest unikatowy ze względu na wysoko 
wyspecjalizowany zakres tematyczny. Głównymi 
użytkownikami biblioteki są pracownicy IMŻ. 
Ze zbiorów bibliotecznych korzystają również 
studenci i pracownicy naukowi wyższych uczelni, 
instytutów naukowych i zakładów przemysłowych 
z całego kraju. Od 2010 roku biblioteka korzysta 
z dostępu on-line do zagranicznych czasopism na-
ukowych w ramach licencji krajowych Wirtualnej 
Biblioteki Nauki, finansowanych przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 ■ Dokonuje zakupu czasopism naukowych do bi-
blioteki technicznej. W 2017 roku prenumeratą 
objęto 25 tytułów polskich czasopism oraz 16 ty-
tułów czasopism zagranicznych, na łączną kwotę 
około 68 232 zł (kwota podana w sprawozdaniu 
do GUS).

 ■ Udostępnia pracownikom utworzone w latach po-
przednich bazy danych bibliograficznych dotyczą-
cych 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 Meta-
lurgii Żelaza” (ISSN 0137-9941) w nakładzie 100 
egzemplarzy. W 2017 roku wydany został tom 69. 
Czasopismo wydawane jest w języku polskim, (skró-
ty, tytuły, słowa kluczowe – w języku angielskim), 
okazjonalnie ukazują się też artykuły w języku an-
gielskim. Kwartalnik publikuje wyniki prac badaw-
czych z zakresu metalurgii, inżynierii materiałowej, 

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 re-
ports on research works of the Institute. In total, in 
2017, the library collection contained ca. 133 253 
volumes, in that collection of books is 26 758 vo-
lumes. The library also runs electronic archive of 
research works. This collection in 2017 contained 
5940 descriptions (as of 31.12.2017). The library 
collection is unique due to its highly specialized 
theme scope. Employees of the Institute are the 
main users of the library. Also students and scien-
tific employees of the universities, scientific insti-
tutes and industrial plants in Poland use the library 
collection. Since 2010 the library uses on-line ac-
cess to international scientific journals under na-
tional licences of the Virtual Library of Science, 
financed by the Ministry of Science and Higher 
Education.

 ■ Purchases scientific journals for the technical libra-
ry. In 2017, the Institute subscribed to 25 Polish 
journals and 16 international journals at the total 
cost of ca. PLN 68 232 (the amount reported in 
GUS report).

 ■ 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 69 was published in 2017. 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, material engineering, chemistry, 
environment protection and management in iron and 
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chemii, ochrony środowiska oraz zarządzania w hut-
nictwie żelaza i stali. Publikacje obejmują charak-
terystyki nowoczesnych technologii, urządzeń, no-
wych materiałów i wyrobów hutniczych wdrażanych 
w krajowym przemyśle, jak również problematykę 
restrukturyzacji i przekształceń hutnictwa w Polsce 
i na świecie. W czasopiśmie „Prace Instytutu Me-
talurgii Żelaza” ukazują się opracowania naukowe 
pracowników Instytutu Metalurgii Żelaza oraz prace 
wykonane wspólnie z autorami spoza Instytutu. Cza-
sopismo jest indeksowane w bazie danych o zawarto-
ści polskich czasopism technicznych BazTech i prze-
szło proces ewaluacji IC Journals Master List 2016, 
której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV 
(Index Copernicus Value) w wysokości 56,97 pkt. 
Jest również obecne na Liście B czasopism punkto-
wanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go. Za publikacje w kwartalniku można otrzymać 
7 punktów. Ponadto Instytut jest wydawcą monogra-
fii naukowych – sumarycznie wydano 10 monografii. 
W 2017 r. nie ukazały się monografie pracowników 
Instytutu. 

5. WYNIKI FINANSOWE
5.1. Realizacja planu finansowego
Realizacja planu finansowego za rok 2017 zakończy-
ła się stratą brutto w wysokości 792,7 tys. zł, na co 
składają się przychody w wysokości 18.449,7 tys. zł,  
poniesione w związku z ich osiągnięciem koszty 
w wysokości 18.142,4 tys. zł i pozostałe koszty ope-
racyjne, tj. odpis aktualizujący aktywa niefinansowe 
w wysokości 1.100,00 tys. zł. 
W 2017 r. przychody z działalności podstawowej sta-
nowiły 77% przychodów ogółem. Ich udział w przy-
chodach obniżył się o 3% w stosunku do roku 2016, 
co wynika z wysokiego udziału zmiany stanu produk-
tów, która wyniosła na koniec 2017 r. 942,2 tys. zł 
i była dwukrotnie wyższa niż w roku poprzednim. 
W przychodach z podstawowej działalności operacyj-
nej największy wzrost w porównaniu z rokiem 2016 
wykazała sprzedaż prac badawczych B0 o 2 301,3 
tys. zł (wzrost udziału o 17,3%). Prace badawcze B0 
realizowane na zlecenie podmiotów zewnętrznych są 
podstawową formą współpracy Instytutu z jego oto-
czeniem biznesowym.
Jak wspomniano powyżej, w 2017 r. wystąpiły kosz-
ty o nadzwyczajnej wartości w postaci utworzenia 
odpisu aktualizującego należności w wysokości 
1.100.000,00 zł. Odpis utworzono zgodnie z art. 35b 
ustawy o rachunkowości dla należności, której nie-

steel industry. Publications cover characteristics of 
the advanced technologies, equipment, new materi-
als 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 Instytutu Metalurgii 
Żelaza” publishes scientific studies of the employees 
of Instytut Metalurgii Żelaza as well as works com-
pleted jointly with external 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 2016 that resulted in obtaining 
ICV (Index Copernicus Value) of 56.97 points. It is 
also present on B listing of journals of the Ministry 
of Science and Higher Education. 7 points are to be 
received for publication in the quarterly. Monographs 
of the Institute’s employees were not issued in 2017.

