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and metallurgical sector in Poland

Streszczenie:

Celem artykułu było wyeksponowanie wpływu procesu restrukturyzacji krajowego hutnictwa na poprawę stanu ochrony 
środowiska.  Rozważania prowadzono na płaszczyźnie ogólnych, statystycznych osiągnięć restrukturyzacyjnych sektora. 
Dokonano analizy ewolucji aspektów środowiskowych wraz z realizacją przemian restrukturyzacyjnych. Wskazano 
również na dalsze kierunki zmian w hutniczej technologii wytwarzania na rzecz ochrony środowiska.

Abstract:

This paper has been written to show the influence of the restructuring process on environmental protection in Poland. The 
theoretical part of the paper was derived from general statistical data. On the basis of the statistical data, the 
environmental effects were shown. Moreover, changes in metallurgical technology that protect our environment are also 
presented.
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Wstęp i podział przedsiębiorstw, uproszczenia w strukturach 
organizacyjnych przedsiębiorstw, ostatnio częściej wystę-
pują jednak łączenia i fuzje) oraz marketingowe (budo-Transformacja systemu gospodarczego w Polsce − z cen-
wanie sieci dystrybucji wyrobów, konstruowanie syste-tralnego planowania gospodarki do gospodarki rynkowej 
mów sprzedaży i obsługi klienta, promocja działalności − zmusiła przedsiębiorstwa do dokonania zmian we 
firmy). Każdy z wymienionych zakresów działań restruk-wszystkich dotychczasowych obszarach ich funkcjono-
turyzacyjnych stanowił ważny element naprawczy przed-wania. Tylko w ten sposób mogły one przystosować się do 
siębiorstw, pozwalających im funkcjonować w nowej nowego systemu gospodarowania. Ogół wprowadzanych 
rzeczywistości. Restrukturyzacja przedsiębiorstw jest w przedsiębiorstwach zmian, po 1989 roku, określano 
procesem ciągłym. W latach 1980-2000 nastąpiło nasilenie mianem restrukturyzacji. Do typowych działań restruktu-
tego procesu w wyniku zmian ustrojowych i systemowych.ryzacyjnych w przedsiębiorstwach należały zmiany: praw-

no-właścicielskie (prywatyzacja i komercjalizacja przed- Jednym z wyzwań restrukturyzacji przedsiębiorstw było 
siębiorstw), finansowe (odchodzenie od dofinansowania stworzenie podstaw do podejmowania działań na rzecz 
działalności przedsiębiorstw z budżetu państwa, dywersy- ochrony środowiska naturalnego. W niniejszej publikacji 
fikacja kapitału, wprowadzenie rachunku kosztów), pro- przedstawiono przemiany restrukturyzacyjne, mające 
dukcyjno-technologiczne (ograniczenie wolumenu pro- miejsce w  produkcyjnych przedsiębiorstwach hutniczych, 
dukcji, zmiany w asortymencie produkcji, wycofanie prze- w kontekście ich oddziaływania na środowisko. 
starzałej technologii), kadrowe (dostosowanie liczby Wyeksponowano przede wszystkim zmiany o charakterze 
zatrudnionych pracowników do wielkości produkcji, po- produkcyjno-technologicznym, które w istotny sposób 
prawa wydajności pracy, zmiany o charakterze jakościo- przyczyniły się do zmniejszenia uciążliwości hut. Korzys-
wym w kwalifikacjach zatrudnionych pracowników), tając z danych statystycznych przedstawiono ewolucję 
organizacyjne (wydzielenie działalności pomocniczej            kluczowych aspektów ekologicznych przedsiębiorstw 
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hutniczych. Zakresem analizy objęto: gospodarkę odpa- ton. W okresie 2001-2010 średniorocznie produkowano 
dami, gospodarkę wodno-ściekową oraz emisję zanie- około 8 mln ton stali [1]. Produkcja stali po przyjęciu 
czyszczeń pyłowych i gazowych. Artykuł zakończono programów restrukturyzacyjnych uległa dwukrotnemu 
wskazaniem dalszych kierunków zmian w technologii zmniejszeniu. Na rysunku 1 przedstawiono uśrednioną 
wytwarzania stali w  dążeniu przedsiębiorstw hutniczych produkcję stali w badanym okresie. Redukcję produkcji 
do ograniczania negatywnego ich oddziaływania na śro- osiągnięto między innymi przez sprzedaż zbędnego mająt-
dowisko. ku należącego do hut, likwidację hut nierentownych, lik-

widację przestarzałych technologii oraz wyłączenie zbęd-
Analiza zmian o charakterze produkcyjno-techno- nych mocy produkcyjnych.
logicznym w krajowym hutnictwie

W wyniku procesu restrukturyzacji zmieniła się także 
struktura produkcji. Wytwarzanie stali surowej zmniej-Procesem restrukturyzacji w Polsce objęto wszystkie sek-
szało się, a wzrosła produkcja wyrobów przetworzonych. tory przemysłu. Do kluczowych zaliczono sektor hutniczy. 
W zakresie zużycia wyrobów hutniczych odnotowano Restrukturyzację hutnictwa rozpoczęto w latach 90. przy-

