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Szanowni Państwo,

 Po trudnym dla hutnictwa okresie spowodowanym przedłużającym się kryzysem, w 2014 r. 
nastąpiła poprawa koniunktury gospodarczej, a dzięki kontynuacji inwestycji infrastrukturalnych  
i pozytywnym zmianom prawnym odbudował się popyt na rynku wyrobów stalowych w Polsce.  
Zarówno rynek jak i produkcja stali wzrosły znacząco osiągając najwyższą dynamikę w Unii Europejskiej. 
Polska jest dobrym, stale rozwijającym się rynkiem stali. Zużycie jawne osiągnęło najlepszy w minio-
nym 25-leciu wynik, jednak głównym beneficjentem tego wzrostu byli zagraniczni producenci stali.  
W ciągu 10 lat naszego członkostwa w UE zmieniła się struktura dostaw wyrobów stalowych na  
rynku polskim - dostawy krajowych producentów stanowiły w 2014 r. zaledwie 1/3 część zużycia stali  
w Polsce. Wzrost popytu nie przełożył się na wzrost cen, które nadal wykazywały trend spadkowy 
wsparty rekordowo niskimi cenami surowców i dużą podażą tańszej stali z krajów trzecich. Wzrost 
produkcji sektora budownictwa i konstrukcji, który stanowi 44% rynku zbytu dla wyrobów stalowych 
oraz uruchomienie inwestycji w ramach unijnej perspektywy budżetowej 2014-2020 dają podstawy 

do optymizmu i oczekiwania, że w 2015 r. nowe inwestycje: drogowe, kolejowe, gazowe i w energetyce zwiększą popyt na stal w naszym kraju. 
Nie można jednak nie dostrzegać większego niż kiedykolwiek zagrożenia napływu wyrobów stalowych spoza UE, gdzie ciągle budowane są nowe 
zdolności produkcyjne stali i wyrobów stalowych, przy słabym lub słabnącym popycie wewnętrznym tych krajów.

 Wyniki 2014 roku potwierdziły zasadność wprowadzenia od października 2013 roku zmian w Ustawie o podatku VAT. Odwrócony VAT dla 
wyrobów stalowych ograniczył, z prawie 60% w 2012 r. do kilku procent, udział szarej strefy na krajowym rynku stali, głównie prętów zbrojeniowych 
i zminimalizował zjawisko wyłudzania podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie wyrobami stalowymi. Działania podjęte przez Izbę i środo-
wisko hutnicze w tym kierunku przyniosły  efekt  lepszy niż spodziewany. 

 Hutnictwo w Polsce napotyka jednak nadal wiele barier w rozwoju swojej działalności, które ograniczają jego konkurencyjność zarówno 
w stosunku do producentów z krajów trzecich jak i hutnictwa w innych krajach UE. Do barier tych można zaliczyć: wyższe niż w innych krajach ceny 
energii elektrycznej i gazu dla energochłonnych przedsiębiorstw sektora hutniczego (najwyższa w UE akcyza na energię elektryczną) oraz wysokie 
koszty dostosowania się hut do regulacji polityki środowiskowej  Unii Europejskiej.
 
 Oddając w Państwa ręce to wydawnictwo wyrażam nadzieję, że  korzystne zmiany na rynku, wsparcie funduszami europejskimi z nowej 
perspektywy budżetowej realizacji wielu inwestycji infrastrukturalnych oraz prognozowany na kilka najbliższych lat w miarę wysoki wzrost gospo-
darczy naszego kraju stworzą dla przemysłu stalowego korzystne warunki do dalszego, zrównoważonego rozwoju.  

Stefan Dzienniak
Prezes Zarządu

Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
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Dear Readers,

 After a difficult period for the steel industry caused by the prolonged crisis, 2014 saw an improvement in the economic situation, with the 
market demand for steel products in Poland on the rebound due to continuing investments in infrastructure and to positive law changes. Both steel 
market and steel output rose significantly reaching the highest dynamics across the European Union. Poland remains a good, constantly growing 
market for steel. The apparent consumption arrived at the best result for the past 25 years; regretfully, foreign steel producers had been the major 
beneficiaries of such growth. In the 10 years of Poland’s membership in the EU, the patterns of steel supply changed on the Polish market - dome-
stic manufacturers shipped in 2014 as low as 1/3 of the steel consumption in Poland. The increase in demand did not translate into higher prices 
which continued to show a downward trend supported by record low prices of raw materials and a large supply of cheap steel from third countries. 
Increased building and construction sector’s output, which constitutes 44% of the steel product market, and investments under the EU’s financial 
perspective 2014-2020, provide reasons for optimism and let expect that new investments into road, rail, gas and energy infrastructure would 
boost demand for steel in our country in 2015. One cannot, however, fail to overlook the imminent threat, which is now more there than before, 
of non-EU steel flows as new steel capacities are being constantly added outside of EU while internal demand levels stagnate or are poised to 
stagnate there.

 The 2014 results confirmed the appropriateness of introducing, as from October 2013, of changes to the VAT Law. The VAT reverse  
charge mechanism for steel products has curbed, from almost 60% in 2012 to a few percent, the share of grey zone on the domestic steel  
market, primarily rebars, and minimised the VAT fraud in the intra-Community steel trade. Focused actions taken by the Polish Steel Association  
and the steel community have produced a better results than was expected.

 Metallurgy in Poland still faces many barriers to the development of its business, which weaken the competitiveness both in relation  
to third country producers and to the steel industry in other EU countries. Such barriers include: higher than in other countries price of electri-
city and gas for energy intensive industries including steel (excise tax on electricity highest in the EU) and high compliance costs of steel mills  
in connection with the environmental policy of the European Union.

 Presenting you this report I do hope that positive market developments compounded by European funds from the new budget perspec-
tive to support the implementation of many infrastructure investment projects and the forecast high economic growth of our country for the next 
few years would create favourable conditions for further, sustainable development for the steel sector.  

 
Stefan Dzienniak

 President of the Board 
Polish Steel Association
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  HUTNICZA IZBA 
  PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

 Izba jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą pro-

ducentów 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 stalowych, 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 Hutniczej Izby Przemysłowo–Handlowej należy: 

• reprezentowanie interesów gospodarczych firm i instytucji 

członkowskich, 

• wyrażanie opinii środowiska hutniczego o projektach rozwią-

zań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, 

• uczestniczenie w przygotowywaniu projektów nowych  

i nowelizowanych aktów prawnych,

• organizowanie wymiany informacji i współpracy w sprawach 

dot. działalności firm członkowskich,

• gromadzenie i przetwarzanie danych oraz przygotowywanie 

w oparciu o nie analiz dla potrzeb podmiotów członkowskich, 

branżowej 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 informacje branżowe i uczestniczy  

w pracach komitetów problemowych tych organizacji.

  POLISH STEEL ASSOCIATION

 The Association is a self-governing trade organisation bringing 

together steel producers and processors, steel-related companies and tech-

nical universities, research & development centres and service pro-

viders. 

 HIPH acts as a chartered industry representative on matters of 

importance for member companies. It analyzes current situation on the 

market of raw materials, energy and finished steel products, is actively wor-

king with the administration of EU, national and local to create the 

best conditions for business creation and development by mem-

bers. 

 HIPH activities cover: 

• representing member companies and institutions 

• issuing steel industry position concerning economy specific 

projects  

• involvement in preparing projects of new and amending le-

gislation

• exchanging information and cooperation in matters of im-

portance 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) HIPH exchan-

ge information and contributes to various thematic committees of such 

organisations.
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Rysunek 1. Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2012-2014 (rok do roku) [%]
Figure 1. Economic indicators in the period from 2012 to 2014 (y-o-y) [%]

  KEY MACROECONOMIC INDICATORS

  GROSS DOMESTIC PRODUCT

 The rate of economic growth in Poland in 2014 went up to 3.4% 

from 1.7% recorded a year before. The structure of GDP growth factors was simi-

lar to that of 2013.

 The key driver of economic growth was the domestic demand, with 

the GDP share at 4.5 p.p. The main contributors to this situation were as follows: 

increase in consumption by 3.4%, growing share in GDP as well as dynamic 

recovery in investments (up 9.2%). This situation may be viewed as signs of aba-

ting concerns about the future conditions of businesses and of an active imple-

mentation of investment plans. Inventories restocking may also be perceived 

as another manifestation of the economic situation improvement. Changes in 

the foreign trade had a negative impact on economic growth. Growth in imports 

coupled with slackening rate of exports increase resulted in a negative share of 

net exports in the 2014 GDP growth.

 In 2014, the capex dynamics by businesses remained at a high 

level. The growth in investments was supported by a positive financial  

situation of Polish businesses and a high level of production capacity utili-

sation. Relatively low interest rates on loans for businesses also contributed 

to the higher dynamics of investments.
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  GŁÓWNE WSKAŹNIKI 
  MAKROEKONOMICZNE

  PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

 Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2014 r. uległo wzro-

stowi do 3,4%, z 1,7% rok wcześniej. Struktura czynników wzrostu PKB była 

podobna jak w 2013 r. 

 Motorem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, którego 

wkład we wzrost PKB wyniósł 4,5 pkt. proc.  Przyczyniły się do tego wzrost 

konsumpcji o 3,4%, przy wzroście udziału w PKB, oraz dynamiczne ożywie-

nie inwestycji (wzrost o 9,2%). Powyzsze dane mogą świadczyć o ograni-

czeniu obaw o przyszłą kondycję przedsiębiorstw i aktywnej realizacji pla-

nów inwestycyjnych. Poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw można 

upatrywać również w odbudowie zapasów. Zmiany w zakresie wymiany  

z zagranicą przekładały się negatywnie na wzrost gospodarczy. Wzrost 

importu, przy jednocześnie słabnącym tempie wzrostu eksportu sprawił,  

że udział eksportu netto we wzroście PKB w 2014 r. był ujemny.

 

 W 2014 r. dynamika    inwestycji    przedsiębiorstw utrzymywała 

się na wysokim poziomie.   Wzrostowi   inwestycji  sprzyjała dobra sytuacja  

finansowa firm w Polsce oraz  wysoki  stopień  wykorzystania  mocy produk-

cyjnych. W kierunku wyższej dynamiki  inwestycji  oddziaływało również 

relatywnie  niskie  oprocentowanie  kredytów  dla przedsiębiorstw.
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Rysunek 2. PKB (rok do roku) i skala wpływu poszczególnych kategorii na wzrost PKB (pkt.proc.) w latach 2010-2014
Figure 2. GDP (y-o-y) and contributions to real GDP growth from 2010 to 2014 (p.p.) [%]

2010 2011 2012 2013 2014
-2

5[%]

4

Eksport netto /
Net exports

Zapasy /
Inventories

Inwestycje /
Investments

Spożycie /
Consumption

PKB / GDP

3

2

1

0

-1

Źródło/Source: GUS

  INFLACJA

 W 2014 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych utrzymały się 

na poziomie 2013 roku, a średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych był 

niższy od założonego w ustawie budżetowej. Dynamika cen w większości 

grup towarów i usług była słabsza niż przed rokiem, z wyjątkiem cen napo-

jów alkoholowych i wyrobów tytoniowych oraz towarów i usług związanych 

z łącznością. Niższe niż w 2013 r. były ceny odzieży i obuwia, towarów i 

usług w zakresie transportu oraz żywności i napojów bezalkoholowych. 

 Wskaźniki cen w przemyśle od początku roku pozostawały ujem-

ne, a w całym 2014 r. spadek cen wyniósł 1,5%, wobec spadku o 1,3% w 

2013 r. Ceny producentów obniżyły się w sekcjach górnictwo i wydoby-

wanie (o 4,7%) oraz przetwórstwo przemysłowe (o 1,7%). Wzrost cen za-

notowano natomiast w sekcjach wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,1%) oraz dostawa wody; 

gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 1,2%). W zakresie 

przetwórstwa przemysłowego największy spadek cen zanotowano w pro-

dukcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 6,8%).

 W 2014 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były niższe 

niż w poprzednim roku o 1,2% (wobec spadku o 1,8% w 2013 r.). Ceny bu-

dowy budynków obniżyły się o 1,6%, budowy obiektów inżynierii lądowej i 

wodnej – o 1,3%, a robót budowlanych specjalistycznych – o 0,3%. 

