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Szanowni Państwo,
 
 Początek roku 2013 był trudny dla hutnictwa. Druga fala kryzysu sprawiła, 
że gospodarka hamowała praktycznie we wszystkich obszarach funkcjonowania. 
Kończyła się realizacja wielkich projektów infrastrukturalnych, upadło wiele dużych  
i mniejszych firm budowlanych będących głównymi wykonawcami lub podwykonawcami 
tych inwestycji. To zaważyło na pogorszeniu się sytuacji innych branż, w tym hutnictwa, 
dla którego sektor budownictwa i konstrukcji stanowi prawie połowę rynku zbytu. 
Niekorzystnym dla przemysłu stalowego było również spowolnienie w przemysłach: 
motoryzacyjnym, maszynowym, energetycznym. Dodatkowo, znaczący wpływ na 
spadek popytu na stal miały m.in.: dobiegająca końca unijna perspektywa budżetowa, 
ograniczenia w dostępie do środków finansowych na rynku oraz osłabienie inwestycji 
lokalnych. 
 
 Od 2011 do 2013 roku mieliśmy także do czynienia ze zjawiskiem wyłudzania 

podatku VAT w obrotach wewnątrzunijnych wyrobami stalowymi, które zaburzyło konkurencję na krajowym rynku, głównie 
prętów zbrojeniowych, powodując zwiększenie udziału „szarej strefy” do 60% w 2012 r. Podjęte przez Izbę i środowisko 
hutnicze działania przyniosły oczekiwany efekt w postaci wprowadzenia odwróconego mechanizmu naliczania podatku VAT 
(reverse charge) dla większości wyrobów stalowych, który obowiązuje od 1 października 2013 r., po uchwaleniu przez Sejm RP 
zmian w Ustawie o podatku VAT. 
 
 Sytuacja branży od połowy 2013 roku zaczęła się poprawiać, na co niewątpliwie korzystny wpływ miały zakończone 
sukcesem intensywne działania Izby, prowadzone wspólnie z producentami i dystrybutorami stali, nad wprowadzeniem zmian 
do w/w Ustawy oraz przedłużenie, wspólnie z innymi branżowymi organizacjami samorządu gospodarczego, korzystnej dla 
metalurgii regulacji w sprawie akcyzy na gaz.
 
 Dzięki pozytywnym zmianom prawnym, poprawie koniunktury gospodarczej oraz kolejnej dużej fali inwestycji 
infrastrukturalnych, w 2014 r. istnieje szansa na odbudowę popytu na rynku wyrobów stalowych. Jednak dla polskich  
producentów stali wciąż istnieje wiele barier dla szybszego rozwoju działalności, są to m.in.: wysokie ceny produktów 
energetycznych oraz obciążenia podatkowe tj. akcyza na energię elektryczną dla hutnictwa, znaczne koszty związane 
z dostosowywaniem się do nowych regulacji polityki środowiskowej UE, które obniżają konkurencyjność w stosunku  
do producentów z krajów trzecich, a także malejąca stalochłonność europejskiego przemysłu.
 
 Wyrażam nadzieję, że kilka najbliższych lat będzie dla przemysłu stalowego okresem względnej stabilizacji i wzrostu 
zużycia krajowego wyrobów stalowych, a niniejsza publikacja okaże się dla Państwa interesująca i przydatna.

Stefan Dzienniak
Prezes Zarządu

Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
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Dear Readers,

 The beginning of 2013 was difficult for the steel industry. The second wave of the crisis meant that the economy 
slumped in virtually all functional areas. The implementation of large infrastructure projects came to an end, with many 
large and smaller construction companies that are prime contractors or subcontractors for such investment projects went 
bankrupt or insolvent. It compounded the deterioration of the performance of other industries including iron and steel, for 
the construction and structures industry accounts for nearly half of the steel’s sales outlet. The slowdown in the automotive, 
machinery and power sectors affected the steel industry, too. In addition, a significant impact on the decline in demand for 
steel was effectuated by the EU budgetary perspective nearing the end, credit crunch, and the thinning of local investments. 
 
 From 2011 until 2013, VAT fraud in intra-community steel trade had been disrupting the competition on the domestic 
market, affecting mainly rebars, thus causing an increase in the share of the „gray zone” to 60% in 2012. Actions assumed by 
the Association and steel makers produced the expected effect once the VAT reverse charge mechanism was introduced for 
most steel products, valid as from 1 October 2013 following the adoption by the Parliament of the VAT Law Amendment.
 
 The situation of the industry began to improve since mid-2013, which undoubtedly was brought about by successful 
intensive activities of the Association conducted jointly with steel manufacturers and distributors relating to the changes to 
the afore-mentioned Law and to the submission, together with other industrial associations, of the excise duty regulation on 
gas which turned out positive for the sector.
 
 Owing to positive legal changes, economic upturn and the coming of the next big wave of infrastructure investments 
in 2014, there is a chance to rebuild the steel demand side. However, there are still many barriers for the Polish steel producers 
to faster development activities including: high prices of energy products and the associated tax burden, i.e. excise duty on 
electricity for the metallurgy, significant costs associated with adaptations to the new EU environmental regulations and 
policies that reduce the competitiveness vis-à-vis third-country producers, as well as decreasing steel intensity of the 
European industry. 
 
 I do sincerely hope that the next few years will be a period of relative stability and growth of domestic steel 
consumption for the iron and steel industry, and that this publication will prove to be interesting and useful for you.

Stefan Dzienniak
President of the Board

Polish Steel Association
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HUTNICZA IZBA  
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

 Izba jest organizacją samorządu gospodarczego zrze-
szającą producentów i przetwórców stali, przedsiębiorstwa 
powiązane z hutnictwem  (wytwórczość, handel, usługi itp.) 
oraz uczelnie techniczne i inne ośrodki naukowo-badawcze. 
 Izba pełni rolę zorganizowanego reprezentanta 
branży stalowej w sprawach ważnych dla działalności firm 
członkowskich. Analizuje bieżącą sytuację na rynku surowców 
i produktów energetycznych oraz gotowych wyrobów stalo-
wych, aktywnie współpracuje z administracją unijną, krajową 
i samorządową na rzecz tworzenia jak najlepszych warunków 
prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej podmiotów 
członkowskich Izby. 
 Do celów i zadań HIPH należy m. in.: 
• reprezentowanie interesów gospodarczych firm i instytu-

cji członkowskich, 
• wyrażanie opinii środowiska hutniczego o projektach  

rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, 
• uczestniczenie w przygotowywaniu projektów nowych  

i nowelizowanych aktów prawnych,
• organizowanie wymiany informacji i współpracy w spra-

wach dot. działalności firm członkowskich,
• gromadzenie i przetwarzanie danych oraz przygotowywa-

nie analiz dla potrzeb podmiotów członkowskich, branżo-
wej współpracy krajowej i międzynarodowej,

• prowadzenie działalności szkoleniowej  i promocyjnej.

 W ramach współpracy międzynarodowej z EUROFER, 
World Steel Association i European Steel Tubes Association 
(ESTA), Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa wymienia infor-
macje branżowe i uczestniczy w pracach komitetów problemo-
wych tych organizacji.

POLISH STEEL ASSOCIATION

 The Association is a self-governing trade organi-
sation bringing together steel producers and processors, 
steel-related companies and technical universities, rese-
arch & development centres and service providers. 
 Association acts as a chartered industry represen-
tative on matters of importance for member companies.  
It analyzes current situation on the market of raw materials, 
energy and finished steel products, is actively working with 
the administration of EU, national and local to create the 
best conditions for business creation and development by 
members. 
 Association activities cover: 
• representing member companies and institutions 
• issuing steel industry position concerning economy 

specific projects  
• involvement in preparing projects of new and amending 

legislation
• exchanging information and cooperation in matters of 

importance to member companies
• collecting and processing data along with providing 

analysis for member companies, sectorial cooperation 
at home and abroad

• providing training  and promotional services.

 As part of the international cooperation with  
EUROFER, World Steel Association and European Steel 
Tube Association (ESTA), Polish Steel Association exchange  
information and contributes to various thematic committees 
of such organisations.
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 Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2013 r.  
drugi rok z kolei uległo spowolnieniu do 1,6%, z 2,0% rok 
wcześniej i była to najsłabsza jego dynamika od 4 lat. Struktu-
ra czynników wzrostu PKB była podobna jak w 2012 r. 
 Do krajowego wzrostu gospodarczego najbardziej 
przyczynił się popyt zagraniczny. Eksport wzrósł o 4,3% wobec 
wzrostu 3,9% w poprzednim roku. Ożywieniu sprzedaży zagra-
nicznej sprzyjała stopniowa poprawa koniunktury w krajach UE 
w drugiej połowie roku oraz wysoka konkurencyjność koszto-
wa krajowych producentów. Z drugiej strony wciąż niskie było 
zapotrzebowanie na importowane wyroby w kraju, dynamika 
importu była niższa niż eksportu i wyniosła 1,2%, dzięki czemu 
saldo handlowe wsparło wzrost PKB o 1,8 pkt. proc. 
 Wpływ popytu krajowego na tworzenie wartości  
dodanej był w 2013 r. neutralny, wobec niewielkiego spad-
ku w poprzednim roku (-0,1%). Konsumpcja prywatna rosła 
wolniej niż w 2012 r. (+0,8%), stopniowo poprawiały się jed-
nak nastroje konsumenckie, co było widoczne w rosnącej  

 2013 was the second consecutive year that saw the 
pace of economic growth in Poland slacken to 1.6% from 2.0% the 
year before, this being the weakest dynamics in the last 4 years.  
The structure of GDP growth factors was similar to that of 2012. 
 Foreign demand was the major contributor to the  
national economic growth. Export increased by 4.3% against the  
growth of 3,9% in the previous year. Recovery in foreign sales was 
attributable to the gradual market improvement in the EU coun-
tries in the second half of the year and to high cost competitiveness 
of domestic producers. On the other hand, the demand for impor-
ted products remained low in Poland, import dynamics was much 
lower as compared to exports, and reached 1.2% thanks to which 
the trade balance supported GDP growth by +1.8 p. p.
 Impact of the domestic demand on added value  
creation was neutral in 2013 compared to slight decra-
se in the previous year (-0.1%). Private consumption did 
not rise as rapidly as in 2012 (+0.8%), however, gradual 
improvement could be observed in consumer sentiment  

GŁÓWNE WSKAŹNIKI 
MAKROEKONOMICZNE 

DANE MAKROEKONOMICZNE
           MACROECONOMIC DATA

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO GROSS DOMESTIC PRODUCT

KEY MACROECONOMIC 
INDICATORS

Źródło/Source: GUS

Rysunek 1. Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2011-2013 (rok do roku) [%]
Figure 1. Economic indicators in the period from 2011 to 2013 (y-o-y) [%]
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reflected in growing dynamics of retail sales (full year 2013: 
2.5% growth). The increase in the consumer demand was  
weakened by the high unemployment rate (13.4%).
 The recession continued to affect the second funda-
mental component of the domestic demand, namely invest-
ments, in spite of decrease in gross expenditure on fixed assets 
by -0.2% lower than in the previous year, the strong negative  
impact on GDP growth came from decrease in inventories (-1 p.p.). 
According to the estimates of the National Bank of Poland,  
growth in investment demand in 2013 was attributable to  
enterprises only. A downturn was observed in housing and  
public investments. The need to reduce budget deficit combined 
with depleting EU funds for investment projects in the expiring 
2007-2013 EU budget perspective translated into scaled down 
activities of the public sector.

 Looking at sectors performance in 2013, indu-
stry (+3.0%) and transport (+4.5%) were the fastest- 
growing ones, chiefly thanks to the exporters. The recession  
affected construction sector where value added went down  
by 9% against that of 2012. 

INFLATION RATE

 Consumer price increased in 2013 by mere 0.9%, 
by the same token showing the lowest dynamics in the last  
10 years. The significant inflation slowdown compared to the 
average growth of 3.7% in 2012 was down 1.8 p.p. as that 
projected in the Budget Law and exceeded the lower bound  
of deviation from the NBP target by 0.6 p.p. 

dynamice sprzedaży detalicznej (w całym 2013 r. wzrost 
o 2,5%). Wzrost popytu konsumpcyjnego ograniczała utrzy-
mująca się na wysokim poziomie stopa bezrobocia (13,4%).
 Drugi najważniejszy komponent popytu wewnętrz-
nego – inwestycje pozostał w recesji, choć spadek nakładów  
brutto na środki trwałe o -0,2% był niższy niż w poprzed-
nim roku, to zdecydowanie negatywnie na wzrost PKB wpły-
nął spadek zapasów (-1 pkt. proc.). Według szacunków NBP  
jedynie przedsiębiorstwa w 2013 r. zwiększały popyt inwe-
stycyjny. Natomiast spadek nastąpił w przypadku inwestycji 
mieszkaniowych oraz publicznych. Znacząco słabsza aktyw-
ność sektora publicznego wynikała z potrzeby ograniczenia 
deficytu budżetowego oraz zmniejszenia środków unijnych 
na realizację programów inwestycyjnych w kończącej się  
perspektywie budżetowej UE na lata 2007-2013. 

 W ujęciu sektorowym w 2013 r. najszybciej rozwijał 
się przemysł (+3,0%) i transport (+4,5%), do czego przyczy-
niły się głównie firmy eksportujące. W recesji znalazło się  
budownictwo, którego wartość dodana zmniejszyła się o 9% 
w porównaniu z 2012 r.

INFLACJA

 Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w 2013 r. 
wzrosły zaledwie o 0,9%, co było najniższą dynamiką w okresie 
ostatnich 10 lat. Tempo inflacji znacznie spowolniło, w porów-
naniu do średniego wzrostu o 3,7% w 2012 r., było o 1,8 pkt. 
proc. niższe od założonego w ustawie budżetowej oraz prze-
kroczyło dolny próg odchylenia od celu NBP o 0,6 pkt. proc. 

Źródło/Source: GUS

Rysunek 2. PKB (rok do roku) i skala wpływu poszczególnych kategorii na wzrost PKB (pkt.proc.) w latach 2009-2013 [%]
Figure 2. GDP (y-o-y) and contributions to real GDP growth (p.p.) from 2009 to 2013  [%]
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 Weaker dynamics of inflation was attributable to 
decrease in prices of communications services, apparel, 
footwear and transport. On the other hand, the increase 
in prices in other important categories such as foodstuffs 
and housing was much lower compared to the previous year.  
The inflation dynamics was lower than the increase in the 
average gross salary in enterprises (+2.9%), which boosted 
purchasing power for the majority of consumer goods.
 Price indices in the industry remained negative from 
the beginning of the year, whereas for full year 2013 decre-
ase in prices was at 1.3% against increase by 3.3% in 2012. 
Most of industry branches saw the prices go down, with most 
significant decrease in mining (-10.3%). Half of the branches 
of industrial processing saw the prices go down, with highest 
reduction in coke and refined petroleum products and the 
average decrease in prices for whole branch at 0.8%.

 The prices of the construction and assembly output 
in 2013 were down 1.8% after a minor increase in the previo-
us year. The price decrease was a consequence of the redu-
ced demand in the real estate market and engineering works 
scale-down. Building materials that had a negative dynamics 
in 2013 include steel products, concrete, ceramics, and lime 
and sand material.

