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POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA STALI
W EUROPEJSKIEJ I POLSKIEJ PRZESTRZENI
BADAWCZEJ
W referacie przedstawiono znaczenie przemysłu stalowego dla gospodarki narodowej. Wskazano na potrzebę koordynacji działań mających na celu realizację zrównoważonego rozwoju tego przemysłu. Jedną z możliwości takiej
koordynacji daje Polska Platforma Technologiczna Stali, która zrzesza znaczną część sektora, zarówno od strony
produkcyjnej jak i badawczej. Przedstawiono stan realizacji Strategicznego Programu Badań Polskiej Platformy
Technologicznej Stali (SPB PPTS) na koniec grudnia 2009 roku. Jako szczególny przypadek realizacji SPB PPTS
(Obszar Badawczy 2; Kierunek Badawczy 2-3; Problemy Badawcze 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4) omówiono realizowany
przez Instytut Metalurgii Żelaza oraz Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Częstochowską, Politechnikę Śląską
i Politechnikę Warszawską projekt pt.: „Opracowanie podstaw przemysłowych technologii kształtowania struktury
i właściwości wyrobów z metali i stopów z wykorzystaniem symulacji fizycznej i numerycznej”. Omówiono udział
PPTS w pracach Europejskiej Platformy Technologicznej Stali (ESTEP) w pracach: Mirror Group, Working Group 1
„Profit through Innovation”, Working Group 5 „People”. Przedstawiono działania Instytutu jako koordynatora PPTS,
zmierzające do aktualizacji Strategicznego Programu Badań PPTS w 2012 roku poprzez realizację projektu „FORESTAL 2030. Aktualizacja Strategicznego Programu Badań Polskiej Platformy Technologicznej Stali z wykorzystaniem metody foresight”.
Słowa kluczowe: platforma technologiczna, przestrzeń badawcza, foresight

POLISH STEEL TECHNOLOGY PLATFORM IN EUROPEAN
AND POLISH RESEARCH AREA
The significance of the steel sector for national economy was presented. The need for co-ordination of activities of
sustainable development of this sector was pointed out. Polish Steel Technology Platform (PPTS), which comprises
significant part of the sector in both production and scientific areas, is one of possible way to coordinate this work.
Progress of execution of Strategic Research Agenda of PPTS at the end of 2009 was presented. As specific case of Strategic Research Agenda of PPTS (Research Area 2; Research Directions 2-3; Research Problems 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4)
the project “Development of basis of industrial technologies for forming the structure and properties of the metal and
alloy products with using the physical and numerical simulation methods” executed by Instytut Metalurgii Żelaza
jointly with Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska and Politechnika Warszawska was discussed. Participation of PPTS in European Steel Technology Platform (ESTEP) through taking part
in Mirror Group, Working Group 1 ”Profit through Innovation” and Working Group 5 ”People” was described. Activities of Instytut Metalurgii Żelaza as PPTS coordinator aimed at updating the Strategic Research Agenda of PPTS in
the year 2012 through realization of the project ”FORESTAL 2030. Updating of Strategic Research Agenda of PPTS
with using foresight method” was presented.
Keywords: technology platform, research area, foresight

1. WSTĘP
Proces tworzenia Europejskich Platform Technologicznych w Europie został zapoczątkowany w 2003
roku. Platformy Technologiczne są wspólną inicjatywą
Komisji Europejskiej, przemysłu, instytucji naukowych
i finansowych oraz grup decyzyjnych i społeczeństwa,
mającą na celu opracowanie strategii rozwoju ważnych
dla Europy sektorów gospodarki i przyszłościowych
technologii. Inicjatywy te koncentrują wysiłki kluczowych partnerów europejskich na realizacji tych strategii w formie dużych projektów naukowo-technologicznych. Platformy Technologiczne mają odegrać główną
rolę w mobilizacji myśli badawczej i środków finanso-