  INFLATION

 In 2014, prices of consumer goods and services remained  

at the level of 2013 whereas the average yearly consumer price index 

was lower than the one assumed in the budget law. Price dynamics in the 

majority of goods and services was weaker than the year before except for 

prices of alcoholic beverages, tobacco and communication services. Prices 

of clothing and footwear, transport goods and services, food and non-alco-

holic beverages were down  compared to 2013. 

 Price indices in the industry from the beginning of the year 

remained negative and for the entire year of 2014 prices dropped 1.5%, 

against the decrease of 1.3% in 2013.  Prices recommended by manufac-

turers went down in mining and extraction (down 4.7%) and industrial 

processing (down 1.7%). On the other hand, prices grew in the sectors  

of electricity, gas, steam and hot water generation and supply (up 1.1%) 

and water supply; waste water and waste disposal; land reclamation  

(up 1.2%). With respect to industrial processing the most considerable dec-

line was observed in coke production and petroleum refining (down 6.8%).

 In 2014 prices of construction and assembly production were 

lower than in the previous year by 1.2% (against the decrease by 1.8%  

in 2013). Prices of buildings construction went down 1.6%, construction  

of civil engineering facilities – down 1.3% whereas in the case of speciali-

zed construction works – down 0.3%.
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Rysunek 3. Zmiany wskaźników cen w latach 2010-2014 (rok do roku) [%]
Figure 3. Prices indices changes from 2010 to 2014 (y-o-y) [%]

Rysunek 4.  Zatrudnienie w przedsiębiorstwach [% rok do roku] i stopa rejestrowanego bezrobocia* [%] w latach 2010-2014
Figure 4. Employment in enterprises [% yoy] and registered unemployment rate* [%] from 2010 to 2014

  RYNEK PRACY I DEMOGRAFIA

 Stopa bezrobocia na koniec 2014 r. wyniosła 11,5% i była 

niższa o 1,9 p.proc. w porównaniu z końcem 2013 r. Liczba pracujących  

w gospodarce narodowej w 2014 r. ukształtowała się na poziomie wyższym 

niż przed rokiem o 1,1%. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsię-

biorstw było nieco większe niż w 2013 r. (wzrost o 0,6%).  Według wyników 

badania popytu na pracę, w okresie trzech kwartałów 2014 r. utworzono 

więcej miejsc pracy niż w całym 2013 roku. Równocześnie obserwowano 

zmniejszenie skali likwidacji miejsc pracy.

  LABOUR MARKET AND DEMOGRAPHY

 The unemployment figure at the end of 2014 reached 11.5% 

and was down 1.9 p.p. comparing with the end of 2013. Number of per-

sons employed in the national economy in 2014 was slightly above the last 

year’s level, up 1.1%. The average employment in the enterprises sector 

was slightly higher than in 2013 (up 0.6%).  According to the results of the 

survey of work demand, three quarters of 2014 saw more new workplaces 

created than in 2013, at the same time the scale of liquidation of workpla-

ces was smaller.
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 Spośród działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu w 2014 r. 

wzrost przeciętnego zatrudnienia zanotowano w: w przedsiębiorstwach 

zajmujących się produkcją mebli (o 6,4%), produkcją pojazdów samocho-

dowych, przyczep i naczep (o 5,0%), produkcją wyrobów z gumy i tworzyw 

sztucznych (o 4,6%), produkcją wyrobów z metali (o 3,4%), handlem deta-

licznym (o 2,9%), transportem lądowym i rurociągowym (o 2,5%), produk-

cją wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 1,3%). Zatrudnienie zwięk-

szyło się także w magazynowaniu i działalności usługowej wspomagającej 

transport (o 0,5%), produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surow-

ców niemetalicznych (o 0,3%), handlu hurtowym i produkcji artykułów 

spożywczych (o 0,2%). Spadek przeciętnego zatrudnienia notowano nato-

miast w budowie budynków (o 11,1%), wydobywaniu węgla kamiennego  

i węgla brunatnego (o 9,5%), budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej  

(o 6,3%), robotach budowlanych specjalistycznych (o 5,1%), produkcji 

odzieży (o 4,7%), handlu hurtowym i detalicznym pojazdami samocho-

dowymi oraz ich naprawie (o 3,3%) i nieznaczny – w produkcji maszyn  

i urządzeń (o 0,3%).

 Wzrost wydajności pracy, mierzony produkcją sprzedaną na jed-

nego zatrudnionego w 2014 r. wyniósł 2,2% przy wzroście przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto o 3,2% w porównaniu z 2013 r.

 Wg szacunków GUS na koniec 2014 r. liczba ludności Polski wy-

niosła 38 479 tys., czyli o ok. 12 tys. mniej w porównaniu z końcem 2013 r.   

Rezultatem przemian demograficznych są zmiany w liczbie i strukturze  

ludności według ekonomicznych grup wieku. Przede wszystkim obserwo-

wane jest sukcesywne zmniejszanie się liczby dzieci i młodzieży (0-17 lat). 

Szacuje się, że w końcu 2014 r. było ich niespełna 7 mln, tj. o ok. 45 tys. 

mniej niż przed rokiem.

  W najbliższej perspektywie nie można spodziewać się zna-

czących zmian gwarantujących stabilny rozwój demograficzny. Zmiany  

występujące w trendzie urodzeń będą miały negatywny wpływ na przyszłą 

dzietność, co potęguje utrzymująca się wysoka skala emigracji Polaków 

za granicę. Zgodnie z najnowszą prognozą ludności na lata 2014-2050  

w Polsce będzie następował systematyczny spadek liczby ludności w ca-

łym prognozowanym okresie. W 2035 r. liczba ludności Polski obniży się 

do 36,5 mln, a w 2050 r. do niespełna 34 mln. Oznacza to, że w końcu 

horyzontu prognozy liczba ludności Polski będzie – w porównaniu z 2013 r.  

– mniejsza aż o 12% (o 4,5 mln osób).

  POLITYKA MONETARNA I KURS WALUTOWY

 Podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego  

w grudniu 2014 r. nie uległy zmianie w stosunku do obowiązujących od  

9 października 2014 r. i wyniosły odpowiednio: stopa lombardowa – 

3,00%, stopa redyskonta weksli – 2,25%, stopa referencyjna – 2,00%, stopa 

depozytowa – 1,00%.

 Średni miesięczny kurs dolara amerykańskiego w Narodowym 

Banku Polskim wyniósł w grudniu 2014 r. 342,87 zł/100 USD i był wyższy 

 Looking at the sectors with significant share in employment 

in 2014, the increase in average employment was recorded in:  furniture 

production (6.4%), production of cars, trailers and semi-trailers (5.0%), 

manufacture of rubber and plastic products (4.6%), metal products ma-

nufacture (3.4%), retail (2.9%), land and pipeline transportation (2.5%), 

manufacture of products from wood, cork, straw and wicker (1.3%). 

Employment also increased in the sectors of warehousing and services 

supporting transport (0.5%), other non-metallic mineral products (0.3%), 

wholesale and foodstuffs production (0.2%). Drop in the average em-

ployment was recorded in the buildings construction (11.1%), hard and 

brown coal mining (9.5%), construction of  civil engineering structures 

(6.3%), specialized civil works (5.1%), clothing production (4.7%), car 

wholesale, retail and repairs (3.3%) and minor drop in plant and machi-

nery production (0.3%).

 An increase in the labor productivity, measured as production 

sold per capita in 2014, reached 2.2%, with an increase in the average 

monthly gross salary by 3.2% as compared with 2013.

 Based on the estimates of the Central Statistical Office, at the 

end of 2014, Poland’s population was 38 479 000, i.e. down ca. 12,000 

versus the end of 2013.  The changes in demographic were reflected in 

the number and the structure of population in the breakup by econo-

mic age groups. First of all, gradual reduction in the number of children 

and youth (0-17 years) can be observed. It is estimated that at the end of 

2014 this population was lower than 7 M, i.e. down ca. 45 000 as against  

a year before.

  In the nearest perspective no significant changes can be expec-

ted that would guarantee a stable demographic growth. Changes in the 

trend of births will have a negative impact on the future fertility rate, which 

is further deteriorated by the large scale of migration of Poles abroad.  

According to the latest forecast for the years 2014 to 2050, the population 

of Poland will be gradually shrinking in the entire forecast period. In 2035 

Poland’s population will go down to 36,5 M whereas in 2050 to less than 

34 M. The above means that at the end of the forecast horizon, the popu-

lation of Poland will be lower by 12% (by 4,5 M people) as compared to 

2013.

  MONETARY POLICY AND FOREIGN 
  EXCHANGE RATE

 The basic interest rates of the National Bank of Poland in  

December 2014 did not change against those effective from October  

9, 2014 and they amounted to: lombard rate – 3.00%, rediscount rate on 

bills of exchange – 2.25%, reference rate – 2.00%, whereas the deposit rate 

– 1.00%, respectively.

 The average monthly exchange rate of US dollar at the National 

Bank of Poland in December 2014 amounted to PLN 342.87/100 USD and 
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w stosunku do notowanego w grudniu 2013 r. o 12,5%.

 Średni miesięczny kurs euro w Narodowym Banku Polskim  

w grudniu 2014 r. ukształtował się na poziomie 422,33 zł/100 EUR i wzrósł 

w porównaniu z grudniem 2013 r. o 1,1%.

  HANDEL ZAGRANICZNY

 Handel zagraniczny Polski w 2014 r. zwiększył się w porównaniu 

z 2013 r., ale jego dynamika w II półroczu była słabsza niż w pierwszym. 

Wzrosła wartość wymiany z krajami rozwiniętymi (w tym z krajami UE) i z 

krajami rozwijającymi się, natomiast obroty z krajami Europy Środkowo

-Wschodniej obniżyły się  zwłaszcza w eksporcie. 

 Wartość eksportu w 2014 r. wyniosła 163,1 mld EUR, czyli o 

5,2% więcej. Natomiast wartość importu wyniosła 165,61 mld EUR, a jego 

dynamika wzrosła o 5,5%. Saldo było ujemne, wyniosło 2,4 mld EUR i było 

o 0,4 mld EUR większe niż w roku 2013.
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Rysunek 5. Złoty w relacji do euro i dolara (kursy nominalne) w latach 2010-2014 [PLN]
Figure 5.   Currency rate for euro and dollar in 2010-2014 [PLN]

Rysunek 6. Obroty handlu zagranicznego w latach 2010-2014 [mld EUR]
Figure 6.     Foreign trade from 2010 to 2014 [billion EUR]
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was higher than the one recorded in December 2013 by 12.5%.

 Average monthly EUR exchange rate at the National Bank  

of Poland in December 2014 was at the level of PLN 422.33/100 EUR and 

went up by 1.1 comparing with December 2013.

   FOREIGN TRADE

 The year of 2014 saw the Polish foreign trade grow  against 

2013, but its dynamics in 2nd half of the year was weaker than in the first 

half. The value of trade with developed (including EU countries) and deve-

loping countries increased, whereas trade with the countries of Central and 

Eastern Europe shrank, especially in terms of exports. 

 The value of exports in 2014 reached 163.1 bn EUR, i.e.  

up 5.2%. On the other hand, the value of imports reached EUR 165,61 bn 

and its dynamics went up 5.5%. The balance was negative and reached  

EUR 2.4 bn and was up EUR 0.4 bn versus 2013.
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 Wśród głównych grup towarowych odnotowano wzrost we wszyst-

kich sekcjach towarowych, z wyjątkiem paliw mineralnych, smarów i materia-

łów pochodnych. Relacja cen eksportowych do cen importowych była bardzo  

korzystna, wskaźnik terms of trade ogółem wzrósł z poziomu 2,5 notowane-

go w 2013 r. do 2,8 w 2014 r.

  PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

 W 2014 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,3% wyż-

sza niż przed rokiem, wobec wzrostu o 1,8% w 2013 r. Wzrost nastąpił  

w produkcji większości dóbr przemysłowych, największy dla dóbr inwestycyj-

nych (7,4%), nieco mniejszy dla dóbr zaopatrzeniowych (6,3%), dla konsump-

cyjnych trwałych (5,7%) a spadek odnotowała produkcja dóbr związanych  

z energią (-3,7%). Zwiększyła się także o 2,2% wydajność pracy w przemyśle.

