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Sam fakt zmia ny na sta no wi sku pre ze sa skan -
dy naw skiej gru py nie jest za sko cze niem. O tym,
iż Ro eland Ba an zre zy gnu je, wia do mo by ło już
od dłuż sze go cza su. Nie spo dzian ką jest jed nak
da ta. Zmia ny na szczy cie władz Outo kum pu
mia ły na stą pić kil ka mie się cy póź niej. Jak przy -
zna ją przed sta wi cie le fir my, po szu ki wa nia na -
stęp cy na sta no wi sku pre ze sa trwa ją od je sie -
ni 2019 r. Je go na zwi sko ma być zna ne, za nim
jesz cze Ro eland Ba an opu ści swój ga bi net. Jed -
nym z je go po ten cjal nych na stęp ców, we dług
nie ofi cjal nych in for ma cji, mo że być Ma ciej
Gwóźdź, któ ry od 2017 r. zaj mu je sta no wi sko
w ści słym kie row nic twie Outo kum pu, a obec nie
kie ru je seg men tem Bu si ness Area Eu ro pe. 

Wy ro by dłu gie na sprze daż
Prze ta so wa nia w za rzą dzie to nieje dy ne zmia -
ny, ja kie cze ka ją eu ro pej skie go li de ra bran ży
sta li nie rdzew nych. Gru pa ogło si ła w lu tym te -
go ro ku, że roz po czy na prze gląd opcji stra te -
gicz nych dla jed ne go ze swo ich dzia łów biz ne -

Nadchodzą zmiany w Outokumpu
so wych – Long Pro ducts (wy ro by dłu gie). Jed ną
z opcji jest po zby cie się te go seg men tu. De cy zja
ma być pod ję ta jesz cze przed koń cem 2020 r. 

W 2019 r. dział wy ro bów dłu gich osią -
gnął 642 mln eu ro sprze da ży, a wy nik EBIT DA
za mknął się stra tą na po zio mie 7 mln eu ro. To
wła śnie pro ble my z osią gnię ciem sa tys fak cjo -
nu ją cej ren tow no ści są głów nym po wo dem,
dla któ re go Outo kum pu my śli o po zby ciu się
seg men tu Long Pro ducts. Pod ję cie de cy zji nie
bę dzie jed nak pro ste. W ra mach wspo mnia ne -
go seg men tu dzia ła nie zwy kle za słu żo na dla
ca łej bran ży sta li nie rdzew nych, hi sto rycz na
hu ta w Shef field (Wiel ka Bry ta nia). Jej zdol no -
ści wy twór cze się ga ją 200 tys. ton sta li rocz -
nie, za kład za trud nia 500 osób. To w Shef field
po wsta ją nie zwy kle wy ra fi no wa ne i rzad kie
sto py sta li, któ rych pro duk cja w in nych hu -
tach na le żą cych do kon cer nu by ła by bar dzo
trud na lub wręcz nie moż li wa. 

Wy ni ki w dół
Choć wła dze Outo kum pu prze ko nu ją, że sy tu -
acja gru py jest sta bil na, to z pew no ścią ostat nie
wy ni ki fi nan so we nie mo gą być zu peł nie sa tys -
fak cjo nu ją ce. W 2019 r. Outo kum pu do star czy -
ło na ry nek 2,2 mln ton sta li nie rdzew nych.
Ozna cza to spo ry spa dek w sto sun ku do ro ku
po przed nie go, w któ rym po ziom do staw prze -
kro czył 2,4 mln ton. Pod tym wzglę dem szcze -
gól nie bo le sny był czwar ty kwar tał, w któ rym
sprze daż obniżyła się do 458 tys. ton z 534 tys.
ton w 2018 r. W efek cie w ca łym 2019 r. przy -
cho dy Outo kum pu sięgnęły 6,4 mld eu ro
(6,9 mld eu ro w 2018 r.). Gor sze by ły też po zo -
sta łe wy ni ki: zysk EBIT DA ob ni żył się do
266 mln eu ro (496 mln eu ro), a za miast zy sku
net to z 2018 r. w wy so ko ści 130 mln eu ro po ja -
wi ła się stra ta się ga ją ca 75 mln eu ro. 

– W 2019 r. eu ro pej ski prze mysł sta lo wy
wciąż mu siał się mie rzyć z ro sną cym im por -
tem oraz pre sją ce no wą. Jest oczy wi ste, że UE
po trze bu je bar dziej re stryk cyj nej po li ty ki chro -
nią cej ry nek we wnętrz ny – ko men tu je Ro eland
Ba an. – W tym trud nym oto cze niu sku pia li śmy
się na po pra wie na szej efek tyw no ści ope ra cyj -
nej – do da je pre zes Outo kum pu. W opi nii
przed sta wi cie li fir my pierw szy kwar tał 2020 r.
po wi nien przy nieść po pra wę na ryn ku, co za -
pew ne prze ło ży się na zwięk sze nie do staw sta -
li nie rdzew nych. Na le ży jed nak za zna czyć, że
pro gno zy te by ły for mu ło wa ne jesz cze za nim
świat sta nął w ob li czu epi de mii ko ro na wi ru sa
i wszyst kich ne ga tyw nych efek tów, ja kie mo że
on wy wo łać, z glo bal nym za ła ma niem go spo -
dar czym włącz nie. AML

W połowie maja tego roku fotel prezesa
największego producenta stali
nierdzewnych w Europie opuści Roeland
Baan. Jego następca nie jest jeszcze znany.

K ie ro wa nie Outo kum pu przez ostat nie czte -
ry la ta by ło dla mnie wiel kim ho no rem.

Pra ca tu, w Fin lan dii, dała mi wie le sa tys fak cji
i ra do ści. Je stem szcze rze dum ny z te go, co
uda ło się nam osią gnąć od 2016 r., kie dy to do -
łą czy łem do ze spo łu Outo kum pu. Dziś fir ma
jest bran żo wym li de rem i znaj du je się w sta -
bil nej sy tu acji za rów no fi nan so wej, jak i ope -
ra cyj nej – po wie dział Ro eland Ba an cy to wa ny
w ko mu ni ka cie pra so wym to wa rzy szą cym in -
for ma cji o je go odej ściu. 

– Pod przy wódz twem Ro elan da na sza fir ma
prze szła głę bo kie zmia ny zmie rza ją ce do po -
pra wy wy daj no ści i efek tyw no ści oraz umoc -
nie nia po zy cji ryn ko wej – przy znał Ka ri Jor -
dan, szef ra dy nad zor czej Outo kum pu.

Roeland Baan opuści Outokumpu w połowie maja 2020 r. Kierował grupą od 2016 r. 
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Gorsza koniunktura
Niskie ceny i spadający popyt – te dwa czynniki spowodowały,
że wyniki europejskich producentów stali nierdzewnych
w 2019 r. były gorsze niż rok wcześniej. 

Gru pa Ape ram do star czy ła na ry nek w 2019 r. 1,8 mln ton sta li
nie rdzew nych (spa dek o 9,4 proc., rok do ro ku). Przy cho dy wy -

nio sły 4,2 mld eu ro (-9,3 proc.). Wy nik EBIT DA obniżył się z 504 mln
eu ro do 357 mln eu ro. Ape ram ja ko je dy ny z trzech naj więk szych eu -
ro pej skich pro du cen tów sta li nie rdzew nych za no to wał na ko -
niec 2019 r. po zy tyw ny wy nik net to, któ ry się gnął 148 mln eu ro. 