LABOUR MARKET AND DEMOGRAPHY

 Unemployment rate at the end of 2013 was at 
13.4%, this being equal to the status at the end of 2012.  
However, the lower increase in unemployment in the last  
quarter of the year only by 0.4 p.p. against 1 p.p. in Q4 of the 
previous year can be viewed as the sign of the labour market 
improvement. The unemployment stabilization was accompa-
nied by 1% decrease of employment in enterprises.

 Do słabszej dynamiki inflacji przyczyniły się spadki cen 
związanych z łącznością, odzieżą i obuwiem oraz transportem. 
Natomiast wzrost cen w pozostałych istotnych kategoriach m.in. 
żywności i usług związanych z mieszkaniem, był dużo niższy niż 
w roku poprzednim. Dynamika inflacji była niższa od wzrostu  
przeciętnego wynagrodzenia brutto w przedsiębiorstwach 
(+2,9%), dzięki czemu wzrosła siła nabywcza dla większości dóbr 
konsumpcyjnych.
 Wskaźniki cen w przemyśle od początku roku pozo-
stawały ujemne, a w całym 2013 r. spadek cen wyniósł 1,3%, 
wobec wzrostu o 3,3% w 2012 r. Większość sekcji odnoto-
wała obniżkę cen, z czego największą – górnictwo (-10,3%).  
W przetwórstwie przemysłowym w połowie działów ceny ob-
niżyły się, najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji 
ropy naftowej a średni spadek cen dla całej sekcji wyniósł 0,8%. 
 

 Ceny produkcji budowlano-montażowej w 2013 r. 
były niższe o 1,8%, po nieznacznym wzroście w poprzed-
nim roku. Spadek cen wynikał ze zmniejszonego popytu na  
rynku nieruchomości oraz mniejszej aktywności w przypadku  
robót inżynieryjnych. Materiały budowlane, które zanotowały  
ujemną dynamikę cen w 2013 r. to m.in. wyroby stalowe,  
beton oraz materiały ceramiczne i wapienno-piaskowe.

RYNEK PRACY I DEMOGRAFIA

 Stopa bezrobocia na koniec 2013 r. wyniosła 13,4%  
i była na tym samym poziomie w porównaniu z sytuacją  
z końca 2012 r. O poprawie na rynku pracy świadczy jednak dużo  
niższy niż w poprzednich latach wzrost bezrobocia w ostatnim 
kwartale 2013 roku – o zaledwie 0,4 pkt. proc. wobec wzrostu  
o 1 pkt. proc w IV kw. 2012 roku. Stabilizacji bezrobocia  
towarzyszył 1% spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwach.
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Rysunek 3. Zmiany wskaźników cen w latach 2009-2013 (rok do roku) [%]
Figure 3. Prices indices changes from 2009 to 2013 (y-o-y) [%]
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 The employment figures in industry went down by 1% 
compared to 2012. In sectors having a high share in employ-
ment in 2013, the decrease in the average employment was 
recorded in: foodstuff production (-0.9%), mining industry  
(-1.5%), energy (-5.9%), furniture production (-1.8%), and  
machinery production (-3.7%). The upward trend in employ-
ment continued in the following industries: metal products  
manufacture (+1.0%), automotive (+3.2%), manufacture of 
rubber and plastic products (+1.3%), water and waste water mana-
gement (+2.7%), and production of electrical appliances (+0.4%).

 The decrease in the employment in industry was 
compounded by the increase in the labour productivity,  
measured as production sold per capita, by 3.2%, and the incre-
asein the average gross salary by 3.2% as compared to 2012.
 Along with the market downturn, the employment 
in construction industry decreased 8.7% in 2013, with most  
significant decrease in employment at construction of buildings 
(down 13%) and engineering structures (down 9%), and slightly 
lower decline in specialized construction works (down 3%).
 Despite market improvement in the second half of 
2013, we will have to wait for positive effects in the labour 
market, such as employment increase. The above can be expla-
ined by the fact that employers tend to favor forms of workfor-
ce increase which are more cost effective than the permanent 
employment, as well as by structural changes in the slowdown 
period and slower pace of recovery in the SME sector. 
 Based on the estimates of the Central  
Statistical Office, at the end of 2013, Poland’s popula-
tion was 38 496 000, i.e. ca. 37,000 lower than as at the 
end of 2012. Low birth rates for over two decades have  
brought about population structure changes in terms of age  
groups. First of all, the number of children in preschool 
age (3-6 years old) keeps decreasing, in 2012 this number  

 Zatrudnienie w przemyśle spadło również o 1%  
w porównaniu z 2012 r. Spośród działów o znaczącym udziale 
w zatrudnieniu w 2013 r. spadek przeciętnego zatrudnienia za-
notowano w: produkcji artykułów spożywczych (-0,9%), prze-
myśle wydobywczym (-1,5%), energetyce (-5,9%), produkcji 
mebli (-1,8%) i produkcji maszyn (-3,7%). Wzrost zatrud-
nienia utrzymał się w przemysłach: produkcji wyrobów  
z metalu (+1,0%), motoryzacji (+3,2%), produkcji wyrobów  
z gumy i tworzyw sztucznych (+1,3%), gospodarki wodnej 
i ściekowej (+2,7%) i produkcji urządzeń elektrycznych (+0,4%).

 Spadkowi zatrudnienia w przemyśle towarzyszył 
wzrost wydajności pracy, mierzony produkcją sprzedaną na  
jednego zatrudnionego o 3,2% oraz wzrost przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia brutto o 3,2% w porównaniu z 2012 r.
 Wraz z pogorszeniem koniunktury zatrudnienie  
w budownictwie obniżyło się o 8,7% w 2013 r., w tym najwięk-
szy spadek dotyczył zatrudnienia przy budowie budynków  
(o 13%) i obiektów inżynieryjnych (o 9%), a nieco mniejszy  
odnotowano w robotach budowlanych specjalistycznych (o 3%).
 Mimo poprawy koniunktury w gospodarce w drugiej 
połowie 2013 roku, pozytywnych zmian na rynku pracy  
w postaci wzrostu zatrudnienia należy oczekiwać ze znacznym 
opóźnieniem. Spowodowane jest to wybieraniem przez praco-
dawców tańszych niż etaty form zwiększania nakładów pracy, 
zmianami strukturalnym w okresie spowolnienia oraz wolniej-
szą poprawą w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. 
 Wg szacunków GUS na koniec 2013 r. liczba  
ludności Polski wyniosła 38 496 tys., czyli o ok. 37 tys. mniej 
w porównaniu z końcem 2012 r. Od ponad dwóch dekad  
niska liczba urodzeń skutkuje zmianami w strukturze 
 ludności według ekonomicznych grup wieku. Przede wszyst-
kim obserwowane jest sukcesywne zmniejszanie się liczby 
dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat), w 2012 r. wynio-
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Rysunek 4.  Zatrudnienie w przedsiębiorstwach [% rok do roku] i stopa rejestrowanego bezrobocia* [%] w latach 2009-2013
Figure 4.    Employment in enterprises [% yoy] and registered unemployment rate* [%] from 2009 to 2013
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sła ona 1,65 mln, podczas gdy w 2000 r. sięgała 1,74 mln.  
Prognozy demograficzne są niekorzystne dla gospodarki, 
gdyż malejący udział osób w wieku przedprodukcyjnym i coraz  
dłuższy czas trwania życia, będą powodować zmniejszanie 
podaży siły roboczej na rynku pracy oraz dalsze starzenie się 
społeczeństwa.

POLITYKA MONETARNA I KURS WALUTOWY

 Pierwsza połowa 2013 r. była okresem łagodze-
nia polityki monetarnej przez NBP spowodowanego postę-
pującym spowolnieniem gospodarczym i malejącą inflacją.  
Po cyklu obniżek od początku roku do lipca wysokość stóp 
procentowych została obniżona o 1,75 pkt. proc. do histo-
rycznie niskich poziomów. Po lipcowej korekcie, Rada Polityki 
Pieniężnej pozostała neutralna. W rezultacie na koniec grud-
nia 2013 r. stopy procentowe ukształtowały się na poziomie 
odpowiednio: stopa referencyjna  2,5%, stopa lombardowa  
4,0%, stopa depozytowa  1,0%, a redyskonto weksli  2,75%.
 Radykalne obniżki stóp nie doprowadziły jednak do 
osiągnięcia celu inflacyjnego NBP. Mimo poprawy dynamiki 
PKB w drugiej połowie 2013 roku wskaźnik cen towarów 
konsumpcyjnych pozostał na niskim poziomie. Prowadzona 
przez RPP polityka pieniężna nie przyniosła spodziewanych 
rezultatów, jak w poprzednich latach kryzysowych, co mogło 
być spowodowane malejącym znaczeniem luki popytowej.  
O mniejszym wzroście cen zadecydowały również czynni-
ki podażowe. Jednoczesny wzrost produkcji przemysłowej 
i ujemne wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu 
można wytłumaczyć istotnym wzrostem produktywności.
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Rysunek 5. Złoty w relacji do euro i dolara (kursy nominalne) w latach 2009-2013 [PLN]
Figure 5.   Currency rate for euro and dollar in 2009-2013 [PLN]

was 1.65 M, whereas in 2000 it reached 1.74 M. Demographic 
forecasts are not optimistic for the economy due to the fact 
that the decreasing number of people in pre-working age and 
increasing life span will result in decreased supply of work-
force in the labour market and in further ageing of society.

MONETARY POLICY AND FOREIGN 
EXCHANGE RATE

 First half of 2013 was the period of the NBP easing 
the monetary policy due to progressing economic downturn 
and decreasing inflation. After a cycle of reductions from 
the year beginning till July, interest rates were reduced by  
1.75 p.p. to the historically low level. After the July adjust-
ment, the Monetary Policy Council remained neutral. As a 
result, at the end of December 2013 interest rates were 
at the following levels: reference rate  2.5%, lombard rate  
4.0%, deposit rate  1.0%, whereas rediscount rate on bills 
of exchange  2.75%.
 In spite of strong rate reduction, the inflation goal 
of the NBP was not achieved. Although the GDP dynamics 
improved in second half of 2013, the consumer price index 
remained low. The Monetary Policy Council did not bring the 
expected results through implemented measures, as it was 
also the case in other crisis years, which could have been 
caused by diminishing significance of the output gap. Supply 
factors were also decisive for lower price increase. Simul-
taneous increase in industrial output and negative indices 
for prices of industrial production sold can be explained by  
a significant increase in productivity.
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 The improved outlook for Polish economy and stabi-
lized macroeconomic situation in the EU countries resulted in 
only minor fluctuations in Polish Zloty value. Average annual 
EUR exchange rate in the National Bank of Poland was PLN 
4.198, i.e. up 0.3% towards the previous year. On the other 
hand, as compared with American Dollar, Polish Zloty appre-
ciated its value, with the average yearly exchange rate in the 
National Bank of Poland at PLN 3.161, or down 3.0%.

FOREIGN TRADE

 2013 saw Polish foreign trade starting a more rapid 
pace of growth in commodity turnover than in 2012. This was 
mainly thanks to higher dynamics of exports, with the value  
reaching 152.8 billion EUR, or up 6.5%. The value of imports was 
at 155.1 billion EUR, whereas its dynamics, showing increase 
by 0.7%, was slightly weaker than the year before. The above 
contributed to the improvement in the foreign trade balance in  
2013 with deficit reduction by 8.3 bln EUR to 2.3 bln EUR.
 Similarly as in the year before, low import dyna-
mics was the consequence of weak internal demand and high  
reduction of stock levels. A gradual recovery in the EU  
countries, which accounted for 3/4 of our foreign sales  
market, combined with relatively good situation in the German  
economy, being the key economy for exporters, tipped the 
scales for increased dynamics in the Polish exports. At the 
same time, exports to the emerging markets developed two 
times faster.

 Looking at the main groups of commodities, exports 
of agri-food products was the fastest growing, whereas 
the deficit was strongly reduced in trade in mineral pro-
ducts trading thanks to the reduction in the global prices of  

 Coraz lepsze informacje dotyczące polskiej  
gospodarki oraz ustabilizowana sytuacja makroekonomiczna  
w krajach UE wpłynęły na niewielki zakres zmienności  
złotego. Średni roczny kurs euro w Narodowym Banku  
Polskim wyniósł 4,198 zł i był wyższy o 0,3% w porównaniu 
z poprzednim rokiem. Natomiast względem amerykańskiego 
dolara złoty umocnił się, średni roczny kurs w NBP wyniósł 
3,161 zł i był niższy o 3,0%.

HANDEL ZAGRANICZNY

 Polski handel zagraniczny w 2013 r. odnotował  
szybsze tempo wzrostu obrotów towarowych niż w 2012 r. 
Głównie było to zasługą większej dynamiki eksportu, którego 
wartość  wyniosła 152,8 mld EUR, czyli o 6,5% więcej. Natomiast 
 wartość importu wyniosła 155,1 mld EUR, a jego dynamika, 
(+0,7%), była nieco słabsza niż rok wcześniej. Ta sytuacja 
przyczyniła się do poprawy salda handlu zagranicznego w 
2013 r., deficyt zmniejszył się o 8,3 mld EUR, do 2,3 mld EUR.
 Niska dynamika importu związana była, podobnie 
jak rok wcześniej ze słabym popytem wewnętrznym i dużą 
redukcją poziomu zapasów. Decydujący wpływ na szyb-
sze tempo wzrostu dynamiki polskiego eksportu miało 
stopniowe wychodzenie z dekoniunktury krajów UE, gdzie  
zrealizowano 3/4 sprzedaży zagranicznej oraz relatywnie dobra  
sytuacja w kluczowej dla eksporterów niemieckiej gospodarce.  
Jednocześnie dwukrotnie szybciej rozwijał się eksport na 
rynki rozwijające się.

 Wśród głównych grup towarowych najdynamiczniej 
rósł eksport artykułów rolno-spożywczych, a znacząca reduk-
cja deficytu nastąpiła w obrotach produktami mineralnymi, 
dzięki spadkowi globalnych cen surowców energetycznych 

160

140

120

100

80

60

40

20

0

[mld EUR / bln EUR] 

2009 2010 2011 2012 2013-20

import 
(włączając przywóz z UE)/
imports 
(incl. arrivals from UE)

eksport
(włączając wywóz do UE)/
exports 
(incl. dispatches from UE)

saldo / balance

Źródło/Source: GUS
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Figure 6.     Foreign trade from 2009 to 2013 [billion EUR]
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energy resources and Zloty appreciation against Dollar. On the 
other hand, a stable PLN - EUR exchange rate had a positive  
impact on profitability of Polish exports. The relation of 
export prices to import prices was very advantageous, with 
the increase in the total terms of trade ratio from 0.98 to 2.0.

INDUSTRIAL PRODUCTION

 In 2013 production sold in the industry was up 2.2% 
vis-à-vis the previous year, against the increase of 0.9% in 
2012. The output in the majority of industrial goods rose, 
with the highest increase in consumer and investment goods 
(ca. 4%), slightly lower in the intermediate goods (1.6%), 
with a slight decline in production of goods related to ener-
gy (down 0.3%). Labor productivity in industry also went  
up by 3%.
 On a yearly basis, in 2013 positive dynamics was 
experienced in 23 out of 34 industry branches, contributing 
to 63.2% of the total value of industrial output. Sales soared 
in manufacturing of: electrical appliances (+8.3%), cars,  
trailers and semitrailers (+6.3%), rubber and plastic products 
(+6.1%), foodstuffs (+2.5%), metals products (+2.4%) and in 
the mining industry (+3.7%).