 W ujęciu rocznym, w 2014 r. dodatnią dynamikę odnotowano 

w 24 spośród 34 działów przemysłu, których udział stanowił 56,7% warto-

ści produkcji przemysłowej ogółem. Zwiększenie sprzedaży obserwowano 

m.in. w produkcji: mebli (+15,6%), komputerów, wyrobów elektrycznych 

i optycznych (+12%), maszyn i urządzeń (+9,5%), wyrobów z  pozosta-

łych mineralnych surowców niemetalicznych (+8,3%), wyrobów z metali 

(+7,3%) i wyrobów z drewna (+7,1%)

 W 2014 r. zmniejszyła się sprzedaż m.in. w produkcji: chemika-

liów i wyrobów chemicznych (-1,9%), koksu i produktów naftowych (-0,3%), 

pozostałego sprzętu transportowego (-5,4%) i odzieży (-1,1%).

Rysunek 7. Produkcja sprzedana przemysłu w latach 2010-2014 (rok do roku) [%]
Figure 7. Sold production of industry in 2010 – 2014 (y-o-y) [%]
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 All main groups of commodities showed growth except for 

mineral fuels, lubricants and derivatives.  The relation of export prices  

to import prices was very advantageous, with the total terms of trade ratio 

growing from 2.5 in 2013 to 2.8 in 2014.

  INDUSTRIAL PRODUCTION

 In 2014 industrial sold production was up 3.3% as compared 

to the year before against the growth of 1.8% in 2013. The output in the  

majority of industrial goods rose, with the highest increase in consumer and 

investment goods (ca. 7.4%), slightly lower in the intermediate goods (6.3%), 

consumer durable goods (5.7%), with a decline in production of goods  

related to energy (-3.7%).  Labour productivity in industry also went up 2.2%.

 On a yearly basis, in 2014 positive dynamics was experienced 

in 24 out of 34 industry branches, contributing to 56.7% of the total value 

of industrial output. Sales soared in manufacturing of: furniture (+15,6%), 

computers, electrical and optical devices (+12%), plant and machinery 

(+9,5%), other non-metallic mineral products (+8,3%), metal products 

(+7,3%) and  wood products (+7,1%)

 2014 saw sales edge down in the following industries: chemi-

cals and chemical products (-1.9%), coke and petroleum products (-0.3%), 

other transportation equipment (-5.4%) and clothing (-1.1%).
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  SEKTORY KONSUMUJĄCE STAL

  BUDOWNICTWO

 Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie 

kraju przez przedsiębiorstwa budowlane zatrudniających powyżej 9 osób 

w 2014 r. wzrosła w skali roku o 3,6% (po spadku w 2013 r. o 12,0%), na 

co wpłynął głównie wysoki jej wzrost w dwóch pierwszych kwartałach. 

 Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana przez przed-

siębiorstwa zajmujące się głównie budową budynków w 2014 r. była  

o 4,0% niższa niż w 2013 roku. W jednostkach budujących obiekty  

inżynierii lądowej i wodnej produkcja wzrosła o 8,6%, zaś w podmiotach 

zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – 

zwiększyła się o 7,5%. 

 W podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budyn-

ków mieszkalnych i niemieszkalnych odnotowano jej spadek o 5,6%,  

a w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności 

jest realizacja projektów związanych ze wznoszeniem budynków – wzrost  

o 24,9%. W jednostkach o głównej działalności związanej z budową 

obiektów inżynierii lądowej i wodnej produkcja budowlano-montażowa 

wzrosła o 8,6%, zaś w podmiotach zajmujących się głównie robotami  

budowlanymi specjalistycznymi – zwiększyła się o 7,5%.

 W grupach podmiotów zaklasyfikowanych do działu  

robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

 w 2014 r. wzrost odnotowały przedsiębiorstwa z grupy  

roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej  

i wodnej (o 13,8%). W grupie o największym udziale w sprze-

daży produkcji budowlano-montażowej, tj. roboty związane  

z budową dróg kołowych i szynowych, obserwowano wzrost o 8,6%,  

a w grupie roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyj-

nych i elektroenergetycznych – o 6,0%. 

 Wśród przedsiębiorstw zajmujących się robotami budowlany-

mi specjalistycznymi największy wzrost odnotowano w jednostkach zajmu-

jących się głównie realizacją pozostałych specjalistycznych robót budow-

lanych (o 10,0%), a nieco wolniejszy w grupie mającej największy udział  

w sprzedaży robót, tj. wykonywanie instalacji elektrycznych, wodnokana-

lizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (8,6%). W jednostkach 

wykonujących głównie roboty budowlane wykończeniowe obserwowano 

wzrost o 1,9%, a w zajmujących się rozbiórką i przygotowaniem terenu 

pod budowę – o 0,7%.

  STEEL CONSUMING SECTORS

  CONSTRUCTION

 The construction and assembly output realised on the dome-

stic market by construction companies  employing more than 9 people 

increased in 2014 by 3.6% (following a 12% drop recorded in 2013),  

mainly as a result of its significant growth in the first two quarters. 

 The construction and assembly output realised  by enterprises 

dealing mainly with construction of buildings was down 4.0% in 2014 

versus in 2013. Entities building civil engineering facilities recorded  

a production increase of 8.6%, whereas the entities performing mainly 

specialist construction works reported an increase of 7.5%. 

 Entities specialising in the construction of residential and  

non-residential buildings recorded a 5.6% fall, whereas  enterpri-

ses whose core business is the implementation of projects related to 

erecting buildings, recorded an increase of 24.9%. Entities whose core  

business is related to the construction of civil engineering facilities 

recorded an increase of construction and assembly output of 8.6%, 

whereas entities performing mainly specialist construction works the 

increased was 7.5%.

 In the groups of entities classified to the sector of works  

related to  the construction of civil engineering facilities, growth in 2014 

was recorded by enterprises belonging to the group works related to the 

construction of other civil engineering facilities (up 13.8%). An increase 

of 8.6% was observed in the group with the biggest share in construction 

and assembly output, i.e. works related to the construction of roads and 

railroads whereas an increase of  6.0% was recorded in the group works 

related to the construction of pipelines, telecommunication and power 

lines. 

 Among companies offering specialist construction works, the 

biggest increase was recorded in entities dealing mainly with other spe-

cialist construction works (up 10%), and a slightly slower increase was 

observed in a group which has the biggest share in the sales of works, i.e. 

construction of electrical, water and sewage and other building instal-

lations (up 8.6%). Entities which perform mainly construction finishing 

works recorded an increase of 1.9%, whereas the entities which perform 

demolition works and prepare sites for construction works recorded an 

increase of 0.7%.
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 W 2014 r. oddano do użytkowania nieco mniej mieszkań niż 

w poprzednim roku. Większa była natomiast liczba mieszkań, na których 

budowę wydano pozwolenia oraz liczba mieszkań, których budowę rozpo-

częto.  W  2014 r. oddano do użytkowania 143,4 tys. mieszkań, tj. o 1,2% 

mniej niż przed rokiem. W 2014 r. odnotowano wzrost liczby mieszkań, na 

których budowę wydano pozwolenia (o 13,0%, do 156,8 tys.), po spadku  

w dwóch poprzednich latach (o 16,0% w 2013 r. i o 10,3% w 2012 r.). Liczba 

mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2014 r. także zwiększyła się w skali 

roku (o 16,3% do 148,1 tys.) po dwóch latach spadku. 

  PRZEMYSŁ METALOWY I MASZYNOWY

 W 2014 r. wzrost przemysłu metalowego w Polsce przyspieszył. 

Produkcja sprzedana wyrobów z metali była o 7,3% większa niż w 2013 

roku. Największy wpływ na wzrost w przemyśle metalowym miała dobra 

koniunktura w produkcji metalowych elementów konstrukcyjnych oraz  

produkcja wytwornic pary, natomiast spadek obrotów zanotowano  

w produkcji zbiorników i cystern oraz w produkcji broni i amunicji. 
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Rysunek 8. Produkcja budowlano-montażowa oraz mieszkania oddane do użytkowania w latach 2010-2014 (rok do roku) [%]
Figure 8.     Construction output and dwellings completed from 2010 to 2014 (y-o-y) [%]

Rysunek 9. Produkcja wyrobów z metali oraz maszyn i urządzeń w latach 2010-2014 (rok do roku) [%]
Figure 9. Manufacture of metal products and machinery and equipment from 2010 to 2014 (y-o-y) [%]

 Less flats were handed over for use in 2014 than in the previous year. 

However, the number of dwellings, for the construction of which building 

permits were issued, and the number of dwellings, the construction of which  

started, was higher. In 2014, 143.4 thou. dwellings were handed over for use,  

this representing a 1.2% reduction against the previous year. In 2014 there was 

an increase of the number of dwellings, for the construction of which permits  

were issued (up 13.0% or up to 156.8 thou.), following a decrease recorded in the 

last two years (down 16.0% in 2013 and down 10.3% in 2012). The number of 

dwellings, the construction of which started in 2014, also increased on a yearly ba-

sis (by 16.3% to 148.1 thou.), following two years when a decrease was observed. 

  METAL AND MACHINERY INDUSTRY

 The growth of metal industry in Poland accelerated in 2014.  The 

sold production of metal products was up 7.3% as against 2013. What con-

tributed most to the increase in the metal industry was a good economic 

situation in the scope of the production of metal construction elements and 

the production of steam generators, yet the turnover decreased in the sec-

tor manufacturing containers and tanks, and weapons and ammunition.   
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 W produkcji maszyn i urządzeń w Polsce w 2014 r. odnotowa-

no wzrost o 9,5% w porównaniu do 2013 r. Na pozytywny wynik sektora 

wpłynęła mniejsza sprzedaż w segmencie maszyn ogólnego przeznaczenia 

(m.in. silników, pomp i łożysk), maszyn specjalnego przeznaczenia oraz ma-

szyn dla rolnictwa i leśnictwa.

  PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY

 Krajowy przemysł motoryzacyjny obejmuje głównie produkcję  

pojazdów samochodowych, części zamiennych, silników oraz przyczep  

i naczep (ok. ¾ sprzedaży stanowi sprzedaż na eksport). W 2014 r., mimo 

utrzymującego się spadku sprzedaży nowych samochodów w UE, produk-

cja sprzedana w Polsce wzrosła o 5% w porównaniu z poprzednim rokiem. 

Powodem poprawy dynamiki produkcji sektora motoryzacji była przede 

wszystkim większa sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów oraz sprze-

daż nadwozi do pojazdów silnikowych. Wśród pojazdów samochodowych 

wzrost produkcji liczonej w sztukach odnotowano jedynie w  przypadku 

pojazdów transportu publicznego (o 22%) oraz w produkcji samochodów 

ciężarowych (o 4%).

 Produkcja samochodów osobowych w Polsce zmniejszyła się już 

szósty rok z rzędu i w 2014 r. wyniosła 473 tys. sztuk, co oznacza spadek  

o 0,5% w porównaniu z 2013 r.

 A 9.5% increase against 2013 was recorded in the production 

of machines and equipment in Poland in 2014. The positive result of the 

sector was related to lower sales in the general-purpose machinery sector 

(e.g. engines, pumps and bearings), special-purpose machines as well as 

machines for the agricultural and forestry sectors.

 AUTOMOTIVE INDUSTRY

 The domestic automotive industry includes mainly the produc-

tion of vehicles, spare parts, engines, trailers and semi-trailers (approx. ¾ 

of sales is export sales). In 2014, in spite of the continuing downturn in  

sales of new cars in the EU, production sold in Poland went up 5% as compa-

red with the previous year. The major contributor to the positive dynamics 

of the automotive sector production was above all higher sales of parts and 

vehicle accessories. As for automotive vehicles, the production increase  

counted in units was recorded only in the case of public transport vehicles 

(up 22%), and production of trucks (up 4%).