– W czwar tym kwar ta le 2019 r. mie li śmy do czy nie nia z naj gor szy -
mi wa run ka mi ryn ko wy mi w ca łej do tych cza so wej hi sto rii Ape ra -
mu – po wie dział Ti mo teo Di Mau lo, pre zes gru py, ko men tu jąc ubie gło -
rocz ne wy ni ki kie ro wa ne go przez sie bie przed się bior stwa. – Był to
efekt nie zwy kle sil nej pre sji ce no wej po łą czo nej z ro sną cym im por tem
sta li nie rdzew nych do UE, na co na ło ży ła się słab ną ca ko niunk tu ra go -
spo dar cza na świ ecie. W tym kon tek ście wy ni ki osią gnię te przez Ape -
ram na le ży uznać za so lid ne – do dał Ti mo teo Di Mau lo. 

Spa dek wy ni ków za no to wał rów nież hisz pań ski Ace ri nox. Gru pa wy -
to pi ła w 2019 r. 2,2 mln ton sta li nie rdzew nych (-9 proc., rok do ro ku).
Jej przy cho dy się gnę ły 4,7 mld eu ro (-5 proc.). Wy nik EBIT DA ob ni żył
się o nie mal jed ną czwar tą, do 364 mln eu ro. Fir ma za mknę ła ubie gły
rok stra tą net to na po zio mie 60 mln eu ro. Słab sze niż w 2018 r. wy ni ki
wła dze gru py tłu ma czą glo bal nym spo wol nie niem go spo dar czym oraz
ostrą pre sją na ce ny (z wyjątkiem USA) wy wo ła ną utrzy mu ją cą się nad -
pro duk cją w Azji.  Jak prze ko nu ją przed sta wi cie le eu ro pej skich pro du -
cen tów sta li nie rdzew nych, w 2020 r. oto cze nie biz ne so we wciąż bę -
dzie wy ma ga ją ce. Spo dzie wa ją się oni jed nak, że ko niunk tu ra po wo li
za cznie się po pra wiać. AML

O wy ni kach Outo kum pu pi sze my na stronie obok.

Bruksela chroni
lokalnych producentów
Komisja Europejska wydała 23 stycznia 2020 r. rozporządzenie,

na podstawie którego uruchomiła procedurę rejestracji
przywozu niektórych walcowanych na gorąco arkuszy i zwojów ze
stali nierdzewnej pochodzących z Chin i Indonezji. Pro dukty te są�
objęte kodami Systemu Zharmonizowanego (HS) 721911, 721912,
721913, 721914, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 i 7220 12”.
Uruchomienie przez KE procedury rejestracji jest konsekwencją
wszczętego w październiku 2019 r. postępowania antysubsydyjnego
i może zmierzać do nałożenia na wybrane produkty dodatkowych
obciążeń celnych, licząc od dnia rozpoczęcia rejestracji.   

W lutym natomiast KE wydała „zawiadomienie o wszczęciu
dotyczące przeglądu środków ochronnych mających zastosowanie do
przywozu niektó rych wy ro bów ze sta li” (2020/C 51/11). Ko mi sja usta -
li, czy uza sad nio ne są ja kie kol wiek zmia ny w dotychczasowych kon -
tyn gen tach. Prze gląd zakończyć się ma najpóźniej 30 czerwca 2020 r.

Bruksela postanowiła wesprzeć także unijnych producentów
aluminium. W połowie lutego wszczęła postępowanie antydumpingowe
dotyczące importu wyrobów wyciskanych z Chin. Postępowanie zostało
uruchomione na wniosek organizacji European Aluminum. NS
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reklama

Ogra ni cze nie pro duk cji to nieje dy ny pro -
blem chiń skich hut. Są nim rów nież ro sną ce
za pa sy wy to pio nej już sta li, któ rej nikt nie
chce ku pić. Jak po da je por tal www.wnp.pl, za -
pa sy go to wej sta li w hu tach mo ni to ro wa nych
przez Chi na Iron & Ste el As so cia tion wy nio sły
pod ko niec lu te go 21,34 mln ton, co sta no wi
wzrost o 45 proc., rok do ro ku.

Roz le wa ją cy się po ca łym świe cie wi rus po -
waż nie za gra ża glo bal nej go spo dar ce. In deks

PMI dla świa to we go prze twór stwa sy gna li zu -
je po wrót re ce sji w sek to rze pro duk cji
dóbr – in for mu je ser wis Spo tDa ta. Glo bal ny
wskaź nik li czo ny przez Mar kit dla JP Mor gan,
spadł w lu tym 2020 r. o 3,2 pkt, do po zio -
mu 47,2 pkt. To  naj niż szy od czyt od ma -
ja 2009 r. Ta ki od czyt in dek su jest spój ny
ze  spad kiem pro duk cji prze my sło wej
na świe cie o ok. 1,5 – 2 proc. Ale jed no cze -
śnie war to za uwa żyć – do da ją ana li ty cy Spo -
tDa ta – że in dek sy PMI w Eu ro pie w więk szo -
ści przy pad ków po pra wi ły się. Na przy kład
w Pol sce in deks wzrósł z po zio mu
47,4 do 48,2 pkt. Po do bne ru chy wi dać by ło
w Niem czech i ca łej stre fie eu ro. Naj praw do -
po dob niej jed nak eu ro pej skie in dek sy, po -
wsta ją ce na pod sta wie an kiet prze pro wa dza -
nych wśród me ne dże rów zamó wień, nie zdą -
ży ły jesz cze za re ago wać na efek ty epi de mii.
Dla te go też w mar co wych od czy tach na le ży
się spo dzie wać zna czą cych spad ków w oce -
nie ak tu al nej ko niunk tu ry. AML

Swo je li nie za mknę ła pod ko niec lu te go hu -
ta Zhan gjia gang Po hang Sta in less Ste el.

Ozna cza to ogra ni cze nie pro duk cji o 20 tys.
ton sta li mie sięcz nie. W tym sa mym cza sie
swo je mo ce o po ło wę (do 80 tys. ton mie -
sięcz nie) ogra ni czy ła spół ka Ba oste el De -
sheng. Na po dob ny krok zde cy do wa ła się fir -
ma Jiang su De long. W jej przy pad ku re duk -
cja się gnę ła 30 proc. (50 tys. ton mie sięcz -
nie). Na to miast o 60 tys. ton (20 proc. moż -
li wo ści) zmniej szy w mar cu pro duk cję
TI SCO. Zda niem eks per tów w mar cu 2020 r.
chiń skie hu ty (sta li czar nych i nie rdzew -
nych) wy pro du ku ją kil ka mi lio nów ton sta li
mniej niż w ana lo gicz nym okre sie ubie głe go
ro ku. Spa dek mo że się gnąć ok. 10 proc. Co
się wy da rzy w ko lej nych mie sią cach, nie
wia do mo. 

Koronawirus uderzył w chińskie huty
Kolejni wytwórcy stali nierdzewnych z Państwa Środka wstrzymują lub ograniczają
produkcję. To efekt sytuacji, jaką wywołała rozprzestrzeniająca się epidemia
koronawirusa.

47,2
pkt

tyle wyniosła wartość wskaźnika
globalnego PMI w lutym 2020 r.  
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Stal nierdzewna
ozdobi Wrocław
W stolicy Dolnego Śląska stanie imponujący pomnik
Niepodległości. Zostanie wykonany ze stali nierdzewnej. 

Pro jekt za kła da stwo rze nie pio no wej for my prze strzen nej (bla cha
z we wnętrz ną kon struk cją sta lo wą) o wy so ko ści 22 m, sze ro ko -

ści 3,5 m i gru bo ści 0,5 m. Po mnik bę dzie sta no wił pro stą, re gu lar -
ną, mo no li tycz ną bry łę o strze li stej bu do wie i nie re gu lar nej po -
wierzch ni, usy tu owa ną na co ko le. Kon struk cja sta nie na wro cław -
skim pla cu Le gio nów. 

