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mogą spo dzie wa ne no we in we sty cje, zwłasz -
cza w prze my śle mo to ry za cyj nym i pro duk cji
sprzę tu AGD. 

– Po win ni śmy się kon cen tro wać na szan -
sach, a nie za gro że niach – po wie dział z ko lei
An dre Hem pel, pre zes szwaj car skiej gru py
Hem pel Spe cial Me tals. – Pro blem po le ga
na tym, że w po przed nich la tach zbyt ma ło
kon cen tro wa li śmy się na ryn ku lo kal nym,
a za du żo in we sto wa li śmy w Chi nach.

Je go zda niem wszyst kie pod mio ty dzia ła ją ce
na ryn ku po win ny wsłu chi wać się w po trze by
klien tów i od po wied nio na nie re ago wać. Na rze -

niż ka kosz tów. – Więk szość człon ków Sto wa -
rzy sze nia Stal Nie rdzew na ma świa do mość
ko niecz no ści in we sty cji, już o nich zde cy do -
wa ła lub ogło si nie ba wem ta kie pla ny – po wie -
dział pre zes SSN.

Pol ska jesz cze zy ska
Go ściem kon fe ren cji w Ka to wi cach był m.in.
przed sta wi ciel Ape ra mu, jed ne go z czo ło wych
eu ro pej skich pro du cen tów sta li nie rdzew -
nych. Prze ko ny wał on, że hu ty na Sta rym
Kon ty nen cie nie za mie rza ją się pod da -
wać. – Dal sza re duk cja kosz tów oraz in we sty -
cje w in no wa cyj ne roz wią za nia po zwo lą nam
sku tecz nie ry wa li zo wać na ryn ku – po wie -
dział Axel Kru es smann, He ad of the North -
-East Re gion & CEO Ape ram Ger ma ny.

W 2017 r. Ape ram do star czył na ry nek
1,94 mln ton sta li nie rdzew nych, osią ga jąc
5,1 mld dol. przy cho dów ze sprze da ży. Fir ma
za trud nia na ca łym świe cie 9,6 tys. pra cow ni -
ków i po sia da m.in. 14 cen trów ser wi so wych
sta li nie rdzew nych, z któ rych jed no zlo ka li zo -
wa ne jest w Pol sce. 

Zda niem Axe la Kru es sman na w naj bliż -
szych la tach pol ski sek tor sta li nie rdzew nych
bę dzie się na dal roz wi jał. Świadczyć o tym

ka nie na ro sną cą kon ku ren cję czy za cho dzą ce
w ska li glo bal nej zmia ny nic nie da. Choć, jak
za zna czył An dre Hem pel, pro ble mem, któ ry
fak tycz nie ogra ni cza obec nie moż li wość osią -
ga nia sa tys fak cjo nu ją cych zy sków, są za ni żo ne,
w je go opi nii, ce ny sta li nie rdzew nych.

Hem pel Spe cial Me tals dzia ła w Pol sce
od 2008 r. Fir ma prze nio sła do na sze go kra ju
tak że część pro duk cji. We dług An dre Hem pe -
la po ten cjał roz wo ju na sze go ryn ku jest wciąż
bar dzo obie cu ją cy m.in. ze wzglę du na na -
pływ fun du szy eu ro pej skich. – W naj bliż -
szych la tach zu ży cie sta li nie rdzew nych

men tu, że trud no już ocze ki wać, aby co ro ku
kon sump cja dy na micz nie się zwięk sza ła.

Azja tyc ka eks pan sja
W krót kiej per spek ty wie wpływ na ko niunk -
tu rę w ro dzi mej bran ży sta li nie rdzew nych,
po za czyn ni ka mi we wnętrz ny mi, bę dą mia ły
tak że czyn ni ki ze wnętrz ne. Cho dzi głów nie
o sy tu ację go spo dar czą na sze go głównego
part ne ra go spo dar cze go – Nie miec. Je że li się
ona po gor szy, co jest praw do po dob ne, po pyt
na sta le nie rdzew ne do star cza ne przez pol -
skie fir my mo że zma leć. 