wych na poziomie europejskim. Jednym z głównych
zadań Platform jest ustanowienie efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego dla wdrożenia przygotowanych strategii.
W ślad za inicjatywą Komisji Europejskiej, w roku
2004, zaczęły powstawać Polskie Platformy Technologiczne. Polska Platforma Technologiczna Stali (PPTS)
powstała w grudniu 2005 roku w Katowicach. Uczestnictwo w Platformie zadeklarowało ponad 40 podmiotów, wśród których połowę stanowią huty i przedsiębiorstwa przemysłowe, a drugą połowę jednostki naukowe oraz organizacje i stowarzyszenia działające na
rzecz branży stalowej w Polsce. Kierownictwo Platformy sprawuje 10-osobowy Komitet Sterujący, a koor-
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dynatorem Platformy jest Instytut Metalurgii Żelaza.
W strukturze platformy powołano 5 grup roboczych.
W październiku 2006 roku opracowano Strategiczny
Program Badań Platformy, przygotowany w oparciu
o wizję rozwoju polskiego przemysłu stalowego do roku
2030. W kwietniu 2007 roku dokonano pierwszej oceny realizacji Strategicznego Programu Badań Polskiej
Platformy Technologicznej Stali1.

2. ZNACZENIE PRZEMYSŁU STALOWEGO
DLA GOSPODARKI NARODOWEJ
Przemysł stalowy jest jednym z podstawowych przemysłów zaopatrzeniowych dla wielu branż gospodarki
narodowej. Zużycie wyrobów stalowych przez poszczególne branże polskiej gospodarki przedstawiono na
rys. 1.
Największymi konsumentami wyrobów stalowych
są: przemysł metalowy, budownictwo i przemysł ma1

Rys. 1. Główne branże polskiej gospodarki zużywające stalowe wyroby hutnicze (dane dla roku 2006)
Fig. 1. Main branches of the Polish economy consuming
steel products (data for the year 2006)

szynowy. Wzrost zużycia jawnego stalowych wyrobów
hutniczych w ostatnich latach oraz stalochłonności

Dokumenty dostępne na stronie
http://www.imz.pl/ppts-dokumenty.html

Rys. 2. Wielkość zużycia jawnego stalowych wyrobów hutniczych oraz stalochłonność PKB w Polsce w latach 1992–2008
Fig. 2. Apparent consumption of steel products and GDP steel intensity in Poland over the period 1992–2008
Tablica 1. Wielkość wpływów podatkowych przemysłu stalowego do budżetu państwa w porównaniu z całkowitą wielkością
tego budżetu w latach 2001–2008
Table 1. Taxes income from steel sector to state budget in comparison with state budget in total in the years 2001–2008

Rok

Wpłaty podatku
z przemysłu
stalowego do
budżetu państwa,
mln zł

2001
2002

Budżet państwa – dochody

Udział wpływów podatkowych
przemysłu stalowego we wpływach

ogółem,
mln zł

podatkowe,
mln zł

Udział dochodów
podatkowych
w dochodach
budżetu państwa

1 965

140 527

119 101

84,8%

1,6%

1,4%

1 478

143 520

128 751

89,7%

1,1%

1,0%

2003

1 565

152 511

135 228

88,7%

1,2%

1,0%

2004

3 588

156 281

135 571

86,7%

2,6%

2,3%

2005

3 159

179 772

155 860

86,7%

2,0%

1,8%

2006

4 567

197 640

174 876

88,5%

2,6%

2,3%

2007

5 378

236 368

206 385

87,3%

2,6%

2,3%

2008

4 973

253 547

219 499

86,6%

2,3%

2,0%

podatkowych do
budżetu państwa

do budżetu
państwa
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Rys. 3. Wielkość wpływów podatkowych przemysłu stalowego do budżetu państwa w porównaniu z całkowitą wielkością tego
budżetu w latach 2001–2008
Fig. 3. Taxes income from steel sector to state budget in comparison with state budget in total in the years 2001–2008