Za re ali za cję przed się wzię cia od po wie dzial na jest spół ka Po mnik
Nie pod le gło ści – Ma riusz Ko si ba, Ja ro sław Smo lak, Agniesz ka Wol ska,
któ ra pod ko niec 2019 r. pod pi sa ła sto sow ną umo wę z mia stem. Pro jekt
bu dow la ny wy ko na ją biu ro PORT pra cow nia i stu dio ar chi tek tu ry Mar -
cin Ko la nus. Prze targ na wy bór wy ko naw cy po mni ka pla no wa ny jest
na je sień 2020 r. 

– Pro jekt uka zu je dro gę do od zy ska nia nie pod le gło ści Rze czy po spo -
li tej Pol skiej – tłu ma czy Agniesz ka Wol ska, rzeź biar ka i ar chi tekt -
ka. – Za gię cia i nie rów na po wierzch nia u pod sta wy rzeź by sta no wią ale -
go rię trud ne go okre su walk o wol ną i nie pod le głą Pol skę. Wy żej od naj -
du je my przej ście, któ re sym bo li zu je pro ces trans for ma cji kra ju w jed no -
li tą, har mo nij ną ca łość. Gład kie i strze li ste zwień cze nie bry ły od zwier -
cie dla dłu go wy cze ki wa ną nie za leż ność, du mę i si łę II Rzeczy po spo li tej.

Jak da lej wy ja śnia Agniesz ka Wol ska, za sto so wa nie po le ro wa nej sta -
li nie rdzew nej umoż li wi od bior com uj rze nie wła sne go od bi cia, co uła -
twi im utoż sa mie nie się z pre zen to wa ną ideą. Po za tym uży cie ma te -
ria łu od bi ja ją ce go świa tło ma spra wić, że idea nie pod le gło ści bę dzie
pro mie nio wać. Jed no cze śnie sam obiekt, od bi ja jąc ob ra zy oto cze nia,
bę dzie się zle wał z tłem, ana lo gicz nie do wol no ści, któ ra wta pia się
w na szą co dzien ność. NS
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Zde cy do wa nie tak. Je stem zwo len ni kiem
opty ma li za cji i au to ma ty za cji pro ce sów. W nie -
dłu gim cza sie wraz z ca łym ze spo łem bę dzie -
my zdol ni do wpro wa dze nia nie zbęd nych
uspraw nień, któ re bez po śred nio prze ło żą się
na po pra wę ser wi su dla na szych klien tów.

Pro szę przy po mnieć, ja ki jest po ten cjał
kie ro wa nej przez Pa na fir my – rocz na
wiel kość i war tość sprze da ży, za ple cze
prze twór cze etc.

Stap pert Pol ska w 2019 r. sprze dał nie mal
8 tys. ton sta li nie rdzew nej o war to ści prze -
kra cza ją cej 105 mln zł.  Po nad 80 proc. sprze -
da nych pro duk tów sta no wi ły wy ro by dłu gie.
Obec nie fir ma pro wa dzi swo ją dzia łal no ści
z trzech lo ka li za cji: Gli wic (gdzie znaj du je się
sie dzi ba fir my) oraz z od dzia łów w Byd gosz -
czy i War sza wie. Dys po nu je my łącz ną po -
wierzch nią ma ga zy no wą o wiel ko ści 3,5 tys.
mkw. W każ dym z ma ga zy nów znaj du ją się

pi ły do cię cia po przecz ne go pro duk tów dłu -
gich. Mak sy mal na śred ni ca cię cia, ja ką mo że -
my za ofe ro wać, to 520 mm. W każ dym z ma -
ga zy nów roz wi ja my za kres asor ty men to wy
do sto so wa ny do po trzeb klien tów lo kal nych.

Czy prze wi du ją Pań stwo prze pro wa dze -
nie w naj bliż szym cza sie ja kichś in we -
sty cji?

Nie pla nu je my zna czą cych in we sty cji.
Obec nie sku pia my się na jak naj lep szym wy -
ko rzy sta niu za so bów, któ ry mi dys po nu je my.

Stap pert Pol ska to je den z naj więk szych
gra czy na pol skim ryn ku sta li nie rdzew -
nych, fir ma wy spe cja li zo wa na w do sta -
wach wy ro bów dłu gich. Ja kie głów ne
wy zwa nia sto ją przed tym sek to rem?

Uwa żam, że wy zwa nia są toż sa me dla ca łe -
go ryn ku sta li nie rdzew nych. Ob sza ry, któ re
szcze gól nie bę dą wy ma ga ły uwa gi w bie żą -
cym ro ku, to przede wszyst kim nie sta bil ny
po pyt i pro ble my z ter mi no wym re gu lo wa -
niem na leż no ści. Na si la się rów nież ten den cja
do prze no sze nia ry zy ka na do staw ców po -
przez mi ni ma li za cję ma ga zy nów wła snych
po stro nie klien tów koń co wych. W kon se -
kwen cji zmie nia się rów nież struk tu ra za mó -
wień wy mu sza ją ca wzmo żo ne wy sił ki
nad opty ma li za cją ma ga zy nów po stro nie do -
staw ców. Jed nym sło wem, przed na mi ko lej ny
cie ka wy rok, w któ rym cięż ko bę dzie co kol -
wiek prze wi dzieć. Pew ne jest tyl ko to, że trze -
ba bę dzie szyb ko re ago wać na za cho dzą ce
zmia ny.

Pa na do tych cza so wa ka rie ra za wo do wa
zwią za na by ła przede wszyst kim z gru -
pą Ape ram, jed nym z czo ło wych eu ro -
pej skich pro du cen tów sta li nie rdzew -
nych. Któ re ze zdo by tych tam do świad -
czeń przy da dzą się Pa nu naj bar dziej
w no wym miej scu pra cy?

Pra ca w gru pie Ape ram by ła praw dzi wą
szko łą ży cia biz ne so we go. W mo im prze ko na -
niu to naj bar dziej dy na micz nie zmie nia ją ca
się fir ma wśród eu ro pej skich pro du cen tów
sta li nie rdzew nych. Zdo by łem tam kom plek -
so we prze szko le nie i do świad cze nie w pro wa -
dze niu przed się bior stwa.

Wska zu jąc, któ re do świad cze nia bę dą naj -
bar dziej przy dat ne, sta wiał bym głów nie
na ope ra cyj ne za rzą dza nie przed się bior -
stwem i oczy wi ście na sprze daż, któ ra by ła
mo ją do me ną przez ostat nich 12 lat.  

Roz ma wiał: NS

Od po cząt ku 2020 r. peł ni Pan funk cję
dy rek to ra za rzą dza ją ce go Stap pert Pol -
ska. Ja kie głów ne za da nia chce Pan zre -
ali zo wać w naj bliż szym cza sie?

W pierw szej ko lej no ści sku pi łem się na po -
pra wie bez pie czeń stwa pra cow ni ków. Na stęp -
nie za pla no wa łem do kład ne po zna nie wszyst -
kich ob sza rów dzia łal no ści fir my, by móc
w kon se kwen cji zde fi nio wać moż li we
do uspraw nie nia za kre sy dzia łań. 

Rów no le gle sta ram się słu chać uwag
wszyst kich pra cow ni ków oraz czer pać z ich
wie dzy i do świad cze nia. Oczy wi ście do ce lo wo
naj wię cej uwa gi za mie rzam po świę cać sprze -
da ży, za rów no pod ką tem moż li wego do osią -
gnię cia wzro stu ilo ścio wego, jak i pod ką tem
jej efek tyw no ści.

Czy na le ży się spo dzie wać zmian
w funk cjo no wa niu fir my za rów no
z punk tu wi dze nia pra cow ni ków,
jak i klien tów?

Postawimy na optymalizację sprzedaży

Rozmowa z Sebastianem Lorantym, dyrektorem zarządzającym Stappert Polska.
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W niedługim czasie będziemy
zdolni do wprowadzenia
niezbędnych usprawnień,
które bezpośrednio przełożą się
na poprawę serwisu dla naszych
klientów.