 2013 saw sales edge down in the following indu-
stries: metals (-3.2%), chemicals (-2.9%), coke and petroleum 
products (-1.3%), non-metallic mineral products (-0.8%) and 
in the energy industry (-0.6%).

oraz aprecjacji złotego względem dolara. Z kolei stabilny 
kurs względem euro wpłynął na utrzymanie wysokiej opłacal-
ności polskiego eksportu. Relacja cen eksportowych do cen  
importowych była bardzo korzystna, wskaźnik terms of trade  
ogółem wzrósł z poziomu 0,98 do 2,0.

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

 W 2013 r. produkcja sprzedana przemysłu była  
o 2,2% wyższa niż przed rokiem, wobec wzrostu o 0,9%  
w 2012 r. Wzrost nastąpił w produkcji większości dóbr 
przemysłowych, największy dla dóbr konsumpcyjnych  
i inwestycyjnych (ok. 4%), nieco mniejszy dla dóbr zaopatrze-
niowych (1,6%), a nieznaczny spadek odnotowała produkcja 
dóbr związanych z energią (-0,3%). Zwiększyła się także o 3% 
wydajność pracy w przemyśle.
 W ujęciu rocznym, w 2013 r. dodatnią dynamikę  
odnotowano w 23 spośród 34 działów przemysłu, których 
udział stanowił 63,2% wartości produkcji przemysłowej  
ogółem. Zwiększenie sprzedaży obserwowano m.in. w produk-
cji: urządzeń elektrycznych (+8,3%), pojazdów samochodo-
wych, przyczep i naczep (+6,3%), wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych (+6,1%), artykułów spożywczych (+2,5%), wyro-
bów z metali (+2,4%) i w przemyśle wydobywczym (+3,7%). 

 W 2013 r. zmniejszyła się sprzedaż m.in.  
wyrobów z: metali (-3,2%), chemikaliów i wyrobów chemicz-
nych (-2,9%), koksu i produktów naftowych (-1,3%), wyrobów z  
mineralnych surowców niemetalicznych (-0,8%) i w przemyśle  
energetycznym (-0,6%).
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Rysunek 7. Produkcja sprzedana przemysłu w latach 2009-2013 (rok do roku) [%]
Figure 7. Sold production of industry in 2009 – 2013 (y-o-y) [%]
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BUDOWNICTWO

 Rok 2013 nie był dla branży budowlanej optymi-
styczny. Silny trend spadkowy, szczególnie w pierwszej  
połowie roku objął wszystkie działy, w szczególności  
budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturalne. Wiele przed-
siębiorstw borykało się z ograniczeniem portfela zamówień 
oraz problemami z dostępnością kapitału. Efektem tego była  
rosnąca liczba upadłości firm oraz zwolnień pracowników.
 Wyniki sprzedaży produkcji budowlano- 
montażowej w 2013 r. potwierdziły słabą kondycję sektora,  
spadek obrotów w porównaniu z poprzednim rokiem wyniósł 
12% (wobec spadku o 1% w 2012 r.). Największą redukcję  
obrotów odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących 
się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 15,3%), 
co było spowodowane mniejszą ilością nowych inwestycji  
publicznych, zwłaszcza drogowych. Nieco mniejszy był spa-
dek w budowie budynków (o 12,2%), na który najbardziej 
wpłynęła dekoniunktura w inwestycjach mieszkaniowych.  
Najmniejszy spadek odnotowano w jednostkach prowadzących 
specjalistyczne roboty budowlane (o 6,2%), dzięki czemu dział ten 
nieznacznie zwiększył swój udział w przychodach sektora. 
 Malejącej produkcji w 2013 r. towarzyszyła redukcja  
w skali roku przeciętnego zatrudnienia w budownictwie  
o 9% i wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
brutto o 1%. Zmniejszyła się także o ok. 5% wydajność 
pracy w sektorze.

CONSTRUCTION

 The year 2013 was not the year of optimism for the 
construction industry. A strong downward trend, especially 
in the first half of the year affected all branches, particular-
ly housing and infrastructure projects. A lot of companies 
struggled with limited order portfolio and problems with  
gaining access to capital. The consequence was a growing 
number of companies going bankrupt and employees  
dismissed.
 Results on sale of construction and assembly  
output in 2013 confirmed poor condition of the sector,  
whereas the slump in turnover as compared with the previous 
year reached 12% (against the drop of 1% in 2012).  
The highest reduction in turnover was recorded in enterprises 
erecting civil engineering structures (by 15.3%), which was 
caused by lower number of the new public investments,  
especially in road infrastructure. Buildings construction saw  
slightly lower decline (by 12.2%), which was chiefly caused by 
the downturn in housing investments. The lowest slump was 
recorded in specialized construction works (by 6.2%), thanks 
to which this branch slightly increased its share in the sector 
output. Declining production in 2013 was accompa-
nied by the reduction in the average employment in the  
construction sector by 9% and increase in the average gross 
salary by 1%. Labour productivity in the sector also went 
down by ca. 5%.

SEKTORY KONSUMUJĄCE STAL STEEL-CONSUMING SECTORS

Źródło/Source: GUS

Rysunek 8. Produkcja budowlano-montażowa oraz mieszkania oddane do użytkowania w latach 2009-2013 (rok do roku) [%]
Figure 8.     Construction output and dwellings completed from 2009 to 2013 (y-o-y) [%]
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 W 2013 r. oddano do użytkowania 146,1 tys. miesz-
kań, tj. o 4% mniej niż w poprzednim roku. Liczba mieszkań 
budowanych indywidualnie utrzymała się na tym samym  
poziomie co rok wcześniej, natomiast spadek o 9,5% odno-
towano w przypadku nowych mieszkań oferowanych przez  
deweloperów. Powodem niższej sprzedaży mieszkań w 2013 r.  
była pogarszająca się sytuacja na rynku pracy, ograniczona 
dostępność kredytów mieszkaniowych i zakończenie progra-
mu dopłat do kredytów „Rodzina na Swoim”.
 Niekorzystna była również sytuacja w przypadku  
nowych inwestycji mieszkaniowych w 2013 r. Wolumen mieszkań, 
których budowę rozpoczęto, zmniejszył się o 10% w skali roku, 
natomiast liczba nowych pozwoleń na budowę była niższa o 16%.

PRZEMYSŁ METALOWY I MASZYNOWY

 W 2013 r. wzrost przemysłu metalowego w Polsce 
drugi rok z rzędu spowolnił. Produkcja sprzedana wyrobów  
z metali była o 2% większa niż w 2012 roku. Największy 
wpływ na wzrost w przemyśle metalowym miała dobra  
koniunktura w produkcji konstrukcji stalowych oraz mniej-
szych wyrobów metalowych, natomiast spadek obrotów  
zanotowano w segmencie obróbki metali i nakładania powłok.

 W produkcji maszyn i urządzeń w Polsce w 2013 r. 
odnotowano spadek o 6% w porównaniu do 2012 r.,  
wobec wzrostu o 5,5% w poprzednim roku. Na negatyw-
ny wynik sektora wpłynęła mniejsza sprzedaż w segmencie  
maszyn ogólnego przeznaczenia (m.in. silników, pomp i łożysk),  
maszyn specjalnego przeznaczenia oraz maszyn dla rolnictwa 
i leśnictwa.
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Rysunek 9. Produkcja wyrobów z metali oraz maszyn i urządzeń w latach 2009-2013 (rok do roku) [%]
Figure 9. Manufacture of metal products and machinery and equipment output from 2009 to 2013 (y-o-y) [%]

 In the year 2013, 146,000 dwellings were completed, 
this representing a 4% reduction against the previous 
year. The number of dwellings built individually remained 
at the same level as the year before, with the decrease of 
9.5% in new dwellings offered by real estate developers.  
The reason for the reduction in sales of apartments in 2013 
was the deteriorating situation in the labour market, limited  
availability of housing loans, and expiration of the governmental 
scheme offering subsidized mortgage loans („Rodzina na Swoim”).
 Conditions were also adverse for new housing 
investments in 2013. The volume of dwellings, construction 
of which was started decreased by 10% per year, whereas 
the number of the new building permits was lower by 16%.

METAL AND MACHINERY INDUSTRY

 The year 2013 saw the growth in Polish metal indu-
stry slow down for the second year in a row.  Production sold 
of metal products was 2% higher than in 2012. Growth in 
the metal industry was chiefly the effect of a good situation 
in the market  of steel structures and light metal products  
whereas decrease in trade was experienced in metal proces-
sing and coating segment.

 Production of machines and equipment in Poland in 
2013 saw the slump by 6% as compared to 2012 against the 
increase of 5.5% in the previous year. The negative result of 
the sector was the consequence of lower sales in the general 
purpose machinery segment (among others in motors, pumps 
and bearings), special-purpose machinery and machines for 
agriculture and forestry.
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PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY

 Krajowy przemysł motoryzacyjny, obejmujący pojazdy 
samochodowe, części zamienne, silniki oraz przyczepy i naczepy 
jest w dużym stopniu związany z sytuacją na europejskim rynku, 
ok. 3/4 sprzedaży przeznaczone jest na eksport. W 2013 r., mimo 
utrzymującego się spadku sprzedaży nowych samochodów  
w UE, produkcja sprzedana w Polsce wzrosła o 6% w porówna-
niu z poprzednim rokiem. Powodem poprawy dynamiki produkcji 
sektora motoryzacji była przede wszystkim większa sprzedaż 
części i akcesoriów do pojazdów. Wśród pojazdów samochodo-
wych wzrost produkcji odnotowano jedynie w przypadku samo-
chodów ciężarowych (o 7%) i autobusów (o 5%).

 Produkcja samochodów osobowych i dostawczych 
w Polsce zmniejszyła się już piąty rok z rzędu i w 2013 r.  
wyniosła 575 tys. sztuk, co oznacza spadek o 10% w porów-
naniu z 2012 r., do poziomu najniższego od 10 lat. Mniej samo-
chodów wytworzono w polskich fabrykach: Fiat Auto Poland  
(o 15%) i General Motors (o 13%). Natomiast wyższa o 5% 
była produkcja Volkswagena, który jako jedyny z producen-
tów zadeklarował budowę nowej fabryki, pozwalającej zwięk-
szyć produkcję o kolejne 80 tys. aut.
 Produkcja sprzedana pozostałego sprzętu trans-
portowego w 2013 r. odnotowała 7% wzrost w porównaniu 
z 2012 rokiem. Kolejny rok z rzędu zmalał udział przemysłu 
stoczniowego, natomiast wysokie dynamiki wzrostu odnoto-
wano w segmentach produkcji lokomotyw i taboru szynowe-
go oraz produkcji statków powietrznych.
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Rysunek 10. Produkcja przemysłu samochodowego i pozostałego sprzętu transportowego w latach 2009-2013 (rok do roku) [%]
Figure 10. Automotive and other transport industry output from 2009 to 2013 (y-o-y) [%]

AUTOMOTIVE INDUSTRY

 The domestic automotive industry, including cars, 
spare parts, motors, trailers and semi-trailers, is to a large 
extent dependent on the situation in the European market, 
ca. 3/4 of sales are intended for export only. In 2013, in  
spite of the continuing downturn in sales of new cars in the 
EU, shipments in Poland went up 6% as compared to the 
previous year. The major contributor to the positive  
dynamics of the automotive sector output was above all higher  
sales of car-parts and vehicle accessories. Looking at  
vehicles, higher production was observed only in trucks  
(by 7%) and buses (by 5%).

 Production of motor cars and light commercial  
vehicles in Poland declined for the fifth year in a row and  
reached 575,000 vehicles in 2013, down 10% as against 
2012 to the lowest level in the last 10 years. The lower number 
of vehicles manufactured in Polish factories: Fiat Auto  
Poland (by 15%) and General Motors (by 13%). Volkswagen 
production was up 5% and this was the only manufacturer 
to declare a new factory project that will make it possible to  
increase the number of vehicles manufactured by 80,000 units.
 The shipments of other transport equipment in 2013 
registered a 7% increase compared to 2012. For another  
consecutive year, the share of shipbuilding went down, with 
the dynamics soaring in locomotive, rolling stock and  aircraft  
manufacture.
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WHITE GOODS PRODUCTION

 This was the fourth consecutive year that the white 
goods producers increased their sales in Poland and streng-
thened their leading position in the European market. In 2013 
production of large household appliances increased by 12%, 
with the volume reaching the number of 17.6 M units. 
 The highest production figures were recorded for 
the following groups of white goods: washing machines, with 
the produced volume of 5.6 M items   (up 14%), dishwashers 
at 3.5 M items (up 12%), refrigerators and freezers at 2.9 M 
items (up 30%). The manufacture of driers (up 3%), ovens 
(up 4%) and electric hobs (up 11%) also increased. A slump 
was recorded in the production of electric and gas cookers  
(down 9%), which was the effect of the Spanish Fagor Group 
going bankrupt, operating its factory in Wrocław.

 The production sold in household appliances sector 
in Poland increased in 2013 by ca. 9%, of which ca. 80% acco-
unted for exports. The sales value of large household applian-
ces in the Polish market amounted to PLN 4.35 billion.

SWIP 

 The economic growth slowdown and decrease in 
the investment expenditure in 2013 brought a scale-down 
in the steel-consuming construction projects as well as in 
the activities in related industries. Steel Weighted Industrial  

PRODUKCJA AGD

 Producenci AGD w Polsce już czwarty rok z rzędu 
zwiększyli swoją sprzedaż, umacniając się na pozycji lidera 
na europejskim rynku. W 2013 r. produkcja dużego sprzę-
tu i urządzeń gospodarstwa domowego w Polsce wzrosła  
o 12%, osiągając 17,6 mln sztuk. 
 Największą grupę stanowiły pralki, których  
wytworzono 5,6 mln szt. (wzrost o 14%), zmywarki - 3,5 mln 
szt. (o 12% więcej) oraz chłodziarki i zamrażarki - 2,9 mln 
szt. (o 30% więcej). Wzrosła również produkcja suszarek  
automatycznych (o 3%), piekarników (o 4%) i elektrycznych 
płyt kuchennych (o 11%). Natomiast spadek odnotowano  
w grupie kuchenek elektrycznych i gazowych (o 9%), co było 
spowodowane upadłością hiszpańskiej grupy Fagor, posiada-
jącej fabrykę we Wrocławiu.

 Produkcja sprzedana artykułów gospodarstwa 
domowego w  Polsce wzrosła w 2013 r. o ok. 9%, w tym  
w ok. 80% przeznaczona była na eksport. Wartość sprzedaży 
dużego sprzętu AGD na polskim rynku wyniosła 4,35 mld zł.

SWIP 

 Spowolnienie wzrostu gospodarczego oraz spadek 
nakładów inwestycyjnych w 2013 r. spowodowały ograni-
czenie stalochłonnych projektów budowlanych oraz mniej-
szą aktywność w gałęziach powiązanych. Wskaźnik SWIP  

Źródło/Source: GUS

Rysunek 11 Produkcja dużego sprzętu AGD w latach 2009-2013 (rok do roku) [%]
Figure 11. Manufacture of large domestic appliances from 2009 to 2013 (y-o-y) [%]
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Production Index (SWIP) relating the level of activity in steel-
consuming sectors to the trend in real consumption went 
down in 2013 by 3.2% (yoy) against the increase of 1.2% in 
2012. 