Ro dzi me pod mio ty bę dą mu sia ły tak że
zmie rzyć się ze skut ka mi na ra sta ją cej glo bal -
nej woj ny han dlo wej roz pę ta nej przez obec ną
ad mi ni stra cję USA. W ska li świa ta klu czo wą
spra wą dla ryn ku po zo sta nie jed nak eks pan -
sja pro du cen tów azja tyc kich. Zja wi sko to ude -
rza przede wszyst kim w in te re sy eu ro pej -
skich wy twór ców sta li nie rdzew nych. – W sa -

mych Chi nach po pyt na stal nie rdzew ną wzra -
sta o mi lion ton rocz nie. Aż 5 mln ton sta li nie -
rdzew nych rocz nie chce w nie od le głej przy -
szło ści pro du ko wać In do ne zja. Pla ny eks pan -
sji ma ją tak że In die – wy mie niał An drzej Mi -
chal ski -Stęp kow ski.

Jak w tym dy na micz nym oto cze niu po win -
na się za cho wać Eu ro pa? Od po wie dzią są in -
we sty cje, roz wój no wych pro duk tów oraz ob -

W o stat nich la tach pol ska bran ża sta li
nie rdzew nych ro sła w nie zwy kle dy -

na micz nym tem pie. Obec nie jest to już pro fe -
sjo nal ny i po ukła da ny ry nek, któ ry ma
przed so bą ge ne ral nie po zy tyw ne per spek ty -
wy. Nie bra ku je jed nak wy zwań. – Znaj du je -
my się w klu czo wym mo men cie roz wo ju na -
sze go sek to ra. Pod ję te obec nie przez fir my
de cy zje do ty czą ce in we sty cji czy też zmian
w stra te gii dzia ła nia bę dą mia ły de cy du ją ce
zna cze nie dla przy szłe go suk ce su tych pod -
mio tów – po wie dział An drzej Mi chal ski -Stęp -
kow ski, pre zes Sto wa rzy sze nia Stal Nie -
rdzew na. 

Jak do dał, we dług sza cun ków zu ży cie sta li
nie rdzew nych w Pol sce w 2018 r. mo że być
na po zio mie zbli żo nym do ubie gło rocz ne go
(ok. 475 tys. ton), pod czas gdy w po przed nich
la tach dy na mi ka się ga ła 10 proc. Nie ozna cza
to, że na ryn ku dzie je się obec nie coś szcze gól -
nie złe go. Po pro stu do szedł on do ta kie go mo -

Polska branża stali nierdzewnych
będzie się rozwijała
Bieżący stan rynku, szanse na jego rozwój oraz zagrożenia, przed którymi stoi
– to główne tematy poruszane podczas Dnia Stali Nierdzewnych, konferencji
zorganizowanej 19 czerwca 2018 r. w Katowicach przez Stowarzyszenie Stal Nierdzewna. 

D Z I E Ń  S TA L I  N I E R D Z E W N Y C H  – R E L A C J A  Z  W Y D A R Z E N I A

Dalsza redukcja kosztów
oraz inwestycje w innowacyjne
rozwiązania pozwolą nam
skutecznie rywalizować na rynku

Axel Kruessmann
Head of the North-East Region
& CEO Aperam Germany

Znajdujemy się obecnie
w kluczowym momencie rozwoju
naszego sektora. Podjęte teraz
przez firmy decyzje będą miały
decydujące znaczenie
dla ich przyszłego sukcesu

Andrzej Michalski-
Stępkowski
prezes Stowarzyszenia
Stal Nierdzewna

W samych tylko Niemczech mniej
więcej 2,5 tys. mostów znajduje
się w złym stanie technicznym
z powodu korozji

Tobias Larsson
Project Sales Manager,
Outokumpu

Tobias Larsson z firmy Outokumpu przekonująco wyjaśniał zalety stosowania stali
nierdzewnych w konstrukcjach mostowych. 

Jedną z sesji warsztatowych, poświęconych zarządzaniu personelem,
poprowadziła Mag da le na Stró zik z fir my Aon He witt.