BIOGRAM

Wiek: 45 lat
Wykształcenie: ekonomiczne, MBA
Doświadczenie: 26 lat pracy, w tym 15 lat
na stanowiskach menedżerskich
Hobby: praca
Rodzina: żona Magdalena, córka Maja,
syn Bartosz
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ta kie wy ro by, jak: li nie i szy ny do bez po śred -
nie go wtry sku ben zy ny, wy so ko ci śnie nio we
prze wo dy do sil ni ków wy so ko pręż nych, li nie
chło dze nia tur bo sprę żar ki.

Ko lej ny z no wych part ne rów SSN to fir ma
TE LOX® Pa sy wa cja Sta li z To ru nia. Od 1999 r.
spe cja li zu je się ona w che micz nej ob rób ce sta -

li nie rdzew nych, ja ką jest tra wie nie i pa sy wa -
cja oraz szkieł ko wa nie. Od 2018 r. wy ko nu je
rów nież pro ces elek tro po le ro wa nia sta li nie -
rdzew nych. TE LOX® słu ży bez płat nym i fa -
cho wym do radz twem tech nicz nym po le ga ją -
cym na do bo rze od po wied nich pre pa ra tów
che micz nych. Świad czy też do radz two w kwe -
stii bu do wy in sta la cji neu tra li za cji ście ków, in -
sta la cji wen ty la cyj nych, fil trów wod nych, ko -
mo ro wych sys te mów tra wie nia, wy po sa ża nia
tra wial ni w in no wa cyj ne urzą dze nia i tech nik
wy ko rzy sty wa nych pod czas prac tra wie nia
i pa sy wa cji speł nia ją cych naj wyż sze stan dar -
dy oraz oczysz cza nia i au to ma tycz nych li nii
do elek tro po le ro wa nia.

Do gro na człon ków SSN do łą czy ła 1 mar -
ca 2020 r. fir ma Sver drup Ste el (do tej po ry
by ła ona part ne rem sto wa rzy sze nia). Sver -
drup Ste el to glo bal ny do staw ca wy so ko ja ko -
ścio wych sta li nie rdzew nych. Dys po nu je jed -
nym z naj więk szych na świe cie ma ga zy nów
ja ko ścio wych sto pów za rów no w po sta ci prę -
tów, jak i blach. Są one do stęp ne z za kła dów
w Nor we gii, Niem czech, Ko rei i Wiel kiej Bry -
ta nii. Sver drup Ste el za opa tru je m.in. ta kie
bran że, jak: of fsho re, wy do byw cza, pa li wo wa,
che micz na, ener ge tycz na, stocz nio wa, bu dow -
la na czy trans por to wa. NS

WIĘCEJ INFORMACJI O NOWYCH
CZŁONKACH I PARTNERACH SSN

https://polska.stappert.biz
www.sverdrupsteel.com/pl/
https://telox.pl
www.tifluidsystems.com

Więcej informacji o SSN:
www.stalenierdzewne.pl

Zpo cząt kiem 2020 r. do SSN przy stą pi ła
jed na z naj więk szych firm dzia ła ją cych

na pol skim ryn ku sta li nie rdzew nych – Stap -
pert Pol ska. Na le ży ona do gru py Stap pert,
czo ło we go eu ro pej skie go dys try bu to ra pro -
duk tów dłu gich  wy ko na nych ze sta li nie -
rdzew nej oraz ar ma tu ry. W swo jej ofer cie ma
rów nież wy ro by pła skie. Spół ka ofe ru je róż -
ne ga tun ki sta li nie rdzew nych, za rów no kla -
sycz ne, jak i kwa so - oraz ża ro od por ne. Stap -
pert na le ży  do mię dzy na ro do wej gru py Ja -
cqu et Me tal Se rvi ce (roz mo wę z Se ba stia -
nem Lo ran tym, dy rek to rem za rzą dza ją cym
Stap pert Pol ska, pu bli ku je my na s. 14). 

Rów nież na po cząt ku 2020 r. do SSN do łą -
czy ła, ja ko part ner, fir ma TI Po land z Biel ska -
-Bia łej. Wy twa rza ona, m.in. z wy ko rzy sta -
niem sta li nie rdzew nych, pod ze spo ły dla mo -
to ry za cji.  Spół ka TI Po land jest czę ścią mię -
dzy na ro do wej gru py TI Flu id Sys tems, któ ra
opra co wu je i wy twa rza sze ro ką ga mę pro duk -
tów do sa mo cho do wych ukła dów na pę do -
wych. Ofer ta TI Flu id Sys tems obej mu je wie le
in no wa cyj nych, wy so ko ce nio nych tech no lo gii
dla szyb ko roz wi ja ją cych się seg men tów sil ni -
ków ben zy no wych z wtry skiem bez po śred -
nim (GDI) i wy so ko ci śnie nio wych sil ni ków
wy so ko pręż nych (HPD), a tak że sys te mów
pły nów chło dzą cych i sma ru ją cych do ukła -
dów tur bo sprę ża rek. TI Flu id Sys tems ofe ru je

SSN nieustannie rośnie
Kolejne firmy z szeroko rozumianej branży dołączają do Stowarzyszenia Stal
Nierdzewna. Tworzy je już niemal 30 podmiotów z Polski, ale też innych krajów UE. 

ro pej skich pro du cen tów sta li nie rdzew nych.
DSN to naj waż niej sze wy da rze nie w bran ży
sta li nie rdzew nych w Pol sce, ale też w na szej
czę ści Eu ro py. W 2019 r. wzię ło w nim udział
nie mal 200 osób. Re pre zen to wa ne by ły
wszyst kie naj waż niej sze pod mio ty zwią za ne
z ro dzi mym sek to rem. Po dob nie bę dzie w tym
ro ku. Uczest ni cy kon fe ren cji bę dą roz ma wia li
m.in. o ak tu al nych wy zwa niach, ja kie sto ją
przed pol ską, eu ro pej ską, ale też glo bal ną
bran żą sta li nie rdzew nych. Po za tym or ga ni -
za to rzy prze wi dzie li pa ne le po świę co ne kon -
kret nym za sto so wa niom te go ma te ria łu. Mo -
wa bę dzie rów nież o współ pra cy na sty ku biz -
ne su i na uki w kon tek ście do świad czeń bran -
ży sta li nie rdzew nych. NS

Wy da rze nie or ga ni zo wa ne przez SSN od -
bę dzie się 16 czerw ca w Ka to wi cach

(Mu zeum Ślą skie). Kon fe ren cja jest otwar ta
i bez płat na dla wszyst kich za in te re so wa -
nych. Wię cej in for ma cji moż na zna leźć
na stro nie www.dsn2020.pl. 

Swój udział w kon fe ren cji po twier dził już
wcze śniej Ma ciej Gwóźdź, pre zes seg men tu
Bu si ness Area Eu ro pe w Outo kum pu. Do Ka -
to wic przy ja dą więc oso by za rzą dza ją ce klu -
czo wy mi ob sza ra mi dwóch naj więk szych eu -

Dzień Stali Nierdzewnych zapowiada się imponująco
Eric Haekens, chief sales officer Aperamu odpowiedzialny za sprzedaż grupy w Europie,
to kolejny z przedstawicieli najwyższego szczebla branżowych menedżerów, którzy
wystąpią podczas tegorocznej edycji Dnia Stali Nierdzewnych.
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Zwiększa się eksport nierdzewnej armatury

We dług sza cun ków fir my Spo tDa ta jaw -
ne zu ży cie kra jo we ar ma tu ry ze sta li

nie rdzew nych w 2019 r. wy nio sło 2,3 tys. ton
i by ło o 12,5 proc. niż sze w po rów na niu
z 2018 r. Zu ży cie kra jo we spa da ło już ko lej -
ny rok z rzę du. Jesz cze w 2016 r. wy no si ło
ono o ty siąc ton wię cej niż w 2019 r. 