 SWIP negative dynamics was caused by the  
downturn in building and steel structures sector which  
consumes ca. 44% of all steel consumed in Poland, as well 
as by lower activity of the machinery and tubular produc-
tion industry.
 The increased activities in metals, automotive and 
production of other transport equipment and white goods in 
2013 were not able to compensate for the negative contribu-
tion of the building sector, which reduced SWIP by as much  
as 4.1 p.p.
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Rysunek 12. Wskaźnik SWIP* i zmiany PKB (rok do roku) w latach 2009-2013 [%]
Figure 12. SWIP index* and GDP changes (y-o-y) from 2009 to 2013 [%] 

(Steel Weighted Industrial Production Index), wiążący poziom  
aktywności produkcyjnej w sektorach zużywających wyroby 
stalowe z krajowym jej zużyciem, w 2013 r. spadł o 3,2% (r/r) 
wobec wzrostu o 1,2% w 2012 r. 

 
 
 
 Na ujemną dynamikę wskaźnika SWIP wpłynęła  
dekoniunktura w sektorze budownictwa i konstrukcji  
stalowych, który jest odbiorcą ok. 44% zużywanej w Polsce 
stali, a także spadek aktywności w przemyśle maszynowym  
i produkcji rur.
 Wyższa aktywność w przemysłach metalowym,  
motoryzacyjnym oraz produkcji pozostałego sprzętu  
transportowego i AGD w 2013 r. nie była w stanie zrekom-
pensować negatywnego wkładu budownictwa, który obniżył 
wskaźnik SWIP aż o 4,1 pkt. proc.
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 Przedłużający się światowy kryzys gospodarczy był 
w 2013 r. szczególnie dotkliwie odczuwalny w krajach Unii 
Europejskiej. Spadek produkcji stali i zmniejszenie popytu 
na wyroby stalowe w UE, konieczność zmniejszenia zdolno-
ści produkcyjnych i związana z tym redukcja zatrudnienia 
wpłynęły na dostrzeżenie przez Komisję Europejską kluczo-
wego znaczenia sektora stalowego w unijnej gospodarce.  
W dniu 11 czerwca 2013 r. KE przyjęła Europejski Plan dla 
Stali (Steel Action Plan) jako program działania na rzecz 
konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w 
Europie. Rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie SAP 
przyjęto 4 lutego 2014 r. Wdrożenie Planu w krajach człon-
kowskich UE powinno powstrzymać spadek konkurencyjności 
sektora stalowego poprzez m.in.: wprowadzenie właściwych 
ram regulacyjnych, pobudzenie popytu na stal, zagwaranto-
wanie równych warunków działania na poziomie międzyna-
rodowym, zabezpieczenie konkurencyjności polityki energe-
tycznej, klimatycznej i surowcowej, wsparcie innowacyjności 
i działania w wymiarze społecznym. 
 Biorąc pod uwagę malejącą konkurencyjność branży 
stalowej w Polsce oraz intensywne prace na rzecz poprawy 
warunków funkcjonowania przemysłu w poszczególnych pań-
stwach członkowskich UE konieczne jest pilne podjęcie przez 
Rząd RP działań mających na celu wypracowanie komplek-
sowej polityki dot. przemysłu stalowego. W sprawie sytuacji 
branży hutniczej w Polsce wypowiedziały się w dniu 5 marca 
2014 r. połączone Komisje Senatu RP (Komisja Gospodarki 
Narodowej oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych), 
które we wspólnym stanowisku wyraziły opinię, że istnieje 
pilna potrzeba wsparcia sektora poprzez złagodzenie istnie-
jących obciążeń regulacyjnych oraz wprowadzenie odpowied-
nich ram legislacyjnych umożliwiających jego rozwój. Wśród 
zagrożeń mogących wpłynąć na obniżenie konkurencyjności 
sektora stalowego w Polsce w 2014 r. należy wymienić m.in.: 
zagrożenia wynikające z otoczenia prawnego w jakim funkcjo-
nuje przemysł oraz unijną politykę w zakresie ochrony klimatu 
(np.: backloading,  zmniejszanie ilości darmowych uprawnień 
do emisji, brak ram prawnych dot. rekompensat za emisje  
pośrednie, skutki finansowe implementacji dyrektywy IED).

 The protracted global economic crisis in 2013 was 
particularly hard felt by the European Union Member States. 
The decrease in the steel output compounded by a decrease 
in demand for steel products in the EU, the need to reduce 
production capacities and the related manpower downsizing 
made the European Commission notice the key importance 
of the steel sector for the EU economy. On 11 June 2013 the 
European Commission adopted a European Steel Action Plan 
as an overarching program of actions for a competitive and  
sustainable steel industry in Europe. The European Parlia-
ment resolution on the SAP was adopted on February 4, 
2014. The Plan implementation in the EU Member States is 
expected to halt the decline in the competitiveness of the 
steel sector by, inter alia: the introduction of an appropriate 
regulatory framework, steel demand stimulation, ensuring a 
level playing field internationally, securing competitiveness 
of the energy, climate and resources policies, supporting  
innovation and social actions. 
 Given the declining competitiveness of the steel  
industry in Poland and intensive works to improve the opera-
ting conditions of the industry in the EU Member States there 
is a strong need for the Government to take urgent actions in 
order to develop a comprehensive policy regarding the steel 
industry. About the situation of the steel industry in Poland, 
on 5 March 2014, the Joined Senate Committees (Commit-
tee on National Economy and the Committee on Budget and  
Public Finance) made a statement in the common position 
paper of the opinion that there was an urgent need to  
support the sector by easing the regulatory burden in place 
and by the introduction of an appropriate legislative frame-
work to enable the steel growth. Among the threats likely 
to impair the competitiveness of the steel sector in Poland 
in 2014, risks should be mentioned arising from the legal 
environment in which the industry operates and the EU policy 
 in the field of climate protection (e.g. backloading, further 
reduction of free emission allowances, lack of a legal frame-
work concerning compensation for indirect emissions, finan-
cial implications of IED implementation).

PRZEMYSŁ STALOWY
          STEEL INDUSTRY
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ZMIANY RYNKOWE

 Rok 2013 był kolejnym rokiem słabej koniunktury co 
odczuły również krajowe huty. Wpływ na słabe wyniki miały 
nieprawidłowości w obrocie handlem stalą zbrojeniową, jed-
nak wprowadzenie od 1 października 2013 r. odwróconego 
naliczania podatku VAT pozwoliło na znaczne ograniczenie 
tego zjawiska. W wymianie handlowej z zagranicą (w ok. 80% 
jest ona realizowana z krajami UE)  odnotowano nieznaczny 
spadek importu (-3% r/r) i nieco większy spadek eksportu  
(o -12% r/r). Największy spadek nastąpił w eksporcie do  
krajów trzecich (-37% r/r)

PRODUKCJA
 
 W 2013 r. w Polsce wyprodukowano 8 mln ton stali 
surowej, o 4,9% mniej niż w 2012 r. Udział stali wytopionej 
w procesie zintegrowanym kolejny rok z rzędu był wyższy 
niż stali wytworzonej w procesie elektrycznym. W 2013 
roku wyprodukowano 4,4 mln ton stali konwertorowej (55%)  
i 3,6 mln ton stali elektrycznej (45%). Spadek produkcji stali 
elektrycznej w stosunku do 2012 r. wyniósł 14% a produkcja 
stali konwertorowej wzrosła o 4%. W strukturze produkcji 
stali, według metod jej wytwarzania, w latach 2009-2013 
odnotowano stopniowy wzrost udziału stali konwertorowej 
(rysunek 13). 

 W 2013 r. średnie wykorzystanie zdolności produkcyj-
nych w krajowym hutnictwie było o 1 pkt. proc. niższe niż w roku 
poprzednim i wyniosło 63%. Zarówno instalacje do wytwarzania 
surówki i stali konwertorowej (BF+BOF) jak i proces elektrycz-
ny (EAF) w krajowych hutach są nowoczesne i w pełni spełniają 
wymagania BAT. Udział Polski w ogólnej produkcji stali w UE  
wyniósł 5% i był na tym samym poziomie co w  2012 r.

Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A.

Rysunek 13. Produkcja stali surowej wg procesów w latach 2009-2013 [mln ton]
Figure 13. Manufacture of crude steel by processes from 2009 to 2013 [M mt]
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MARKET CHANGES

 The year of 2013 was another year of market down-
turn, which was also experienced by Polish steelworks. Low 
performance was a result of irregularities that occurred in 
the sale of reinforcing steel, however, introduction of the 
reverse charge on October 1, 2013  made it possible to  
considerably mitigate these problems. In foreign trade  
(ca. 80% represents trade with the EU countries), a small 
decrease in import (-3% y/y) was recorded and somewhat 
larger drop occurred in export (by -12% y/y). Export to third 
countries experienced the highest decline (-37%).

PRODUCTION OUTPUT

 In 2013 Polish crude steel production was at the  
level of 8 MT, that being 4.9 % less than in 2012. The percen-
tage of integrated steel was, for another consecutive year, 
higher than the percentage of EAF steel. In 2013 BOF steel 
production was at the level o 4.4 MT (55%), and in the EAF 
process the production was at the level of 3.6 MT (45%). EAF 
steel production decreased vs. 2012 by 14% against the  
increase in production of BOF steel by 4%. In structure of 
steel production can be seen gradual increase of BOF steel 
during 2009-2013 period (figure 13).

 In 2013 the average production capacity utilization 
in the national steel industry was lower by 1 p.p. as compared 
to previous year and amounted to 63%. Installations for hot 
metal and BOF steel production (BF+BOF) and for EAF steel-
making process in Polish steelworks are modern and fully 
meet BAT requirements. Poland’s share in the total steel pro-
duction in the EU was 5% and was equal to the level of 2012. 
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 W strukturze produkcji stali surowej wg gatunków, nie 
nastąpiły znaczące zmiany. W ogólnej ilości wytopionej w Polsce 
stali surowej, stale niestopowe stanowiły 93,6%, stale stopo-
we 6,4%, a stale odporne na korozję 0,02%. Dane dotyczące 
wielkości produkcji głównych produktów przemysłu stalowego  
w Polsce, w latach 2009 – 2013 przedstawiono w tabeli 1.

 
 
 
 Produkcja stalowych wyrobów gotowych, walco-
wanych na gorąco w 2013 roku wyniosła 7,4 mln ton i była 
niższa o 3,9% od odnotowanej w 2012 roku. W strukturze  
produkcjiwyrobów walcowanych na gorąco ogółem:
• wyroby płaskie stanowiły 39,5% (2,9 mln ton),
• wyroby długie stanowiły 60,5% (4,5 mln ton).
 Godnym odnotowania jest fakt że udział wyrobów  
gotowych płaskich w ogólnej produkcji wyrobów walcowanych 
na gorąco rośnie, w stosunku do 2012 r. ilość wyrobów płaskich 
wzrosła o 1 pkt. proc. W grupie wyrobów długich walcowanych 
na gorąco w 2013 r. dominowała produkcja prętów, która  
wyniosła 2,0 mln ton i była wyższa o 0,9% w stosunku do 2012 r. 
(rysunek 14.)

Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A. 

Tabela 1. Produkcja surówki żelaza, stali surowej i wyrobów stalowych walcowanych na gorąco w latach 2009-2013 [mln ton]
Table 1. Manufacture of pig iron, crude steel and hot rolled products from 2009 to 2013 [M mt]

asortyment/ products
[mln ton/ M mt]

2009 2010 2011 2012 2013

surówka żelaza/ pig iron 3,0 3,6 4 3,9 4,0

stal surowa/ crude steel 7,1 8,0 8,8 8,4 8,0

wyroby walcowane na gorąco/  
hot rolled products 6,2 6,9 7,5 7,7 7,4
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Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A.

Rysunek 14. Struktura asortymentowa produkcji wyrobów długich walcowanych na gorąco w latach 2009-2013 [%]
Figure 14. Breakdown of hot rolled long products from 2009 to 2013 [%]

  Changes in the structure of crude steel production, in the 
breakup into steel grades, were also of minor importance. In the total 
volume of crude steel produced in Poland the share of non-alloyed 
steel was 93.6%, alloyed steel to 6.4% and steinless steel to 
0.02%. Data regarding the output for main products offered by  
Polish steel industry, in years 2009-2013 is shown in table 1.

 Production of hot rolled finished products in 2013 
was 7.4 MT, that being 3.9% lower than the actual production 
in 2012. Total structure of hot rolled products was as follows:
• flat products 39.5% (2.9 MT),
• long products 60.5% (4.5 MT).
 It is important to note that the share of flat finished 
products in total production of hot rolled products is growing 
and comparing to 2012 this amount increased by 1 percenta-
ge point. As for hot-rolled long products, bars had the highest 
share in 2013, with the production at the level of 2.0 MT and 
was by 0.9% higher than the level of 2012. The structure of 
hot rolled long products, product-wise is shown in figure 14.
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 W grupie wyrobów płaskich walcowanych na gorą-
co dominowały blachy taśmowe, których produkcja wyniosła  
2,0 mln ton i była wyższa o 5% od odnotowanej w 2012 r. 
Strukturę asortymentową produkcji wyrobów płaskich wal-
cowanych na gorąco w Polsce, w latach 2009 - 2013 przed-
stawiono na rysunku 15.

 W grupie wyrobów płaskich zimnego przetwór-
stwa, w 2013 r. w stosunku do 2012 r., odnotowano wzrost 
w produkcji blach i taśm zimnowalcowanych, których  
wyprodukowano 815 tys. ton tj. więcej o 8%. Blach i taśm  
ocynkowanych wyprodukowano 469 tys. ton  tj. tyle samo co  
w 2012 r., natomiast blach i taśm z powłokami organicznymi 
wytworzono 229 tys. ton czyli o 11,6% mniej niż przed  
rokiem (rysunek 16).

 
 

Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A.

Rysunek 15. Struktura asortymentowa produkcji wyrobów płaskich walcowanych na gorąco w latach 2009-2013 [%]
Figure 15. Breakdown of hot rolled flat products from 2009 to 2013 [%]
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Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A.

Rysunek 16. Produkcja wyrobów zimnego przetwórstwa stali w latach 2009-2013 [tys. ton]
Figure 16. Breakdown of cold rolled products from 2009 to 2013 [k mt]

800

1000

600

400

200

0

[tys. ton/ k mt] 

2009 2010 2011 2012 2013

blachy i taśmy walcowane 
na zimno/ cold rolled �at 
products

blachy i taśmy ocynkowane/ 
zinc coated sheets

blachy i taśmy z powłokami
organicznymi/ organically
coated sheets

 As for hot-rolled flat products, the main product  
was strip, with the production at the level of 2.0 MT, that  
being by 5% higher than in 2012. The structure of hot  
rolled flat products in Poland in years 2009-2013 is shown in  
figure 15.

 In the group of cold-formed flat products, produc-
tion of cold-formed sheets and strips in 2013 increased as 
compared to 2012, with the output volume of 815 kt, i.e.  
by 8% more. The production of galvanized sheets and strip 
was at the level of 469 kt and was equal to the level of 2012, 
whereas production of organic coated sheets and strip re-
ached the volume of 229 kt, that being 11.6% less than in  
a previous year (figure 16).
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 Produkcja rur stalowych ogółem w Polsce łącznie 
z kształtownikami zamkniętymi, w 2013 r. wyniosła 860 tys. 
ton i była niższa o 9% w stosunku do odnotowanej w 2012 roku, 
w tym  produkcja kształtowników zimnogiętych zamkniętych  
wyniosła 538 tys. ton  i była niższa o 6%. Strukturę asorty-
mentową rur produkowanych w Polsce, w latach 2009-2013,  
z podziałem na rury ze szwem, bez szwu i kształtowniki gięte na 
zimno zamknięte, przedstawiono na rysunku 17.