W imponujących pomieszczeniach katowickiego Muzeum Śląskiego zgromadziło
się ok. 150 przedstawicieli branży stali nierdzewnych. 

Swoje wizje rozwoju branży przedstawiali menedżerowie zarządzający kluczowymi
europejskimi dostawcami stali nierdzewnych. 

M AT E R I A Ł  P O W S TA Ł  W E  W S P Ó Ł P R A C Y  Z E  S T O W A R Z Y S Z E N I E M  S TA L  N I E R D Z E W N A
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Narzekanie na rosnącą
konkurencję czy zachodzące
w skali globalnej zmiany nic nie da

Andre Hempel
prezes grupy Hempel Special
Metals

W przypadku stali austenitycznych
około 30 proc. importowanego
do Polski materiału może być
oferowanych na podstawie
podstawionego bądź sfałszowanego
certyfikatu pochodzenia

Sebastian Loranty
członek zarządu Aperam
Stainless Services & Solutions
Poland

nie rdzew nej, któ re bez więk szych re mon tów
i na praw mo gły by prze trwać po nad 100 lat.

Outo kum pu od pa ru lat moc no an ga żu je się
w pro mo cję wy ko rzy sta nia sta li nie rdzew nych
do bu do wy mo stów w Skan dy na wii. Efek ty
tych wy sił ków są co raz bar dziej obie cu ją ce.
W sa mej Szwe cji jest już mniej wię cej 30 mo -
stów, w któ rych za sto so wa no sta le nie rdzew ne.

Jed ną z ini cja tyw Outo kum pu jest pro gram
in spek cji mo stów w Eu ro pie. To bias Lars son
po wie dział, że po za Skan dy na wią Outo kum pu
pro wa dzi ak tyw ne dzia ła nia na ryn ku nie -
miec kim. Za zna czył, że fir ma spo ty ka się
z bar dzo kon ser wa tyw nym po dej ściem Niem -
ców do te ma tu za sto so wa nia sta li nie rdzew -
nych w mo stow nic twie.

We dług Lars so na pro ble mem jest wciąż to,
iż wła dze de cy du ją ce o in we sty cjach kon cen -
tru ją się na kosz tach pier wot nych. Jed nak to
się po wo li zmie nia. Wśród de cy den tów
w Skan dy na wii stop nio wo ro śnie świa do mość,
iż koszt in we sty cji na le ży roz pa try wać tak że
w dłu gim ter mi nie, uwzględ nia jąc na kła dy
na re mon ty, a tak że in ne kosz ty, zwią za ne np.
z wy łą cze niem da ne go obiek tu z użyt ko wa nia. 

Zda niem Lars so na pro blem z wy ko rzy sta -
niem sta li nie rdzew nych w bu dow nic twie mo -
sto wym jest dość zło żo ny. Wy ni ka to m.in.
z kwe stii po li tycz nych (wy bo ry od by wa ją się co
kil ka lat, a prio ry te tem dla rzą dzą cych jest ak tu -
al ny stan bu dże tu), ale rów nież sto sun ko wo
słabej zna jo mości tego ma te ria łu wśród in ży nie -
rów. Na mar gi ne sie war to do dać, iż wy stą pie nie
przed sta wi cie la Outo kum pu w Ka to wi cach mia -
ło miej sce nie ca łe dwa mie sią ce przed za wa le -
niem się mo stu au to stra do we go w Ge nui we
Wło szech. Przy czy ną tej tra ge dii by ła ko ro zja.

Do wąt ku do ty czą ce go nie wy star cza ją cej
wie dzy na te mat sta li nie rdzew nych na wią zał
Zbi gniew Bry tan z Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli -
wi cach. – Wie dza ta wśród pro jek tan tów kon -
struk cji jest wciąż nie wiel ka – prze ko ny wał.