Produktu Krajowego Brutto (wyrażanego ilością zużytych stalowych wyrobów hutniczych na 1000 zł PKB)
(rys. 2), związany z rozwojem gospodarczym Polski,
przy około 50% imporcie wyrobów stalowych, świadczy
o możliwościach rozwoju tego przemysłu.
Znaczenie przemysłu stalowego w gospodarce narodowej może być przedstawione w różny sposób. Jednym
z istotnych wskaźników są wpływy podatkowe do budżetu państwa (tabl. 1, rys. 3).
Wielkość wpływów podatkowych wnoszonych przez
przemysł stalowy wykazuje w ostatnich latach tendencję wzrostową i wynosi ponad 2% budżetu państwa.

3. POLSKA PLATFORMA
TECHNOLOGICZNA STALI
I STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ
PLATFORMY
Strategiczny Program Badań Polskiej Platformy
Technologicznej Stali jest realizacją jednego z podstawowych zadań Platformy, jakim jest kreowanie
wspólnych, przedkonkurencyjnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. Struktura SPB obejmuje Obszary Badawcze, Kierunki Badawcze i Problemy Badawcze. W ramach Problemów Badawczych kreowane są
Projekty Badawcze, które stanowią fazą realizacyjną
SPB.
W trakcie analizy stopnia zaawansowania realizacji
Strategicznego Programu Badań Polskiej Platformy
Technologicznej Stali, przeprowadzonej w 2007 roku,
stwierdzono, że łączna wartość realizowanych projektów wynosiła 43,9 mln zł, w tym:
– w Obszarze Badawczym 1 (Wyroby stalowe atrakcyjne dla użytkowników) 19,7 mln zł,
– w Obszarze Badawczym 2 (Bezpieczne, czyste, oszczędne i niskonakładowe technologie) 18,5 mln zł,
– w Obszarze Badawczym 3 (Racjonalna gospodarka
surowcami i mediami oraz ochrona środowiska) 5,7
mln zł.

W styczniu 2010 roku dokonano kolejnej aktualizacji
stopnia realizacji Strategicznego Programu Badań Polskiej Platformy Technologicznej Stali. Wyniki tej ak2
tualizacji wskazują, że z realizowanych w 2007 roku
projektów zakończono projekty o łącznej wartości 14,5
mln zł, w tym:
– w Obszarze Badawczym 1 o wartości 2,8 mln zł,
– w Obszarze Badawczym 2 o wartości 9,6 mln zł,
– w Obszarze Badawczym 3 o wartości 2,1 mln zł.
Część projektów, które według stanu na rok 2007 rok
planowano wówczas do realizacji, została przesunięta
do realizacji po roku 2010, a z realizacji części zaplanowanych projektów zrezygnowano.
W latach 2008 i 2009 rozpoczęto realizację projektów
o tematyce zgodnej ze Strategicznym Programem Badań o łącznej wartości blisko 6 mln zł, z czego zakończono realizację projektów o wartości ponad 2 mln zł.
Wyniki aktualizacji przeprowadzonej w styczniu
2010 roku są niepełne, ponieważ nie wszystkie ośrodki
naukowe przekazały informacje. Świadczy to o konieczności udrożnienia kanałów informacyjnych i zaktywizowania działań Instytutu jako koordynatora Platformy
w celu pełniejszej identyfikacji potrzeb badawczych,
zakresu badań oraz wyników zrealizowanych projektów. Działania, jakie Instytut podejmuje w tym zakresie przedstawiono w p. 5.
3.1. REALIZACJA PROJEKTU
pt.: „OPRACOWANIE PODSTAW
PRZEMYSŁOWYCH TECHNOLOGII
KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY
I WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW Z METALI
I STOPÓW Z WYKORZYSTANIEM SYMULACJI
FIZYCZNEJ I NUMERYCZNEJ”
Celem projektu jest rozwój i unowocześnienie metod symulacji numerycznej, fizycznej laboratoryjnej
i półprzemysłowej mających zastosowanie do kształtowania mikrostruktury i właściwości wyrobów z metali
2