Przed sta wi cie le bran ży nie trak tu ją jed nak
bie żą cej sy tu acji w ka te go riach kry zy -
su. – W 2019 r. na stą pi ła sta bi li za cja sprze da -
ży. Ko niunk tu ra na ryn ku wy ro bów złącz nych
kształ to wa ła się od mien nie niż w la tach wcze -
śniej szych, w któ rych dy na mi ka wzro stu by ła
zna czą ca – ko men tu je Piotr Ła bul, pre zes el -
blą skiej spół ki BTH El star, czo ło we go gra cza
na ryn ku ele men tów złącz nych ze sta li nie -
rdzew nych w Pol sce. 

Sy tu acja na ryn ku ma zwią zek z za koń cze -
niem wcze śniej szych du żych in we sty cji,
zwłasz cza w ener ge ty ce. Po je dyn cze pro jek ty,

ta kie jak bu do wa ko lej nych blo ków w Elek -
trow ni Opo le, ge ne ro wa ły w po przed nich la -
tach spo re za po trze bo wa nie na ar ma tu rę ze
sta li nie rdzew nych. Od por ne na ko ro zję ele -
men ty złącz ne znaj du ją za sto so wa nie tak że
w in nych bran żach prze my słu, np. spo żyw -
czym czy che micz nym, w któ rych tak że nie
pro wa dzi się spek ta ku lar nych in we sty cji.

Ry nek ar ma tu ry ze sta li nie rdzew nych,
obej mu ją cy m.in. ele men ty złącz ne, ta kie jak
koł nie rze do rur i prze wo dów, ko lan ka gwin to -
wa ne, śru by i łącz ni ki, jest wy jąt ko wo ni szo -
wy. W uję ciu wo lu me no wym je go udział w ca -
łym zu ży ciu wy ro bów ze sta li nie rdzew nych
sza co wać moż na na za le d wie ok. 0,5 proc.

Za gra nicz na eks pan sja
Ob ser wo wa ny spa dek zu ży cia kra jo we go jest
głów nie efek tem sta ty stycz nym. Ma ści sły
zwią zek z szyb szym tem pem wzro stu eks por -
tu nie rdzew nej ar ma tu ry w po rów na niu z jej
im por tem. Spo tDa ta sza cu je, że po trzech
kwar ta łach 2019 r. spro wa dzo no do Pol ski
6,6 tys. ton wy ro bów za li cza nych do tej ka te -
go rii, pod czas gdy wy sła no za gra ni cę 4,9 tys.
ton. W pierw szych dzie wię ciu mie sią -
cach 2018 r. im port wy niósł tym cza sem
5,8 tys. ton, zaś eks port 3,8 tys. ton. Ozna cza
to, że im port w ana li zo wa nym okre sie zwięk -
szył się w uję ciu wo lu me no wym o 13,8 proc.
r./r., pod czas gdy eks port wzrósł aż o
28,9 proc.

Trend ten po twier dza ją szcze gó ło we da ne
Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go za pierw -
szych dzie sięć mie się cy 2019 r. do ty czą ce
han dlu mię dzy na ro do we go czte re ma pod sta -
wo wy mi gru pa mi asor ty men to wy mi ar ma tu -
ry ze sta li nie rdzew nych: koł nie rza mi; ko lan -
ka mi gwin to wa ny mi, łu ka mi i tu le ja mi; łącz ni -
ka mi oraz łącz ni ka mi spa wa ny mi (ko dy cel ne:
CN 730721, CN 730722, CN 730723 oraz
CN 730729). Od stycz nia do paź dzier ni -
ka 2019 r. do Pol ski tra fi ło łącz nie 7,62 tys.
ton tych wy ro bów, o 15,9 proc. wię cej r./r.
Z ko lei eks port tych że ka te go rii zwięk szył się
w tym sa mym okre sie o 21,4 proc., do po -
nad 5,4 tys. ton.

Krajowy popyt na elementy złączne ze stali nierdzewnych nieco się kurczy.
Firmy szukają więc rynków zbytu poza granicami Polski. 

GŁÓWNE KIERUNKI POLSKIEGO EKSPORTU I IMPORTU ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH (W TONACH)*

I – X 2019                     I – X 2018                    Zmiana proc. r/r
Eksport Import Eksport Import Eksport Import 

Niemcy 1 675,7 1 703,2 1 681,5 1 667,7 -0,3 2,1

USA 1 321,1 29,4 909,6 27,3 45,2 7,5

Włochy 75,3 1 249,2 61,6 920,7 22,2 35,7

Szwajcaria 24,4 1 284,0 26,7 583,1 -8,6 120,2

Chiny 16,9 1 045,0 34,6 1 257,7 -51,1 -16,9

*dane dotyczą następujących pozycji (łącznie): kołnierze do rur lub przewodów rurowych ze stali nierdzewnej (cN 730721); kolanka
gwintowane, łuki i tuleje do rur lub przewodów rurowych ze stali nierdzewnej (cN 730722); łączniki spawane doczołowo do rur lub
przewodów rurowych ze stali nierdzewnej (cN 730723) oraz łączniki rur lub przewodów rurowych ze stali nierdzewnej, inne niż w poz.
73072100 i 730723 (cN 730729). Źródło: GuS

Rynek armatury ze stali
nierdzewnych, obejmujący
m.in. elementy złączne, takie
jak kołnierze do rur
i przewodów, kolanka
gwintowane, śruby i łączniki,
jest wyjątkowo niszowy.

KRAJ I ŚWIAT
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Struk tu ra wy mia ny han dlo wej
Naj waż niej szym kie run kiem eks por tu ar ma -
tu ry ze sta li nie rdzew nych z Pol ski po zo sta ją
Niem cy. W pierw szych dzie się ciu mie sią -
cach 2019 r. do kra ju na szych za chod nich są -
sia dów tra fi ło pra wie 31 proc. cał ko wi te go
wo lu me nu ar ma tu ry ze sta li nie rdzew nych.
Udział USA w eks por cie wy niósł zaś 24 proc.
W prze ci wień stwie do USA pol ski eks port
do Nie miec wy ha mo wał (w ob rę bie czte rech
opi sy wa nych grup pro duk tów wy niósł
1,67 tys. ton i był o 0,3 proc. niż szy r./r.). Im -
port z Nie miec wzrósł na to miast o 2,1 proc.,
do 1,7 tys. ton.

W przy pad ku im por tu naj waż niej szym
do staw cą ele men tów złącz nych ar ma tu ry
nie rdzew nej do Pol ski po zo sta ją rów nież
Niem cy (22,3 proc. udzia łu w im por cie).
Trzy po zo sta łe kra je, z któ rych w 2019 r. im -
por to wa li śmy ar ma tu rę ze sta li nie rdzew -
nych i kwa so od por nych, to – we dług
GUS – Szwaj ca ria (16,8 proc. udzia łu), Wło -
chy (16,4 proc.) oraz Chi ny (13,7 proc.). God -
ny od no to wa nia jest przy pa dek Szwaj ca rii.
Z kra ju te go spro wa dzi li śmy w 2019 r.
1,26 tys. ton łącz ni ków do czo ło wych spa wa -

nych ze sta li nie rdzew nych (rok wcze śniej
im port ze Szwaj ca rii był zni ko my, po nad to
z te go pań stwa prak tycz nie nie spro wa dza -
my żad nych in nych wy mie nio nych asor ty -
men tów nie rdzew nej ar ma tu ry).