 The production of cars in Poland fell for the sixth year in a row 

and in 2014 reached the level of 473 thou. units,  this representing a 0.5% 

drop against 2013. 
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Rysunek 10. Produkcja przemysłu samochodowego i pozostałego sprzętu transportowego w latach 2010-2014 (rok do roku) [%]
Figure 10. Automotive and other transport industry from 2010 to 2014 (y-o-y) [%]
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 Produkcja sprzedana pozostałego sprzętu transportowego  

w 2014 r. odnotowała 5% spadek w porównaniu z 2013 rokiem. Kolejny rok 

z rzędu zmalał udział przemysłu stoczniowego, kolejowego oraz produkcji 

statków powietrznych i kosmicznych. 

  PRZEMYSŁ AGD

 Producenci AGD w Polsce już piaty rok z rzędu umocnili 

swoją pozycję lidera na europejskim rynku. W 2014 r. sprzedaż AGD 

była zbliżona do sprzedaży roku 2013 (spadek o 0,2%). Produkcja  

dużego sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego liczona w sztukach  

w Polsce w 2014 wzrosła o 17%, osiągając ponad  19 mln sztuk. 

 Największą grupę stanowiły pralki, których wytworzono 6,4 mln 

szt. (wzrost o 13%), zmywarki - 3,8 mln szt. (o 11% więcej) oraz chłodziarki 

 i zamrażarki – 3,2 mln szt. (o 10% więcej). Wzrosła również produkcja  

suszarek automatycznych (o 9%), elektrycznych piekarników do zabudo-

wy (o 21%) i elektrycznych płyt kuchennych (o 5%). Natomiast spadek  

odnotowano jedynie w grupie kuchenek elektryczno-gazowych (o 10%).

 The sold production of other transport equipment in 2014 

dropped 5% against 2013. The share of shipbuilding, railway industry 

and production of aircrafts and spaceships dropped for another year in 

a row.  

  WHITE GOODS 

 This was the fifth consecutive year that the white goods produ-

cers in Poland strengthened their leading position in the European market.  

In 2014, white goods production was similar to 2013 sales (0.2% drop). Pro-

duction of large equipment and white goods counted in units in Poland in 

2014 increased 17%, reaching over 19 million units. 

 The highest production figures were recorded for washing ma-

chines with 6.4 million units manufactured (13% increase), dishwashers - 

3.8 million units (11% increase) and refrigerators and freezers - 3.2 million 

units (10% increase). The output of clothes driers also increased (up 9%), 

electrical built-in ovens (up 21%) and electrical hobs (up 5%). A drop was 

recorded only in the case of gas-electric cookers (down 10%).
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Rysunek 11 Produkcja dużego sprzętu AGD w latach 2010-2014 (rok do roku) [%]
Figure 11. Manufacture of large domestic appliances from 2010 to 2014 (y-o-y) [%]
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  SWIP  

 Wskaźnik SWIP (Steel Weighted Industrial Production Index), 

wiążący poziom aktywności produkcyjnej w sektorach zużywających wyroby 

stalowe z krajowym jej zużyciem, w 2014 r. wzrósł o 5,6% (r/r) wobec spad-

ku o 3,3% w 2013 r. 

 Na tak duży wzrost wskaźnika SWIP wpłynęła głównie poprawa 

koniunktury w sektorze budownictwa i konstrukcji stalowych, który jest  

odbiorcą ok. 44% zużywanej w  Polsce stali, a  także wzrost aktywności  

w przemyśle maszynowym, wyrobów ze stali i produkcji rur.

 

 Negatywny wpływ miała dekoniunktura w przemyśle produ-

kującym pozostały sprzętu transportowy i niewielki spadek aktywności  

w przemyśle produkującym sprzęt AGD , jednak ich wpływ na SWIP  wyniósł 

tylko -0,5 pkt. proc.

  SWIP  

 Steel Weighted Industrial Production Index (SWIP) rela-

ting to the level of activity in steel-consuming sectors with its domestic  

consumption increased 5.6% (y-o-y) in 2014 against the 3.3% drop in 

2013.  

 The SWIP negative dynamics was caused by the downturn in 

building and steel structures sector, which use ca. 44% of steel consumed 

in Poland, as well as higher activity in machinery and tubes production  

industry. 

  

 What had a negative impact was the poor economic situation in 

the sector manufacturing other transport equipment and a slight drop in 

the white goods industry. However, its impact on SWIP was only 0.5 p.p.

Rysunek 12. Wskaźnik SWIP* (rok do roku) i skala wpływu poszczególnych sektorów na wzrost SWIP (pkt.proc.) w latach 2010-2014 [%]
Figure 12. SWIP index* (y-o-y) and contributions to SWIP growth from 2010 to 2014 (p.p.) [%] 

5

10

15

0

-5

2010 2011 2012 2013 2014

* SWIP wg metodologii Eurofer / SWIP acc. to Eurofer methodology

SWIP*

PKB /GDP

[%]



POLSKI PRZEMYSŁ STALOWY | POLISH STEEL INDUSTRY

17Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Polish Steel Association







PRZEMYSŁ STALOWY | STEEL INDUSTRY

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Polish Steel Association20

  ZMIANY RYNKOWE  

 Rok 2014 przyniósł wiele zmian na światowym rynku stali.  

Nastąpiło spowolnienie dynamiki wzrostu produkcji światowej stali suro-

wej  i światowego zużycia stali a spadek cen surowców, paliw i energii (rudy 

żelaza, węgla koksowego, koksu, gazu ziemnego i energii elektrycznej) oraz 

utrzymywanie się cen złomu stalowego na stosunkowo wysokim poziomie, 

poprawiły konkurencyjność producentów stali konwertorowej względem 

producentów stali elektrycznej. Pomimo zwiększonego ryzyka i niepewno-

ści geopolitycznych, w 2014 r. w  Unii Europejskiej utrzymywało się ożywie-

nie gospodarcze pozytywnie wpływające na eksport, popyt krajowy i inwe-

stycje. Unijna produkcja stali surowej i zużycie jawne wyrobów stalowych, 

po dwuletnim okresie spadku, powróciły na ścieżkę wzrostu. 

 Jednak, pomimo rozpoczęcia wdrażania w niektórych krajach 

UE programu działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego  

przemysłu stalowego w Europie (tzw. Steel Action Plan) konkurencyjność 

europejskich producentów stali spadła, czego potwierdzeniem może być 

wzrost udziału importu z krajów trzecich w zużyciu jawnym stali w UE.

 W Polsce w 2014 r.  wzrosła produkcja stali surowej, zużycie 

jawne stali osiągnęło rekordowy wynik ale przy zaledwie 32% udziale  

dostaw krajowych i 68% wykorzystaniu własnych zdolności produkcyjnych. 

Pozytywnym zjawiskiem było natomiast  znaczne ograniczenie wielkości  

i wpływu na rynek wewnętrzny stali „szarej strefy” po wprowadzeniu tzw. 

odwróconego VAT-u w październiku 2013 r. Na wzrost zużycia jawnego  

wyrobów stalowych miały również wpływ poprawiająca się sytuacja w głów-

nych sektorach konsumujących stal oraz realizacja dużych projektów infra-

strukturalnych z poprzedniej perspektywy budżetowej, wykorzystujących 

fundusze pomocowe UE.

 Unijna polityka w zakresie ochrony klimatu (np. backloading, 

ograniczanie ilości darmowych uprawnień do emisji, brak rekompensat 

za emisje pośrednie, koszty implementacji dyrektywy IED) oraz otoczenie 

prawne w jakim funkcjonuje przemysł, stanowią poważne zagrożenia, mo-

gące wpłynąć na obniżenie konkurencyjności sektora stalowego w Polsce. 

  PRODUKCJA

 W 2014 r. w Polsce wyprodukowano 8,6 mln ton stali surowej,  

o 8% więcej niż w 2013 r. Udział stali wytopionej w procesie zintegrowa-

nym był wyższy niż stali wytworzonej w procesie elektrycznym. W 2014 

roku wyprodukowano 5,1 mln ton stali konwertorowej (59%), i 3,5 mln 

ton stali elektrycznej (41%). Spadek produkcji stali elektrycznej w stosun-

ku do 2013 r. wyniósł 2% a produkcja stali konwertorowej wzrosła o 15%.  

W strukturze produkcji stali, według metod jej wytwarzania od 2010 r.  

widać powolny wzrost udziału stali z procesu zintegrowanego (Rysunek 13). 

 W 2014 r. średnie wykorzystanie zdolności produkcyjnych  

w krajowym hutnictwie było o 5 pkt. proc. wyższe niż w roku poprzednim i wy-

niosło 68%. Zarówno instalacje do wytwarzania surówki i stali konwertorowej 

  MARKET CHANGES  

 2014 brought along many changes in the global steel market. 

There has been a slowdown in the growth of world crude steel production 

and global steel consumption while falling prices of raw materials, fuels 

and energy (iron ore, coking coal, coke, natural gas and electricity) and steel 

scrap prices keeping at relatively high levels have improved the compe-

titiveness of BOF-route steel producers versus EAF-based steel producers. 

Despite increased geopolitical risks and uncertainties, the European Union 

has been recovering throughout 2014, and exports, domestic demand 

and investment have been positively impacted thereby. The EU crude steel 

production and apparent consumption of steel products returned to the 

growth path after two years of decline.

 However, despite the start of implementation in some EU co-

untries of an action plan for a competitive and sustainable steel industry  

in Europe (the so-called Steel Action Plan), the competitiveness of Europe-

an steel producers fell  as evidenced by an increase in the share of imports 

from third countries to the apparent consumption of steel in the EU.

 Poland saw in 2014 the increased crude steel output, steel  

apparent consumption reached a new record, but with just a 32% share of 

domestic supplies and at 68% of the domestic production capacities uti-

lised. A positive development was, thankfully, in that the size and impact  

on the internal market of the gray zone could have been significantly  

reduced after the introduction of the so-called VAT reverse charge in  

October 2013. The increase in apparent consumption of steel products was 

also contributed to by the improved situation in the major steel consuming 

sectors and by the implementation of major infrastructure projects from 

the previous EU aid perspective.

 The EU climate change policy (e.g. backloading, limiting the 

amount of free allowances, lack of compensation for indirect emissions, 

costs of IED implementation) and legal environment in which the indu-

stry operates, all pose a serious threat which may affect the competitive 

position of the steel sector in Poland. 

  PRODUCTION

 In 2014 Polish crude steel production was at the level of 8.6 

mt, up 8% versus 2013. The percentage of steel from integrated processes 

was higher than the percentage of EAF steel. In 2014 BOF steel production 

was at the level of 5.1 mt (59%), and in the EAF process the production was  

at the level of 3.5 MT (41%). Production of EAF steel decreased 2% against 

2013, whereas production of BOF steel went up by 15%. Looking at the 

structure of steel production since 2010 we can observe a slow increase  

in the share of steel from integrated process (Fig.13). 

 In 2014, the average production capacity utilisation in the na-

tional steel industry was higher, up 5 p.p. as compared to previous year, 

and amounted to 68%. Both the installations for hot metal and BOF steel 
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Rysunek 13. Produkcja stali surowej wg procesów w latach 2010-2014 [mln ton]
Figure 13. Manufacture of crude steel by processes from 2010 to 2014 [M mt]

(BF+BOF) jak i proces elektryczny (EAF) w krajowych hutach są nowoczesne 

i w pełni spełniają wymagania BAT. Udział Polski w ogólnej produkcji stali 

w UE wyniósł 5,1% i był na tym samym poziomie co w  2013 r.

 W strukturze produkcji stali surowej wg gatunków również nie 

nastąpiły znaczące zmiany. W ogólnej ilości wytopionej w Polsce stali suro-

wej, stale niestopowe stanowiły 94,2%, stale stopowe 5,8% a stale odporne 

na korozję 0,03%. Dane dotyczące wielkości produkcji głównych produk-

tów przemysłu stalowego w Polsce w latach 2010 – 2014 przedstawiono  

w tabeli 1.

 Produkcja stalowych wyrobów gotowych, walcowanych na gorą-

co w 2014 roku wyniosła 7,5 mln ton i była wyższa o 1,8% od odnotowanej 

w 2013 roku. W strukturze produkcji wyrobów walcowanych na gorąco ogółem:

• wyroby płaskie stanowiły 37,4% (2,8 mln ton),

• wyroby długie stanowiły 62,6% (4,7 mln ton).