Wyniki aktualizacji są niepełne, ponieważ nie wszystkie ośrodki naukowe przekazały informacje.
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i stopów oraz wykorzystanie tych metod do opracowania podstaw przemysłowych technologii wytwarzania
wyrobów z materiałów wytypowanych w wyniku wcześniej zrealizowanego projektu. Projekt uzyskał rekomendację Komitetu Sterującego Polskiej Platformy
Technologicznej Stali (PPTS) oraz CZMT CAMAT.
Realizacja projektu z jednej strony znacznie wzbogaci i rozszerzy numeryczne, laboratoryjne i półprzemysłowe metody symulacji procesów kształtowania
stanu wyjściowego półwyrobów oraz użytkowego wyrobów finalnych z metali i stopów, doprowadzając je
do poziomu uznanego w Unii Europejskiej za wysoki,
a z drugiej strony rozwiąże istotne zagadnienia badawcze poprzez praktyczne wykorzystanie budowanej
w Instytucie Metalurgii Żelaza linii do półprzemysłowej symulacji (LPS), do opracowywania zaawansowanych technologii wytwarzania wyrobów z metali i stopów. Rozwój nowoczesnych klas stali wytypowano jako
priorytetowy kierunek badań w wyniku realizacji bloku tematycznego dotyczącego stopów żelaza w ramach
projektu „Foresight Materiałowy – Format” (projekt nr
WKP 1/1.4.5/2/2006/26/604 pt.: Scenariusze rozwoju
technologii nowoczesnych materiałów metalicznych,
ceramicznych i kompozytowych).
Projekt realizowany jest z udziałem specjalistów
ze wszystkich krajowych ośrodków prowadzących zaawansowane badania w obszarach, w których mieści
się tematyka projektu oraz z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury będącej na wyposażeniu w tych
ośrodkach, tj.: Instytutu Metalurgii Żelaza, Akademii
Górniczo-Hutniczej, Politechniki Częstochowskiej,
Politechniki Śląskiej i Politechniki Warszawskiej.
Tematyka projektu mieści się w priorytetach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka 2007–2013,
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013
(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 12
grudnia 2006r.).
W efekcie realizacji projektu zostaną opracowane
i zweryfikowane procedury, warunki, parametry i wymagania dla symulacji półprzemysłowej, konieczne
do uzyskania wysokiego stopnia odwzorowania rzeczywistych procesów przemysłowych. Opracowana
metodyka będzie z jednej strony uniwersalną wiedzą,
przydatną np. dla funkcjonowania inkubatorów technologii materiałowych, a z drugiej zostanie w praktyce
wykorzystana do wdrażania technologii kształtowania wyrobów o nowych właściwościach użytkowych,
opracowywanych w ramach prac realizowanych przez
uczestników Polskiej Platformy Technologicznej Stali, jak również w ramach Centrum Zaawansowanych
Technologii i Materiałów CAMAT oraz Śląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii.