1 wzrost sprzedaży wyrobów płaskich i długich, czyli wyro-jęciem przez polski rząd studium kanadyjskiego . Res-
bów o wysokiej wartości dodanej. Rozpoczął się proces 2

trukturyzacja miała charakter obligatoryjny i ustawowy . 
poszerzania i pogłębiania asortymentu produkowanych 

Objęto nią wszystkie przedsiębiorstwa hutnicze. Jednym  
wyrobów. W strukturze produkcji wyrobów gotowych 

z warunków restrukturyzacji było dostosowanie hutnictwa 
dominowały wyroby długie (ponad 65%). Krajowe huty za 

do wymogów rynku Wspólnoty Europejskiej. Przedsię-
mało produkowały wyrobów płaskich, zwłaszcza walco-

biorstwa hutnicze w Polsce przeszły trudną i długą drogę 
wanych na zimno. Przed restrukturyzacją udział wyrobów 

od centralnie sterowanych przedsiębiorstw państwowych 
płaskich w wyrobach ogółem był poniżej 30%. Po dwóch 

do samodzielnych podmiotów gospodarczych. Jednym            
dekadach przemian wzrósł tylko do poziomu 34% (rys. 2).

z obszarów przemian były zmiany o charakterze produk-
cyjno-technologicznym. 

Rys. 1. Uśredniona produkcja stali w sektorze hutniczym 
w latach 1980-2010 Rys. 2. Struktura produkcji hutniczych wyrobów w hutnic-
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Hut- twie przed i po restrukturyzacji
niczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach pt. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statys-
Polski przemysł stalowy oraz Rocznika statystycznego tycznych, GUS, Roczniki statystyczne przemysłu, dział: 
przemysłu, GUS, Roczniki statystyczne przemysłu, dział: Produkcja przemysłowa, Warszawa.
Produkcja przemysłowa, Warszawa 1995-2010.

Poza ograniczeniem wielkości produkcji i zmianami              
Procesem przemian objęto w pierwszej kolejności wolu- w asortymencie, restrukturyzacji poddano technologię 
men produkcji hutniczej. W latach 80. huty w Polsce pro- wytwarzania stali. Zlikwidowano piece martenowskie,            
dukowały średniorocznie 14 mln ton stali surowej. W la- w których w latach 80. produkowano ponad 40% stali. 
tach 90. uzyskano spadek produkcji do poziomu 10 mln Proces likwidacji tych pieców realizowany był stopniowo. 

Całkowite zakończenie produkcji miało miejsce w maju 
2002 roku [1,2]. W hutach postawiono na produkcję 
konwertorową i w piecach elektrycznych. Uśrednione 
wielkości produkcji stali w ramach stosowanych techno-
logii przedstawiono na rysunku 3.

12

1   Studium kanadyjskie (uproszczona nazwa): dokumenty opracowane przez 
kanadyjskie konsorcjum doradcze Hatch Assocation Ltd., pełna nazwa „Studium 
restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza i stali do 2002 roku”. Studium było 
podstawą do opracowania rządowych programów restrukturyzacji hutnictwa           
w Polsce.
2   Ustawa z dnia 24.08.2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali Dz. U. 
2001, nr 111, poz. 1196, z późniejszymi zmianami.
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stanowił zaledwie 7,6 % (rys. 4). Obecnie huty realizujące 
pełny cykl produkcyjny stosują technologię COS. 

Rys. 3. Uśredniona produkcja stali według procesów tech-
nologicznych w latach 1980-2010
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Hut-

Rys. 4. Proces ciągłego odlewania stali w hutnictwieniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach,          
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statys-pt. Polski przemysł stalowy, wydanie coroczne, dział: 
tycznych, publikacje GUS i roczniki HIPH w Katowicach, Produkcja hutnictwa oraz Roczników statystycznych 
Polski przemysł stalowy, wydanie coroczne, dział: przemysłu, GUS, Warszawa; więcej: B. Gajdzik, Przedsię-
Produkcja hutnictwa.biorstwo hutnicze po restrukturyzacji (monografia),          

Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012, s. 36-37.
Aby zmniejszyć dystans technologiczny pomiędzy pol-
skimi hutami a hutami zagranicznymi, zrealizowano wiele 

Hutnictwo krajowe odnotowało również duży postęp             inwestycji technologicznych. Głównym celem działań 
w zakresie procesu ciągłego odlewania stali (COS).               inwestycyjnych stały się huty realizujące pełny cykl pro-
W wyniku realizacji licznych inwestycji produkcja stali dukcyjny, gdzie instalowane były urządzenia do ciągłego 
odlewanej w  sposób ciągły zwiększyła się z 0,8 mln ton          odlewania stali i urządzenia komplementarne [3].                  
w latach 90. do ponad 8 mln ton w 2010 roku [1]. Przed W tabeli 1 zestawiono przykłady zrealizowanych inwes-
restrukturyzacją udział stali odlewanej w sposób ciągły tycji w krajowym hutnictwie z ostatnich 20 lat.

Okres 
przemian

Iwestycje nowe/modernizacje środków trwałych Likwidacja zbędnego majątku/wyłączenie

1992-1997 Bateria wielokomorowa z suchym gaszeniem koksu w Hucie im. T. Sendzimira, piece 
elektryczne, 10 maszyn do ciągłego odlewania stali (COS), 1 walcownia walcówki 
(wyroby długie, walcowane na gorąco), 1 walcownia wieloliniową, modernizacja 
walcowni blach taśmowych w Hucie im. T. Sendzimira, linia do elektrolitycznego 
ocynkowania blach w Hucie T. Sendzimira, modernizacja linii ocynkowania ognio-
wego blach w Hucie Florian.