Ostroż ne pro gno zy
Łą cząc spo wol nie nie kon sump cji i in we sty cji
wi dać, że 2020 r. bę dzie dla pol skiej go spo dar -
ki naj praw do po dob niej słab szy niż 2019. Zda -
niem pre ze sa El sta ru nie spo wo du je to jed nak
per tur ba cji na ryn ku wy ro bów złącz -
nych. – W na szej opin ii na ryn ku kra jo wym
sy tu acja nie ule gnie zmia nie. Po pyt na ele -
men ty złącz ne bę dzie sta bil ny i po dob ny
do te go z 2019 r. Więk szy wzrost przy cho dów
jest moż li wy w opar ciu o za po trze bo wa nie
na złą cza na ryn kach eu ro pej skich – uwa ża
Piotr Ła bul. Kie ro wa na przez nie go fir ma nie
za mie rza ogra ni czać eks pan sji. – W dru gim
kwar ta le 2020 r. pla nu je my zwięk szyć po -
wierzch nię ma ga zy no wą na sze go Od dzia łu
Po łu dnie – ujaw nia pre zes Ła bul. 

Pla ny te są więc do wo dem na to, że mi mo
spo wol nie nia roz wo ju ryn ku naj waż niej si gra -
cze nie tra cą opty mi zmu. GB

We dług Pio tra Ła bu la do da nych do ty czą -
cych eks por tu na le ży pod cho dzić ostroż -
nie. – W na szej fir mie nie wy stą pi ła opi sa na
sy tu acja. Wy ro by złącz ne ja ko gru pa pro duk -
tów to sze ro kie po ję cie. Każ da fir ma od mien -
nie je mo że in ter pre to wać i kla sy fi ko wać, co
przy sto sun ko wo nie wiel kim ryn ku mo że pro -
wa dzić do błęd nych wnio sków – mó wi pre zes
BTH El star.

Sta ty sty ki GUS wska zu ją, iż waż nym po wo -
dem wyż szej dy na mi ki eks por tu był spo ry
wzrost sprze da ży ar ma tu ry ze sta li nie rdzew -
nej na ry nek ame ry kań ski. Od stycz nia
do paź dzier ni ka 2019 r. z Pol ski do USA wy -
sła no np. aż 840 ton koł nie rzy do rur lub prze -
wo dów ru ro wych ze sta li nie rdzew nej (to war
ozna czo ny ko dem cel nym CN 730721).
W tym sa mym okre sie 2018 r. eks port tej ka -
te go rii wyrobów do USA wy niósł 589 ton, co
ozna cza wzrost o 42,6 proc. r./r. Po dob ną dy -
na mi kę wzro stu eks por tu od no to wa no w po -
zy cji ko lan ka gwin to wa ne, łu ki i tu le je do rur
lub prze wo dów ru ro wych ze sta li nie rdzew nej
(CN 730722). Do USA wy sła no ich po nad
478 ton, pod czas gdy w pierw szych 10 mie sią -
cach 2018 r. – 314 ton.

reklama
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Stalatube uruchomiło we wrześniu
2019 r. nowoczesny zakład produkcyjny
w Łodzi, gdzie wytwarza szeroką gamę
profili oraz dwuteowników ze stali
nierdzewnej. 

S tal nie rdzew na ja ko ma te riał sku tecz nie ob -
ni ża kosz ty zwią za ne z cy klem ży cia, za -

pew nia do sko na łą od por ność na ko ro zję i nie
wy ma ga na kła du prac kon ser wa cyj nych. Trwa -
ły, przy ja zny dla śro do wi ska, moż li wy do prze -
two rze nia w stu pro cen tach ma te riał jest ide al -
nym rozwiązaniem w bran żach wy ma ga ją cych
lek kich i wy trzy ma łych zastosowań.

Dwu te ow ni ki i pro fi le Sta la tu be wy ko na ne
ze sta li au ste ni tycz nych, du plex lub le an du -
plex ma ją prze zna cze nie do naj bar dziej wy -

ma ga ją cych wa run ków. Dla bu dow nic twa
i kon struk cji ich ognio trwa łe wła ści wo ści
spra wia ją, iż są one atrak cyj ną al ter na ty wą
bez ko niecz no ści na no sze nia spe cjal nych po -
włok. Te nie wy ma ga ją ce kon ser wa cji pro duk -
ty są w 100% wy tra wia ne dla otrzy ma nia jesz -
cze więk szej od por no ści na ko ro zję. W śro do -

wi skach agre syw nych bel ki oraz pro fi le ze
sta li Du plex i Le an Du plex za pew nia ją bar dzo
wy so ką od por ność na ogól ną ko ro zję, wże ry
i ko ro zję mię dzy kry sta licz ną.

W Ło dzi Sta la tu be pro du ku je spa wa ne dwu -
te ow ni ki IPE, HEB, HEA zgod nie z nor mą
DIN 1025. Do stęp ne są rów nież ce ow ni ki
o wy mia rach do 1000x250x20 mm (HxBxT)
i ką tow ni ki do 500x500x20 mm (HxBxT).
Wszyst kie te pro duk ty wy twa rza ne są w róż -
nych opcjach ma te ria łu i stan dar do wych wy -
mia rach. Głów ną si łą fir my są jed nak roz wią -
za nia do pa so wa ne do wy ma gań: ofe ru ją ce róż -
no rod ność wy mia rów i ga tun ków sta li. Sta la -
tu be ofe ru je rów nież klien tom wspar cie w za -
kre sie kon sul ta cji tech nicz nych na każ dym
eta pie in we sty cji. 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Dwuteowniki, ceowniki i kątowniki z nowego
zakładu produkcyjnego Stalatube w Łodzi

Dwuteowniki i profile Stalatube
wykonane ze stali
austenitycznych, duplex lub
lean duplex mają przeznaczenie
do najbardziej wymagających
warunków.

reklama

Stalatube Sp. z o.o. Sosnowiec-Pieńki ul. Przemysłowa 10 95-010 Stryków tel. +48 784 964 053 plsales@stalatube.com

Stalatube Oy Taivalkatu 7 15170 Lahti Finlandia tel. +358 3 882 190 sales@stalatube.com



NOWA STAL22

KRAJ I ŚWIAT

tu co naj mniej 100 pra cow ni ków – za po wia da
Krzysz tof Kur jań ski, czło nek za rzą du Outo -
kum pu Di stri bu tion Pol ska.

Fir ma ta jest obec na w Pol sce od po nad
20 lat. Dys po nu je już wła snym cen trum ser wi -
so wym. Jed nak z uwa gi na ogra ni cze nia wy ni -
ka ją ce z obec nej lo ka li za cji nie jest w sta nie go
roz wi jać. Bu do wa no we go za kła du po zwo li
w sto sun ko wo krót kim cza sie po dwo ić mo ce
prze twór cze pol skie go od dzia łu Outo kum pu. 

Po dob ny cel mia ło uru cho mie nie przez in -
ne go z ryn ko wych po ten ta tów – fir mę No va
Tra ding – cen trum ser wi so we go sta li nie -
rdzew nej i alu mi nium. Za kład zlo ka li zo wa ny
pod To ru niem, na te re nie Spe cjal nej Po mor -
skiej Stre fy Eko no micz nej w Osta sze wie,
dzia ła pod mar ką No va Me ta le. Je go ofi cjal na
in au gu ra cja na stą pi ła w stycz niu 2020 r.
Obiekt skła da się z czę ści pro duk cyj no -ma ga -
zy no wej oraz biu ro wo -so cjal nej. Po wierzch -
nia ma ga zy no wa wy no si 21 tys. mkw. Cen -
trum ser wi so we wy po sa żo ne jest w li nię CTL
do cię cia zwo jów blach na ar ku sze, slit ter
do cię cia zwo jów na ta śmy oraz li nię do szli -
fo wa nia i szczot ko wa nia blach. 