4. UDZIAŁ POLSKIEJ PLATFORMY
TECHNOLOGICZNEJ STALI W
PRACACH EUROPEJSKIEJ PLATFORMY
TECHNOLOGICZNEJ STALI
Europejska Platforma Technologiczna Stali (European Steel Technology Platform ESTEP) powstała
w 2004 roku. Struktura organizacyjna ESTEP obejmuje: Steering Committee, Support Group, Mirror Group
oraz 6 grup roboczych. Przedstawiciele PPTS aktywnie
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uczestniczą w pracach Mirror Group, Working Group 1
i Working Group 5.
Informacje o pracach grup roboczych ESTEP publikowane są w biuletynach ESTEP Member Newsletter oraz w rocznych sprawozdaniach ESTEP Activity
Report. Wydawnictwa te są dostępne na stronach
internetowych ESTEP.
4.1. MIRROR GROUP
Member States Mirror Group jest ciałem, które zostało powołane w celu stworzenia możliwości bezpośredniego udziału Krajów Członkowskich w budowaniu
wizji i wdrażaniu europejskich strategii rozwoju przemysłu stalowego. MG stanowi „kanał informacyjnokomunikacyjny” pomiędzy Platformą a Krajami Członkowskimi, ułatwiający koordynację działań Platformy
ESTEP z narodowymi, regionalnymi i lokalnymi inicjatywami, a także pozwalający na bezpośrednie uzyskanie opinii Krajów Członkowskich w sprawie inicjatyw
Platformy.
Polska jest reprezentowana w Mirror Group przez
dwóch, nominowanych przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, przedstawicieli: Jerzego Podsiadło – do niedawna Wiceprezesa Zarządu Mittal Steel Poland i Adama Schwedlera – dyrektora Instytutu
Metalurgii Żelaza.
Posiedzenia MG odbywają się corocznie. Dotychczas
odbyły się trzy posiedzenia MG. Tematyka posiedzeń
dotyczyła statusu i priorytetów ESTEP, współpracy
ESTEP z innymi Platformami, w tym z Platformami
narodowymi, oraz wiodących projektów, w które zaangażowana jest Platforma, w tym projektu ULCOS.
4.2. WORKING GROUP 1 „PROFIT THROUGH
INNOVATION AND TECHNOLOGY”
Głównym obszarem działania Grupy Roboczej nr 1 są
innowacyjne i ekologiczne technologie dla przemysłu
stalowego. Reprezentantem PPTS i IMŻ w WG1 jest
pracownik IMŻ Bogdan Garbarz.
Najważniejszymi stałymi punktami programu spotkań są:
– wymiana informacji i prezentacje dotyczące tematyki
i organizacji przygotowywania przez członków WG1
wniosków na projekty badawcze przedkładane do
finansowania z funduszu RFCS,
– dyskusje dotyczące priorytetów badawczych programu RFCS w dziedzinach dotyczących stali,
– przygotowywanie propozycji do dużych intersektorowych europejskich programów badawczych; propozycje te są przygotowywane przez zespoły robocze
wyłonione z WG1,
– współpraca WG1 z innymi grupami roboczymi
ESTEP,
– informacje dotyczące działalności ESTEP w okresie
pomiędzy spotkaniami WG1, prezentowane przez
Sekretarza Generalnego ESTEP i ich dyskusja,
– prezentacje organizacji przemysłowych i naukowych
reprezentowanych w WG.
4.3. WORKING GROUP 5 „PEOPLE”
W pracach grupy uczestniczy około 25 osób, reprezentujących głównie środowiska przemysłowe i naukowe z krajów UE. Reprezentantem PPTS i IMŻ w WG5
jest pracownik IMŻ Wojciech Szulc.
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Praca grupy koncentruje się na problemach związanych z zasobami ludzkimi w europejskim przemyśle
stalowym, a w szczególności obejmuje zagadnienia:
– promowania przemysłu stalowego jako nowoczesnego i atrakcyjnego miejsca pracy (podgrupa „Attracting and Recruiting),
– dostosowywania kwalifikacji do bieżących wymogów
(podgrupa „Training”),
– wymiana najlepszych praktyk (np. V. Echterchoff
„Pupil researcher. Promotion of new talents in
schools”, W. Szulc „Green Steel”)
– Poszczególne podgrupy organizują okresowo warsztaty, na których omawiane są zagadnienia opracowane przez przewodniczącego podgrupy, a wyniki
prac warsztatów raportowane są na kolejnych spotkaniach WG5.
– WG5 zainicjowało opracowanie wniosku na projekt
STEEL CITIES, zgłoszony do finansowania w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt miał służyć głównie wymianie doświadczeń w odniesieniu do
pozyskiwania wykwalifikowanych kadr dla przemysłu stalowego pomiędzy ośrodkami, które zadeklarowały udział w projekcie. Projekt nie uzyskał finansowania ze względu na, zdaniem komisji konkursowej,
zbyt małe wyeksponowanie szkolnictwa zawodowego. Obecnie grupa pracuje nad nowym zgłoszeniem
projektu GREEN STEEL SKILLS do finansowania
z programu Leonardo da Vinci.
– Inną inicjatywą WG5 jest organizacja międzynarodowej konferencji „Talent Management in European
Steel Companies and Universities”, która odbędzie
się 11 listopada 2010 roku w Düsseldorfie.