Dla te go też z za do wo le niem na le ży przyj -
mo wać ta kie ini cja ty wy, jak pu bli ka cja „Pod -
ręcz ni ka pro jek to wa nia kon struk cji ze sta li
nie rdzew nych” (za pol ską wer sję od po wie -
dzial na by ła Po li tech ni ka Rze szow ska). Jest to
wy daw nic two skie ro wa ne głów nie do kon -

struk to rów i pro jek tan tów. Ca łość pu bli ka cji
w wer sji elek tro nicz nej, wraz z przy kła da mi
ob li cze nio wy mi, jest do stęp na na stro -
nie  www.ste el -sta in less.org/de si gn ma nu -
al/pl/. Na wspo mnia nej stro nie są rów nież
do stęp ne ko men ta rze do za le ceń pro jek to -
wych za wie ra ją ce peł ny ze staw od no śni ków
do li te ra tu ry. Ce lem ko men ta rzy jest umoż li -
wie nie pro jek tan to wi sa mo dziel ne go za po -
zna nia się z pod sta wa mi za le ceń pro jek to -
wych i ich oce ny teo re tycz nej, a tak że po moc
w przy swo je niu sys te ma tycz nie wpro wa dza -
nych zmian. 

Trzeba wal czyć z pa to lo gia mi
W trak cie ka to wic kiej kon fe ren cji nie za bra kło
tak że te ma tów zwią za nych ze spe cy fi ką pol -
skie go ryn ku. Se ba stian Lo ran ty z fir my Ape -
ram Sta in less Se rvi ces & So lu tions Po land
przed sta wił pro blem, któ ry w na szym kra ju
w ostat nim cza sie jest nie ste ty co raz bar dziej
po waż ny. Cho dzi o pro ce der pod sta wia nia lub
wręcz fał szo wa nia cer ty fi ka tów po cho dze nia
ma te ria łu. Na ryn ku funk cjo nu ją nie uczci wi
do staw cy, któ rzy sprze da ją ma te riał azja tyc ki
ja ko eu ro pej ski, przed sta wia jąc nie praw dzi we
do ku men ty. Ska lę te go zja wi ska trud no okre -
ślić. We dług Ape ra mu w przy pad ku sta li au -
ste ni tycz nych oko ło 30 proc. im por to wa ne go
ma te ria łu mo że być ofe ro wa nych na pod sta -
wie pod sta wio ne go bądź sfał szo wa ne go cer ty -
fi ka tu po cho dze nia.

Se sje warsz ta to we
Pod czas Dnia Sta li Nie rdzew nych od by ły się
tak że dwie se sje warsz ta to we. Jed na z nich po -
świę co na by ła róż nym ro dza jom ry zy ka, m.in.
do ty czą ce go zmian cen zło mu oraz me ta li
prze my sło wych. Mó wił o tym Łu kasz La so ta
z mBan ku. – Zmien ność na ryn kach su row co -
wych jest czę sto więk sza niż na ryn ku wa lu to -
wym czy stóp pro cen to wych. Dla te go wśród

firm pro duk cyj nych w Pol sce na ra sta świa do -
mość wa gi pro ble mu za bez pie cza nia się
przed sko ka mi cen su row ców.

Te ma tem dru giej se sji warsz ta to wej by ły
pro ble my i wy zwa nia sto ją ce przed pra co daw -
ca mi zwią za ne z nie do bo rem pra cow ni ków
na ryn ku. Pro wa dzi ła ją Mag da le na Stró zik
z fir my Aon He witt.

Wy da rze niu to wa rzy szy ła wy sta wa zdjęć
„Sta le nie rdzew ne w ar chi tek tu rze Ślą ska”,
zor ga ni zo wa na przez SSN we współ pra cy
z SARP Ka to wi ce. Jej spon so rem by ła fir ma
No va Tra ding. GB

w Pol sce bę dzie ro snąć w szyb szym tem pie
niż w in nych eu ro pej skich kra jach – prze wi -
du je An dre Hem pel.