Outo kum pu Di stri bu tion Pol ska, spół ka
na le żą ca do gru py, któ ra jest naj więk -

szych pro du cen tem sta li nie rdzew nych
w Eu ro pie, roz po czy na wła śnie pra ce nad gi -
gan tycz ną (jak na lo kal ne wa run ki) in we sty -
cją w Dą bro wie Gór ni czej. Jej war tość się -
gnąć ma 200 mln zł. Do tej po ry nikt w pol -
skiej bran ży nie wy dał ty le jed no ra zo wo
na in we sty cję. 

Co raz więk sze mo ce
Pod ko niec 2019 r. Outo kum pu ku pi ło dział kę
zlo ka li zo wa ną na ob sza rze Ka to wic kiej Spe -
cjal nej Stre fy Eko no micz nej, na któ rej po sta wi
no wo cze sny za kład. – Na te re nie kom plek su
in we sty cyj ne go Tucz na wa pla nu je my zbu do -
wać cen trum ser wi so we sta li nie rdzew nej.
W no wym za kła dzie wy twa rzać bę dzie my wy -
so ko wy spe cja li zo wa ne pro duk ty m.in. dla
bran ży mo to ry za cyj nej, sek to ra AGD oraz
prze my słu cięż kie go, a za trud nie nie znaj dzie

Jeszcze niedawno eksperci przewidywali, że rodzima branża czas najbardziej
dynamicznego rozwoju, także związanego z rozbudową mocy przetwórczych,
ma już za sobą. Nic bardziej mylnego.  

Trwa inwestycyjny boom w branży stali  

Oficjalna inauguracja zakładu Nova Metale nastąpiła w styczniu 2020 r.

Na terenie kompleksu inwestycyjnego Tucznawa planujemy zbudować
centrum serwisowe stali nierdzewnej. W nowym zakładzie wytwarzać
będziemy wysoko wyspecjalizowane produkty m.in. dla branży
motoryzacyjnej, sektora AGD oraz przemysłu ciężkiego, a zatrudnienie
znajdzie tu co najmniej 100 pracowników 
Krzysztof Kurjański, Outokumpu Distribution Polska. 
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Wszyst kie li nie za pew nia ją wy so ką ja kość
pro duk cji. No va Me ta le jest otwar ta na współ -
pra cę z klien ta mi o du żych ocze ki wa niach
w za kre sie ja ko ści po wierzch ni ma te ria łów
oraz ich pła sko ści. Ofer ta skie ro wa na jest
szcze gól nie do firm z bran ży AGD, pro du cen -
tów ele men tów ar chi tek to nicz nych, wy po sa -
że nia wnętrz itd. 

W ma ga zy nie No va Me ta le znaj du ją się au -
to ma tycz ne re ga ły wy so kie go skła do wa nia
dla pro duk tów pła skich oraz pro duk tów dłu -
gich. W re ga le na wy ro by dłu gie znaj du je się
pra wie 2 tys. ka set – każ da z nich mo że zmie -
ścić do 2 ton ma te ria łów. Na to miast re gał
do skła do wa nia blach skła da się z oko ło 3 tys.
pół ek – wszyst kie rów nież o mak sy mal nej no -
śno ści 2 tony każ da. 

Cen trum ser wi so we dzia ła zgod nie z za ło że -
nia mi kon cep cji Prze my słu 4.0. Ma szy ny
do cię cia są zin te gro wa ne z sys te mem ERP,
dzię ki cze mu skró co no czas re ali za cji zle ceń.
Rów nież kom ple ta cja wy sy łek od by wa się

szyb ko, gdyż au to ma tycz ny re gał wy so kie go
skła do wa nia wy po sa żo ny jest w czte ry wyj ścia,
przy któ rych od by wa się przy go to wy wa nie ma -
te ria łów do trans por tu. Ob słu gę han dlo wą
klien tów No va Me ta le za pew nia Dział Sprze da -
ży No va Tra ding.

No wą li nię prze twór czą uru cha mia też In -
ve sta – je den z czo ło wych pol skich dys try bu -

to rów sta li nie rdzew nych i alu mi nium. Spół ka
po in for mo wa ła na po cząt ku te go ro ku, że ru -
szy ły te sty li nii do cię cia blach na wy miar
(CTL) zlo ka li zo wa nej w ma ga zy nie cen tral -
nym w Stry ko wie.

– Dzię ki in we sty cji chce my osią gnąć dwa
ce le. Po pierw sze, bę dzie my mo gli sa mi ciąć
zwo je bla chy na stan dar do we for mat ki, czym
obec nie zaj mu ją się hu ty. Dru gim ce lem jest
wej ście na ry nek ma te ria łów o wy mia rach
nie stan dar do wych – mó wi Da riusz Cza piew -
ski, pre zes In ve sty. 

Li nia CTL to nie je dy na in we sty cja, któ rą re -
ali zu je kie ro wa na przez nie go fir ma. Na po -
cząt ku lu te go te go ro ku od dział w Olsz ty nie
uru cho mił ma szy nę do la se ro we go cię cia rur
i pro fi li (3D). To trze cia te go ty pu ma szy na
w In ve ście (po dob ne urzą dze nia ma ją już od -
dzia ły Po łu dnie i War sza wa).

Na in we sty cje de cy du ją się rów nież mniej -
sze pod mio ty z bran ży. W 2019 r. to ruń ski De -
mark uru cho mił wy ci nar kę la se ro wą By star
Fi ber 6225. Słu ży ona do pre cy zyj ne go cię cia
za rów no gru bych, jak i cien kich blach. Przed -
sta wi cie le De mar ku, któ ry zaj mu je się dys try -
bu cją sta li nie rdzew nych, ża ro od por nych oraz

    nierdzewnych 

Powierzchnia magazynowa nowego zakładu
Nova Metale wynosi 21 tys. mkw. Centrum
serwisowe wyposażone jest w linię CTL
do cięcia zwojów blach na arkusze,
slitter do cięcia zwojów na taśmy oraz linię
do szlifowania i szczotkowania blach.
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szym kra ju się gnę ło pierw szy raz w hi sto -
rii 500 tys. ton. Ozna cza to, że Pol ska jest jed -
nym z kil ku naj więk szych ryn ków w Eu ro pie.
In we sto rzy za gra nicz ni do strze ga ją ten po -
ten cjał. Nie przez przy pa dek wspo mnia na już
in we sty cja Outo kum pu jest re ali zo wa na wła -
śnie u nas. Po jej uru cho mie niu ro dzi my od -
dział kon cer nu znacz nie umoc ni swo ją po zy -

cję i przej mie część za dań re ali zo wa nych
obec nie w in nych kra jach, m.in. w Niem -
czech. Przy kład ten do sko na le ob ra zu je pro -
ces po dą ża nia biz ne su za swo imi klien ta mi.
To prze cież wła śnie w Pol sce oraz in nych kra -
jach z na szej czę ści Eu ro py lo ka li zo wa na jest
pro duk cja, w któ rej wy ko rzy sty wa ne są sta le
nie rdzew ne. 

W ślad za swo imi klien ta mi do Polski do -
tar ła też skan dy naw ska fir ma Sta la tu be. Je -
sie nią 2019 r. uru cho mi ła ona no wo cze sny
za kład pro duk cyj ny pod Ło dzią, gdzie wy twa -
rza sze ro ką ga mę pro fi li oraz dwu te ow ni ków
ze sta li nie rdzew nej. Ich od bior ca mi są m. in.
pro du cen ci au to bu sów czy też sek tor of fsho re
(wię cej s. 21). 