5. FINANCIAL RESULTS

5.1. Completion of financial plan
Execution of financial plan for 2017 resulted in 
achievement of gross loss of PLN 792.7 thou, which 
covers revenues of PLN 18 449.7 thou and related 
cost of PLN 18 142.4 thou as well as other operat-
ing cost, i.e. revaluation allowance in the amount of  
PLN 1 100.00 thou.
In 2017 the revenues from fundamental activity ac-
counted for 77% of total revenues. Share thereof 
in total revenues went down by 3% as compared 
to 2016, which mainly resulted from high share of 
change in product stock, which at the end of 2017 
amounted to PLN 942.2 thou and was twice higher 
than in previous year.
Within revenues from fundamental activity, sales of 
research works B0 has shown the highest growth as 
compared with previous year, by PLN 2 301.3 thou 
(17.3% increase). Research works B0 completed 
against orders of external parties are the basic form 
of the Institute’s cooperation with business environ-
ment.
As it was mentioned above, cost item of extraor-
dinary value occurred in 2017, in form of revalu-
ation allowance on receivables in the amount of  
PLN 1 100 000.00. The allowance was established in 
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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 2017 
Structure of research activity financing, by financing sources, 2017

Przychody Instytutu w latach 2013-2017, mln zł 
Revenues of the Institute in the period 2013-2017, PLN million

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 2013-2017, % 
Share of direct sales in revenues from fundamental activity in the period 2013-2017, %
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ściągalność została uprawdopodobniona. Insty-
tut realizował wspólnie z konsorcjantami projekt  
GEKON, którego Liderem był przedsiębiorca. Zgod-
nie z umową konsorcjum oraz zgodnie z umową  
o realizacji Projektu, Lider ma pośredniczyć w prze-
kazywaniu środków finansowych między konsor-
cjantami a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 
(dalej: „NCBR”). Oznacza to, że wnioski o płatność 
przekazywane są Liderowi, który następnie przeka-
zuje je do NCBR. Z kolei środki finansowe przeka-
zywane są przez NCBR Liderowi, a ten przekazuje 
je (powinien je przekazywać) niezwłocznie konsor-
cjantom.
W dniu 27 marca 2017 r. Instytut wysłał do Lide-
ra wniosek o płatność na kwotę 1.317.102,50 zł.  
Do dzisiaj Instytut nie otrzymał pełnej płatności 
z tytułu tego wniosku, a jedynie część należności, tj. 
kwotę 217.102,50 zł. Do rozliczenia pozostaje zatem 
kwota 1.100.00,00 zł. Instytut podejmował liczne 
działania mające na celu odzyskanie należności.
Po wyczerpaniu możliwości polubownego załatwienia 
sprawy, sprawę skierował do sądu. W październiku 
2017 r. Sąd Okręgowy w Katowicach nakazał pozwa-
nemu zapłacić Instytutowi kwotę 1.100.000,00 zł wraz 
z odsetkami i kosztami procesu w terminie dwóch ty-
godni od daty doręczenia nakazu, ale do chwili obec-
nej nie udało się wyegzekwować tego nakazu. 
Opisane powyżej zdarzenie było przyczyną utwo-
rzenia w 2017 r. odpisu aktualizującego należność 
i spowodowało wystąpienie ujemnego wyniku finan-
sowego na koniec roku 2017 r. Należy tutaj zauwa-
żyć, że to jednostkowe zdarzenie nie może wpływać 
negatywnie na ocenę działalności Instytutu, która re-
alizowana jest z zyskiem.
Zaplanowane do osiągnięcia wartości w roku 2017 
zostały zrealizowane w około 90%. Analiza przycho-
dów i kosztów ogółem wykazuje odchylenia w sto-
sunku do planu na poziomie odpowiednio 12,86% 
oraz 10,38% (z uwzględnieniem odpisu aktualizu-
jącego aktywa niefinansowe 4,95%). Niższe od pla-
nowanych przychody wynikają z przesunięć w ter-
minach realizacji prac badawczych wykonywanych 
na zlecenie podmiotów zewnętrznych oraz realizacji 
projektów finansowanych ze środków z budżetu pań-
stwa oraz projektów europejskich. Na zwiększenie 
w stosunku do planowanych przychodów innych 
wpływa zmiana stanu produktów oraz koszt wytwo-
rzenia produktów na własne potrzeby. Pozycje wyja-
śniono w sprawozdaniu finansowym. Powstała strata 
brutto w wysokości 792,7 tys. zł nie była wartością 
planowaną i gdyby nie szczególne zdarzenia o cha-
rakterze incydentalnym Instytut osiągnąłby zysk 
brutto w wysokości 307,3 tys. zł.

line with Art. 35 b of the Act on Accounting for re-
ceivable, lack of recovery of which has become prob-
able. The Institute completed along with Members of 
the Consortium the project GEKON, led by an entre-
preneur. In line with Project agreement, the Leader 
is to liaise in transfer of funds between Members of 
Consortium and the National Centre for Research and 
Development (NCBR). This means that applications 
for payment are submitted to the Leader, who subse-
quently submits these to NCBR. Funds on the other 
hand are transferred to the Leader by NCBR, and 
the Leader transfers the funds immediately (should 
transfer) these to other Members of consortium.
On March 27, 2017, the Institute sent to the Lead-
er application for payment in the amount of PLN 
1 317 102,50. Till date, the Institute has not received 
full payment on this account, only partial payment 
was received in the amount of PLN 217 102.50. 
Amount of 1 100 00.00 remains unsettled. The In-
stitute took up numerous actions aimed at recovery 
of dues, but in view of there being no other amicable 
form of settlement, the case was put to court. 
In October 2017, the District Court in Katowice or-
dered the defendant to pay to the Institute the amount 
of PLN 1 100 000.00 with interest and cost of court 
proceedings within two weeks from order delivery, 
however till now it was impossible to execute the or-
der.
The above incident was a reason for establishment 
in 2017 of a revaluation allowance for receivable 
and resulted in negative financial result at the end of 
2017. It should however be emphasized that this sin-
gle incident can not negatively affect the assessment 
of the Institute’s activity, which is profitable.
The values planned to be achieved in 2017 have been 
completed in ca. 90%. Analysis of total revenues and 
cost shows variances as compared to the plan, at the 
level of 12,86% and 10.38% respectively (with con-
sideration of revaluation allowance for non-financial 
assets 4.95%). 
Revenues lower than planned stem from shifts in 
dates of completion of research works ordered by ex-
ternal entities and completion of projects funded with 
state budget as well as European projects. 
Other revenues growth vs plan is caused by change 
in products stock as well as cost of manufacturing 
products for internal needs. Items are explained in fi-
nancial statement. Gross loss of PLN 792.7 thou was 
not planned; should there be no incidents, the Insti-
tute would generate a gross profit of PLN 307.3 thou.
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Struktura finansowania działalności badawczej 
Instytutu wg źródeł finansowania za rok 2017