 

Tabela 1. Produkcja surówki żelaza, stali surowej i wyrobów stalowych walcowanych na gorąco w latach 2010-2014 [mln ton]
Table 1. Manufacture of pig iron, crude steel and hot rolled products from 2010 to 2014 [M mt]

asortyment/ products 2010 2011 2012 2013 2014

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

stal surowa/ crude steel 8,0 8,8 8,4 8,0 8,6

wyroby walcowane na gorąco/ hot rolled products 6,9 7,5 7,7 7,4 7,5

Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A.

production (BF+BOF) and for EAF steelmaking process in Polish steelworks 

are modern and fully meet BAT requirements. Poland’s share in total steel 

production in the EU was  5.1% and was equal to the level of 2013.

 There were no major changes in the structure of crude steel 

production in the breakup into steel grades. In the total amount of crude 

steel produced in Poland, non-alloyed steel amounted to 94.2%, alloy-

ed steel to 5.8%, and stainless steel to 0.03%. The data regarding main 

products offered by Polish steel industry, in years 2010 through 2014,   

are shown in Table 1.

 Production of hot rolled finished products in 2014 reached 7.5 

million tons, up 1.8% versus the actual production in 2013. Total structure 

of hot rolled products was as follows:

• flat products 37.4% (2.8 million tons),

• long products 62.6% (4.7 million tons).
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Udział wyrobów gotowych płaskich w ogólnej produkcji wyrobów 

walcowanych na gorąco utrzymuje się na poziomie poniżej 40%  

a w stosunku do 2013 r. spadł o 2 punkty procentowe. W grupie wyrobów 

długich walcowanych na gorąco w 2014 r. dominowała produkcja prętów, 

która wyniosła 2,1 mln ton i była wyższa o 5% w stosunku do 2013 r. Struk-

turę rodzajową produkcji gotowych wyrobów długich walcowanych na  

gorąco  przedstawiono na rysunku 14.

 W grupie wyrobów płaskich walcowanych na gorąco dominowa-

ły blachy taśmowe, których produkcja wyniosła 2,1 mln ton i była wyższa 

o 0,8% od odnotowanej w 2013 r. Strukturę asortymentową produkcji 

wyrobów płaskich walcowanych na gorąco w Polsce, w latach 2010 - 2014 

przedstawiono na rys. 15.
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Rysunek 15. Struktura asortymentowa produkcji wyrobów płaskich walcowanych na gorąco w latach 2010-2014 [%]
Figure 15. Breakdown of hot rolled flat products from 2010 to 2014 [%]

Rysunek 14. Struktura asortymentowa produkcji wyrobów długich walcowanych na gorąco w latach 2010-2014 [%]
Figure 14. Breakdown of hot rolled long products from 2010 to 2014 [%]
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 The share of finished flat products in the total production of HR 

products remains below 40% and 2 p.p. below the level of 2013. The pro-

duction in the group of hot-rolled long products was dominated by bars 

in 2014, reaching the level of 2.1 million tons, up 5% as compared to 

the level of 2013. The structure of hot rolled long products, product-wise,  

is shown in Figure 14.

 As for hot-rolled flat products, the main product was strip, with 

the production at the level of 2.1 million tons, i.e. 0.8% higher than the 

level of 2013. The structure of hot rolled flat products in Poland in years 

2010-2014 is shown in Fig. 15.



POLSKI PRZEMYSŁ STALOWY | POLISH STEEL INDUSTRY

23Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Polish Steel Association

 W grupie wyrobów płaskich zimnego przetwórstwa, w 2014 r.  

w stosunku do 2013 r., odnotowano wzrost  w produkcji blach i taśm zim-

nowalcowanych, których wyprodukowano 883 tys. ton tj. więcej o 8%. Blach 

i taśm ocynkowanych wyprodukowano 527 tys. ton  tj. więcej o 12%, nato-

miast blach i taśm z powłokami organicznymi wytworzono 273 tys. ton czyli 

o 19% więcej niż przed rokiem (Rysunek 16).

 Produkcja rur stalowych ogółem w Polsce łącznie z kształtowni-

kami zamkniętymi, w 2014 r. wyniosła 848 tys. ton i była niższa o 1,3%  

w stosunku do odnotowanej w 2013 roku a produkcja kształtowników zim-

nogiętych zamkniętych wyniosła 518 tys. ton  i była niższa o 4%.

 Strukturę asortymentową rur produkowanych w Polsce w latach 

2010-2014 z podziałem na rury ze szwem, bez szwu i kształtowniki gięte na 

zimno zamknięte, przedstawiono na rysunku 17.

  ZUŻYCIE REALNE I JAWNE

 As for cold-formed products, production of cold-rolled sheets 

and strips increased in 2014 as compared to 2013 reaching 883 kt and 

showing a growth rate at 8%. The production of galvanised sheet and strip 

was at the level of 527 kt, i.e. up 12 %, whereas production of organic  

coated sheets and strip accounted for 273 kt, i.e. up 19% as contrasted with 

the previous year (Fig. 16).

 Total production of steel pipes in Poland, including hollow  

sections, was at the level of 848 kt  in 2014, i.e.1.3% lower against the 

actual level of 2013 - production of cold-formed hollow sections was at the 

level of 518 kt and was down 4%.

 The information about the mix of tubes produced in Poland  

in the years 2010 to 2014, as broken down into welded tubes, seamless 

tubes and cold-formed hollow sections is shown in the Table 17.

Rysunek 16. Produkcja wyrobów zimnego przetwórstwa stali w latach 2010-2014 [tys. ton]
Figure 16. Breakdown of cold products from 2010 to 2014 [k mt]

Rysunek 17. Produkcja rur stalowych i kształtowników z/g zamkniętych w latach 2010-2014 [tys. ton]
Figure 17. Manufacture of steel tubes and hollow sections from 2010 to 2014 [k mt]
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Rysunek 18. Zużycie realne i jawne stali w Polsce w latach 2010-2014 [mln ton]. 
Figure 18. Real and apparent consumption of finished steel products from 2010 to 2014 [M mt] 

Tabela 2. Zużycie jawne wyrobów stalowych gotowych w latach 2010-2014 [mln ton]
Table 2. Apparent consumption of finished steel products from 2010 to 2014 [M mt]

asortyment/ products 2010 2011 2012 2013 2014

ogółem, w tym/ total, of which 9,8 11,0 10,4 10,4 12,2

wyroby długie/ long products 3,4 3,8 3,2 3,4 4,5

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

rury i kształtowniki gięte na zimno zamknięte/ tubes 
and hollow sections 1,0 1,2 1,2 1,1 1,1

Źródło/ Source: HIPH

  STEEL CONSUMPTION
 

 The apparent consumption of finished steel products in Poland in 2014 

amounted to 12.2 million tonnes, up 17% as compared to that recorded in 2013. 

This increase is attributable to the introduction of a VAT reverse charge mechanism. 

The structure of the domestic consumption of finished steel products was domina-

ted by flat products which accounted for 54% of the total apparent consumption. 

The share of long products in the total consumption accounted for 37%, and pipes 

and hollow sections represented the remaining 9%. The size of and changes to the 

consumption of finished rolled products in 2010 to 2014 are shown in Table 2 and 

Figure 18.  TRA

  TRADE 

 The foreign trade in steel products in 2014 increased volu-

me-wise 6%, and value-wise 4% as compared to 2013. The balance of 

foreign trade in 2013, both by volume and by value, was negative and 

amounted to -4.2 million tonnes and - 3.4 billion EUR, respectively. 

The changes to the volume of exports, imports, balance of trade in steel  

products and the share of imports in apparent consumption in 2010 to 

2014 are shown in Figure 19. 

  ZUŻYCIE STALI
 

 Zużycie jawne wyrobów stalowych gotowych w Polsce w 2014 r. 

wyniosło 12,2 mln ton i było wyższe o 17% w stosunku do odnotowanego 

w 2013 r. Za wzrost ten odpowiada wprowadzenie mechanizmu odwróco-

nego naliczaniu podatku VAT. W strukturze krajowego zużycia gotowych 

wyrobów hutniczych dominowały wyroby płaskie, stanowiły 54% całego 

zużycia jawnego. Udział wyrobów długich w zużyciu ogółem stanowił 

37%, a rur i kształtowników giętych na zimno zamkniętych pozostałe 9%.  

Wielkość i zmiany zużycia wyrobów walcowanych gotowych w latach 2010-

2014 przedstawiono odpowiednio w tabeli 2 i na rysunku 18. 

  WYMIANA HANDLOWA 

 Obroty w handlu zagranicznym wyrobami stalowymi w 2014 r. 

zwiększyły się wg ilości o 6%, a wg wartości o 4% w porównaniu do 2013 r. 

Bilans wymiany handlowej z zagranicą w  2013 r., zarówno wg ilości jak  

i wg wartości był ujemny i wyniósł odpowiednio -4,2 mln ton i – 3,4 mld 

EUR. Zmiany obrazujące wielkość eksportu, importu, saldo obrotów wyro-

bami stalowymi oraz udział importu w zużyciu jawnym w latach 2010-2014 

przedstawiono na rysunku 19. 
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 Eksport wyrobów hutniczych z Polski w 2014 r. wyniósł 4,8 mln ton 

i był niższy o 3% w  stosunku do odnotowanego w 2013 r. Wywóz do krajów UE 

stanowił  90% polskiego eksportu ogółem i w porównaniu do poprzedniego 

roku spadł o 0,7%. Największymi odbiorcami wyrobów stalowych z Polski były 

Niemcy i Czechy (razem 53% wywozu). Eksport do krajów trzecich w 2014 r. 

spadł o 5% a największymi odbiorcami polskich wyrobów byli: Rosja, Ukraina 

i Norwegia (udział tych trzech krajów w eksporcie poza UE wyniósł 55%).

 Import wyrobów stalowych w 2014 r. wyniósł 9 mln ton i był  

wyższy o 13% w stosunku do odnotowanego w 2013 r. Przywóz z krajów 

UE wzrósł o 12% i podobnie jak w poprzednim roku stanowił 74% importu.  

Import z krajów trzecich w porównaniu do 2013 r. wzrósł aż o 17%.  

W grupie krajów trzecich największy wzrost importu odnotowano z Brazylii, 

Mołdawii i Białorusi, a największy ilościowo był import z Ukrainy (spadek o 5%). 

 Strukturę asortymentową importu i eksportu wyrobów hutni-

czych w 2014 r. przedstawiono w tabeli 3.

 

 Z przedstawionych w tabeli 3 danych wynika że utrzymuje się  

wysoki poziom eksport wyrobów długich. W porównaniu z 2013 r. odnotowano 

duży spadek w imporcie wlewków i półwyrobów oraz wzrost importu wyrobów 

długich, szczególnie w pierwszej połowie roku. W strukturze polskiego importu, 

podobnie jak w ubiegłych latach dominują wyroby płaskie (ich udział w 2014 r. 

wynosił 65%). W polskiej ofercie gatunkowej jest niewielki udział stali  stopo-

wych i nierdzewnych oraz wysoko przetworzonych wyrobów stalowych.

 Polish exports of steel products in 2014 reached 4.8 mt down 3% as 

against the level of 2013. Exports to the EU represented almost 90% of the total 

Polish exports and were down 0,7% versus the previous year. The largest consu-

mers of Polish steel products were Germany and Czech Republic (total of 53% 

export). Exports to non-EU countries in 2014 went down by 5% and the largest 

consumers of Polish products were Russia, Ukraine and Norway (share of these 

non-EU states in exports outside the EU reached 55%).

 Imports of steel products in 2014 reached 9 mt, increased by 13% as 

compared to the level recorded in 2013. Imports from the EU countries was up 

by 12% and similarly as in the previous year it accounted for 74% of all imports. 

Imports from non-EU countries rose by 17% versus 2013. In the group of non-EU 

countries the largest increase was recorded in imports from Brazil, Moldova and 

Belarus, wheras in terms of volume, Ukraine kept the lead (down by 5%).

 Product-wise steel exports and imports for steel products in 2014  

is are shown in Table 3.