ZUŻYCIE STALI

 Zużycie jawne wyrobów stalowych gotowych w  
Polsce w 2013 r. wyniosło 10,3 mln ton i było niższe o 1% w 
stosunku do odnotowanego w 2012 r. Za spadek ten odpowia-
da niski poziom zużycia jawnego w okresie pierwszych trzech 
kwartałów. W IV kwartale dzięki wprowadzeniu mechanizmu 
odwróconego naliczaniu podatku VAT można było zauważyć 
znaczny wzrost zużycia. 
 W strukturze krajowego zużycia gotowych wyrobów 
hutniczych dominowały wyroby płaskie i stanowiły one 57% 
całego zużycia jawnego. Udział wyrobów długich w zużyciu 
ogółem stanowił 33%, a rur i kształtowników giętych na  
zimno zamkniętych pozostałe 10 %. Wielkość i zmiany  
zużycia wyrobów walcowanych gotowych w latach 2009-
2013 przedstawiono odpowiednio w tabeli 2 i na rysunku 18.

* Bez kształtowników giętych na zimno zamkniętych/ without hollow sections
Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A.

Rysunek 17. Produkcja rur stalowych i kształtowników z/g zamkniętych w latach 2009-2013 [tys. ton]
Figure 17. Manufacture of steel tubes and hollow sections from 2009 to 2013 [k mt]
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 Total production of steel pipes in Poland, inclu-
ding hollow sections, in 2013 was at the level of 860 kt, and 
was by 9% lower versus the actual level of 2012, whereas  
production of cold-formed hollow sections was at the level 
of 538 kt and was lower by 6%. Information about the mix of 
pipes produced in Poland in years 2009-2013, in the breakup 
into seamed pipes, seamless pipes and cold-formed hollow  
sections is shown in the figure 17.

STEEL CONSUMPTION

 Apparent consumption of finished steel pro-
ducts in Poland in 2013 was at 10.3 MT and was lower by 
1% against the level of 2012. This decline was due to low 
apparent consumption figures in the first three quarters, 
whereas in Q4, thanks to the reverse charge mechanism,  
a considerable upward trend could be observed. 
 Flat products had the greatest share in the struc-
ture of domestic consumption of finished steel products, 
representing 57% of the total apparent consumption. Sha-
re of long products in total consumption represented 33%, 
with pipes and hollow sections accounting for the remaining  
10 %. The volume and changes in consumption of the finished 
rolled products in 2009-2013 were presented in table 2 and  
figure 18.
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 WYMIANA HANDLOWA 

 Obroty w handlu zagranicznym wyrobami stalowymi 
w 2013 r. zmniejszyły się wg ilości o 6%, a wg wartości o 9%  
w porównaniu do 2012 r. Bilans wymiany handlowej z zagrani-
cą w  2013 r., zarówno wg ilości jak i wg wartości był ujemny  
i wyniósł odpowiednio -3,1 mln ton i – 2,8 mld EUR Zmiany  
obrazujące wielkość eksportu, importu, saldo obrotów  
wyrobami stalowymi oraz udział importu w zużyciu jawnym  
w latach 2009-2013 przedstawiono na rysunku 19.  
 

Źródło/ Source: HIPH 

Tabela 2. Zużycie jawne wyrobów stalowych gotowych w latach 2009-2013 [mln ton]
Table 2. Apparent consumption of finished steel products from 2009 to 2013 [M mt]

asortyment/ products
[mln ton/ M mt]

2009 2010 2011 2012 2013

ogółem, w tym/ total, of which 8,2 9,8 11,0 10,4 10,3

wyroby długie/ long products 2,9 3,4 3,8 3,2 3,4

wyroby płaskie/ flat products 4,4 5,4 6,1 6,0 5,9

rury i kształtowniki gięte na zim-
no zamknięte/ tubes and hollow 
sections

0,9 1,0 1,2 1,2 1,1

Źródło/ Source: HIPH 

Rysunek 18. Zużycie realne i jawne wyrobów stalowych gotowych w Polsce w latach 2009-2013 [mln ton]. 
Figure 18. Real and apparent consumption of finished steel products from 2009 to 2013 [M mt] 
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TRADE 

 Sales in foreign trade in steel products in 2013 went 
down in terms of volume by 6%, whereas in terms of value by 
9% compared with 2012. The foreign trade balance in 2013 
both in terms of volume and value was negative and amoun-
ted to 3.1 MT and – 2,8 bn EUR, respectively. Changes illustra-
ting the volume of exports, imports, balance of trade in steel 
products and imports contribution to apparent consumption 
in the years 2009 to 2013 are shown in figure 19. 
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 Polski eksport wyrobów hutniczych w 2013 r. wyniósł 
4,9 mln ton i był niższy o 12% w stosunku do odnotowanego  
w 2012 r. Wywóz do krajów UE stanowił prawie  90% polskiego 
eksportu ogółem i w porównaniu do poprzedniego roku spadł 
o 8%. Największymi odbiorcami wyrobów stalowych z Polski 
były Niemcy i Czechy (razem 56% wywozu). Eksport do krajów 
trzecich w 2013 r. spadł aż o 37% a największymi odbiorcami 
polskich wyrobów była Rosja, Ukraina i Norwegia (udział tych 
trzech krajów w eksporcie poza UE wyniósł 57%).
 Import wyrobów stalowych w 2013 r. wyniósł 7,9 mln 
ton i był niższy o 2% w stosunku do odnotowanego w 2012 r. 
Przywóz z krajów UE spadł o 3% i podobnie jak w poprzed-
nim roku stanowił 75% importu. Import z krajów trzecich w 
porównaniu do 2012 r. nie zmienił się, W grupie krajów trze-
cich największy wzrost importu odnotowano z Tajwanu i Indii 
(odpowiednio o 137% i 182%), a największy ilościowo import  
z Ukrainy.  Strukturę asortymentową importu i eksportu 
wyrobów hutniczych w 2013 r. przedstawiono w tabeli 3. 
   

 

Źródło/ Source: MF, HIPH 

Rysunek 19. Eksport, import, saldo [mln ton] i udział importu w zużyciu jawnym [%] w latach 2009-2013 
Figure 19. Exports, imports, balance [M mt] and imports contribution to apparent consumption [%] from 2009 to 2013
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Tabela 3. Struktura asortymentowa importu i eksportu wyrobów stalowych w 2013 r. [%]
Table 3. Breakdown of exports and imports of steel products in 2013 [%]

wlewki i półwyroby/ 
ingots and semi-pro-

ducts

wyroby 
długie/ long 

products

wyroby 
płaskie/ flat 

products
rury/ pipes 
and tubes

pozostałe/ 
other

import/ imports 7 19 65 8 1

eksport/ exports 11 57 24 6 2

 Polish export of steel products in 2013 reached 4.9 
MT, this representing a 12% decrease against the level of 2012. 
Export to the EU countries represented almost 90% of the total 
Polish export and was down 8% against the previous year.  
The largest consumers of Polish steel products were Germany 
and the Czech Republic (total of 56% export). Exports to non-
-EU countries in 2013 went down by 37%, with the largest consu-
mers of Polish products being Russia, Ukraine and Norway (share 
of these third countries to exports outside the EU reached 57%).
 Imports of steel products in 2013 reached 7.9 MT, 
being 2% lower than the level recorded in 2012. Imports from 
UE countries dropped by 3% and, similarly to the previous 
year, represented 75% of the total imports. Imports from 
non-EU countries did not change versus 2012. In the group of 
non-EU countries, the largest increase was recorded in steel 
imports from Taiwan and India (by 137% and 182%, respec-
tively), whereas in terms of volumes, Ukraine was the leading 
importer. Product-wise exports and imports for steel in 2013 
is shown in table 3.



27

 As shown by the data in Table 3, an upward trend 
in exportation of long products continues. As compared to 
2012, an increase was recorded in imports of blooms, billets 
and slabs as well as in long products. The increase in long  
products imports was particularly discernible in Q4 2013. In 
the Polish import structure, similarly as in the previous years, 
flat products dominate (with the share of 65% in 2013).  
The share of alloyed and stainless steel grades offered by 
Poland is still too low; the same concerns specific steel  
products (e.g. high-end sheets). 

EMPLOYMENT

 2013 saw about 2 thousand people having been 
made redundant in the steel sector of Poland which, as a  
whole, employed about 22,200, down 8% as compared to 
2012. The downsizing of 2013 was largely contributed to 
by the closures of two production facilities: an electric arc  
furnace melt-shop and a wire rod mill. At the same time, many 
steel companies report a rise in the number of employees  
hired from the temporary employment agencies.

 The domestic steel sector has been experiencing 
employment downtrend for several years. The factors which  
restrict labour supply to the iron and steel making are, 
amongst others: higher fiscal charges than in other Mem-
ber States such as: electricity excise tax, climate and energy 
 policy package costs which affect the competitive edge  
vis-à-vis third countries, and an intra-community trade VAT fraud 
marked in 2011 to 2013. Polish mills may discern a good chance 
for themselves on the back of the European Commission- 
endorsed ‘Steel Action Plan’ of the cornerstones of which is desi-
gned to keep steel sector’s employment levels, and the efficien-
cy of the VAT Law Amendment  in operation since 1 October 2013 
which is supposed to eradicate the ‘grey zone’ in steel trades.

 Z przedstawionych w tabeli 3 danych wynika że 
utrzymuje się duży eksport wyrobów długich. W porów-
naniu z 2012 r. odnotowano wzrost w imporcie wlewków  
i półwyrobów oraz wyrobów długich. Szczególnie zauważal-
ny był wzrost importu wyrobów długich w ostatnim kwartale  
2013 r. W strukturze polskiego importu, podobnie jak w  
ubiegłych latach dominują wyroby płaskie (ich udział w 2013 r.  
wynosił 65%). W polskiej ofercie gatunkowej nadal jest zbyt mały 
udział stali stopowych i nierdzewnych oraz niektórych asortymen-
tów wyrobów stalowych (np. blach wysokoprzetworzonych).

ZATRUDNIENIE

 W 2013 r. pracę w hutnictwie straciło ok. 2 tys. osób. 
Liczba pracowników sektora wyniosła ok. 22,2 tys. osób i była 
niższa o 8% w porównaniu do 2012 r. Do spadku zatrudnienia 
w 2013 r. przyczyniły się w dużej mierze zamknięcia dwóch 
wydziałów produkcyjnych: stalowni elektrycznej i walcowni 
walcówki. Jednocześnie w wielu przedsiębiorstwach  
hutniczych obserwuje się pewien wzrost liczby pracowników  
wynajmowanych od agencji pracy tymczasowej.

 
 
 W krajowym przemyśle stalowym od wielu lat utrzymuje 
się spadkowy trend zatrudnienia. Czynnikami ograniczającymi  
podaż pracy w hutnictwie w Polsce są m.in. wyższe niż w krajach 
UE obciążenia podatkowe np. akcyza na energię elektryczną, 
koszty unijnej polityki klimatycznej obniżające konkurencyjność 
wobec przedsiębiorstw z krajów trzecich oraz istotna w latach 
2011-2013 skala wyłudzeń podatkowych w handlu zagranicz-
nym stalą. Szansą dla polskich hut może być realizacja przyjętego 
przez Komisję Europejską „Planu działania dla sektora stalowego”, 
którego jednym z celów jest utrzymanie zatrudnienia w bran-
ży, oraz skuteczność wprowadzonych od 1 października 2013 r. 
zmian w krajowej ustawie o podatku VAT, mających zniwelować 
szarą strefę w handlu wyrobami stalowymi.

Źródło/ Source: HIPH

Rysunek 20. Zatrudnienie w przemyśle stalowym w Polsce w latach 2009-2013 
Figure 20. Employment in steel industry in Poland from 2009 to 2013 
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 Polskie hutnictwo po procesie  restrukturyzacji  
stało się bardzo nowoczesnym i proekologicznym przemy-
słem.  Zrealizowane inwestycje unowocześniły  produkcję  
oraz wpłynęły na lepszą jakość produktów i ochronę środo-
wiska. Wymagania jakie stawia obecnie Komisja Europejska  
narażają polskie huty na olbrzymie koszty, a w najgorszym  
przypadku na przeniesienie produkcji poza UE, do krajów 
mniej restrykcyjnych.
 Sektor stalowy w Polsce w  najbliższym czasie  
będzie musiał zmierzyć się  z implementacją Dyrektywy IED, 
głównie poprzez konieczność dostosowania się do wymogów 
BAT oraz prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości,  
która wiąże się m.in. z ponoszeniem kosztów pomiarów i  
analiz.  Przemysł stalowy musi również dostosować  się do 
wymogów III okresu EU ETS – gdzie liczba darmowych upraw-
nień do emisji CO2 z roku na rok będzie się obniżać, a brakujące  
jednostki uprawnień przedsiębiorstwa będą musiały zakupić 
na aukcjach  giełdowych. 

EU ETS III OKRES (2013-2020)

 Podstawy Europejskiego Systemu Handlu Emisjami 
CO2 zostały ustanowione Dyrektywą Parlamentu Europej-
skiego 2003/87/WE  z 13 października 2003 r. Kluczowe 
zmiany dyrektywy dotyczą III okresu rozliczeniowego, który 
rozpoczął się w styczniu 2013 r.  
 III okres EU ETS to głównie stopniowe pomniejszanie 
darmowego przydziału uprawnień oraz obowiązek zakupu brakują-
cych uprawnień na aukcjach giełdowych. Podstawą do przyznawa-
nia darmowych uprawnień poza sektorem  energetycznym są tzw.  
wskaźniki emisyjności oparte na danych z 10 najlepszych instalacji. 
 W przypadku derogacji dyrektywy EU ETS, która 
dotyczy sektorów przemysłowych, Komisja Europejska w 
dniu 27 lutego 2014 r.  wydała zgodę wszystkim państwom 
członkowskim UE na transfer bezpłatnych uprawnień instala-
cjom, które będą mogły rozliczyć emisje za 2013 r.  W Polsce,  
w kwietniu 2014 r. zostało przyjęte Rozporządzenie Rady  
Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarza-
jące energię elektryczną, objęte systemem handlu upraw-
nieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozlicze-
niowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2013 r., wraz z 
przyznaną im liczbą uprawnień do emisji.

 Following the far-reaching restructuring process, 
Polish metallurgical sector became a very modern and susta-
inable industry. The actual investments enabled the business 
to upgrade its production base, improve product quality and 
improve its environment footprint. The present requirements 
of the European Commission may translate into high costs to 
be borne by Polish steelworks and, in the worst case scenario, 
a necessity to move steelmaking facilities outside the EU to 
countries with less stringent policies.
 The steel sector in Poland will soon face a challen-
ge related to the IED implementation, and thus a necessi-
ty to adhere to BAT requirements and conduct mandatory 
reporting, which entails the costs of measurements and 
analyzes, among other things. Moreover, steel companies 
need to comply with the requirements of the third phase of 
the EU ETS, which implies reduction of free CO2 emission 
allowances every year and a necessity to buy any balance 
at an auction. 