Przychody z działalności podstawowej w 2017 roku ■  
Revenues from core activity in 2017

Wartość przycho-
dów w zł ■  

Value of revenues, 
PLN

Sprzedaż wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w tym: ■  
Sales of the results of scientific research and development works, in that: 11 970 379,58

sprzedaż prac badawczych B0 ■ Sales of research works B0 4 740 170,94
działalność statutowa S0, SU ■ Statutory activity S0, SU 5 283 726,30
projekty badań stosowanych PB ■ Applied research projects PB 1 034 897,00
projekty europejskie PE ■ European projects PE 179 449,40
projekty rozwojowe INITECH PI ■ Development projects INITECH PI 532 375,00
projekty strukturalne PS ■ Structural projects PS 199 760,94
Sprzedaż produkcji urządzeń i aparatury oraz innej produkcji lub usług, 
w tym: ■ Sales of manufacturing of equipment and apparatus as well as other 
production or services, in that:

803 353,24

sprzedaż produktów NW ■ Sales of products NW 170 254,92
sprzedaż produktów N0 ■ Sales of products N0 633 098,32
Pozostała sprzedaż, w tym: ■ Other sales, in that: 1 426 186,88
sprzedaż badań i analiz N0 ■ Sales of research and analyses N0 1 382 604,29
sprzedaż szkoleń i konferencji N0 ■ Sales of trainings and conferences N0 41 109,76
sprzedaż wydawnictwa – Prace Instytutu Metalurgii Żelaza ■  
Sales of publication – Prace Instytutu Metalurgii Żelaza 2 472,83

Sprzedaż materiałów ■ Sales of materials 6 660,35
RAZEM ■ TOTAL 14 206 580,05

5.2. Przeprowadzone audyty i kontrole
W 2017 r. w Instytucie zostały przeprowadzone na-
stępujące kontrole:

 ■ Badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 r. 
– przeprowadzone w lutym 2017 r. – przez firmę 
Audytorzy i Doradcy Sp. z o.o. z siedzibą w Kato-
wicach. W wyniku badania nie stwierdzono niepra-
widłowości, nie wniesiono zastrzeżeń; 

 ■ Kontrola działalności finansowej, organizacji 
i jakości pracy, jakości zarządzania Instytutem 
w 2016 r. – przeprowadzona w czerwcu 2017 r. 
– przez Biuro Kontroli Ministerstwa Rozwoju. 
Instytut wykonał wskazane w wystąpieniu pokon-
trolnym zalecenia;

 ■ Audyt projektu pt.: „Innowacyjna technologia 
przetwarzania drutu ze zużytych opon do postaci 
pełnowartościowego produktu w procesie meta-
lurgicznym” – przeprowadzony w styczniu 2017 r. 
– przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych 
dr Piotr Rojek Sp. z .o.o. z siedzibą w Katowicach. 
W wyniku audytu nie stwierdzono nieprawidłowo-
ści, nie wniesiono zastrzeżeń;

Structure of the Institute’s research activity 
financing /according to sources of financing, 
2017

5.2. Conducted audits and inspections
The following inspections were conducted in 2017 at 
the Institute:

 ■ Audit of the financial statement for 2016 – Febru-
ary 2017 – by the Company Audytorzy i Doradcy 
Sp. z o.o. seated in Katowice. No incorrectesses 
have been stated as a result of audit, no reserva-
tions were raised; 

 ■ Audit of Financial Activity, Organization and Work 
Quality, Quality of the Institute Management in 
2016 – conducted in June 2017 by Audit Office of 
the Ministry of Development. The Institute com-
pleted recommendations presented in post-control 
report;

 ■ Audit of the project entitled: Innovative technolo-
gy of waste tyres wire processing to the form of qu-
ality product in metallurgical process – conducted 
in January 2017 by Audit Company – Kancelaria 
Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. 
z .o.o. seated in Katowice. No incorrectesses have 
been stated as a result of the audit, no reservations 
raised;
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 ■ Kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania 
składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych 
składek, do których pobierania zobowiązany jest 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – przeprowa-
dzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Zabrzu we wrześniu 2017 r. W wyni-
ku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, nie 
wniesiono zastrzeżeń;

 ■ Audyt projektu pt.: „Metodyka, ocena i prognoza 
eksploatacji powyżej obliczeniowego czasu pracy 
złączy spawanych elementów ciśnieniowych ko-
tłów energetycznych” – przeprowadzony w paź-
dzierniku 2017 r. – przez Kancelarię Biegłego  
Rewidenta Profin Anna Borowiec-Rogalska z sie-
dzibą w Krakowie. W wyniku audytu nie stwier-
dzono nieprawidłowości, nie wniesiono zastrzeżeń;

 ■ Kontrola projektu pt.: „Innowacyjna technologia 
przetwarzania drutu ze zużytych opon do postaci 
pełnowartościowego produktu w procesie metalur-
gicznym” – przeprowadzona w listopadzie 2017 r. 
– przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
z siedzibą w Warszawie;

 ■ Audyt projektu pt.: „Ekologiczna technologia ob-
róbki galwanicznej elementów lotniczej przekład-
ni zębatej” – przeprowadzony w grudniu 2017 r. 
– przez firmę CoFund Sp. z o.o. z siedzibą w War-
szawie. W wyniku audytu nie stwierdzono niepra-
widłowości, nie wniesiono zastrzeżeń; 

 ■ Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwum – przeprowa-
dzona przez Archiwum Państwowe w Katowicach 
Oddział w Gliwicach w grudniu 2017 r. Wystą-
pienie pokontrolne wpłynęło do Instytutu w dniu 
28.02.2018 r.; stwierdzono jedną nieprawidłowość 
i sformułowano zalecenia dotyczące usunięcia nie-
prawidłowości;

 ■ Audyt działalności statutowej w 2015 r. – przepro-
wadzony w listopadzie 2017 r. – przez Biuro Usług 
Finansowo-Księgowych i Podatkowych Bankfirm 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. W wyniku audy-
tu nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wniesio-
no zastrzeżeń;

 ■ Wstępne badanie sprawozdania finansowego za 
rok 2017 r. – przeprowadzone w grudniu 2017 r. 
– przez Biuro Usług Finansowo-Księgowych 
i Podatkowych Bankfirm Sp. z o.o. z siedzibą  
w Gliwicach. 