 The data shown in Table 3 demonstrate a continuing high trend in exports 

of long products. As compared with 2013, a big drop in imports of blooms, billets 

and slabs was recorded and an increase in imports of long products. Increase in long 

product imports was particularly observable in first half of 2014. In the Polish import 

structure, similarly as in the previous years, flat products dominate (with the share of 

65% ). Looking at the steel grades offered in Poland, share of alloyed and stainless steel 

remains too low; the same concerns some steel products (e.g. high-end sheets). 
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Rysunek 19. Eksport, import, saldo: (w tym wewnątrzwspólnotowe) [mln ton] i udział importu w zużyciu jawnym [%] w latach 2010-2014* 
Figure 19. Exports, imports, balance: (including intra-community) [M mt] and imports contribution to apparent consumption [%] from 2010 to 2014

Tabela 3. Struktura asortymentowa importu i eksportu wyrobów stalowych w 2014 r. [%]
Table 3. Breakdown of exports and imports of steel products in 2014 [%]

wlewki i półwyroby/ 

ingots and semi-

products

wyroby długie/ long 

products

wyroby płaskie/ flat 

products
rury/ pipes and tubes pozostałe/ other

import (przywóz)/ 
imports 4 23 65 7 1

eksport (wywóz)/
exports 15 48 27 8 2

Źródło/ Source: MF
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  DYREKTYWA IED

 4 sierpnia 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 

nowelizację ustawy Prawo Ochrony Środowiska, która ma na celu zreduko-

wać emisję zanieczyszczeń do powietrza. Zaakceptowane przez prezydenta 

zmiany w ustawie wdrażają do polskiego ustawodawstwa zapisy unijnej  

dyrektywy ws. ograniczenia tzw. emisji przemysłowych (Dyrektywa IED), 

m.in. pyłów oraz dwutlenku siarki. Nowe przepisy mają obowiązywać od po-

czątku 2016 r., a niektóre zakłady przemysłowe dopiero po 2020 r. w związku  

z zapisami Przejściowego Planu Krajowego, które przesuwają termin  

zaostrzenia standardów emisyjnych. Dla hutnictwa koszty dostosowania się 

do nowych wymogów wyniosą ok. 2 mld PLN.

  PAKIET KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNY

 23 i 24 października 2014 r przywódcy państw uzgodnili, 

że Unia Europejska ograniczy emisje CO2 o co najmniej 40% do 2030 r. 

względem roku 1990. Mniej zamożne kraje UE, w tym Polska, będą mniej  

obciążone kosztami ambitnej polityki klimatycznej. Ostateczne porozu-

mienie przewiduje, że udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym  

zużyciu energii elektrycznej w UE wyniesie co najmniej 27% w 2030 r. Cel ten 

będzie wiążący na poziomie całej Unii, ale nie dla poszczególnych państw 

członkowskich. Unia ustaliła też, że zwiększy efektywność energetyczną  

o co najmniej 27%. Kompromis przewiduje, że mniej zamożne kraje UE  

(z PKB poniżej 60% średniej unijnej) - wśród nich Polska - będą mogły 

przekazywać darmowe pozwolenia na emisję CO2 elektrowniom do 2030 r.  

Bez takiej klauzuli byłoby trudno powstrzymać podwyżkę cen energii  

elektrycznej w Polsce. Z kolei państwa z PKB poniżej 90% średniej unijnej 

dostaną też dodatkowe pozwolenia na emisję CO2. Dla nich przeznaczone 

będzie 10% całkowitej sumy wszystkich uprawnień. 

  REZERWA STABILIZACYJNA (MSR)

 24 lutego 2015 r. Komisja Środowiska Parlamentu Europej-

skiego (ENVI) przyjęła propozycję dotyczącą sposobu działania i terminu 

uruchomienia rezerwy stabilizacyjnej rynku (MSR). Polega ona na wyco-

faniu z rynku nadwyżki uprawnień do emisji CO2, co może oznaczać, że 

MSR zostanie uruchomiona już w styczniu 2019 r. Komisja poparła także 

zapis, który zakłada przeniesienie do rezerwy wszystkich niewydanych jed-

nostek oraz 900 mln EUA, które czasowo zostały z rynku carbon usunięte  

w ramach tzw. „backloadingu”. Członkowie Komisji zgodzili się na utworze-

nie specjalnego Funduszu Badań Naukowych, Rozwoju i Innowacji, który 

ma wspierać nowe technologie prowadzące do dekarbonizacji gospodarki. 

W okresie 2020-2025 na rzecz funduszu mają zostać przekazane pieniądze 

ze sprzedaży w sumie 300 mln EUA z rezerwy. Jeżeli dojdzie do porozu-

mienia, to do końca czerwca 2015 r. w tej sprawie zagłosuje zgromadze-

nie plenarne PE oraz państwa członkowskie UE i program utworzenia MSR 

  IED DIRECTIVE

 On August 4, 2014 President Bronisław Komorowski signed 

an amendment to the Environment Protection Act Code, which aims to  

reduce air emissions. The changes in the Polish legislation approved by the 

President implement the provisions of the EU Industrial Emissions Directive 

(IED Directive) to the Polish legal system, including, among others, dust 

and sulphur dioxide. The new provisions are to apply as from the begin-

ning of 2016 and for some factories even after 2020 in connection with the  

provisions of the Transitional National Plan which postpone the tightening 

of emission standards. For steel metallurgy, the costs of adapting to the 

new requirements will amount to approx. 2 billion PLN.

  ENERGY AND CLIMATE PACKAGE

 On 23 and 24 October, 2014 the state leaders agreed that the 

European Union would reduce their CO2 emissions by at least 40% by 2030 

relative to 1990. Less prosperous EU countries, including Poland, would be 

less burdened by the costs of an ambitious climate policy. The definitive 

agreement provides that the share of renewable energy in total electricity 

consumption in the EU would be at least 27% in 2030. This goal would 

be binding on the EU level, but not for the individual Member States.  

The Union also established that it would increase energy efficiency by at 

least 27%. The compromise provides that less wealthy EU countries (with  

a GDP below 60% of EU average) - including Poland - would be able to provide 

 free CO2 emission allowances to electricity generators till 2030. Without 

 such a clause, it would be difficult to restrain electricity price increase in  

Poland. In turn, the member states with a GDP below 90% of the EU  

average would also get additional CO2 emission permits. For them 10%  

of the total sum of all allowances would be allocated. 

  MARKET STABILITY RESERVE (MSR)

 On February 24, 2015 the Environment Commission of the  

European Parliament (ENVI) adopted a proposal on the modus operandi and 

timing of the market launch of the Market Stability Reserve (MSR). It involves 

the withdrawal from the market of surplus carbon CO2 emission allowances, 

which may mean that the MSR will be launched as early as in January 2019. 

The Commission also supported the provision which implies a transfer to 

the reserve all the unused allowance units and 900 million EUAs, which had 

temporarily been removed from the carbon market under the so-called back- 

loading. The members of the Commission agreed on the creation of a special 

Fund for Scientific Research, Development and Innovation, which aims to 

support new technologies leading to the decarbonisation of the economy. In 

the period of 2020 to 2025 the fund is to be transferred into the money from 

the sale of a total of 300 million EUAs from the Reserve. If such agreement is 

reached, then, by the end of June 2015,  the plenary EP and the EU Member 
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States would vote on MSR which is programed to be  created by the end of 

2018 as the binding law. Poland is opposed to the creation of such market 

stability reserve (MSR) before 2021 since its implementation would involve a 

substantial increase in costs for industry. Market analysts predict that after the 

introduction of MSR the price of emission allowances exceed 20 EUR/tonne.

  CARBON LEAKAGE

 The case of carbon leakage involves substantial weakening  

of the market position of business operators in the countries engaged in 

an active climate policy. The emissions trading scheme raises and incre-

ases the level of operating costs of enterprises, negatively affecting their 

competitive position in relation to the entities performing similar activities 

in countries not subject to similar policies. As a result, these companies,  

in order to optimise the cost structures, decide to relocate their opera-

tions beyond the borders of EU countries. Polish steel industry’s compe-

titiveness is reduced by an excise tax on electricity which is much higher 

than in other countries and by the lack of carbon leakage compensation.

 October 27, 2014 saw the European Commission having pu-

blished a second list of sectors and sub-sectors deemed to be exposed 

to carbon leakage for the years 2015 to 2019. The sectors most expo-

sed to carbon leakage are: steel, cement, chemicals, refineries, pulp and  

paper, non-ferrous metals, lime, ceramic, glass. The sectors and  

sub-sectors exposed to carbon leakage should receive free allowances 

in the amount of 100% of the value determined on the basis of Direc-

tive 2003/87/EC and Decision 2011/278/EU, subject to a cross-sectoral  

correction factor, which in the third period of the EU ETS is 1.74%. and it 

is expected to be 2.2% after 2020.

 Most free allowances for the period 2013-2020 are granted 

by the European Commission to: Germany (1,249 million), Italy (664 

million), France (645 million), Spain (526 million), UK (511 million);  

Poland received 423 million. In terms of sectors across the EU the most free  

allowances had been granted to the steel sector – 1,512 million and  

to the cement sector – 1,110 million; the chemical sector received  

999 million, refinery - 878 million; paper - 247 million, lime - 202 million.  

  GAS AND DUST EMISSIONS

 In 2014,  the structure of gas emissions of the domestic steel 

industry saw CO2 emissions accounting for the largest share of all gaseo-

us emissions (98.1%). The emissions of other gases: NO2, SO2, CO totalled  

around 1.9% (Figure 20). In 2014, CO2 emissions in the Polish steel mills 

amounted to about 8.6 million tonnes – up 1.7% versus 2013. In terms of 

processes: BOF emissions were 7.6 million tonnes (up 2%) and EAF emis-

sions were 0.6 million tonnes (down 9%). Per tonne of crude steel, CO2 emis-

sions amounted to 1.01 tons, down 0.05 tons relative to 2013. The increase 

do końca 2018 r. stanie się obowiązującym prawem. Polska sprzeciwia się 

utworzeniu rezerwy stabilizacyjnej rynku (MSR) przed 2021 r., ponieważ jej 

realizacja wiązałaby się ze znacznym podniesieniem kosztów funkcjono-

wania przemysłu. Analitycy rynkowi przewidują, że po wprowadzeniu MSR 

cena pozwolenia na emisję przekroczy 20 EUR/tonę. 

  CARBON LEAKAGE

 Zjawisko ucieczki emisji (ang. carbon leakage) polega na  

znaczącym osłabieniu pozycji rynkowej podmiotów prowadzących działal-

ność gospodarczą w państwach prowadzących aktywną politykę klimatycz-

ną. Funkcjonowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji podnosi 

oraz zwiększa poziom kosztów operacyjnych przedsiębiorstw, negatywnie 

wpływając na ich pozycję konkurencyjną w stosunku do podmiotów realizu-

jących podobną działalność w państwach nieprowadzących takiej polityki.  

W rezultacie przedsiębiorstwa te, w celu optymalizacji struktury kosztów 

decydują się na przeniesienie swojej działalności poza granice państw UE. 

Polska konkurencyjność przemysłu stalowego jest obniżona poprzez znacz-

nie wyższą niż w innych krajach akcyzę na energię elektryczną oraz brak 

rekompensat za carbon lekage. 

 27 października 2014 r. Komisja Europejska opublikowała drugą 

listę sektorów  i podsektorów uważanych za  narażone na carbon leakage na 

lata 2015-2019. Wśród sektorów najbardziej narażonych na carbon leaka-

ge są: przemysł stalowy, cementowy, chemiczny, rafineryjny, papierniczy, 

metali nieżelaznych, wapienniczy, ceramiczny, szklarski. Sektory i podsek-

tory narażone na carbon leakage powinny otrzymać bezpłatne uprawnienia 

w wysokości 100% wartości określonej na podstawie dyrektywy 2003/87/

WE i decyzji 2011/278/UE z zastrzeżeniem międzysektorowego współczyn-

nika korygującego, który na III okres EU ETS wynosi 1,74%, a po 2020 r. ma 

wynieść 2,2%.