Za le tą Pol ski jest du ży ry nek we wnętrz ny,
wy kształ co na i kon ku ren cyj na si ła ro bo cza,
a tak że ro sną ca wy daj ność. Są też mi nu -
sy. – W po rów na niu z kra ja mi Eu ro py Za chod -
niej pol ski prze mysł jest wciąż nie do sta tecz -
nie do ka pi ta li zo wa ny. Z po wo du m.in. sła be go
do fi nan so wa nia wskaź nik war to ści ak ty wów
przy pa da ją cych na pra cow ni ka w Pol sce jest
niż szy niż na Za cho dzie – pod kre ślał pre zes
Hem pel Spe cial Me tals.

Je go zda niem naj bar dziej obie cu ją cy mi sek -
to ra mi pol skie go prze my słu dla do staw ców
sta li nie rdzew nych są mo to ry za cja i pro duk cja
far ma ceu ty ków.

Mo sty po trze bu ją sta li nie rdzew nych 
Po za te ma ta mi biz ne so wy mi pod czas ka to wic -
kiej kon fe ren cji po ru sza no rów nież kwe stie do -
ty czą ce za sto so wa nia sta li nie rdzew nych
w kon struk cjach, m. in. mo sto wych. Mó wił
o tym To bias Lars son, Pro ject Sa les Ma na ger

w Outo kum pu. Jak prze ko ny wał, bez po śred nie
stra ty dla świa to wej go spo dar ki wy wo ła ne ko -
ro zją wy no szą ok. 3 proc. PKB. W przy pad ku
USA jest to oko ło 275 mld dol. rocz nie, a Pol ski
ok. 14 mld dol. W sa mych tyl ko Niem czech
mniej wię cej 2,5 tys. mo stów znaj du je się
w złym sta nie tech nicz nym z po wo du ko ro zji.
Zbu do wa ny pod ko niec XIX w. no wo jor ski Bro -
oklyn Brid ge do słow nie sy pie się ze sta ro ści,
mi mo że od cza su bu do wy je go re mon ty i na -
pra wy po chło nę ły już 600 mln dol. Za tę kwo -
tę – jak pod kre ślił To bias Lars son – moż na by
zbu do wać 10 iden tycz nych mo stów ze sta li

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa „Sta le nie rdzew ne w ar chi tek tu rze Ślą ska”, zor ga ni zo wa na przez SSN we współ pra cy z SARP Ka to wi ce i fir mą No va Tra ding.

DSN był okazją do spotkania w jednym miejscu przedstawicieli kluczowych firm tworzących polską branżę stali nierdzewnych. 
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Wiedza na temat stali nierdzewnych
wśród projektantów konstrukcji
jest wciąż niewielka

Zbigniew Brytan
Politechnika Śląska

Zmienność na rynkach surowcowych
jest często większa niż na rynku
walutowym czy stóp procentowych

Łukasz Lasota
mBank

PARTNERZY WSPOMAGAJĄCY

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY
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we sto wa rzy sze nie zrze sza ją ce czo ło wych pro -
du cen tów ni klu. Swo je biu ra ma w Azji, Eu ro -
pie oraz Ame ry ce Pół noc nej. Głów nym ce lem
or ga ni za cji jest pro mo cja za sto so wa nia te go
me ta lu w prze róż nych apli ka cjach. A tych nie

bra ku je. Obec nie na świe cie jest po nad
300 tys. pro duk tów, w któ rych zna leźć moż na
ni kiel. Mniej wię cej 65 proc. wy twa rza nych ni -
klu wy ko rzy sty wa nych jest do pro duk cji sta li
nie rdzew nych. W ra mach Nic kel In sti tu te dzia -
ła jed nost ka na uko wa Ni PE RA Inc. (www.
ni pe ra.org), od po wie dzial na za pro wa dze nie
ba dań do ty czą cych m.in. ochro ny zdro wia oraz
śro do wi ska na tu ral ne go.