 ■ Control of the correctness and reliability of calcu-
lations of social insurance premiums and other pre-
miums, the Social Insurance Institution (ZUS) is 
entitled to receive – conducted by Social Insurance 
Institution (ZUS) , Department in Zabrze, in Sep-
tember 2017. No incorrectesses have been stated as 
a result of the audit, no reservations raised;

 ■ Audit of the project entitled “Methodology, asses-
sment and forecast of operations beyond the design 
working time of welded joints of pressure compo-
nents of power boilers” conducted in October 2017 
– by Kancelaria Biegłego Rewidenta Profin Anna 
Borowiec-Rogalska seated in Kraków. No incor-
rectesses have been stated as a result of the audit, 
no reservations raised;

 ■ Audit of the project entitled: “Innovative techno-
logy of wire of waste tyres processing to quality 
product in metallurgical process” – conducted in 
November 2017 – by the National Center for Rese-
arch and Development with seat in Warsaw;

 ■ Audit of the project entitled “Ecological technolo-
gy of galva – treatment of the components of to-
othed gear” conducted in December 2017 – by the 
company CoFund Sp. z o.o. seated in Warsaw. No 
incorrectesses have been stated as a result of the 
audit, no reservations raised;

 ■ Control of compliance with provisions on national 
archives and archives – conducted by State Archi-
ve in Katowice, Branch in Gliwice, in December 
2017. Post-control report was received by the Insti-
tute on 28.02.2018; one incorrectness was reported 
and recommendations concerning removal thereof 
were formulated;

 ■ Audit of statutory activity in 2015 – conducted 
in November 2017 – by Biuro Usług Finansowo-
-Księgowych i Podatkowych Bankfirm Sp. z o.o. 
seated in Gliwice. No incorrectesses have been sta-
ted as a result of the audit, no reservations raised;

 ■ Preliminary audit of financial statement for 2017 
– conducted in December 2017 – by Biuro Usług 
Finansowo-Księgowych i Podatkowych Bankfirm 
Sp. z o.o. seated in Gliwice. 
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6. SYTUACJA MAJĄTKOWA

a) Posiadane grunty i budynki  
 wg stanu na dzień 31.12.2017 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 łącz-
nej powierzchni 28 976 m2 stanowi dzierżawa 
wieczysta od Skarbu Państwa, natomiast 5 działek 
o łącznej powierzchni 1 067 m2 to dzierżawa wie-
czysta od Gminy Gliwice

 ■ Budynki: zgodnie z Wypisem z Rejestru Budyn-
ków. Instytut posiada 24 budynki w tym 6 budyn-
ków biurowych: A,T, C, S, M i L oraz 14 hal, przy 
czym budynek L jest wyłączony z eksploatacji 
i przeznaczony do sprzedania.

b) Opis posiadanego majątku i sposób jego 
 wykorzystania pod kątem działalności  
 statutowej
Instytut w latach 2004-2017 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, zasadniczo do 3 budynków wraz 
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 rynku. 
W tym okresie Instytut zainwestował ponad 60 mln zł, 
z czego na modernizację budynków przeznaczył oko-
ło 13 mln zł, a na zakup aparatury około 40,5 mln zł, 
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 
Instytut i przygotowany do sprzedaży. Pozostałe bu-
dynki i pomieszczenia, które nie są użytkowane przez 
Instytut, są przeznaczone do wynajmu i w znacznej 
części zagospodarowane przez najemców.
W 2017 roku Instytut zakończył następujące zadania 
inwestycyjne:

 ■ Modernizacja systemu CO (budowa  
dwóch kotłowni gazowych) 1 849 250,00 zł

 ■ Remont pomieszczeń archiwum  
Działu DF  36 950,00 zł.

6. ASSETS

a) Land and buildings possessed  
 as of 31.12.2017: 

 ■ Land area: 29 plots of total area of 30 043 m2

 ■ All plots are used by the Institute under perpetual 
usufruct, while 24 plots of total area of 28 976 m2 
are under the perpetual usufruct from State Treasu-
ry, while 5 plots of total area of 1 067 m2 are under 
the perpetual usufruct from Gliwice Municipality

 ■ Buildings: In line with the excerpt from the register 
of buildings, the Institute has 24 buildings, in that 
6 office buildings, A, T, C, S, M and L as well as 
14 bays, additionally L building that has been clo-
sed down and is intended for disposal. 

b) Description of assets and the manner of use 
 from the perspective of statutory activity 
In the period 2004-2017, 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 
buildings and bays that have become target location 
of particular departments, as well as with replace-
ment of research apparatus with the most advanced 
available 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 million on purchase of apparatus, includ-
ing PLN 14 million 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 sales. 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 2017 the Institute completed the following invest-
ment projects:

 ■ Modernization of central heating (erection of two 
gas boiler rooms) 
 1 849 250.00 PLN

 ■ Renovation of rooms of DF department archives 
   36 950.00 PLN.
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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.
W 2017 roku Instytut realizował jeden tego typu pro-
jekt:

 ■ Optimal residual stress control.
Partnerami zagranicznymi przy realizacji tego pro-
jektu są: 

 ■ Swerea Mefos, Szwecja
 ■ Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Ange-

wandten Forschung Ev, Niemcy
 ■ Hugo Vogelsang GmbH, Niemcy
 ■ Voestalpine AG, Austria.