 Najwięcej darmowych  uprawnień na lata 2013-2020 KE  

przyznała: Niemcom (1 249 mln), Włochom  (664 mln), Francji (645 mln), 

Hiszpanii (526 mln), Wielkiej Brytanii (511 mln), Polska otrzymała 423 

mln. W ujęciu sektorowym w całej UE najwięcej darmowych uprawnień 

zostało przyznane sektorowi stalowemu – 1 512 mln oraz cementowemu 

– 1 110 mln, sektor chemiczny otrzymał 999 mln, rafineryjny - 878 mln, 

papierniczy – 247 mln, wapienniczy – 202 mln.

 

  EMISJE GAZÓW I PYŁÓW 

 W 2014 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 20). W 2014 r. emisje CO2 w polskich hutach wyniosły  

około 8,6 mln ton – o 1,7% więcej niż w roku 2013. W podziale na procesy:   

w BOF emisja wyniosła 7,6 mln ton (wzrost o 2%), a w EAF 0,6 mln ton 

(spadek o 9%). Na tonę stali surowej emisja CO2 wyniosła 1,01  ton  i spadła  

o 0,05 tony względem 2013 r.  Wzrost emisji CO2 z wielkich pieców był 
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głównie spowodowany wzrostem produkcji stali konwertorowej oraz 

przestojami i remontami wielkich pieców jakie miały miejsce w 2014 r.  

 W 2014 r. średni wskaźnik emisji pyłów wyniósł 0,54 kg/na 

tonę stali surowej (średnia dla stalowni elektrycznych i konwertorowych)  

(rysunek 21). Ilość pyłów wyemitowanych do powietrza w krajowym hutnic-

twie stalowym wzrosła o 10%.

 Ilość zanieczyszczeń pyłowych zatrzymanych w urządzeniach 

oczyszczających wyniosła 352 tys. ton w 2014 r. Wielkości zanieczyszczeń 

pyłowych, zatrzymanych w urządzeniach oczyszczających w kg/ tonę stali  

w latach 2010-2014, przedstawiono na rysunku 22. 

in CO2 emissions from blast furnaces was mainly due to an increase in BOF 

steel output and to downtime and repairs of blast furnaces that took place  

in 2014.

 In 2014, the average rate of particulate emissions was 0.54 

kgs/tonne of crude steel (average for EAF and BOF routes) (Figure 21).  

The amount of dust emitted into the air in the domestic steel industry  

increased 10%.

 The volume of dust pollutants captured at dedusting  

devices was 352 kt in 2014. The volume of particulate matter captured  

by dedusting devices in kgs/mt of steel in 2010 to 2014 is shown  

in Figure 22. 
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Rysunek 20. Emisja SO2, NO2 i CO [kg] i CO2 [tony] na tonę stali surowej w latach 2010-2014
Figure 20. Emission SO2, NO2 i CO [kgs] i CO2 [mt] per metric tone of crude steel from 2010 to 2014

Rysunek 21. Emisja pyłów w latach 2010-2014 [kg/ tonę stali surowej]
Figure 21. Dust emission in steel industry from 2010 to 2014 [kg/ mt crude steel]
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Rysunek 23. Zużycie wody w przemyśle stalowym w latach 2010-2014 [tys. m3]
Figure 23. Water volume consumption in steel industry from 2010 to 2014 [th. cubic m]

Rysunek 24. Gospodarka ściekami w przemyśle stalowym w latach 2010-2014 [tys. m3]
Figure 24. Management of effluents in steel industry from 2010 to 2014 [th. cubic m]

[tys. m3/ th.cu. m]

Rysunek 22. Ilość pyłów zatrzymanych w procesie produkcji stali w latach 2010-2014 [tys. ton] 
Figure 22. Dust emissions from 2010 to 2014 [k mt]
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  GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

 W 2014 r. w sektorze stalowym zwiększyło się zużycie wody   

o 4% a jej straty zmniejszyły  się o 17%.  Ilość ścieków odprowadzonych do 

kanalizacji zmniejszyła się o 26%, a ilość ścieków oczyszczonych odprowa-

dzonych do wód lub do ziemi zmniejszyła się o 15% (rysunek 23 i 24). 

  WATER AND EFFLUENT MANAGEMENT

 In 2014, the steel sector increased its water consumption by 4% and 

its losses were reduced by 17%. The amount of effluent discharged to the sewer 

system decreased by 26% and the amount of treated wastewater discharged 

into waters or into the ground decreased by 15% (Figure 23 and 24). 
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  ODPADY

 W 2014 r. w strukturze odpadów hutniczych największy udział 

stanowił żużel stalowniczy i wielkopiecowy ok. 62,7 %, złom ok. 4%,  

zgorzelina walcownicza około 3%, szlamy ok.  2,5% oraz zużyte materiały 

ogniotrwałe ok. 5,5% a  pozostałe odpady 21% (rysunek 25). 

 W 2014 r. ilość odpadów w hutnictwie żelaza i stali wzrosła o 

22%. Powstające odpady są w większości poddawane procesom odzysku 

(ponad 65%). Gospodarkę odpadami w zakładach przemysłowych przed-

stawiono w tabeli 4.

  SOLID WASTE

 In 2014, the structure of metallurgical waste saw the largest 

share accounted for by steel slag and blast furnace slag at approx. 62.7%, 

scrap metal at approx. 4%, mill scale at about 3%, sludges at approx. 2.5% 

and refractories waste at approx. 5.5% while other wastes stood at 21%  

(Figure 25).  

 In 2014, the waste amount arisen at the iron and steel industry 

increased 22%. The arising waste is mostly recovered (over 65%). The solid 

waste management at industrial plants is shown in Table 4.

Tabela 4. Gospodarka odpadami w zakładach sektora stalowego w latach 2010-2014
Table 4.  Waste management in 2010 through 2014

wyszczególnienie/ Description
 [tys. ton/ k mt]

2010 2011 2012 2013 2014

Odpady ogółem w tym:/ Total solid waste, of which: 4 078 4 458 4 794 4 097 5 015

   - poddane odzyskowi/ recovered 3 842 4 269 4 351 3 811 3 262

   - unieszkodliwione/ disposed of 117 128 245 165 172

   - magazynowane czasowo/ temporarily stored 119 61 198 92 130

Odpady dotychczas składowane 42 688 36 068 39 452 39 771 38 304

Źródło/Source: HIPH
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Rysunek 25. Struktura odpadów w sektorze hutnictwa żelaza i stali w 2014 r.
Figure 25. Waste products in the iron and steel sector in 2014 
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Tabela 5. Zdolności produkcyjne polskich koksowni w 2014 r. [mln ton]
Table 5. Poland’s coke making capacity in 2014  [M mt]

Źródło / Source: Polski Koks S.A.

Koksownia/ Coke plant
Liczba baterii

Number of coke oven batteries

Zdolność produkcyjna [mln ton]

Capacity [M mt]

 Grupa JSW: 12 4,5

 JSW Koks S.A. 7 4,0

 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

  SYTUACJA NA RYNKU KOKSU

 Największym rynkiem, a jednocześnie przodującym w skali  

globalnej producentem koksu są Chiny, które po zniesienia cła eksporto-

wego wyeksportowały w 2014 roku 8,6 mln ton koksu, czyli o blisko 85% 

więcej niż w 2013 roku. 

 Globalny obrót koksem w 2014 r. wyniósł ok. 20 mln ton,  

wolumen ten w głównej mierze zależy od handlu w krajach azjatyckich,  

które są głównym importerem koksu na świecie.

 Polska straciła w 2014 roku pozycję światowego lidera w ekspor- 

cie koksu na rzecz Chin. Polski eksport koksu wyniósł w 2014 roku 6,7 mln 

ton. Przy produkcji na poziomie 9,4 mln ton oznacza to, że Polska eksportu-

je ponad 71% produkowanego koksu.

 Europa jest nadal największym odbiorcą eksportowanego  

z Polski koksu (ok. 80%). W przyszłości polskie koksownictwo będzie  

nadal odgrywało znaczącą rolę w  procesie produkcji koksu w regionie, 

będąc główną bazą surowcową dla europejskiego hutnictwa, jak również 

dostawcą koksu odlewniczego na rynki Unii Europejskiej.

  ORGANIZACJA I STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA   

 W 2014 roku Polskie koksownictwo dysponowało w ramach  

7 koksowni 24 bateriami koksowniczymi o łącznej mocy produkcyjnej ok. 

10,1 mln ton. [tabela 5]

 Koksownie Grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, posiadają łącz-

ną zdolność produkcyjną 4,5 mln ton koksu rocznie i stanowią 45% polskie-

go potencjału produkcyjnego. 

 W 2014 roku zakończono konsolidację sektora koksowniczego 

Grupy JSW, którego efektem było utworzenie na początku 2014 roku Spółki 

  COKE MARKET

 China is the largest coke market and the leading global coke 

manufacturer, which after the abolition of export duties in 2014, exported 

8.6 million tons, or nearly 85% more than in 2013.

 Global coke trading in 2014 amounted to approx. 20 million 

metric tons, and the volume was mainly driven by trades in Asian countries 

that are the main coke importers in the world.

 Poland lost the position of the world leader in coke exports to 

China in 2014. Poland’s 2014 coke exports amounted to 6,7 million metric 

tonnes. At 9.4 million tons of output, this means that Poland exports more 

than 71% of the produced coke.

 Europe is still the largest recipient of coke exported from Poland 

(approx. 80%). Polish coke industry is set to play in the future a significant 

coke manufacturing role in the region, being the main resource base 

for the European steel industry as well as supplier of foundry coke to EU  

markets.

  ORGANISATION AND OWNERSHIP

 In 2014, Polish coke industry operated 24 coke oven batteries 

within 7 coke plants representing total production capacity at ca. 10.1  

million mt. [Table 5]

 Coke plants owned by Jastrzębska Spółka Węglowa Group boast 

a total production capacity of 4.5 million tons of coke per year and account 

for 45% of Polish coke making potential.

 2014 saw the consolidation of the coke making division of JSW 

Group completed, which resulted in the creation of JSW KOKS at the begin-
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Rysunek 26. Produkcja w polskich  koksowniach w latach 2010-2014 [mln ton]
Figure 26. Coke production in Poland from 2010 to 2014 [M mt]

Rysunek 27. Wielkość produkcji i eksportu koksu w Polsce w latach 2010-2014 [mln ton]
Figure 27. Coke production and exports in Poland from 2010 to 2014 [M mt]

JSW Koks – skupiającej koksownie Koksowni Przyjaźń i Kombinatu Kokso-

chemicznego Zabrze. 

 Grupa ArcelorMittal dysponuje mocami produkcyjnymi w wiel-

kości 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 2014 r. w Polsce wyprodukowano 9,36 mln ton koksu, o 2% 

więcej w porównaniu z 2013 rokiem. Wykorzystanie zdolności produkcyj-

nych w krajowym koksownictwie wyniosło więc ok. 93%.

 W 2014 r. wielkość eksportu była podobna jak w 2013 roku  

i wyniosła 6,67 mln ton. Udział eksportu w łącznej produkcji koksu utrzymał 

się na podobnym jak przed rokiem poziomie i wyniósł 71%. Na rynek  

krajowy sprzedano natomiast 2,73 mln ton koksu w 2014 roku.
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ning of 2014, to integrate coking plants of Przyjaźń and Kombinat Kokso-

chemiczny Zabrze.

 ArcelorMittal Group operates coke making capacities in the ran-

ge of approx. 4.8 million tons of coke per year while the other two indepen-

dent coking plants are of a production capacity at 0.8 million tons/year.

  COKE OUTPUT AND SALES

 2014 saw Poland producing 9.36 million mt coke, up 2% as aga-

inst 2013. The domestic coke capacity utilisation rate stood at some 93 %. 

 In 2014, the export volume was similar to that in 2013 and amo-

unted to 6.67 million tonnes. The share of exports to total coke production 

remained at a similar level to the previous year and amounted to 71%. For 

the domestic market 2.73 million tonnes of coke were sold in 2014.
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 Polska eksportowała w 2014 roku koks głównie do Niemiec, 

Włoch, Austrii, Ukrainy i Rumunii oraz Czech. Natomiast jedynym znaczą-

cym kierunkiem zamorskim w eksporcie koksu w 2014 roku były Indie.  