EU ETS - 3RD PHASE (2013-2020)

 The framework of the European Union Emissions 
Trading System was established in Directive 2003/87/EC of 
the European Parliament of October 13, 2003. Major amend-
ments to the directive refer to the third phase of the trading 
period, which started in January 2013.  
 The third phase of the EU ETS means successive  
reduction in the allocation of free allowances mainly, as well as 
an obligation to buy any balance at an auction. Free allowances 
outside the power sector are allocated on the basis of emission 
benchmarks determined for ten most efficient installations. 
 For derogation of the EU ETS Directive for  
industrial sectors, on February 27, 2014 the European  
Commission gave the green light for all EU Member  
States to transfer the free allocations to the installations, 
which can then settle their 2013 emissions. In April 2014 
the Polish Council of Ministers adopted an ordinance on 
the list of installations other than installations producing 
electricity, subject to the greenhouse gases emission  
trading scheme in the settlement period starting on  
January 1, 2013 together with the allocated number of 
emission allowances.

OCHRONA ŚRODOWISKA       
              ECOLOGY
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 Na cały III okres EU ETS  dla przemysłu hutniczego 
w Polsce zostało przekazane około 85 mln ton darmowych 
uprawnień, gdzie na rok 2013 ilość ta wyniosła około  11 mln 
ton a na rok 2020 niecałe 10 mln ton. Porównując rok 2020 do 
2013 liczba darmowych uprawnień obniży się o około 13 %.  
Najwięcej  darmowych uprawnień, 60% otrzymają  stalownie  
i wielkie piece.

BACKLOADING

 Parlament Europejski 6 lutego 2014 r. opowiedział 
się za tzw. szybką ścieżką wdrożenia backloadingu. Za przy-
jęciem wniosku KE o skrócenie okresu potrzebnego do imple-
mentacji backloadingu zagłosowało 306 eurodeputowanych, 
natomiast 276 było przeciwnych.
 W dniu 26 lutego 2014 r. w Dzienniku Urzędowym 
UE opublikowano poprawkę do  rozporządzenia aukcyjnego 
zakładającą wycofanie z aukcji w 2014, 2015 i 2016 r. odpo-
wiednio 400, 300 i 200 mln ton uprawnień EUA oraz przy-
wrócenie ich na rynek w latach 2019-2020 w liczbie 300  
i 600 mln ton. Oznacza to, że od dnia 27 lutego 2014 r.  
rozporządzenie wprowadzające backloading stało się  
obowiązującym prawnie. 
 Od kwietnia 2014 r. giełda EEX nie prowadzi aukcji  
w imieniu Polski (będą one wznowione w 2015 r.)
 Backloading znacząco wpłynie na rynek CO2 
ponieważ prognozuje się, że średnie ceny uprawnień do emisji 
(EUA) do końca 2015 r.  wzrosną do około 12-13 euro.

CCS

 W sierpniu 2013 r. Sejm uchwalił ustawę o podziem-
nym składowaniu CO2 (CCS). Za przyjęciem ustawy głosowa-
ło 253 posłów, 185 było przeciwnych, czterech wstrzymało 
się od głosu. 
 Nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego jest 
implementacją unijnej tzw. dyrektywy CCS i dotyczy warun-
ków tworzenia demonstracyjnych bądź badawczych instalacji 
CCS (Carbon Capture and Storage), czyli wychwytu i sekwe-
stracji (składowania) dwutlenku węgla.
 Metoda ta jest promowana przez Komisję Euro-
pejską, jako jeden ze sposobów ograniczania emisji CO2  
do atmosfery. Polega na wychwyceniu różnymi metoda-
mi CO2, powstającego w wyniku spalania paliw kopalnych, 
skroplenia go, przetransportowania do miejsca składowania  
i zatłoczenia do izolowanej formacji geologicznej w celu 
trwałego przechowania. 

 Polish steel sector was allocated about 85 MT of 
free allowances for the whole third phase of the trading  
period of the EU ETS, while for 2013 the number is about 11 
MT, and less than 10 MT for 2020.  Comparing 2020 to 2013, 
the number of free allowances will decrease by approx. 13 %. 
The majority of free allowances, that is 60%, will be allocated 
to steelmaking plants and blast furnaces.

BACKLOADING

 On February 6, 2014 the European Parliament  
approved an early implementation of backloading. A total of 
306 MEPs voted for the Commission’s proposal to shorten 
the scrutiny period for backloading implementation, while 276  
objected.
 On February 26, 2014 the amendment to the auc-
tioning regulation was published in the Official Journal of the 
European Union. It assumes the volumes of 400, 300 and 200 
million tons of allowances to be withheld from auctioning in 
2014, 2015 and 2016, respectively, and reintroduced into 
the market in 2019 and 2020 in the amount of 300 and 600 
million tons. It means that  as from February 27, 2014 the regulation 
implementing the backloading measure has become legally binding. 
 From April 2014, EEX is no longer an auctioning opera-
tor on behalf of Poland (auctions are to be resumed from 2015).
 The backloading will considerably affect the market 
of CO2, since the average price of emission allowances (EUA) 
is expected to rise to approx. EUR 12-13.

CCS

 In August 2013, the Sejm passed a bill on the 
geological storage of carbon dioxide (CCS). A total of 253 
MPs voted for the bill, 185 objected, 4 abstained from 
voting. 
 The EU CCS Directive has been implemented  
through the Amendment of the Geological and Mining Law 
Act and refers to the conditions for construction of demon-
stration or test CCS installations involving capture and sequ-
estration (storage) of carbon dioxide.
 This method has been promoted by the European 
Commission as an option to curb CO2 emissions to the atmo-
sphere. It involves capturing waste carbon dioxide emitted 
from the burning of fossil fuels, its liquefaction and transpor-
tation to suitable locations and injection into underground 
geological formations for permanent storage. 



32323232

DYREKTYWA IED

 W II kwartale 2014 r. najprawdopodobniej  zostanie 
przyjęta ustawa o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowi-
ska oraz niektórych innych ustaw, poprzez którą to w Polsce 
jest implementowana Dyrektywa IED. 
 Celem dyrektywy IED jest ujednolicenie i konsolida-
cja obowiązujących przepisów wspólnotowych dotyczących 
emisji przemysłowych, tak aby usprawnić system zapobie-
gania zanieczyszczeniom powodowanym przez działalność 
przemysłową oraz ich kontroli. Dla przemysłu hutniczego wej-
ście w życie projektu ustawy oznacza, że od dnia uchwalenia 
ustawy huty będą miały 4 lata  na dostosowanie się do niej. 
 Przedmiotowa transpozycja pociąga za sobą potrzebę 
zmian istniejącego systemu prawnego w odniesieniu do ochro-
ny i rekultywacji powierzchni ziemi. Dyrektywa IED nakłada na 
prowadzącego instalację nowe obowiązki w zakresie ochrony 
gleb i wód podziemnych. Do głównych wymogów Dyrektywy IED 
należą: dostosowanie się do konkluzji BAT, ochrona gleby  i wód 
podziemnych, sprawozdawczość pomiarów środowiskowych. 

EMISJE GAZÓW I PYŁÓW W PRZEMYŚLE  
STALOWYM

 W 2013 r. w strukturze zanieczyszczeń gazowych 
emitowanych w krajowym przemyśle stalowym, największy 
udział stanowiła emisja CO2 (98,1%). Emisje pozostałych  
gazów: NO2, SO2, CO wyniosły łącznie około 1,9% (rysunek 21).  
W 2013 r. emisje CO2 w polskich hutach wyniosły około 8,5 mln 
ton – o 6% więcej niż w roku 2012.  Na tonę stali surowej emisja 
CO2 wyniosła 1,06 mln ton  i wzrosła o 0,08 mln ton względem 
2012 r.  Wzrost emisji CO2 był głównie spowodowany wzrostem 
produkcji stali konwertorowej oraz przestojami i remontami 
wielkich pieców jakie miały miejsce w 2013 r.  
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Rysunek 21. Emisja SO2, NO2 i CO [kg] i CO2 [tony] na tonę stali surowej w latach 2009-2013
Figure 21. Emission SO2, NO2 i CO [kgs] i CO2 [mt] per metric tone of crude steel from 2009 to 2013

INDUSTRIAL EMISSIONS DIRECTIVE (IED)

 The draft law amending Environmental Protec-
tion Law and certain acts, which enabled implementation of 
IED in Poland, will probably be adopted in the Q2 of 2014.  
The purpose of the IED is to harmonise and consolidate the  
existing Community legislation on industrial emissions to  
improve pollution prevention and control by industries.   
For the steel sector, the adoption of the draft law means a 
necessity to comply with this law within four years of its  
passing. 
 This transposition entails a need to change the exi-
sting legislation system in the part concerning land protec-
tion and rehabilitation. The IED imposes new obligations on 
the existing installations with regard to the protection of soil 
and underground waters. The main requirements of IED inc-
lude: compliance with BAT conclusions, protection of soil and 
underground waters, environmental reporting. 

GAS AND DUST EMISSIONS IN STEEL 
INDUSTRY

 In 2013, CO2 emissions had the largest share 
(98.1%) in gas pollutants coming from the domestic steel in-
dustry. Emissions of other gases: NO2, SO2  and CO represen-
ted in total approx 1.9%, (figure 21). In 2013, CO2 emissions 
in Polish steelworks amounted to approx. 8.5 million tons, 
up 6% towards 2012. CO2 emission was at the level of 1.06 
million tons per ton of crude steel and increased by 0.08 mil-
lion tons against 2012.  Higher CO2 emissions resulted from  
higher BOF output and stoppages and repairs of blast furna-
ces, which took place in 2013.
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 In 2013 average dust ratio was 0.42 kg/t of  
crude steel (average for EAF and BOF operations)  
(figure 22). Dust emissions of the domestic steel industry 
increased by 24.5%. 

 Dust emissions captured by dedusting devices amo-
unted to 305 kt in 2013. Levels of dust emissions captured by 
dedusting devices in kg/ton of steel against production in the 
period 2009 - 2013 are shown in figure 23.

WATER AND SEWAGE MANAGEMENT

 In 2013 water consumption in steel sector decreased 
by 32% and related losses were reduced by 3%. Volume of 
sewage discharged to the sewerage system decreased by 
11%, and volume of sewage after treatment discharged into 
waters or to the ground increased by 5% (figure 24 and 25). 

 W 2013 r. średni wskaźnik emisji pyłów wyniósł  
0,42 kg/na tonę stali surowej (średnia dla stalowni elektrycznych 
i konwertorowych) (rysunek 22). Ilość pyłów wyemitowanych do 
powietrza w krajowym hutnictwie stalowym wzrosła o 24,5%.

 Ilość zanieczyszczeń pyłowych zatrzymanych  
w urządzeniach oczyszczających wyniosła 305 tys. ton w 
2013 r. Wielkości zanieczyszczeń pyłowych, zatrzymanych  
w urządzeniach oczyszczających w kg/tonę stali w latach 
2009-2013, przedstawiono na rysunku 23.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

 W 2013 r. w sektorze stalowym zmniejszyło się  
zużycie wody  o 32% a jej straty zmniejszyły  się 3%.  O 11% 
zmniejszyła się ilość ścieków odprowadzonych do kanalizacji ,  
a ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych do wód lub 
do ziemi zwiększyła się o 5% (rysunek 24 i 25).

Źródło/ Source: HIPH 

Rysunek 22. Emisja pyłów w latach 2009-2013 [kg/ tonę stali surowej]
Figure 22. Dust emission in steel industry from 2009 to 2013 [kg/ mt crude steel]
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Źródło/ Source: HIPH 

Rysunek 23. Ilość pyłów zatrzymanych [tys. ton] w procesie produkcji stali [mln ton] w latach 2009-2013
Figure 23. Captured dust [k mt] in crude steel production [M mt] from 2009 to 2013
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ODPADY

 W 2013 r. w strukturze odpadów hutniczych  
największy udział stanowił żużel stalowniczy i wielkopiecowy  
ok. 59,5 %, złom ok. 5%, zgorzelina walcownicza około 4%, 
szlamy ok.  3%, zużyte materiały ogniotrwałe ok. 1 % a  pozo-
stałe odpady 27% (rysunek 26).
   

Źródło/ Source: HIPH 

Rysunek 25. Gospodarka ściekami w przemyśle stalowym w latach 2009-2013 [tys. m3]
Figure 25. Management of effluents in steel industry from 2009 to 2013 [th. cubic m]
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Źródło/ Source: HIPH 

Rysunek 24. Zużycie wody w przemyśle stalowym w latach 2009-2013 [tys. m3] 
Figure 24. Water volume consumption in steel industry from 2009 to 2013 [th. cubic m] 
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SOLID WASTE

 Steelmaking and BF slag had the largest share in the 
structure of waste in 2013 and accounted for approx. 59.5 % 
of total waste. The volume of scrap was approx. 5%, mill scale 
approx. 4%, sludge approx.  3%, refractories approx. 1 % and 
the other waste 27% (figure 26).
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 W 2013 r. ilość odpadów w hutnictwie żelaza  
i stali spadła o 14,5%. Powstające odpady są w większości 
poddawane procesom odzysku (ponad 93%), a pozostała 
część (4%) jest unieszkodliwiana i czasowo magazynowana  
(około 2%). Gospodarkę odpadami w zakładach przemysło-
wych przedstawiono w tabeli 4.

złom / steel scrap

żużel / slag

zgorzelina/ mill scale

odpady niebezpieczne / hazardous waste

zgary / melting loss

materiały ogniotrwałe / refractories

pozostałe / other

szlamy / sludge

Źródło/ Source: HIPH 

Rysunek 26. Struktura odpadów w sektorze hutnictwa żelaza i stali w 2013 r.[%].
Figure 26. Waste products in the iron and steel sector in 2013 [%]

Źródło/ Source: HIPH 

Tabela 4. Gospodarka odpadami w zakładach sektora stalowego w latach 2009-2013 [tys. ton]
Table 4.  Waste management in 2009 through 2013 [k mt]

wyszczególnienie /  
specification

[tys. ton / k mt]

2009 2010 2011 2012 2013

Odpady ogółem w tym: / 
Total waste, of which:

3 729 4 078 4 458 4 794 4 097

   - poddane odzyskowi  / recycled 3 474 3 842 4 269 4 351 3 811

   - unieszkodliwione  / disposed 209 117 128 245 165

   - magazynowane czasowo / 
     temporarily stored

43 119 61 198 92

Odpady dotychczas składowane / 
waste products stored so far

45 034 42 688 36 068 39 452 39 771

 In 2013, the volume of waste in steel and iron  
industry dropped by 14.5%. Over 93% of waste products 
were recycled and the remaining part (4%) was disposed of 
and temporarily stored (approx. 2%). The waste management 
in industrial plants is shown in table 4.
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SYTUACJA NA RYNKU KOKSU

 Światowa produkcja surówki, do produkcji której  
zużywane jest ok. 80% koksu, w 2013 roku wyniosła 1,16 mld 
ton, co stanowi wzrost o 6% w porównaniu do 2012 r. Produkcja  
w Azji w 2013 roku wyniosła 897 mln ton, o 8% więcej niż przed 
rokiem. Natomiast w krajach Unii Europejskiej wyprodukowano 
93 mln ton surówki hutniczej, co oznacza spadek o 1% rok do roku.
 Największym rynkiem, a jednocześnie przodującym  
w skali globalnej producentem koksu są Chiny, które od 2008 r.  
ograniczyły jego eksport (nakładając 40% podatek). Po znie-
sieniu cła eksportowego od 2013 r., chiński eksport może 
jeszcze wzrosnąć z już osiągniętego w 2013 roku poziomu  
4,7 mln ton.
 Globalny obrót koksem w 2013 r. wyniósł ok. 23 mln 
ton i był o 15% wyższy niż w 2012 r (ok. 20 mln ton). To co  
działo się w 2013 na rynku światowym miało wpływ na sytuację  
w polskim koksownictwie, które jest w dużym stopniu oparte 
na eksporcie. Polska utrzymała w 2013 pozycję światowego 
lidera w eksporcie koksu, z rocznym wolumenem sprzeda-
ży zagranicznej blisko 6 mln ton. Unia Europejska była nadal  
największym odbiorcą eksportowanego z Polski koksu (ok. 80%).
 W przyszłości polskie koksownictwo będzie nadal 
odgrywało znaczącą rolę w procesie produkcji koksu w regio-
nie, będąc zarówno główną bazą surowcową dla europejskie-
go hutnictwa, jak i dostawcą koksu odlewniczego na rynki Unii 
Europejskiej.