5. AKTUALIZACJA STRATEGICZNEGO
PROGRAMU BADAŃ PPTS
Instytut Metalurgii Żelaza, jako koordynator PPTS,
wspólnie ze Społeczną Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania z Łodzi, podejmuje inicjatywę aktualizacji Strategicznego Programu Badań Platformy
FORESTAL 2030. Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka, w priorytecie 1: Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, działaniu 1.1: Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, poddziałaniu 1.1.1: Projekty
badawcze z wykorzystaniem metody foresight, stwarza
możliwości wykorzystania środków z tego Programu m.in. na przygotowanie strategii dla działających
w Polsce platform technologicznych.
Planowana realizacja w okresie 36 miesięcy obejmuje opracowanie 7 głównych zadań:
– mapy potrzeb technologicznych (identyfikacja aktualnych i przyszłych potrzeb technologicznych i związanych z nimi potrzeb w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w następujących obszarach: wyroby
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stalowe; technologie przyjazne dla środowiska; racjonalna gospodarka surowcami i mediami),
– benchmarking (identyfikacja obszarów, w których
Polska może osiągnąć dobrą pozycję konkurencyjną
i/lub przywództwo technologiczne),
– delphi: Forestal 2030 (określenie wizji rozwoju i kierunków badań naukowych i prac rozwojowych dla
przemysłu stalowego w Polsce),
– kadry dla polskiego przemysłu stalowego (identyfikacja, prognozowanie, standaryzacja, programowanie i kształtowanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla polskiego przemysłu stalowego),
– scenariusze (wariantowa prezentacja (scenariusze)
trajektorii rozwoju technologicznego przemysłu stalowego w Polsce),
– strategiczny program badawczy dla Polskiej Platformy Technologicznej Stali,
– potencjał innowacyjny krajowego przemysłu stalowego (określenie czynników determinujących wzrost
skali wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych, informacyjnych i organizacyjnych w krajowym przemyśle stalowym; opracowania założeń polityki innowacyjnej dla krajowego
przemysłu stalowego w celu zniwelowania różnic poziomu konkurencyjności między firmami przejętymi
przez międzynarodowe koncerny stalowe i pozostałymi przedsiębiorcami).
Projekt realizowany będzie metodami foresightowymi, tj. m.in. poprzez burze mózgów, panele eksperckie,
spotkania środowiskowe, fora zawodowe, warsztaty
scenariuszowe, fora foresightowe, konsultacje środowiskowe w łącznej ilości około 50 spotkań. Ponadto planuje się przeprowadzenie 2 tur rund delfickich. Przewiduje się, że w realizację projektu zostanie zaangażowanych ponad 200 ekspertów krajowych i kilkunastu
zagranicznych.

6. PODSUMOWANIE
Idea Platform Technologicznych, zainicjowana przez
Komisję Europejską, potwierdza swą przydatność
w odniesieniu do przemysłu stalowego zarówno w europejskiej, jak i krajowej przestrzeni badawczej. Istotne
i stale rosnące znaczenie przemysłu stalowego w gospodarce narodowej wskazuje na potrzebę koordynacji
działań, mających na celu realizację zrównoważonego
rozwoju tego przemysłu. Kilkuletnie doświadczenie
Polskiej Platformy Technologicznej Stali w realizacji
Strategicznego Programu Badań pokazuje, że platforma dobrze koordynuje działania naukowo-badawcze
na rzecz przemysłu stalowego. Rozwój gospodarczy,
techniczny i technologiczny stwarzają konieczność aktualizacji Strategicznego programu Badań Platformy.
Dobrym narzędziem w tym zakresie będzie metoda foresightu.
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