Ponadto Instytut kontynuuje nawiązaną wcześniej 
współpracę z następującymi instytucjami:

 ■ VDEH-Betriebsforschungsinstitut GmbH, Niemcy
 ■ Bohler-Uddeholm Precision Strip AB, Szwecja
 ■ ArcelorMittal Maizieres Research SA, Francja
 ■ Asociación Centro de Estudios e Investigaciones 

Tecnicas, Hiszpania.
Partnerami, którzy od kilku lat współpracują z Insty-
tutem i zlecają Instytutowi realizację projektów ba-
dawczych są: 

 ■ ArcelorMittal Maizieres Research SA, Francja 
oraz

 ■ Swiss Steel AG, Szwajcaria.
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 
(z końcem 2017 r. Instytut wystąpił z tej organi-
zacji) 

7. ACTIVITY IN EXTERNAL 
ORGANIZATIONS

7.1. Foreign relations 
Foreign relations cover activity of the Institute in 
European Research Area due to completion of joint 
research projects as well as participation in activity 
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 
units and industrial enterprises.
In 2017, the Institute completed two projects of this 
kind:

 ■ Optimal residual stress control
Foreign partners in completion of this project are the 
following: 

 ■ Swerea Mefos, Sweden
 ■ Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Ange-

wandten Forschung Ev, Germany
 ■ Hugo Vogelsang GmbH, Germany
 ■ Voestalpine AG, Austria.

Additionally, the Institute continues cooperation es-
tablished before with the following Institutions:

 ■ VDEH-Betriebsforschungsinstitut GmbH, Germany,
 ■ Bohler-Uddeholm Precision Strip AB, Sweden
 ■ ArcelorMittal Maizieres Research SA, France
 ■ Asocicion Centro de Estudios e Investigaciones 

Tecnicas, Spain.
The partners that have been cooperating with Insti-
tute for several years and order completion of re-
search projects at the Institute are:

 ■ ArcelorMittal Maizieres Research SA, France and
 ■ Swiss Steel AG, Switzerland.

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 (at the end of 2017 the Insti-
tute resigned from Membership). 

 ■ European Steel Technology Platform (ESTEP), 
where the Institute’s representatives are involved 
as: Adam Schwedler – Member of the Steering 
Committee of ESTEP and Member of Mirror Gro-
up ESTEP, Wojciech Szulc – Member of Working 
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 ■ Europejskiej Platformy Technologicznej Stali (ES-
TEP), w której przedstawiciele Instytutu są za-
angażowani w następującym charakterze: Adam 
Schwedler – członek Komitetu Sterującego ES-
TEP (do marca 2017 r.) i członek Mirror Group 
ESTEP, Wojciech Szulc – członek Komitetu Steru-
jącego ESTEP (od marca 2017 r.) i członek Grupy 
Roboczej WG5 „People” ESTEP, Bogdan Garbarz 
– członek Grupy Roboczej WG1 „Profit through 
Innovation – Safe, clean, cost-effective and low ca-
pital intensive technology” ESTEP, Krzysztof Ra-
dwański – członek Grupy Roboczej WG6: Energy 
ESTEP

 ■ Międzynarodowej Sieci: Technologie Ochrony 
Środowiska (ENVITECH-Net), Koordynator:  
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 
Katowice.

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 r.

 ■ 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 r.

 ■ Research Co-Operation Agreement z firmą Swiss 
Steel AG w sprawie projektu Improving the tempe-
ring behaviour of low carbon manganese steel (Po-
prawa właściwości niskowęglowej stali mangano-
wej w procesie odpuszczania) z dnia 1.08.2017 r.

 ■ Research Agreement z firmą ArcelorMittal Maize-
res dotycząca: Collaboration for sintering tests and 
iron ores characterization, z dnia 30.01.2012 r.

 ■ 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 10.06.2017 r. 
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

 ■ Umowa w sprawie badań analiz chemicznych 
próbek rud żelaza zawarta w dniu 12.12. 2016 r. 

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.

 ■ International network: Environment Protection 
Technologies (ENVITECH_Net), Coordinator: In-
stytut Technologii Terenów Uprzemysłowionych, 
Katowice.

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 exe-
cution 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 
Producta Poland Sp.z o.o. dated 26.08.2016

 ■ Research Co-Operation Agreement with the Com-
pany Swiss Steel AG on the project Improving the 
tempering behaviour of low carbon manganese ste-
el of 1.08.2017.

 ■ 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 fra-
me terms of cooperation in sales and supply of ma-
terials for State Defense dated 10.06.2017 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 Katowice

 ■ Agreement on tests and chemical analyses of iron 
ore samples concluded in 12.12.2016 with the 
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(otwarta) z firmą Polcargo-Medyka Rzeczoznaw-
stwo i Kontrola Towarów w Obrocie Międzynaro-
dowym Sp. z o.o. z siedzibą w Medyce

 ■ 28 grudnia 2017 r. Instytut podpisał porozumienie 
o współpracy z Loewy Institute, Lehigh Univer-
sity, Bethlehem, Pennsylvania (USA) w zakresie 
działalności badawczej i edukacyjnej we wszyst-
kich dziedzinach wiedzy będących przedmiotem 
zainteresowania stron. 

Ponadto Instytut podpisał liczne umowy lub listy in-
tencyjne związane z przygotowywaniem wniosków na 
finansowanie projektów badawczych. Po pozytywnym 
rozstrzygnięciu konkursu umowy te są dostosowywa-
ne do podpisywanych umów o realizację projektów. 
W 2017 roku Instytut jako lider konsorcjum został 
beneficjentem konkursu na polsko-niemieckie pro-
jekty badawcze w ramach programu BEETHOVEN 
II z Narodowego Centrum Nauki i uzyskał dofinan-
sowanie na realizację projektu pt. „Surface modifica-
tion of TiAl alloys and its influence on mechanical 
properties and phenomena under high temperature 
conditions” (TiAlMET). Ze strony niemieckiej w pro-
jekcie biorą udział wiodące w Europie jednostki re-
alizujące badania nad nowymi materiałami dla lot-
nictwa i kosmonautyki – German Aerospace Center 
(DLR) w Kolonii oraz Karlsruhe Institute of Tech-
nology – KIT. Projekt realizowany będzie w latach 
2018-2020, a jego celem są badania podstawowe nad 
nowoczesnymi wysokotemperaturowymi powłokami 
ochronnymi i materiałami stosowanymi w silnikach 
lotniczych.

7.3. Uczestnictwo w organizacjach
Instytut działał lub działa nadal w różnych orga-
nizacjach zewnętrznych:

 ■ 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)

 ■ Jest członkiem Hutniczej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej, która zrzesza przedsiębiorców i jednostki 
naukowe działające w sektorze hutniczym i kok-
sowniczym 

 ■ Był członkiem europejskiej organizacji zrzesza-
jącej przedsiębiorstwa, instytucje naukowe i inne 
podmioty działające w obszarze przemysłów 
przetwarzania surowców SPIRE Association –  
Sustainable Process Industry through Resource 
and Energy Efficiency (do końca 2017 r.)