ORGANIZACJA I STRUKTURA  
WŁAŚCICIELSKA 

 W 2013 roku koksownictwo w Polsce dysponowało 
w ramach 7 koksowni 24 bateriami koksowniczymi o łącznej 
mocy produkcyjnej ok. 10,1 mln ton. (tabela 5).
 Trzy koksownie Grupy Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej, posiadają łączną zdolność produkcyjną 4,5 mln ton koksu 
rocznie i stanowią 45% polskiego potencjału produkcyjnego. 
 W 2013 roku trwała konsolidacja sektora  
koksowniczego Grupy JSW, której efektem było utworzenie  
na początku 2014 roku Spółki JSW KOKS – skupiającej  
koksownie Koksowni Przyjaźń i Kombinatu Koksochemicznego  
Zabrze. 

COKE MARKET SITUATION

 Global production of hot metal in 2013, for which 
approx. 80% of coke is used,  totaled 1.16 bn t, which marked  
an increase of 6% versus 2012. In 2013 Asian plants  
produced 897 MT of coke, up 8% versus 2012. EU countries,  
however, produced 93 MT of hot metal, which translates into 
a decrease of 1% year on year.
 The biggest coke market and, at the same time, the 
biggest coke-maker is China, with its exports limited since 
2008 (40% duty). After lifting an export duty in 2013,  
Chinese exports can further increase from the level of 4.7 MT 
recorded already in 2013.
 Global coke sales in 2013 amounted to around  
23 MT, up 15% towards 2012 (around  20 MT). The actual  
situation in the global market in 2013 affected Polish  
coke-making which, to a large extent, is export-based.  
In 2013 Poland remained a global coke export leader, with 
annual export volumes at almost 6 MT. The European Union 
remained the single largest customer for Polish coke exports  
(approx.  80%).
 In the future, Polish coke-making sector will be still 
a major regional player in the production of coke as a major 
supplier of input material for European steel industry, and a 
key supplier of foundry coke for EU markets.

ORGANIZATION AND OWNERSHIP 
STRUCTURE 

 In 2013, Polish coke industry had 24 coke oven 
batteries in 7 coke plants representing a total production  
capacity of around  10.1 MT. [Table 5]
 Three coke plants owned by JSW Group have a total 
capacity of 4.5 MT of coke per year, which corresponds to 
45% of Polish production potential. 
 2013 was the year of continued consolidation of  
coke-making activities of JSW Group, the effect of which was 
the creation of JSW KOKS at the beginning of 2014, a compa-
ny which merged coke plants Przyjaźń and Kombinat Kokso-
chemiczny Zabrze. 

PRZEMYSŁ KOKSOWNICZY      
               COKE INDUSTRY
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 Grupa ArcelorMittal dysponuje mocami produk-
cyjnymi ok. 4,8 mln ton koksu rocznie, a pozostałe dwie 
koksownie niezależne posiadają zdolności produkcyjne na 
poziomie 0,8 mln ton /rok.

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ KOKSU

 W 2013 r. w Polsce wyprodukowano 9,2 mln ton 
koksu, o 5% więcej w porównaniu z 2012 rokiem. Wykorzy-
stanie zdolności produkcyjnych w krajowym koksownictwie  
wyniosło więc ok. 90%.

KOKSOWNIA/ COKE PLANT Liczba baterii / 
Current number of batteries

Zdolność produkcyjna [mln ton]
Capacity [M mt]

 Grupa JSW: 12 4,5

 Koksownia Przyjaźń S.A. 4 2,7

 Kombinat Koksowniczy Zabrze S.A. 3 1,3

 Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A. 5 0,5

 ArcelorMittal Poland S.A.: 9 4,8

 Oddział w Zdzieszowicach 8 4,2

 Oddział w Krakowie 1 0,6

 Pozostałe koksownie niezależne: 3 0,8

 Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. 2 0,6

 Carbo-Koks Sp. z o.o. 1 0,2

 Razem / Total 24 10,1

Źródło / Source: Polski Koks S.A. 

Tabela 5. Zdolności produkcyjne polskich koksowni w 2013 r. [mln ton]
Table 5. Polish coke capacity in 2013 [M mt]

Źródło /Source: Polski Koks S.A.

Rysunek 27. Produkcja w koksowniach w Polsce w latach 2009-2013 [mln ton, %]
Figure 27. Coke production in Poland from 2009 to 2013 [M mt, %]
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 ArcelorMittal Group has the production capacity 
of ca. 4.8 M t of coke per year, whereas two independent coke 
plants have the production capacity of 0.8 M t/year.

COKE OUTPUT AND SALES

 Coke production in Poland in 2013 reached the  
volume of 9.2 MT of coke, this being 5% more than in 2012.  
Production capacity utilization in Polish coke-making  
reached ca. 90%.
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 W 2013 r. wielkość eksportu była wyższa o 3% i  
wyniosła 6,6 mln ton. Udział eksportu w łącznej produkcji 
koksu utrzymał się na podobnym jak przed rokiem poziomie 
i wyniósł 72%. (rysunek 28)
 Zużycie jawne koksu w Polsce wyniosło 2,8 mln ton  
i było o 13% wyższe w porównaniu z 2012 r. 

 Największymi odbiorcami polskiego koksu były kraje 
UE, w tym: Niemcy, Austria, Rumunia, Czechy i Włochy,  
do których trafiło ok. 80% polskiego eksportu. W grupie krajów 
trzecich głównymi importerami polskiego koksu były: Ukraina, 
Brazylia i Indie.
 Największym producentem koksu w Polsce jest  
nadal Grupa ArcelorMittal, natomiast największym eksporte-
rem - Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wielkością 
3,35 mln ton w 2013 roku, tj. o 10% więcej niż w 2012 roku.

BAZA SUROWCOWA

 Wydobywany w Polsce węgiel koksowy nadal stanowi 
podstawową bazę surowcową do produkcji koksu. W 2013 r.  
wydobyto w Polsce 12,1 mln ton węgli koksowych, ozna-
cza to wzrost wydobycia o 400 tys. ton, najwięcej wydobyły  
kopalnie JSW S.A. Jastrzębska Spółka Węglowa wyproduko-
wała w 2013 roku 13 626 tys. ton węgla, przekraczając plan  
o 100 tys. ton.
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Źródło/Source: GUS i MF

Rysunek 28. Wielkość produkcji i eksportu koksu w Polsce w latach 2009-2013 [mln ton, %]
Figure 28. Coke production and exports in Poland from 2009 to 2013 [M mt, %]

 In 2013 export volume was higher by 3% and  
reached 6.6 M t. The  share of exports to the total coke  
production output was at the level similar to that of the  
previous year, and reached 72%. (figure 28)
 Apparent consumption of coke in Poland reached 
2.8 M t, up 13% versus 2012.

 The largest consumers of Polish coke were the EU  
countries including: Germany, Austria, Romania, Czech Repu-
blic and Italy, which accounted for ca. 80% of Polish export. 
In the segment of non-EU countries, the main importers of 
Polish coke were: Ukraine, Brazil and India.
 ArcelorMittal Group remains the single largest coke 
producer in Poland, whereas the Group of Jastrzębska Spółka 
Węglowa S.A. is the export leader, with the coke exports volu-
me of 3.35 M t in 2013, i.e. 10% higher than in 2012.

INPUT MATERIALS

 Coking coal extracted in Poland still remains the  
basic input material for coke production. In 2013, 12.1 M 
ton of coking coal was extracted in Poland, which means an 
increase in extraction by 400,000 t, with the largest volume 
extracted by the mines of JSW S.A. In 2013 Jastrzębska  
Spółka Węglowa produced 13 626 kt of coal, which was 
100,000 t more than planned.
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SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

 Wartość produkcji sprzedanej sektora koksow-
niczego w Polsce w 2013 r. była wyższa o 0,4%* w porów-
naniu do poprzedniego roku. Wynik finansowy sektora był  
dodatni*, a wskaźnik rentowności obrotu netto wyniósł 0,8%*.  
(* dane wg GUS, po 3 kwartałach 2013 r. )

INWESTYCJE

 Inwestycje w polski przemysł koksowniczy mają 
na celu przede wszystkim utrzymanie mocy produkcyj-
nych, poprawę efektywności eksploatacji baterii koksow-
niczych i rozwój energetyki w oparciu o wykorzystanie gazu  
koksowniczego. W 2013 r. w krajowym sektorze koksowni-
czym zrealizowano następujące inwestycje:
- JSW Koks S.A. wybudował blok energetyczny w  
Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej o mocy 71 MW 
zasilany gazem koksowniczym. Inwestycja pozwoli na  
znaczną redukcję zanieczyszczeń i sprzedaż energii na rynek.
- ArcelorMittal Poland S.A. rozpoczął modernizację wydziału 
węglopochodnych w Zdzieszowicach.

BUSINESS AND FINANCIAL SITUATION

 The value of production sold in coke sector in Poland 
was 0.4%* higher in 2013 than in the previous year. The finan-
cial result of the sector was positive*, with the profitability of 
net sales at 0.8%*.
(* qcc. the Central Statistical Office, after 3 Qs of 2013)

INVESTMENTS

 Investments in the Polish coke industry are above 
all aimed at maintaining the production capacities, improving 
the efficiency of coke oven batteries operation, and develo-
ping captive power generation industry based on the coke 
oven gas utilization. 2013 saw the following investments  
implemented in the coke sector:
- JSW Koks S.A. erected the power unit in Koksownia Przyjaźń, 
Dąbrowa Górnicza, of the capacity of 71 MW, fueled with coke 
oven gas. The investment will make it possible to significantly 
reduce environmental pollution and sell energy to the market.
- ArcelorMittal Poland S.A. started to upgrade the  
By-Products Department in Zdzieszowice.
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PRZEMYSŁ MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH 
           REFRACTORY INDUSTRY

SYTUACJA NA RYNKU MATERIAŁÓW 
OGNIOTRWAŁYCH

 Rok 2013 był kolejnym trudnym rokiem dla produ-
centów materiałów ogniotrwałych. Skutki dekoniunktury 
w różnym stopniu odbiły się na wynikach poszczególnych  
producentów. Pod koniec roku zarysowała się pewna  
poprawa, dzięki czemu rok zakończył się wzrostem wartości  
sprzedaży o ok. 1,2% w stosunku do roku poprzedniego.
 Sytuacja w hutnictwie żelaza i stali miała istotny 
wpływ na wielkość produkcji i kondycję finansową produ-
centów materiałów ogniotrwałych. W 2013 roku ponad 56%  
produkcji krajowej tych materiałów trafiło do odbiorców repre-
zentujących przemysł stalowy w kraju i za granicą (rysunek 29). 
Udział ten był mniejszy niż w 2012 r. głównie za sprawą spadku 
produkcji stali.

 Produkcja materiałów ogniotrwałych w Polsce 
bazuje w przypadku większości wyrobów na surowcach 
importowanych, toteż istotny wpływ na kształtowanie się 
kosztów produkcji mają ceny surowców na rynkach świato-
wych. Po roku 2007 nastąpił znaczący wzrost cen surow-
ców, w szczególności wysokojakościowych importowanych,  

REFRACTORY MARKET SITUATION

 2013 was a difficult year for the producers of  
refractories. The results of economic downturn affected the 
manufacturers’ performance to a various degree. At the end 
of the year, there was some improvement recorded, which 
brought increase in sales value by approx.  1.2% as compared 
to the previous year.
 The performance of the iron and steel industry had a 
significant effect on the production volume and financial stan-
ding of the refractory manufacturers. In 2013, over 56% of 
these materials, coming from domestic market, were supplied 
to customers representing steel sector in Poland and abroad 
(figure 29). The share was lower than in 2012 mainly due to  
a drop in steel production.

 Refractory production in Poland is mostly based 
on imported raw materials which is why the prices of raw  
materials on world markets have a significant influence on 
the cost of production. After 2007 the prices of raw mate-
rials increased rapidly, especially the prices of high quality  
products imported mostly from China. The price level was  
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Rysunek 29. Struktura zużycia materiałów ogniotrwałych wyprodukowanych w Polsce w 2013 roku [%]
Figure 29. Refractory consumption profile – refractory made in Poland in 2013 [%]
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w dużym stopniu z Chin. Polityka surowcowa rządu  
chińskiego, ograniczenia i opłaty eksportowe wpłynęły na 
kształtowanie się poziomu cen. 

ORGANIZACJA I STRUKTURA 
WŁAŚCICIELSKA
 
 Rok 2013 nie przyniósł żadnych zmian organiza-
cyjnych w przemyśle materiałów ogniotrwałych w Polsce.  
Tworzą go cztery duże i cztery mniejsze przedsiębiorstwa 
oraz kilka małych zakładów produkujących materiały niefor-
mowane, głównie na rynek wewnętrzny. Dwa duże zakłady należą  
do grup międzynarodowych i są to Vesuvius Poland Materiały 
Ogniotrwałe Sp. z o.o. w Skawinie i ArcelorMittal Refractories 
Sp. z o.o. w Krakowie. Pozostałe dwa to Zakłady Magnezytowe 
Ropczyce S.A. (spółka giełdowa) i Polska Ceramika Ogniotrwała 
Żarów S.A.

PRODUKCJA I HANDEL

 Wartość sprzedaży materiałów ogniotrwałych w 2013 r. 
praktycznie utrzymała się na poziomie roku poprzedniego, 
gdyż wzrost o 1,2% nie był znaczący. Pod względem tona-
żowym wzrost produkcji był nieco dynamiczniejszy (o 3%),  
a poziom produkcji 299 tys. ton, był bliski wielkości z 2011 r. 
 Produkcja materiałów nieformowanych wzrosła  
o ok. 3%, a produkcja materiałów formowanych o ok. 3,3%. 
Strukturę produkcji w 2013 r. przedstawiono w tabeli 6,  
a na rysunku 30 jej zmiany w latach 2009-2013.

 Eksport  materiałów ogniotrwałych w 2013 r.  
wyniósł 143 tys. ton i w dalszym ciągu stanowił blisko połowę 
produkcji, przy czym był on niższy o ok. 1,5% w stosunku do 

determined by China’s raw materials policy, export  
restrictions and duties. 

ORGANIZATION AND OWNERSHIP 
STRUCTURE 

 There were no organizational changes in Polish  
refractory industry in 2013. There are four big and four 
small companies as well as several small plants producing 
unshaped materials for internal market mostly. The two big 
companies are the part of international groups, these are  
Vesuvius Poland Materiały Ogniotrwałe Sp. z o.o. in Skawina 
and ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. in Kraków.  
The other two are Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A.  
(a listed company) and Polska Ceramika Ogniotrwała  
Żarów S.A.