Bateria koksująca z mokrym gaszeniem koksu, 7 taśm spiekalniczych,                 
5 wielkich pieców do wytopu surówki, 47 pieców martenowskich, 7 przesta-
rzałych pieców elektrycznych, walcownia wstępnej do przeroby półwyro-
bów, 4 walcownie zgniatacz, 2 walcownie ciągłych kęsów, 1 walcownia duża, 
1 walcownia średnia, 2 walcownie małe, 2 walcownie drobne, 1 walcownia 
drutu (walcówki), 1 walcownia blach grubych, 1 walcownia blach uniwersal-
nych, 1 walcownia blach cienkich, 1 walcownia zimna i linia powlekania,              
2 walcownie taśmowe, 3 zespoły walcownia rur bez szwu, 3 linie zgrzewania 
rur.

2003-2006 Walcownia blach taśmowych w ArcelorMittal Poland Kraków, modernizacja 
walcowni walcówki w ArcelorMittal Poland Sosnowiec, linia powlekania blach 
powłokami organicznymi w ArcelorMittal Świętochłowice, linia ciągłego odlewania 
kęsisk płaskich w ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza, walcownia drobna             
w Arcelor-Mittal Warszawa, piec elektryczny do produkcji stali ciekłej w Celsa Hucie 
Ostrowiec (2005 rok), dostosowanie COS do zdolności produkcyjnej piece 
elektrycznego w Celsie.

 2 walcownie rur bez szwu w Zakładach Produkcyjnych Jedność.

2007-2010 Linia do produkcji kształtowników zamkniętych lekkich w Hucie Pokój S.A. (2008 
rok), 2 linie do produkcji kształtowników zamkniętych w Stalprodukt SA (2008 rok), 
linia do produkcji kształtowników giętych na zimno w Hucie Pokój (2009 rok), 
modernizacja linii produkcyjnej stali ciekłej oraz wlewków ciągnionych w  Ferrostalu 
(2009 rok), modernizacja linii produkcyjnej stali ciekłej oraz wlewków ciągnionych  
w  CMC Zawiercie (2009 rok), walcownia wyrobów długich w CMC Zawiercie (2009 
rok), produkcja kształtowników lekkich, prętów zbrojeniowych, prętów lekkich, 
walcownia walcówki w CMC Zawiercie (2009 rok), modernizacja linii do produkcji 
rur ze szwem w Severstallat Silesia Sp. z o.o. (2009 rok), linia do produkcji 
kształtowników zamkniętych w Severstallat Silesia Sp. z o.o. (2009 rok), walcownia 
prętów lekkich i kształtowników lekkich w Celsa Huta Ostrowiec (2010 rok), 6 linii do 
produkcji rur ze szwem w spółce Marcegaglia Kluczbork (2010 rok), linia do 
produkcji kształtowników zamkniętych i blach walcowanych na zimno w firmie 
Stalprodukt SA (2010 rok).

Walcownia zgniatacz w ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza, walcownia 
ciągła kęsów w ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza, likwidacja klasycz-
nego odlewania wlewków w ArcelorMittal Poland (2009 rok), likwidacja 
klasycznego odlewania wlewków w CMC Zawiercie (2009 rok), wyłączenie 
z eksploatacji linię ocynkowania elektrolitycznego w ArcelorMittal Poland 
Kraków (2009 rok), wyłączenie z eksploatacji linii do wytwarzania rur bez 
szwu w spółce Gonar (2009 rok), walcownia (pręty zbrojeniowe) w  Ferro-
stalu Sp. z o.o. (2010 rok), zatrzymanie produkcji w dwóch wielkich piecach 
w ArcelorMittal Poland (wielki piec nr 2 w Dąbrowie Górniczej, wielki piec 
nr 5 w Krakowie) − skutek kryzysu światowego, wyłączenie z eksploatacji 
walcowni wyrobów długich w  Hucie Królewska, wyłączenie z  eksploatacji 
linii do produkcji rur bez szwu w spółce Gonar (2010 rok).

Tab. 1. Przykłady zrealizowanych inwestycji w hutnictwie żelaza i stali w Polsce

Źródło: Opracowanie na podstawie: W. Szulc, B. Garbarz, J. Paduch,  Przebieg i wyniki restrukturyzacji przemysłu 
stalowego w Polsce, Prace IMŻ, Gliwice 2011, nr 4, s. 40-51.
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Zrestrukturyzowane technologie wytwarzania stali w Pol- Spośród zidentyfikowanych aspektów środowiskowych 
sce i redukcja produkcji stali miały przyczynić się do najmniej uciążliwym problemem było zagospodarowanie 
ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska odpadów. W strukturze odpadów hutniczych dominuje 
naturalnego. W dalszej części publikacji przedstawiono żużel stalowniczy i wielkopiecowy (ok. 68% ogółu odpa-
uzyskane efekty ekologiczne, dokonując analizy danych dów). W okresie przemian restrukturyzacyjnych powsta-
statystycznych. wały specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się za-