Pol ska bran ża sta li nie rdzew nych, dzię ki
re ali zo wa nym obec nie in we sty cjom, wcho dzi
w ko lej ny etap roz wo ju. Ozna cza on jesz cze
więk szą pro fe sjo na li za cję. Na le ży się spo -
dzie wać, że nie bę dzie to ko niec ewo lu cji te -
go sek to ra prze my słu. Biz nes bo wiem, po -
dob nie jak świat geo po li ty ki, nie zna po ję cia
koń ca hi sto rii. Za wsze znaj dzie się pre tekst,
aby zro bić ko lej ny krok na przód. To tyl ko
kwe stia cza su. AML 

sto pów ni klu, prze ko nu ją, że dzię ki in we sty cji
znacz nie po sze rzą za kres ofe ro wa nych przez
sie bie usług.

Fa la in we sty cji w sek to rze sta li nie rdzew -
nych zmu sza też do roz wo ju fir my z je go za ple -
cza. Na le żą do nich pod mio ty ofe ru ją ce usłu gi
che micz nej ob rób ki sta li. Je den z li de rów te go
ryn ku – fir ma Chi mi me ca Pol ska – w lu -
tym 2020 r. za in au gu ro wał dzia łal ność swo jej
no wej ha li do tra wie nia. Sta nę ła ona na te re nie
za kła du w Tar now skich Gó rach. Wła dze spół ki
Chi mi me ca za pew nia ją, że dzię ki no wej in we -
sty cji kil ka krot nie zwięk szą swo je mo ce prze -
twór cze. Jed no cze śnie, jak za po wie dzia ła pod -
czas otwar cia za kła du Jo an na Idzi kow ska, pre -
zes fir my, nie jest to ostat nia in we sty cja kie ro -
wa ne go przez nią przed się bior stwa. 

In we sty cje idą za klien ta mi
Przez ostat nie trzy de ka dy pol ski ry nek sta li
nie rdzew nych – a tak że sze rzej: ry nek sta li
i me ta li – roz wi jał się nie zwy kle dy na micz -
nie. Rocz ny wzro st się ga ł kil ku na stu pro cent,
co w Eu ro pie Za chod niej by ło nie do po my śle -
nia. W 2019 r., we dług nie ofi cjal nych jesz cze
da nych, zu ży cie sta li nie rdzew nych w na -

Firma Stalatube jesienią 2019 r. uruchomiła
nowoczesny zakład produkcyjny pod Łodzią,
gdzie wytwarza szeroką gamę profili
oraz dwuteowników ze stali nierdzewnej. 
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Jak oce nia Pa ni ko niunk tu rę w pol skiej
bran ży sta li nie rdzew nych w pierw -
szych ty go dniach 2020 r.? 

Za uwa ży li śmy spo re wy ha mo wa nie na po -
cząt ku ro ku. W ko lej nych ty go dniach sy tu acja
się po pra wia ła. Wy raź na jest też ten den cja za -
ma wia nia przez klien tów jed no ra zo wo mniej -
szych ilo ści to wa ru niż np. w ana lo gicz nym
okre sie po przed nie go ro ku. Naj praw do po dob -
niej klien ci, ma jąc świa do mość fluk tu acji cen
uzna li, że le piej nie ro bić za pa sów i za spo ka -
jać je dy nie bie żą ce po trze by. 

Bio rąc pod uwa gę stan na szej go spo dar ki
nie spo dzie wam się w 2020 r. spad ku za po -
trze bo wa nia na stal nie rdzew ną. Chy ba że
spo wol nie nie go spo dar cze w in nych kra jach
Eu ro py się po głę bi. W ta kiej sy tu acji od czu je -
my to rów nież my. 

Jak dla kie ro wa nej przez Pa nią fir my,
pod wzglę dem wiel ko ści i war to ści
sprze da ży, za koń czył się 2019 r.? 

Gdy bym mia ła krót ko pod su mo wać po -
przed ni rok, to po wie dzia ła bym, że sprze da li -
śmy mniej, ale za ro bi li śmy wię cej. Ten rok za -
po wia da się po dob nie.

Ja kie, Pa ni zda niem, są naj więk sze wy -
zwa nia, któ re sto ją przed pol ską bran żą
sta li nie rdzew nych? 

W ostat nim cza sie na stą pi ło kil ka zmian
w pra wie: split pay ment, bia ła li sta, zmia ny
wy ma ga nej do ku men ta cji przy eks por cie, kon -
tyn gen ty ta ry fo we i w kon se kwen cji ewen tu al -
ne   ob cią że nia cel ne na to war spo za Eu ro py.
Jak zwy kle pol skie i unij ne pra wo nie po zwa la
nam ode tchnąć. Nie któ re z tych czyn ni ków za -
wa ży ły na płyn no ści fi nan so wej na szych klien -
tów. Za cho wa nie cash flow bę dzie fak tycz nie
wy zwa niem dla mniej szych od bior ców fi nal -
nych i dys try bu to rów z na szej bran ży.

Obec nie im port sta li spo za UE by wa lo te rią:
al bo tra fi my z ter mi nem do sta wy za nim wy -
czer pie się  kon tyn gent, al bo bę dzie my mu sie -
li po nieść koszt skła du cel ne go lub sa me go cła. 

Z ko lei hu ty eu ro pej skie mia ły pod ko -
niec 2019 r. spo re bra ki i opóź nie nia w re ali -
za cji za mó wień. Sy tu acja ta nie zmie ni ła się
na po cząt ku 2020 r. Ocze ku je my, że prze łom
mar ca i kwiet nia przy nie sie zmia nę w tym za -
kre sie, cho ciaż spo dzie wam się, że hu ty wy ka -
żą du żą „ostroż ność pro duk cyj ną”. Szcze gól -
nie te, któ re od no to wa ły w ostat nim cza sie
stra ty. W Pol sce zu ży cie sta li nie rdzew nej
na oso bę jest cią gle po ni żej eu ro pej skiej śred -
niej, czy li przed na mi jesz cze wie le wy zwań
i wie le do zro bie nia.

Roz ma wiał: NS

Rozmowa z Ewą Kowalską, prezes
Italinox Polska.

Ita li nox Pol ska za koń czył nie daw no
swo ją naj now szą in we sty cję na Ślą sku.
Czy mo że Pa ni przy po mnieć, cze go ona
do ty czy ła, z ja ki mi na kła da mi by ła
zwią za na i ja kie ma przy nieść efek ty? 

Od dział ślą ski prze nie śli śmy pod ko -
niec 2019 r. z Sie mia no wic Ślą skich do Cze la -
dzi na te ren cen trum lo gi stycz ne go MLP
przy dro dze kra jo wej nr 94. Zy ska li śmy
ok. 1000 mkw. po wierzch ni oraz lep szą lo ka li -
za cję. No wy ma ga zyn, po za więk szą po -
wierzch nią, ma też mniej słu pów kon struk cyj -
nych we wnątrz. Obiekt dys po nu je dwo ma bra -
ma mi (w po przed nim mie li śmy tyl ko jed ną).
Zmie ni li śmy też układ i ro dzaj re ga łów prze -
zna czo nych na ele men ty dłu gie, tak aby wy ko -
rzy stać jak naj le piej ca ły do stęp ny me traż. 

Na kła dy in we sty cyj ne do ty czy ły przede
wszyst kim wy po sa że nia ma ga zy nu. Wa run ki
skła do wa nia to wa ru, jak i wa run ki pra cy ma ga -
zy nie rów znacz nie się po pra wi ły. Ma my też
więk szą po wierzch nię biu ro wą. Li czy my, że
wszyst kie te na kła dy po pra wią za rów no wa run -
ki pra cy, jak i ja kość ob słu gi na szych klien tów.

BIOGRAM

Ewa Kowalska z branżą stali nierdzewnych
jest związana od 1996 r., kiedy to rozpoczęła
pracę w Italinox Polska. Firma ta jest jednym
z liderów rodzimego rynku; dysponuje
szerokim składem asortymentowym
(m.in. blachy, rury, profile). 

Nie spodziewam się spadku zapotrzebowania
na stale nierdzewne
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