OUTPUT AND SALES

 The refractory materials sales value in 2013  
remained at the level of the previous year, up 1.2% only.  
The production increase in terms of tonnage was a little bit 
more dynamic (up 3%), since the production level of 299 kt  
was close to the figure from 2011. 
 The growth in unshaped material production was about  
3%, whereas shaped materials production increased by approx. 
3.3%. Table 6 shows refractory output breakdown in 2013, 
and figure 30 illustrates related changes which took place in 
2009-2013.

 Exports of refractory materials in 2013 amoun-
ted to 143 kt and accounted for nearly half of production,  
though it was lower, by approx. 1.5%, as compared to the  

Źródło/Source: Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych

Tabela 6. Struktura produkcji materiałów ogniotrwałych w Polsce w 2013 r. [tys. ton, %]
Table 6. Refractory output breakdown in Poland in 2013 [k mt, %]

Rodzaj materiału/
Refractory product

Produkcja [tys ton] /
Output [k mt]

Udział [%]/
Percentage [%]

materiały 
formowane /

shaped 
material

krzemionkowe/ silica 2,6 0,9

szamotowe/ fire-clay 52,2 17,5

wysokoglinowe/ high-alumina 43,6 14,6

zasadowe/ basic 105,6 35,3

izolacyjne/ insulation 4,0 1,3

specjalne/ specialty 4,0 1,3

Materiały nieformowane/  
unshaped material 87,1 29,1

RAZEM/ TOTAL 299,1 100
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roku poprzedniego. Na podkreślenie zasługuje wzrost o 6,4% 
wartości eksportu do krajów poza Unią Europejską, który  
w 2013 r. stanowił blisko 1/3 wartości całego eksportu. 
 Import wzrósł o 5%, wobec spadku o 6% w 2012 r. 
i wyniósł 86 tys. ton. Zmiany obrazujące wielkość produkcji, 
eksportu, importu i zużycia jawnego materiałów ogniotrwa-
łych w latach 2009-2013 przedstawiono na rysunku 31.

 Spadek eksportu do państw unijnych można tłuma-
czyć utrzymującym sie stanem pogorszenia sytuacji gospo-
darczej w Europie i silną konkurencją na tym rynku. Pomimo  
nieznacznego wzrostu importu utrzymał się dodatni bilans 
handlu zagranicznego. Osiągnięcie przez przemysł materiałów 
wzrostu sprzedaży było wynikiem wzrostu popytu wewnętrz-
nego. Krajowe zużycie materiałów ogniotrwałych wzrosło  
do ok. 242 tys. ton tj. o blisko 7% w stosunku do roku 2012.
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Źródło/Source: Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych

Rysunek 31. Produkcja, eksport, import i krajowe zużycie w latach 2009-2013 [tys. ton]
Figure 31. Refractory output, imports, exports and domestic consumption during 2009-2013 [k mt]

Źródło/Source: Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych

Rysunek 30. Struktura produkcji materiałów ogniotrwałych w Polsce w latach 2009-2013 [tys. ton]
Figure 30. Refractory output breakdown in Poland during 2009-2013 [k mt]
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previous year. It should be emphasized that exports outside 
the European Union grew 6.4%, and in 2013 they constituted  
almost 1/3 of total export. 
 Imports increased 5%, while imports were down 6% 
in 2012 and amounted to 86 kt. Figure 31 shows the changes 
in the volumes of refractory output, exports, imports and  
apparent consumption in 2009-2013.

 The continuing recession in Europe and strong com-
petition in this market can be viewed as one of the reasons for 
lower exports to the EU Member States. In spite of a slight 
increase in imports, positive foreign trade balance was main-
tained. Higher refractory sales resulted from higher internal 
demand. Domestic consumption of refractories increased  
by almost 7%, reaching the level of around 242 kt.
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BADANIA I ROZWÓJ             
     RESEARCH & DEVELOPMENT

 Wspieranie innowacyjności jest jednym z kluczo-
wych obszarów przyjętego z inicjatywy Komisji Europejskiej 
w czerwcu 2013 r. Planu działania na rzecz konkurencyjnego i 
zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie (ang. Steel 
Action Plan). 
 Otwierające się, wraz nową perspektywą budżetową 
Unii Europejskiej na lata 2014-2020, możliwości dostępu do 
funduszy unijnych przeznaczonych na Badania i Rozwój, stwa-
rzają sprzyjający klimat do współpracy przemysłu z instytu-
cjami naukowymi. 
 W 2013 r. Ministerstwo Gospodarki zakończyło pra-
ce nad projektem Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS), 
stanowiącej integralną część Programu Rozwoju Przedsię-
biorstw, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8.04.2014r. 
Efektem opracowania KIS było wskazanie specjalizacji 
stanowiących priorytety w zakresie B+R+I do roku 2020.  
Tak określona wizja rozwoju polskiej gospodarki pozwoli ukierun-
kować wsparcie finansowe badań naukowych, rozwoju technolo-
gicznego i innowacji w ramach nowej perspektywy finansowej UE. 
 Przemysł stalowy jest zainteresowany poszukiwa-
niem i adaptacją rozwiązań innowacyjnych proponowanych 
przez środowisko naukowe w praktyce gospodarczej. Wyma-
ga to jednak od środowiska naukowego wzmocnienia więzi 
z przemysłem oraz umiejętnego popularyzowania wyników 
prac naukowych i badawczych mogących znaleźć zastosowa-
nie w praktyce.
 Zaplecze badawcze odczuwa brak środków budżeto-
wych na badania. Duże nadzieje wiąże m.in. z nowym projek-
tem strategicznym „Nowoczesne technologie materiałowe”.  
W jednym z pięciu obszarów badawczych tego projektu  
znajdują się „Zaawansowane technologie i materiały  
konstrukcyjne”. Branża stalowa jest zainteresowana produ-
kowaniem nowych, coraz lepszych wyrobów, oraz wzbogace-
niem swojej oferty innowacyjnymi produktami hutniczymi dla  
potrzeb gospodarki. Jest to szczególnie ważne w aspekcie 
planowanych w Polsce inwestycji w energetyce, transporcie 
drogowym i kolejowym, przemyśle wydobywczym i in.

 Supporting innovation is one of the key areas 
of the Action Plan for a Competitive and Sustainable  
Steel Industry in Europe (“Steel Action Plan”) adopted by 
the European Commission in June 2013. 
 Now that the new European Union budget perspec-
tive is in place for the years 2014 to 2020, the access to EU 
funds is enabled for research and development, creating  
a favorable environment for the cooperation between  
industry and academia. 
 In 2013, the Ministry of Economy finished  
working on the draft National Strategy for Smart Specia-
lization (KIS), an integral part of the Enterprise Develop-
ment Programme, adopted by the Council of Ministers on 
08.04.2014. The KIS outcome was that specializations 
were indicated prioritized in terms of R & D & I by the year 
2020. A vision of development of the Polish economy so  
determined will steer the financial support of scientific  
research, technological development and innovations in 
the new EU financial perspective. 
 The steel industry is interested in the exploration 
and adaptation of innovative solutions proposed by the 
scientific community to business practice. However, this 
requires that scientific community strengthen its ties with 
industry and that the results of scientific and research 
be popularized skillfully for any potential applications in 
practice.
 Research facilities lack the budgetary resources 
for research. High hopes are attached, inter alia, to the new 
strategic project dubbed Modern Material Construction.  
One of the five research areas of the project includes  
Advanced Technologies Technologies and Materials. The iron 
and steel industry is interested in manufacturing new and  
increasingly better products, enriching its offer with  
innovative products for industrial needs. This is particu-
larly important in the context of planned investments in  
Poland in power, road and rail transport, extraction  
industry and others.
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 W 2013 roku krajowe uczelnie i jednostki  
naukowo-badawcze (m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza,  
Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska i Instytut 
Metalurgii Żelaza) współpracowały z sektorem przemysłowym  
związanym z produkcją i przetwórstwem stali w trzech zasad-
niczych płaszczyznach: nowych innowacyjnych technologii, 
badań materiałów oraz ochrony środowiska. Zakres współ-
pracy nauki polskiej z przemysłem, w obliczu stale rosnącej  
konkurencyjności wyrobów i rozwiązań importowanych,  
w opinii przedstawicieli zaplecza naukowo-badawczego 
mógłby być znacznie większy niż obecnie. 
 Sektor stalowy w Polsce w nowej perspektywie  
budżetowej UE ma ograniczone możliwości wsparcia.  
Nie może korzystać z pomocy na restrukturyzację ani  
z pomocy regionalnej (na inwestycje). Ograniczenia w  
dostępie do pomocy publicznej nie dotyczą pomocy  
horyzontalnej na: ochronę środowiska, prace badawczo- 
rozwojowe, szkolenia, z której sektor stalowy może korzystać na  
zasadach ogólnych.
 Potencjalne źródła pomocy dla sektora stalowego to:
• 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (na poziomie 

województw) 
• 6 Programów Operacyjnych (na poziomie krajowym),  

w tym m.in.: 
 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
 - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 
 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
 Jednym z głównych celów programów krajowych  
korzystających z funduszy unijnych w latach 2014-2020 ma 
być pobudzenie innowacyjności, w szczególności wzmocnienie 
współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi,  
której efektem będzie komercjalizacja wyników badań oraz 
zwiększenie prywatnych nakładów na B+R. 
 Dodatkowe środki dostępne z innych unijnych/  
zagranicznych / krajowych schematów wsparcia to: 
• Fundusze Norweskie – zmniejszenie emisji gazów  

cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza 
• Fundusz Badawczy Węgla i Stali – B+R 
• Horyzont 2020 – B+R/efektywność energetyczna/  

klimat 
• NFOŚ / WFOŚ – powietrze / woda/ochrona gruntów 
• Instrument finansowy Life – projekty innowacyjne/ 

demonstracyjne dot. ochrony  środowiska.

 

 In 2013, national universities and research &  
development institutions (such as the AGH University of 
Science and Technology, Silesian University of Technology, 
Czestochowa University of Technology and the Institute 
of Ferrous Metallurgy) collaborated with the industries 
associated with the production and processing of steel in 
three main areas: new innovative technologies, material 
research & testing, and environment protection. The scope 
of cooperation of Polish science and industry could be,  
as the representatives of the scientific and research belie-
ve, much higher than today with a view to the ever-growing 
competitiveness of imported steel products and solutions.  
The steel sector in Poland has limited support possibilities 
with the new EU budget perspective. It cannot benefit from 
restructuring aid or regional aid (for investments). Restric-
tions on access to public aid do not apply to horizontal aid 
for: environmental, research and development, training 
purposes which the steel sector may tap on general terms. 
 Potential sources of aid for the steel sector are:
• 16 Regional Operating Programmes (at the provincial 

level) 
• 6 Operating Programmes (at the national level), inclu-

ding, but not limited to,: 
 - Operating Programme Infrastructure and
    Environment 
 - Operating Programme Intelligent Growth 
 - Operating Programme Knowledge Education 
    Development 
 One of the main objectives of national programs 
benefiting from EU funds for 2014 to 2020 will be to  
stimulate innovation, in particular the strengthening of the  
cooperation between enterprises and research & develop-
ment institutions, which will result in commercialization of 
research results and in increased private investment to R & D. 
 Additional resources available from other EU/ 
international/national support schemes are: 
• Norwegian Fund – greenhouse gas and air emission 
• Research Fund for Coal and Steel – R&D 
• Horizon 2020 – R&D /energy efficiency/climate change 
• NFOŚ / WFOŚ – air/water/soil protection 
• Life – innovative/demonstration environmental projects.
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ArcelorMittal Poland S.A.
al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza 

T: 48-32-776-66-66 | www.arcelormittal.com/poland

ArcelorMittal Tubular Products Kraków Sp. z o.o.
ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków

T: 48-12-290-20-51 | www.arcelormittal.com/tubular

Alchemia S.A.
ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa

T: 48-22-658-64-52 | www.alchemiasa.pl

Severstallat Silesia Sp. z o.o.
ul. Nowopogońska 1, 41-200 Sosnowiec

T: 48-32-364-24-01 | www.severstallat.eu

HUTA ŁABĘDY S.A.
ul. Zawadzkiego 45, 44-109 Gliwice

T: 48-32-234-72-01 | www.hutalab.com.pl

ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa  

T: 48-22-835-00-11 | www.arcelormittal-warszawa.com

ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.
ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków

T: 48-12 -680-48-00 | www.arcelormittal.com/refractories

Huta Buczek Sp. z o.o.
ul. Staszica 29, 41-200 Sosnowiec

T: 48-32-721-52-00 | www.hutabuczek.pl

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
ul. Kucelińska 22, 42-207 Częstochowa

T: 48-34-323-12-61 | http://huta.isd-poland.com

Huta Łaziska S.A. w upadłości układowej
ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne

T: 48-32-32-47-102 | www.hlsili.pl
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CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

T: 41-249-23-00 | www.celsaho.com

CMC Poland  Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

T: 48-32-672-16-21 | www.cmc.com

Harsco Metals Polska Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie

T: 48-32-672-97-40 | www.harsco-m.com

Stowarzyszenie Producentów Materiałów 
Ogniotrwałych
ul. Toszecka 99, 44-101 Gliwice

T: 48-32-270-19-09 | www.spmo.gliwice.pl

Huta Pokój S.A.
ul. Niedurnego 79, 41-709 Ruda Śląska  

T: 48-32-772-11-11 | www.hutapokoj.eu

Marcegaglia Poland Sp. z o.o.
ul. Kaliska 72, 46-320 Praszka

T: 48-34-350-15-00 | www.marcegaglia.pl

„WOBI – STAL” Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

T: 48-15-813-41-00 | www.wobistal.pl

Polski Koks S.A
ul. Paderewskiego 41, 40-282 Katowice

T: 48-32-357-09-00 | www.polskikoks.pl

Zakłady Magnezytowe  „ROPCZYCE” S.A.
ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce

T: 48-17-222-92-22 | www.ropczyce.com.pl

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi 
„HERMEX” Adam Czech
ul. Zielona 2, 42-284 Herby

T: 48-34-320-51-87 | www.hermex.pl
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RAVEN PL Sp. z o.o.
ul. Portowa 18k, 44-100 Gliwice 

T: 48 32 251 42 03 | www.ravenpl.pl

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica
ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice

T: 48-32-234-52-00 | www.imz.pl

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 41 a, 31-864 Kraków

T: 48-12-643-92-00 | www.linde-gaz.pl

Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
al. Armii Krajowej 19 , 42-200 Częstochowa

T: 48-34-36-13-888 | www.wip.pcz.pl

Politechnika Śląska – Wydział Mechaniczny Technologiczny
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
ul. Konarskiego 18 a , 44-100 Gliwice

T: 48-32-237-13-22 | www.imiib.polsl.pl

Polski Przemysł Stalowy
Polish Steel Industry 2014
wydawca:
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa/ 
Polish Steel Association

projekt/ druk: 
Agencja Reklamowa Colorhouse
ISBN: 83-9043-13-5-1

Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice

T: 48-32-60-34-102 | www.wimim.polsl.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 
al. Mickiewicza 30 , 30-059 Kraków  

T: 48-12-617-29-14 | www.wmiim.agh.edu.pl

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A.
ul. Franciszkańska 29-31, 40-708  Katowice

T: 48-32-251-48-58 | www.cibeh.com.pl/

PSI Polska Sp. z o.o.
ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań

T: 48-61-65-56-550 | www.psi.pl
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