gospodarowywaniem odpadów hutniczych. Nowo utwo-
Ewolucja aspektów środowiskowych krajowego hut- rzone podmioty przerabiają żużel zalegający na hałdach 
nictwa wokół hut i pobierany jako odpad z procesów technolo-

gicznych. Odpady hutnicze wykorzystuje się do produkcji 
Wyeliminowanie przestarzałych i niewydajnych procesów materiałów budowlanych, nawierzchni asfaltowych, do 
wytapiania i odlewania stali, inwestowanie hut w nowo- podbudowy i zaklinowywania dróg [5]. W tabeli 2 zesta-
czesne urządzenia do ciągłego odlewania,  unowocześnia- wiono dane dotyczące zagospodarowania żużla wielko-
nie przetwórstwa hutniczego, to tylko niektóre przykłady piecowego. W okresie restrukturyzacji hutnictwa w Polsce 
działań, które przyczyniły się do zmniejszenia negatyw- spadła zarówno ilość wytworzonego żużlu, jak i nagro-
nego oddziaływania hut na środowisko. Restrykcyjne madzonego. 
przepisy prawa w  zakresie ochrony środowiska zmusiły  Pozostałe odpady pochodzące z hut, np. szlamy (ok. 16%), 
huty do inwestycji i transferu technologii odpowiadające złom i zgorzeliny walcownicze (ok. 9%) oraz zużyte mate-
zasadom BAT – The Best Available Technique (naj- riały ogniotrwałe (ok. 2%) poddawane są również odzys-
lepszych dostępnych technologii). Przedsiębiorstwa kowi. W 2000 roku sektor hutniczy wytworzył 5953 tys. 
spełniające wymagania BAT otrzymały pozwolenia zinte- ton odpadów [6], w 2010 roku – 4078 tys. ton  [7]. Syste-
growane.  W hutach przystąpiono do wdrażania systemów matycznie malała również ilość odpadów dotychczas 
zarządzania środowiskowego, zgodnych z wymogami składowanych. Porównując ilość nagromadzonych 
normy ISO 14001 oraz realizacji strategii Czystszej Pro- odpadów w 2000 roku wynoszącą ponad  60500 tys. ton do 
dukcji (CP). Jednym z elementów systemu była identy- 36068 tys. ton w 2010 roku uzyskano ich zmniejszenie            
fikacja aspektów środowiskowych [4]. o 17812  tys. ton [6,7]. Szczegóły przedstawiono w tabeli 

3. 
Tab. 2. Żużel wielkopiecowy i stalowniczy z hut w latach 

Tab. 3. Ogół odpadów wytworzonych w hutach w latach 1994-2010
2000-2010

Źródło: opracowanie na podstawie raportów Hutniczej 
Źródło: opracowanie na podstawie: Roczników statystycz- Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach, pt. Polski 
nych przemysłu, GUS, Warszawa, dział: Odpady w  prze- przemysł stalowy, wydanie coroczne raportu, dział: 
myśle według rodzajów. Odpady.

14

Rok
Ogółem
(tys. ton)

Poddany 
odzyskowi

Unieszko-
dliwiony
(tys. ton)

Magazyno-
wany 

czasowo
(tys. ton)

Razem, 
nagroma-

dzony
(tys. ton)

(tys. ton) (%)

1994 4831,0 4621,0 95,6
Brak 

informacji
210,0 45480,0

1995 4963,0 4702,0 94,7
Brak 

informacji
261,0 45283,0

2000 3333,7 2786,0 83,6 68,1 479,6 31677,0

2001 2939,7 2750,7 93,6 16,8 172,2 28226,6

2003 3252,6 2826,1 86,9 14,0 412,5 24258,4

2004 3254,5 2886,0 88,7 32,9 335,6 22417,4

2005 2418,6 2237,2 92,5 62,9 118,5 19826,7

2006 2177,5 2051,8 94,3 58,5 67,2 17782,2

2007 2270,2 2059,5 90,7 34,2 176,5 15876,6

2008 2132,7 2022,9 94,9 27,5 82,3 17519,6

2009 2169,5 2052,4 94,6 41,7 75,4 17536,2

2010 2631,1 2631,0 100,0
Brak 

informacji
Brak 

informacji
17500,0

2010/
1994

54,4 56,9 - - - 38,5

Rok
Ogółem

(tys. 
ton)

Poddany 
odzyskowi

Unieszkodli-
wione

Magazynowane 
czasowo

Razem, 
nagro-

madzone
(tys. 
ton)

(%) (tys. ton) (%)
(tys. 
ton)

(%)

2000 5953 4437 74,5 1096 18,3 420 7,1 60500

2001 5412 4106 75,9 1011 18,7 295 5,5
Brak 

informacji

2002 5215 4808 92,2
Brak 

informacji
457 8,8

Brak 
informacji

2003 6000 5100 85,0
Brak 

informacji
280 4,6

Brak 
informacji

2004 5804 4421 76,3 932 16,1 451 7,7 60453

2005 3706 2485 67,0 719 19,4 502 13,5 58796

2006 4945 3886 78,6 755 15,3 304 6,1 58888

2007 6010 4997 83,1 830 13,8 183 3,0 55542

2008 4118 3684 89,5 134 3,3 601 14,6 47817

2009 3729 3474 93,2 209 5,6 43 1,2 45034

2010 4078 3842 94,2 117 2,9 119 2,9 42688
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Odnotowano tendencję wzrostową udziału odpadów od- Tab. 4. Gospodarka wodno-ściekowa w hutach w latach 
3zyskanych w odpadach ogółem. W 2000 roku poddano 2000-2007 (tys. m ) 

odzyskowi 74,5% odpadów pochodzących z procesów 
produkcyjnych [6], w 2005 roku  odzyskano tylko 67%,   
w kolejnych latach tendencja była wyraźnie wzrostowa             
z 79% w 2006 roku do 94,2% w 2010 roku [7], (rys. 5). 
Według najnowszych danych statystycznych, spośród 
wszystkich odpadów hutniczych ponad 96% poddawa-
nych jest procesowi odzysku [8].