Dru gi ze wspo mnia nych pod mio tów to spół ka
DRO MET. Zaj mu je się ona pro duk cją i sprze da -
żą sze ro kiej ga my wy ro bów z bran ży za mo co -
wań (m.in. li ny sta lo we, prę ty gwin to wa ne, ko -
twy roz po ro we, łań cu chy). Fir ma dzia ła od 1994
r. Jej wy ro by do stęp ne są w nie mal że każ dym
za kąt ku kra ju (za po śred nic twem In ter ne tu,
skle pów sta cjo nar nych oraz roz bu do wa nej sie ci
przed sta wi cie li han dlo wych). DRO MET obec ny
jest tak że na ryn kach za gra nicz nych, m.in.
w Niem czech, Ro sji i na Ukra inie. NS

Wię cej in for ma cji o no wych pod mio tach
www.dro met.pl
www.nic ke lin sti tu te.org
www.sta la tu be.com
www.val bru na.pl

Od 1 wrze śnia 2018 r. człon kiem sto wa -
rzy sze nia zo sta ła fir ma Sta la tu be. Do tej

po ry by ła ona part ne rem SSN. Tak że od po -
cząt ku wrze śnia part ne rem sto wa rzy sze nia
zo sta ła Val bru na Pol ska. Jest to je den z czo ło -
wych, dzia ła ją cych na pol skim ryn ku, do -
staw ców wy ro bów dłu gich ze sta li nie rdzew -
nych. Fir ma na le ży do gru py Ac cia ie rie Val -
bru na, pry wat ne go wło skie go przed się bior -
stwa hut ni cze go, któ re pro duk cję uru cho mi -
ło w 1939 r. Obec nie gru pa za trud nia po -
nad 1,5 tys. osób i ma 25 ma ga zy nów dys try -
bu cyj nych zlo ka li zo wa nych na ca łym świe -
cie, w tym dwa w Pol sce (Dą bro wa Gór ni cza
oraz Gdańsk). W na szym kra ju Val bru na jest
obec na od 1998 r.

Od po cząt ku sierp nia 2018 r. do gro na part -
ne rów SSN do łą czy ły dwa pod mio ty. Pierw szy
z nich to Nic kel In sti tu te. Jest to mię dzy na ro do -

Kolejne firmy są z nami
W minionych tygodniach do grona członków i partnerów Stowarzyszenia
Stal Nierdzewna dołączyły nowe podmioty.

M AT E R I A Ł  P O W S TA Ł  W E  W S P Ó Ł P R A C Y  Z E  S T O W A R Z Y S Z E N I E M  S TA L  N I E R D Z E W N A

Narzędzia do agregatów cięcia
wzdłużnego i poprzecznego

Oferta:
noże krążkowe
noże do cięcia poprzecznego
pierścienie wypychające i dystansowe
zestawy nożowe, kasety
pierścienie wyrównujące nacisk
wysoka jakość i tolerancja wykonania
doradztwo techniczne
serwis szlifierski
CamB5: program do obliczania
zabudowy narzędzi na klatce tnącej
linie do cięcia wzdłużnego
linie do cięcia poprzecznego

Dienes Polska sp. z o.o.,
ul. Budowlana 15, 88-100 Inowrocław,

tel. +48 52 357 70 33,
e-mail: biuro@dienes.com.pl

www.dienes.com.pl

Dostęp do profesjonalnych informacji

Dostęp do szkoleń oraz porad ekspertów na preferencyjnych
warunkach

Pomoc w promocji firmy i budowaniu jej pozytywnego
wizerunku

Kontakt ze środowiskiem naukowym i akademickim
oraz międzynarodowymi organizacjami branżowymi 

możliwość wpływania na decyzje dotyczące branży 

możliwość kształtowania polskiego rynku stali nierdzewnych

możliwość współorganizacji najważniejszych na polskim
rynku wydarzeń branżowych
Uczestnictwo w prestiżowym gronie przedstawicieli
czołowych firm z branży stali nierdzewnych 

Do współpracy z naszą organizacją zapraszamy wszystkie
profesjonalne podmioty związane z polskim sektorem
stali nierdzewnych. 

Więcej informacji:
tel. 603 299 554, e-mail: ssn@stalenierdzewne.pl
www.stalenierdzewne.pl

JESTEśmY
CZŁONKIEm 

CO ZYSKUJĄ NASI CZŁONKOWIE I PARTNERZY

NASI CZŁONKOWIE I PARTNERZY