Company Polcargo-Medyka Rzeczoznawstwo 
i Kontrola Towarów w Obrocie Międzynarodo-
wym Sp. z o.o. seated in Medyka

 ■ On December 28, 2017 The Institute signed agre-
ement on cooperation with Loewy Institute, Le-
hihh University, Bethlehem, PA (USA) concerning 
research and education activity in all fields within 
the interest of parties. 

Additionally, the Institute has signed numerous 
agreements or letters of intent related to preparation 
of applications for research project funding. Follow-
ing positive result of the competition, the said agree-
ments are adjusted to contracts for realization of pro-
jects.
In 2017, the Institute as the leader of consortium be-
come a beneficiary of the contest concerning Polish 
and German research projects under BEETHOVEN 
II programme from the National Science Centre 
and obtained financing for project entitled „Surface 
modification of TiAl alloys and its influence on me-
chanical properties and phenomena under high tem-
perature conditions” (TiAlMET). The German part-
ners include entities leading in Europe conducting 
research on materials for aircraft industry and astro-
nautics – German Aerospace Center (DLR) in Koeln 
and Karlsruhe Institute of Technology – KIT. The 
project will be completed in the period 2018-2020, 
and the goal thereof covers fundamental research on 
advanced high temperature protective coatings and 
materials used in aircraft engines.

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 project centres as well 
as local government organizations and associa-
tions)

 ■ Member of the Steel Association that gathers en-
trepreneurs and scientific entities active in steel 
and cokemaking 

 ■ Until the end of 2017 was a Member of the Euro-
pean Organization associating enterprises, scienti-
fic institutions and other entities active in the area 
of material processing, SPIRE Association – Su-
stainable Process Industry through Resource and 
Energy Efficiency
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 ■ Jest członkiem-założycielem następujących krajo-
wych konsorcjów naukowych:

 – Śląskiego Centrum Zaawansowanych Tech- 
nologii, które obejmuje większość uczelni 
i jednostek badawczo-rozwojowych Woje-
wództwa Śląskiego z koordynatorem – Politech-
niką 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  
Terenów Uprzemysłowionych, Katowice.

 ■ Jest rzeczywistym członkiem Klubu Polskich  
Laboratoriów Badawczych POLLAB.

Ponadto przedstawiciele Instytutu działają w różnych 
instytucjach i organizacjach zewnętrznych. W roku 
2017 działalność ta przedstawiała się następująco:

 ■ Zastępca Dyrektora, a następnie P.O. Dyrektora 
Instytutu, 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” Eu-
ropejskiej Platformy Technologicznej Stali  
(ESTEP)

 – członek Komitetu Sterującego Europejskiej 
Platformy Technologicznej Stali ESTEP (od 
marca 2017)

 – członek Grupy Doradczej ds. Stali (Steel Ad-
visory Group) w Funduszu Badawczym Węgla 
i Stali (RFCS) Komisji Europejskiej (od maja 
2017)

 – 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 In-
dustry), przy EUROPEAN COMMISSION 
JOINT RESEARCH CENTRE Institute for Pro-
spective Technological Studies Sustainable Pro-
duction and Consumption Unit European IPPC 
Bureau.

 ■ Dyrektor Instytutu, a następnie Pełnomocnik 
Dyrektora ds. Badań prof. dr hab. Józef Paduch 
działał jako:

 ■ 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.

 ■ The Institute is an actual Member of the Club of 
Polish Research Laboratories POLLAB.

Moreover, representatives of the Institute are active 
in various institutions and external organizations. 
The said activity in 2017 was as follows:

 ■ Deputy Director, and then Acting Institute Direc-
tor, Wojciech Szulc, Dr. Hab. Eng. Prof. at the In-
stitute 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 (ESTEP)

 – Member of the Steering Committee of ESTEP 
(since March 2017)

 – Member of Steel Advisory Group at RFCS (sin-
ce May 2017)

 – 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.

 ■ Director of the Institute and then Proxy for Rese-
arch, Józef Paduch, Prof. Dr. acted as:

 – Deputy Chairman of the Council of Silesian 
Centre of Advanced Technologies 

 – Member of the Scientific Committee of the  
Polish Steel Technology Platform.
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 – 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

 – członek Rady Naukowej Instytutu Spawalnic-
twa w Gliwicach

 – członek Rady Naukowej czasopisma „Hutnik- 
Wiadomości Hutnicze”.

 ■ Pełnomocnik ds. Europejskich dr inż. Adam 
Schwedler działał jako:

 – członek Komitetu Sterującego Europejskiej 
Platformy Technologicznej Stali (ESTEP) (do 
marca 2017)

 – członek Mirror Group Europejskiej Platformy 
Technologicznej Stali (ESTEP)

 – członek Grupy Doradczej ds. Stali (Steel  
Advisory Group) w Funduszu Badawczym Wę-
gla i Stali (RFCS) Komisji Europejskiej (do 
grudnia 2017)

 – członek Rady Społecznej Akademii Górniczo-
Hutniczej

 – członek Komitetu Sterującego Polskiej Platfor-
my Technologicznej Stali

 – członek Rady Naukowej czasopisma „STAL  
Metale & Nowe Technologie”.

 ■ Prof. dr Tadeusz Bołd działał jako:
 – członek z wyboru Komitetu Metalurgii PAN.

 ■ Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania dr hab. 
Jerzy Wiedermann prof. nzw. działał jako: 

 – przewodniczący z wyboru Komitetu Technicz-
nego nr 123 ds. Badań Własności Metali Pol-
skiego Komitetu Normalizacyjnego.

 ■ Kierownik Zakładu Symulacji Procesów Techno-
logicznych, Pełnomocnik ds. Rozwoju Kady prof. 
dr hab. Roman Kuziak działał jako:

 – członek grupy technicznej TG S6 Funduszu Ba-
dawczego Węgla i Stali: Physical metallurgy 
and design of new generic steels

 – członek Komitetu Metalurgii PAN
 – Członek Sekcji Teorii Procesów Przeróbki Pla-
stycznej PAN.