Rys. 5. Gospodarowanie odpadami w hutach w latach 
2000-2010
Źródło: opracowanie na podstawie raportów Hutniczej 
Izby Przemysłowo-Handlowej w  Katowicach, pt. Polski Źródło: opracowanie własne na podstawie: Polski prze-
przemysł stalowy, wydanie coroczne raportu, dział: mysł stalowy 2002, HIPH, Katowice, s. 9 Polski przemysł 
Odpady. stalowy 2006, HIPH, Katowice, s. 14, Polski przemysł 

stalowy 2007, HIPH, Katowice, s. 20. 

Kolejnym aspektem środowiskowego oddziaływania hut Tab. 5. Wielkość emisji pyłów w hutnictwie w latach 1989-
jest zużycie wody i wytwarzanie ścieków. W latach 90. 2010

3
roczny pobór wody przez huty wyniósł ponad 120 mln m . 

3 
Huty wytwarzały 95 mln m ścieków (ujęcie roczne), [9]. 
W trakcie restrukturyzacji hut ilość wytwarzanych ście-
ków zmniejszyła się. Odprowadzanie ścieków w hutnic-
twie odbywa się wyłącznie przez system osadników i sepa-
ratorów. Do wód powierzchniowych lub gruntu odprowa-
dzane są tylko wody deszczowe, drenażowe i  pochłod-
nicze. Restrukturyzacja technologiczna pozwoliła na 
oszczędną gospodarkę wodą (stosowanie zamkniętych 
obiegów wody) i zmniejszenie strat wody. Zapotrzebowa-
nie na wodę przedsiębiorstwa sektora stalowego pokrywa-
ją w większości z  własnych ujęć. W tabeli 4 przedstawio-
no dane o wytworzonych ściekach w krajowym sektorze 
hutniczym w latach 2000-2007. Od 2008  roku wszystkie 
ścieki poddawane są oczyszczeniu. Kategoria ścieków 
nieoczyszczonych w latach 90. stanowiła prawie 60% 
ogółu wytworzonych ścieków [6].  

Źródło: Rocznik statystyczny przemysłu 1994, GUS, 
Warszawa 1995, s. 192-193; Polski przemysł stalowy 2002, 
HIPH, Katowice 2002, s. 9

Rok 2000 2003 2004 2005 2006 2007
2007/
2003 

Pobór wody 120000 36 300 37 200 30 400 35 200 35 800 98,6

Zużycie wody  
do produkcji

Brak 
informacji

19 288 20 226 14 079 19 396 21 935 113,7

Sprzedaż wody
Brak 

informacji
6 419 6 164 5 906 5 920 5 900 91,9

Straty wody
Brak 

informacji
1 657 1 354 1 177 990 842 50,8

ŚCIEKI 
ODPROWA-
DZONE 
OGÓŁEM

94400 18011 18 514 11 554 12 869 14 000 77,7

Ścieki odpro-
wadzane do wód 
powierzchniowych 
lub do ziemi

Brak 
informacji

14900 15 775 9 245 9 600 11 000 73,8

Ścieki 
odprowadzane 
do kanalizacji

Brak 
informacji

3 111 2 740 2 307 3 247 3 000 96,4

ŚCIEKI 
WYMAGAJĄCE 
OCZYSZCZENIA

94400 9140 7 390 5 607 7 209 10 642 116,4

Ścieki 
oczyszczone

40 700 9 000 7 336 5 553 7 051 10 539 117,1

Ścieki 
nieoczyszczone

53 700 140 54 54 158 103 73,6

Rok
Emisja zanieczyszczeń 

pyłowych (tys. t)
W przeliczeniu na 

1 tonę stali (kg)

1989 135,0  9,09

1990 107,0 7,87

1992 45,3 4,4

1994 27,4 2,8

1996 17,8 2,1

2000 10,9 1,03

2001 8,7 0,99

2002 8,6 1,0

2005 6,2 0,75

2006 7,0 0,7

2007 6,4 0,6

2008 5,5 0,57

2009 4,8 0,41

2010 4,7 0,59
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Restrukturyzacja hutnictwa przyczyniła się również do występujące w stali, pyły, popioły lotne, zgorzelina, żużel, 
zmniejszenia emisji pyłów. W latach 80. huty wytwarzały surówka. W 2010 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła 
ponad 100 tys. ton pyłów rocznie. Na 1 tonę wypro- nowe prawodawstwo w zakresie emisji pyłowych i gazo-
dukowanej stali przypadało ponad 9 kg pyłów [6]. Wraz    w  y c h   z  obiektów przemysłowych. W nowej dyrektywie 
z ograniczeniem produkcji i nowymi inwestycjami techno- przewiduje się znaczne obniżenie emisji gazów i pyłów do 
logicznymi emisja pyłów spadła do poziomu 0,59 kg na    a tm  o s f e ry. Na światowym szczycie klimatycznym (29 lis-
1 tonę wyprodukowanej stali [7], (tab. 5). Ilość zanie- topad-10 grudzień 2010 r.) przyjęto tzw. zrównoważony 
czyszczeń pyłowych zatrzymywanych w urządzeniach pakiet klimatyczny, na bazie którego utworzono Fundusz 
oczyszczających stanowi około 99 % ogółu pyłów. Klimatyczny, w ramach którego państwa rozwinięte będą 