 ■ Kierownik Zakładu Technologii Wytwarzania 
i Aplikacji Wyrobów prof. dr hab. inż. Bogdan 
Garbarz działał jako:

 – przedstawiciel Instytutu w europejskiej orga-
nizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa, instytu-
cje naukowe i inne podmioty działające w ob-
szarze przemysłów przetwarzania surowców  
SPIRE Association – Sustainable Process Indu-

 – 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”.

 ■ Proxy for EU relations, Adam Schwedler, Dr. Eng. 
acted as:

 – Member of the Steering Committee of the Eu-
ropean Steel Technology Platform (ESTEP) (till 
March 2017)

 – 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 (till December 2017)

 – 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”.

 ■ Tadeusz Bołd, Prof. Dr. acted as:
 – Elected Member of Metallurgy Committee of 
the Polish Academy of Sciences (PAN).

 ■ Proxy for Management Systems, Jerzy Wieder-
mann, Dr. Hab. Prof. at the Institute acted as: 

 – Elected Chairman of the Technical Committee 
no. 123 of the Polish Normalization Committee.

 ■ Manager of the Department of Processes Simula-
tion, Proxy for Personnel Development, 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).

 ■ Manager of the Department of Manufacturing 
Technology and Application of Products, Bogdan  
Garbarz, Prof. Dr. Hab. Eng. acted as:

 – representative of the Institute in European Or-
ganization Associating enterprises, scientific 
institutions and other entities active in raw ma-
terials processing industries SPIRE Association 
– Sustainable Process Industry through Resour-
ce and Energy Efficiency, Member of Working 
Group W2R – SPIRE.
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stry through Resource and Energy Efficiency, 
członek 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:

 – członek Komisji Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Odpadami PAN, Oddział w Katowicach.

 ■ Adiunkt w Zakładu Badań Materiałów dla Ener-
getyki dr hab. inż. Adam Zieliński prof. nzw. był:

 – Członkiem Rady Naukowej Centrum Nanotech-
nologii Politechniki Śląskiej.

 ■ 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 hab. 
inż. Krzysztof Radwański, prof. nzw. działał jako: 

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

 ■ Adiunkt w Zakładzie Chemii Analitycznej dr inż. 
Michał Kubecki działał jako:

 – członek Komitetu Technicznego nr 29 ds. Ana-
liz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 ■ Specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Ba-
dań Procesów Surowcowych dr inż. Jerzy Pogo-
rzałek działał jako:

 – członek Komitetu Sterującego Programu Sekto-
rowego INNOSTAL.

 – 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”

 ■ Manager 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).

 ■ Manager of the Department of Primary Processes, 
Marian Niesler, Dr. Hab. Eng. Prof. at the Institute 
acted as:

 – Member of the Committee for Environment 
Protection and Waste Management of the Polish 
Academy of Sciences (PAN), Unit in Katowice.

 ■ Adjunct at Department of Materials for Power En-
gineering, Adam Zielinski Dr. Hab. Eng. Prof. at 
the Institute acted as:

 – The Member of Scientific Council of the Nano-
technology Centre at Politechnika Śląska

 ■ 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 Pro-
perties and Structure of Materials, then Manager 
of the Department, Krzysztof Radwański, Dr. Hab.
Eng., Professor at the Institute acted as: 

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

 ■ Adjunct in the Department of  Analytical Chemis-
try, Michał Kubecki, Dr. Eng. acted as:

 – Member of the Technical Committee no. 29 for 
Chemical Analyses of Ores, Concentrates and 
Metals. 

 ■ Experimental-technical Specjalist in the Depart-
ment of  Primary Processes, Jerzy Pogorzałek, Dr. 
Eng. acted as:

 – Member of the Steering Committee of Sectoral 
Programme INNOSTAL.
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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, technologii 
wytwarzania wyrobów stalowych, ich przetwórstwa 
i stosowania, ze szczególnym ukierunkowaniem 
na procesy przystosowania wyników badań do 
praktyki i ich wdrożenia przemysłowego. Te ostatnie 
możliwości powodują, że Instytut współpracuje 
z przedsiębiorstwami przemysłowymi różnych 
sektorów gospodarki, przetwarzającymi i stosują-
cymi wyroby stalowe. W ostatnich latach zlecenia 
bezpośrednie, bez udziału środków budżetowych, 
utrzymują się na poziomie około 30% przychodów 
Instytutu z działalności podstawowej. Doskonałe 
wyposażenie aparaturowe oraz duże doświadczenie 
praktyczne i znaczący rozwój kwalifikacji kadry, 
w tym systematyczny wzrost udziału samodzielnych 
pracowników, pozwalają przewidywać, że Instytut 
będzie kontynuował swoją działalność w zakresie 
poprawy innowacyjności polskiej gospodarki oraz 
w sposób użyteczny włączy się w realizację rządo-
wej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
Kraju. 

 ■ Działalność Instytutu w głównym stopniu ukierun-
kowana była na projekty aplikacyjne, obejmujące: 

 – 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-
niczych i w przedsiębiorstwach wytwarzających 
wyroby finalne z udziałem stali.

Jako priorytetowe w działalności Instytutu na naj-
bliższe lata ustalono – na podstawie analizy zapo-
trzebowania poszczególnych działów gospodarki – 
następujące kierunki badań stosowanych: 

 ■ Konstrukcyjne wysokowytrzymałe stale wielofa-
zowe dla transportu samochodowego i kolejowego 
oraz dla sektora metalowego 

8. FORECAST 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 adjustment of 
the results of research to practical needs and indus-
trial implementation thereof. The latter possibilities 
result in cooperation of the Institute with industrial 
enterprises of various sectors of the economy pro-
cessing 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 rev-
enues from fundamental activity. Excellent equip-
ment as well as extensive practical experience and 
significant development of personnel qualifications, 
in that continuous growth of the share of indepen-
dent employees 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 Responsible Development Strategy for 
Poland.

 ■ The activities of the Institute shall mainly be focu-
sed 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 
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 me-
tal sector.
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 ■ 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 strategicznych 

 ■ Energooszczędne i ekologiczne technologie ob-
róbki cieplnej i cieplno-plastycznej wyrobów sta-
lowych.

Zagrożeniem dla funkcjonowania Instytutu byłaby 
decyzja o pozbawieniu instytutów badawczych do-
tacji statutowej, która od lat stanowi około 1/3 przy-
chodów naszego Instytutu. Jest to istotne zwłaszcza 
w kontekście poniesionych w ostatnich latach na-
kładów na unowocześnienie zaplecza technicznego 
i badawczego, skutkujących wysokim poziomem 
odpisów na amortyzację. Brak tej dotacji oznaczałby 
istotne obniżenie konkurencyjności Instytutu na ryn-
ku 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. Zgodnie z ostatnimi de-
klaracjami Komisji Europejskiej i innych organizacji 
europejskich – sektor stalowy jest jednym z istotnych 
elementów rozwoju europejskiego:

 ■ Komisja Europejska: Industry In Europe Facts  
& Figures on competitiveness & innovation 2017; 
w dokumencie tym wymienia się przemysł stalowy 
jako jeden z trzech przykładowych przemysłów 
(obok przemysłu kosmicznego i obronnego), dla 
których KE stosuje specjalne polityki

 ■ Komisja Europejska: The Future of European Steel 
– Innovation and sustainability in a competitive 
world and EU circular economy; w dokumencie 
tym podkreśla się istotną rolę stali w tzw. “circular 

 ■ Products of ultra-strong nanostructural steels for 
defense, mining and machinery industry

 ■ Steels for conventional power–engineering ultra- 
and super critical as well as improvement of the 
methods of assessment of life of materials in creep 
conditions

 ■ Ecological technologies of charge material prepa-
ration for manufacturing of hot metal 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’s operations would be a de-
cision on cancelling the statutory subsidy granted to 
research institutes, which for a long time, accounts 
for ca 1/3 of the Institute’s revenues.
This is especially important, since the cost borne in 
recent years on modernization of technical and re-
search equipment result in very high depreciation 
write-off. Lack of the said subsidy would mean sig-
nificant deterioration of the Institute’s competitive-
ness on the market of research services.
Other risks related to operations of the main custom-
ers for results of the Institute’s works that include 
steel manufacturing enterprises as well as other prod-
ucts 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 supports develop-
ment of industry. In line with the recent declarations 
of the European Commission as well as other Euro-
pean Organizations, steel sector is one of significant 
elements of European development:

 ■ European Commission: Industry In Europe Facts 
& Figures on competitiveness & innovation 2017; 
this document lists steel industry as one of the 
example industries (apart from space and defense), 
in case of which the European Commission applies 
special policies

 ■ European Commission: The Future of European 
Steel – Innovation and sustainability in a compe-
titive world and EU circular economy; this docu-
ment emphasizes a significant role of steel in the so 
called “circular economy” and justifies the need of 
research and innovation in this regard
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economy” oraz uzasadnia potrzebę badań i inno-
wacji w tym zakresie

 ■ EUROFER: Towards an EU Masterplan for a Low-
Carbon, Competitive European Steel Value Chain 
oraz Framework Programme 9: A mission for steel; 
w obu dokumentach mówi się o rosnącej roli stali 
w gospodarce i o koniecznym wsparciu badań i in-
nowacji w tym sektorze w 9 Programie Ramowym 
Badań Unii Europejskiej.

8.2. Możliwości rozwoju przewidywanej  
sytuacji finansowej

Bieżąca sytuacja finansowa Instytutu jest korzystna. 
Instytut jest finansowany z własnych środków, bez 
potrzeby zaciągania kredytów. 
Funkcjonowanie Instytutu w trzech najbliższych la-
tach nie jest zagrożone dzięki dobrej skuteczności 
pozyskiwania projektów badawczych zarówno fi-
nansowanych bezpośrednio przez przedsiębiorstwa, 
jak i z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
oraz z programów europejskich. Dobra sytuacja ryn-
kowa sprzyja aktywności przedsiębiorstw w zakresie 
R&D. Znacznym ułatwieniem i zachętą było urucho-
mienie programu sektorowego InnoStal, obejmują-
cego dofinansowanie przedsięwzięć innowacyjnych 
w sektorze stalowym. Instytut aktywnie włączył się 
w ten proces i uczestnicząc w konkursach, jako po-
tencjalny podwykonawca części badawczej, pozy-
skał szereg zleceń 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 jednostki

W roku sprawozdawczym 2017 nie nastąpiły zdarze-
nia mające istotny wpływ na działalność Instytutu. 
14 września 2017 roku dotychczasowy Dyrektor 
Instytutu został odwołany przez Ministra Rozwoju 
i Finansów, który wyznaczył Zastępcę Dyrektora do 
pełnienia obowiązków Dyrektora Instytutu na okres 
do 6 miesięcy.

 ■ EUROFER: Towards an EU Masterplan for a Low-
Carbon, Competitive European Steel Value Chain 
and Framework Programme 9: A mission for steel; 
both documents refer to growing role of steel in 
economy and required support for research and in-
novation in this sector in 9th Framework Program-
me of Research in the European Union. 

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 the coming three years 
is not at risk, owing to high efficiency in obtaining 
research projects, both financed directly by enter-
prises as well as from Operational 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 in-
novative 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 preparation 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 instance, shutting down labora-
tory building and transfer of this part of activity to 
other, modernized rooms, thermoinsulation of tech-
nological building, 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 2017 that would have a sig-
nificant impact on the operations of the Institute. 
On September 14, 2017, the Institute Director 
was recalled by the Minister of Development and  
Finance, who appointed the Deputy Director to ex-
ecute the duties of the Institute Director for up to 
6 months.
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Competencies of research staff of the Institute in-
crease continuously: in 2017 two employees were 
granted postdoctoral degree of doktor habilitowany.
In the close future an event that will impact signifi-
cantly further activities of the Institute will be the an-
nounced reform of research institutes in Poland and 
inclusion of the Institute into research network of 
institutes: Łukasiewicz. The Institute is interested in 
continuation of the present scope of its activity under 
the network.

Następuje systematyczny wzrost kompetencji kadry 
badawczej Instytutu: w 2017 roku dwóch pracowni-
ków uzyskało stopień doktora habilitowanego.
W najbliższej przyszłości zdarzeniem, które istotnie 
wpłynie na dalszą działalność Instytutu, będzie za-
powiadana reforma instytutów badawczych w Polsce 
i włączenie Instytutu do sieci badawczej instytutów: 
Łukasiewicz. Instytut jest zainteresowany kontynu-
owaniem dotychczasowego zakresu swojej działal-
ności w ramach tej sieci.