przekazywać krajom rozwijającym się pomoc finansową Kolejnym aspektem środowiskowym są zanieczyszczenia 
na działania związane ze zmianą klimatu. W 2010 roku gazowe. Przez wiele lat dane statystyczne ujawniały zanie-
weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska czyszczenia gazowe bez podawania zawartości dwutlenku 
w sprawie substancji priorytetowych w ramach polityki węgla. Pod koniec lat 90. huty emitowały prawie 200 tys. 
wodnej (Dz.U. nr 138, poz. 934). Przedsiębiorstwa hutni-ton zanieczyszczeń gazowych (bez CO ), w tym dwutlenek 2 cze przystąpiły do pomiarów stężeń substancji zawartych              

siarki stanowił nieco ponad 4% ogółu zanieczyszczeń,            
w wodzie [6]. 

a tlenek azotu 10% [6]. Restrykcyjność przepisów praw-
Reasumując, w sektorze hutniczym w Polsce zaszły ko-nych w zakresie ochrony środowiska dotyczących pro-
rzystne zmiany w technologii produkcji, które były wyni-blemu zmian klimatycznych i zbyt rygorystyczne limity 
kiem wieloletnich przemian restrukturyzacyjnych. W maju emisyjne zmusiły huty do podejmowania kapitałochłon-
2002 roku zakończono produkcję stali martenowskiej. nych inwestycji, a nawet ograniczenia produkcji stali. 
Systematycznie rośnie udział ciągłego odlewania stali. Emisja podstawowych zanieczyszczeń gazowych  uległa 
Rośnie także produkcja wyrobów wysoce przetworzonych zmniejszeniu. Efektem była zdecydowana poprawa  wska-
o dużej wartości dodanej. Prawie dwukrotnie  ograniczono źników ekologicznych dla sektora hutniczego żelaza                
wielkość produkcji w przedsiębiorstwach hutniczych. i stali. W 2010 roku na 1 tonę wytworzonej stali przypadało 
Wymienione sytuacje przyczyniły się do poprawy stanu około 0,9 ton CO [7]. Dokonując analizy emisji tego gazu 2 

środowiska naturalnego. Nowe uwarunkowania prawne             do atmosfery w poprzednich latach ustalono, że wielkość 
i gospodarcze zmuszają huty do poszukiwania nowych ta utrzymuje się na stałym poziomie od 0,9 do 1,3 ton/tonę 
rozwiązań technologicznych o dużej skali efektywności wytworzonej stali surowej. W grudniu 2010 roku w ra-
ekonomicznej i ekologicznej. mach Pakietu klimatyczno-energetycznego ustalono war-

3tość wzorcową na poziomie 1,328 CO /tonę stali . W 2009 2

Kierunki zmian w technologii wytwarzania staliroku udział sektora hutniczego w krajowej emisji CO2 

wyniósł 4%, a trzy lata wcześniej ponad 6% [7,10].               
Technologie wytwarzania stali są nadal materiałochłonne          W strukturze ogółu emisji gazowych CO  stanowi 98,2%. 2
i energochłonne (około 70% zużytej energii na wyprodu-

Pozostałe zanieczyszczenia gazowe (NO , SO CO) mają 2 2, kowanie 1 tony stali przypada na proces wielkopiecowy). 
niewielki udział w emisji ogółem (około 1,8%) [7].

W produkcji surówki metodą wielkopiecową podstawo-
Po restrukturyzacji wszystkie zakłady sektora hutniczego wym paliwem jest koks, który jest głównym źródłem 
uzyskały wymagane prawem decyzje dotyczące: dopusz- emisji CO  w hutnictwie żelaza. Sektor hutniczy emituje 2

czalnej emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycz- 4% krajowej ogólnej emisji CO Rosnące wymagania 2. 

nego, pozwolenia na pobór wody, pozwolenia na odprowa- dotyczące ochrony środowiska zmuszają sektor do ograni-
dzanie ścieków, zezwolenia na gospodarowanie odpada- czania zużycia energii (np. w przedsiębiorstwie hutniczym 
mi. Kolejne modyfikacje prawa nakładają na huty nowe Ferrum zastosowano gaz pokopalniany jako źródło ciepła) 
obowiązki. W dniu 1 czerwca 2007 roku weszło w życie i surowców (zamiast koksu pył węglowy). Realizowane są 
rozporządzenie WE 1907/2006 Parlamentu Europejskiego pilotażowe inwestycje pozwalające na wdmuchiwanie 
i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń       pyłu węglowego (PCI) do wielkiego pieca i ograniczenia 
i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH tym samym emisji CO w procesie produkcji surówki. 2 

(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction Stosując PCI zmniejsza się koszt produkcji surówki                  
of Chemicals). Wpływa to na działalność przedsiębiorstw i zmniejsza się zużycie koksu. W krajowym hutnictwie 
hutniczych i ich laboratoriów chemicznych (badawczych). taka instalacja działa w ArcelorMittal Poland w Oddziale  
Od 1 czerwca 2008 roku rozpoczęto tzw. rejestrację w Krakowie. Prace nad wdrożeniem instalacji realizowane 
wstępną stosowanych produktów chemicznych [10].             są również w Oddziale ArcelorMittal Poland w Dąbrowie 
W 2010 roku upłynął termin rejestracji substancji. Wśród Górniczej [12].W prognozach do 2050 roku w obszarze 
zarejestrowanych substancji znalazły się: pierwiastki technologii przerobu rudy żelaza podaje się, że udział 

procesu wielkopiecowego w przeróbce surowca będzie 

16

3    Benchmark values (final decision EP, April 2011).
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wynosił 60%. Szczegóły przedstawiono na rysunku 6. 
Unia Europejska stawia na huty, które w procesach 
produkcji będą stosować technologie gazowe (Top Gas 
Recykling) ograniczające zużycia węgla (koksu). W Insty-
tucie w Lulei w Szwajcarii trwają testy nowej technologii. 
Najogólniej ujmując, technologia ta będzie wykorzystać 
gaz odzyskiwany z wielkiego pieca, który będzie ponow-
nie do niego wdmuchiwany [13]. Wzrośnie wykorzystanie 
złomu stalowego w stosunku do surowca pierwotnego 
(rudy żelaza) w relacji 1:1,5 [14]. Najnowsze technologie 
(BAT) już teraz pozwalają hutom lepiej gospodarować 
surowcami, energią, wodą, a przede wszystkim zmniej- Rys. 7.  Procesy technologiczne produkcji stali (prognoza 
szają uciążliwość przedsiębiorstw wobec środowiska. do 2050 roku)

Źródło: Opracowanie na podstawie: J.P. Birat, Innovation 
paradigms…, op. cit., p. 957; B. Garbarz, Postęp techno-
logiczny w hutnictwie zgodny z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, Prace Instytutu Metali Żelaza, 60, 2008, nr 3,           
s. 1-7;  K. Pałucha, Uwarunkowania rozwoju hutnictwa 
stali w Polsce…, op. cit., s. 87-98.

Zgodnie z założeniami strategii „Europa 2020”  nacisk 
będzie kładziony na promowanie „zrównoważonych” hut, 
wykorzystujących oszczędnie zasoby naturalne, które 
stopniowo będą zastępowane zasobami uzyskiwanymi             
z surowców wtórnych. Przemysł hutniczy jest zaintere-
sowany zmianami technologicznymi, aby efektywniej 
funkcjonować w warunkach gospodarki rynkowej,                   
z uwzględnieniem coraz bardziej restrykcyjnych prze-Rys.6.  Procesy przetwarzania rudy żelaza (prognoza do 
pisów ochrony środowiska. 2050 roku)

Źródło: Opracowanie na podstawie: J.P. Birat, Innovation 
Podsumowanieparadigms for the steel industry of the 21 century – Future 

directions for steel industry and continuous casting, „La 
W pracy uzyskano potwierdzenie, że restrukturyzacja Revue de Metallurgie”, t. 99, 2002, nr 11, p. 957, [w:] K. 
hutnictwa przyczyniła się do poprawy stanu środowiska Pałucha, Uwarunkowania rozwoju hutnictwa stali w Pol-
naturalnego. Analizując dane statystyczne ustalono, że             sce – wybrane aspekty, [w:] Dynamika zmian w  polskim 
w każdej kategorii aspektów środowiskowych uzyskano przemyśle i usługach, (red.) J. Pyka, Wyd. TNOiK, Kato-
znaczną poprawę efektów ekologicznych. Zmodyfikowa-wice 2011, s. 87-98.
ny technologicznie przemysł hutniczy stawia na spójność 
ekonomiczną i ekologiczną. Przedsiębiorstwa hutnicze  

Produkcja stali odbywa się w konwertorach lub w piecach stosując rachunek ekonomiczny są świadome koniecz-
elektrycznych. Przez wiele lat między innymi w Polsce ności działań na rzecz ochrony środowiska. Prace nad 
udział procesu konwertorowego w produkcji stali był poszukiwaniem lepszych rozwiązań technologicznych            
wyższy niż elektrycznego, gdzie podstawowym mate- w hutnictwie ciągle trwają. 
riałem wsadowym jest złom. Analizując zmiany zacho-
dzące w sektorze przewiduje się wzrost procesów 

L I T E R A T U R A
elektrycznych w stosunku do konwertorowo-tlenowych 
[15]. Udział produkcji stali w piecach elektrycznych ma [1] Gajdzik B., Przedsiębiorstwo hutnicze po restrukturyzacji. Dyna-

mika zmian w latach 1992-2010, Wyd. Politechniki Śląskiej, stanowić 60%, obecnie jest to niecałe 50% (rys.7).
Gliwice 2012, s. 34-36.

[2] Gajdzik B., Procesy zamian w przedsiębiorstwach hutniczych             
w latach 1992-2010, [w:] Zarządzanie w warunkach kryzysu 
społeczno-gospodarczego - Wybrane zagadnienia rozwoju proce-
sów gospodarowania w skali świata, kraju, branży i przedsię-
biorstwa, (red.). H. Howaniec, J. Klisiński, A. Madyda,                      
W. Waszkielewicz, ATH, Bielsko-Biała 2012, s. 307-328.
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[3] Szulc W., Garbarz B., Paduch J., Przebieg i wyniki restrukturyzacji [11] Pałucha K., Uwarunkowania rozwoju hutnictwa stali w Polsce – 
przemysłu stalowego w Polsce, Prace IMŻ, Gliwice 2011, nr 4,          w y brane aspekty, [w:] Dynamika zmian w  polskim przemyśle             
s. 40-51. i usługach, (red.) J. Pyka, Wyd. TNOiK, Katowice 2011, s. 87-98.

[4] Gajdzik B., Comprehensive classification of environemtal aspects [12]  Burchart-Korol D., Możliwości ograniczenia emisji CO w hucie 2 

in metallurgical enterprise, „Metalurgija”, t. 51, nr 4, 2012,                      żelaza, głównie z procesu wielkopiecowego, „Hutnik-Wiado-
s. 541-544. mości Hutnicze”, t. 78, nr 3, 2011, s. 257-261.

[5] Gajdzik B., Sosnowski R., Gospodarka odpadami na przykładzie [13]  Niesler M., Nowe podejście do procesu wielkopiecowego w pro-
żużli hutniczych, [w:] Produkcja i zarządzanie w  hutnictwie, jekcie ULCOS, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 61, nr 3, 2009, 
(red.) R. Budzik, Politechnika Częstochowska, Częstochowa s. 1-5.
2008, s. 90-93. [14] Birat J.P., Innovation paradigms for the steel industry of the 21 

[6] Polski przemysł stalowy 2002, HIPH, Katowice 2002, s. 9. century – Future directions for steel industry and continuous 
[7] Polski przemysł stalowy 2011, HIPH, Katowice 2011, s. 36. casting,  „La Revue de Metallurgie”, t. 99, nr 11, 2002, p. 957.
[8] Polski przemysł stalowy 2012, HIPH, Katowice 2012, s. 32. [15] Garbarz B., Postęp technologiczny w hutnictwie zgodny z zasadą 
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Obecność kadmu i ołowiu w warzywach i zbożach 
pochodzących z uprawy konwencjonalnej i ekologicznej

Presence of cadmium and lead in vegetables and crops from conventional 
and organic cultivation

Streszczenie:

Wstęp 
Ze względu na szerokie zastosowanie metali ciężkich są one powszechnymi zanieczyszczeniami ekosystemu i często mogą 
znajdować się w żywności pochodzenia roślinnego. Najbardziej skażone są rośliny uprawiane na terenach uprzemysło-
wionych, w miejskich ogródkach działkowych oraz w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu samochodowego. Rolnictwo 
ekologiczne zostało uznane za jedno z potencjalnych rozwiązań mających na celu produkcję żywności o niskim stopniu 
zanieczyszczenia metalami ciężkimi.
Celem pracy było określenie poziomu kadmu i ołowiu w wybranych surowcach roślinnych pochodzących z różnych 
upraw: konwencjonalnej i ekologicznej.

Materiał i metody
Materiał badany stanowiły próbki ziaren zbóż: pszenicy i jęczmienia oraz warzyw: kapusty i marchwi. Stężenie kadmu              
i ołowiu w badanych surowcach roślinnych określano metodą atomowej spektometrii absorpcyjnej (AAS) z atomizacją 
płomieniową (flame ASA).

Wyniki
Analizując wyniki przeprowadzonych badań stwierdzono wyższą zawartość obu metali w surowcach roślinnych pocho-
dzących z gospodarstw stosujących konwencjonalne metody produkcji. W ziarnach zbóż wyprodukowanych przy użyciu 
nawozów mineralnych i pestycydów zawartość ołowiu (1,97mg/kg, 1,20mg/kg) była kilkakrotnie wyższa od zawartości 
kadmu (0,37 mg/kg, 0,18 mg/kg). Poziom ołowiu w ziarnach pszenicy uprawianej metodami ekologicznymi był niski             
(0,07 mg/kg). W ziarnach jęczmienia stwierdzono 0,38 mg/kg ołowiu, natomiast nie wykryto obecności kadmu. 
Podobnie w badanych próbkach marchwi i kapusty uprawianych metodą konwencjonalną średnie poziomy zanieczysz-
czeń ołowiem (0,98 mg/kg, 0,65 mg/kg) były wyższe od zanieczyszczeń kadmem (0,37mg/kg, 0,24 mg/kg) i znacznie 
przewyższały zanieczyszczenia takich samych warzyw uprawianych w gospodarstwach ekologicznych (0,03 mg/kg,           
0,02 mg/kg).

Wnioski
Stosowanie zasad rolnictwa ekologicznego w produkcji zbóż i warzyw ogranicza stopień zanieczyszczeń żywności 
metalami ciężkimi, które zagrażają zdrowiu człowieka.

1  Katerda Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, 
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2  Zakład Dietetyki i Żywienia Szpitalnego z Kliniką Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii, 
   Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
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