Polska pozostaje zatem dostawcą koksu głównie na rynek europejski. 

  BAZA SUROWCOWA

 Wydobywany w Polsce węgiel koksowy nadal jest podstawową 

bazą surowcową do produkcji koksu. W 2014 r. wydobyto w Polsce 12,3 

mln ton węgli koksowych, oznacza to wzrost wydobycia o 200 tys. ton.,  

najwięcej wydobyły kopalnie JSW S.A. Jastrzębska Spółka Węglowa wypro-

dukowała w 2014 roku 9,9 mln ton węgli koksowych.

  INWESTYCJE

 Mając świadomość konieczności dostosowywania się do zmien-

nych warunków rynkowych, a głównie do rosnących wymagań jakościo-

wych klientów, jak również do wymagań środowiskowych – polscy produ-

cenci aktywnie uczestniczą w projektach i  inicjatywach zmierzających do 

poprawy efektywności w polskim przemyśle koksowniczym i zmniejszenia 

jego wpływu na środowisko naturalne. 

 W Polsce od 2009 roku do końca 2014 roku realizowany był 

projekt badawczo-naukowy „Inteligentna Koksownia”. Jest on odpowiedzią 

na sygnalizowane przez producentów koksu potrzeby w zakresie unowocze-

śniania technologii i metod organizacji produkcji koksu. 

 Inwestycje w polski przemysł koksowniczy mają na celu przede 

wszystkim utrzymanie mocy produkcyjnych, poprawę efektywności eksplo-

atacji baterii koksowniczych i rozwój energetyki w oparciu o wykorzystanie 

gazu koksowniczego.

 Poland exported coke in 2014 mainly to Germany, Italy, Austria, 

Ukraine, Romania and the Czech Republic. In contrast, the only significant 

overseas direction of coke exports in 2014 was to India. Poland remains, 

therefore, the key coke supplier for the European market.  

  INPUT MATERIALS

 Coking coal extracted in Poland is still the basic resource base 

for the production of coke. 2014 saw 12.3 million tonnes of coking coal mi-

ned in Poland, i.e. an increase in output by 200 thousand tons; the largest 

output was by JSW S.A. mines. Jastrzębska Spółka Węglowa produced 9.9 

million tonnes of coking coal in 2014.

  INVESTMENTS

 Aware of the need to adapt to changing market conditions, and 

mainly to increasing quality requirements of customers as well as environ-

mental requirements, Polish producers are actively involved in projects and 

initiatives aimed at improving efficiency in the Polish coke industry and at 

reducing its environmental footprint.

 In Poland, from 2009 to the end of 2014, a research and  

development Intelligent Coke Plant Project was being implemented. It is  

a response to the needs signaled by coke makers to upgrade coke making 

technologies and organisation techniques.

 Investments to Polish coke industry are primarily designed 

to maintain production capacity, to improve operating efficiency of coke 

oven batteries and to foster energy generation development based on the  

use of coke oven gas. 
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  SYTUACJA NA RYNKU MATERIAŁÓW 
  OGNIOTRWAŁYCH

 Przemysł materiałów ogniotrwałych w Polsce jest przemysłem 

nowoczesnym technologicznie. Światowy kryzys gospodarczy w końcu 

poprzedniej dekady spowodował spadek zapotrzebowania na materiały 

ogniotrwałe, ale równocześnie wpłynął na wzmocnienie tego przemysłu, 

który poszukując nowych rynków musiał sprostać rosnącej konkurencji.

 Produkcja materiałów ogniotrwałych ustabilizowała się w ostat-

nich latach na zbliżonym poziomie. Krajowi producenci ulepszając istnieją-

ce i wprowadzając nowe produkty skutecznie konkurują na rynkach świato-

wych, czego efektem jest rosnący eksport i dodatni bilans handlowy. Dodatni 

bilans handlowy charakteryzuje cały przemysł materiałów ogniotrwałych  

w Unii Europejskiej. Europejscy producenci, w tym polscy, odgrywają wiodącą  

w świecie rolę w zakresie innowacyjności. Produkty krajowych producentów 

w coraz większym stopniu dostosowywane są do indywidualnych potrzeb 

użytkowników. Istotną rolę odgrywają tu kontakty z użytkownikami, analizy 

trwałości wyłożeń i czynników, które na nią wpływają. W dużych zakładach 

w ciągu ostatnich kilku lat intensywnie rozbudowywane są własne centra 

badawcze. Rozwijana jest również współpraca z uczelniami i ośrodkami 

badawczymi. Ścisła współpraca przemysłu materiałów ogniotrwałych  

z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo- 

Hutniczej skutkuje coraz lepszym dostosowaniem programu nauczania do  

potrzeb przemysłu, czego efektem jest coraz lepsze przygotowanie  

absolwentów uczelni znajdujących zatrudnienie w zakładach. 

 Przemysł stalowy jest głównym użytkownikiem materiałów 

ogniotrwałych, dlatego też sytuacja w hutnictwie żelaza ma istotny wpływ 

na sprzedaż i kondycję producentów tych materiałów. Sprzedaż wyprodu-

kowanych w Polsce materiałów ogniotrwałych dla odbiorców krajowych  

i zagranicznych reprezentujących przemysł stalowy wyniosła w 2014 r. 68,5 % 

  REFRACTORY MARKET

 

 The refractory industry in Poland is a technologically advanced 

industry. The global economic crisis at the end of the previous decade  

resulted in a decrease in demand for refractories, but also contributed to 

the strengthening of this industry, which, in seeking new markets, had to 

face up to an increasing competition.

 The production of refractory materials got stabilised in recent 

years at a similar level. Domestic manufacturers improved existing and  

introduced new products to effectively compete in global markets, resulting 

in growing exports and a positive trade balance. The positive balance of tra-

de is characteristic to the entire refractory industry in the European Union. 

European producers, including Polish ones, are leading the world over  

in innovation. Products of domestic producers are increasingly adjusted 

and tailored  to the individual needs of end users. An important role is 

played here by contacts with customers, study of the longevity of refractory  

linings and related influencing factors. At large plants, the past few years 

saw intensively expanded own research centers. Cooperation with uni-

versities and research centers is also developed. Close cooperation of the  

refractory industry with the Department of Materials Science and Ceramics 

at the AGH University of Science and Technology results in more and better 

adapting the curriculum to the needs of the industry, resulting in more and 

better prepared graduates who find employment in industrial factories. 

 The steel industry is a major user of refractory materials, which  

is why the situation in the steel industry has a significant impact on sales 

and condition of the refractory makers. Sales of Poland produced refractory 

materials for domestic and foreign customers representing the steel indu-

stry were 68.5% in 2014.

68,5%

6,6%
2%

2,5%
0,6%

6,4%

6%

6,7%

Przemysł stalowy /iron and steel

Odlewnie (stopów żelaza) /foundries

Metale nieżelazne /non ferrous

Cement i wapno /cement

Ceramika /ceramics

Szkło /glass

Spalarnie i energetyka /power and incineration

Przemysł chemiczny /chemical

Inne /other
Rysunek 28. Struktura zużycia materiałów ogniotrwałych wyprodukowanych w Polsce w 2014 roku [%]
Figure 28. Refractory consumption profile – refractory made in Poland in 2014 [%]

Źródło/Source: Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych
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Tabela 6. Struktura produkcji materiałów ogniotrwałych w Polsce w 2014 r. [tys. ton, %]
Table 6. Refractory output breakdown in Poland in 2014 [k mt, %]

  ORGANIZACJA I STRUKTURA 
  WŁAŚCICIELSKA

 W 2014 roku nie nastąpiły żadne zmiany organizacyjne w prze-

myśle materiałów ogniotrwałych w Polsce. Tworzą go cztery duże i cztery 

mniejsze przedsiębiorstwa oraz kilka małych zakładów produkujących 

materiały nieformowane na potrzeby rynku wewnętrznego. Dwa duże  

zakłady należą do grup międzynarodowych i są to Vesuvius Poland Mate-

riały Ogniotrwałe Sp. z o.o. w Skawinie i Arcelor Mittal Refractories Sp. z o.o.   

w Krakowie. Pozostałe dwa to Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A. (spół-

ka giełdowa z kapitałem krajowym) i Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów 

S.A. (z niewielkim kapitałem zagranicznym). Zakłady mniejsze oparte  

o kapitał krajowy to Tabex OZMO Sp. z o.o., Bolesławieckie ZMO Sp. z o.o., 

Incermet Sp. z o.o. i Górbet Mikulski Sp z o.o.

  PRODUKCJA I HANDEL

 Wartość sprzedaży materiałów ogniotrwałych wyprodukowa-

nych w Polsce w 2014 roku wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o ok. 

2,5%. Pod względem tonażowym wzrost produkcji wyniósł ok. 2% przekra-

czając 300 tys. t. Produkcja materiałów formowanych była wyższa o blisko 

1,5% a materiałów nieformowanych o blisko 3%. Strukturę produkcji przed-

stawiono w tabeli 6 a na rys. 29 jej zmiany w latach 2010-2014.

  ORGANISATION 
  AND OWNERSHIP

 2014 saw no organisational changes in the refractory industry 

in Poland. It consists of four large and four smaller companies and seve-

ral small plants producing unshaped materials for the domestic market. 

Two large plants are parts of multinational groups: Vesuvius Poland Ma-

teriały Ogniotrwałe Sp. z o.o. based at Skawina and ArcelorMittal Refrac-

tories Sp. z o.o. based in Krakow. The other two are Zakłady Magnezytowe  

„Ropczyce” S.A. (listed company with domestic capital) and Polska Ceramika 

Ogniotrwała Żarów S.A. (with some foreign capital). Smaller plants  

based on domestic capital are Tabex OZMO Sp. z o.o., Bolesławieckie ZMO  

Sp. z o.o., Incermet Sp. z o.o. and Górbet Mikulski Sp. z o.o.

  OUTPUT AND SALES

 The value of sales of refractory materials produced in Poland in 

2014 increased as compared to the previous year by approx. 2.5%. In terms 

of tonnage, the increased output amounted to approx. 2% and exceeded 

300,000 mt. The output of formed or shaped products was higher by nearly 

1.5% and that of unformed materials by nearly 3%. The output structure is 

shown in Table 6 and output changes in 2010 to 2014 are shown in Fig. 29.

Rodzaj materiału /

Refractory product

Produkcja [tys. ton] /

Output [k mt]

Udział [%] /

Percentage [%]

Materiały formowane /shaped material 

krzemionkowe /silica 1,3 0,4

szamotowe /fire-clay 44,2 14,5

wysokoglinowe /high-alumina 42,9 14,1

zasadowe /basic 119,6 39,2

izolacyjne /insulation 4,0 1,3

specjalne /specialty 2,9 1,0

Materiały nieformowane /unshaped material 90,0 29,5

 Razem / Total 304,9 100,0

Źródło/Source: Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych
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Źródło/Source: Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych, HIPH
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Rysunek 29. Struktura produkcji materiałów ogniotrwałych w Polsce w latach 2010-2014 [tys. ton]
Figure 29. Refractory output breakdown in Poland during 2010-2014 [k mt]

 Eksport materiałów ogniotrwałych wzrósł w 2014 r. o blisko 4% 

osiągając 196 tys. ton, co stanowi podobnie jak w roku poprzednim prawie 

64% produkcji.

 Import wyniósł 108 tys. ton i wzrósł o 1% względem roku 2013  

ale bilans handlu zagranicznego zarówno pod względem tonażowym jak  

i wartościowym był dodatni.

 Zmiany obrazujące wielkość produkcji, eksportu, importu i zuży-

cia jawnego w latach 2010-2014 przedstawiono na rys. 30.

 W 2014 r. nastąpił dalszy wzrost krajowego zużycia materiałów 

ogniotrwałych. Wzrost produkcji materiałów ogniotrwałych w Polsce był 

wynikiem zarówno wzrostu eksportu jak i wzrostu popytu wewnętrznego. 

 Exports of refractory materials increased in 2014 by almost 4% 

and reached 196 kt, which, similarly to the previous year, represents nearly 

64% of the output.

 Imports amounted to 108 kt, up 1% as compared to 2013, but 

the balance of foreign trade in terms of both tonnage and value terms was 

positive.

 Changes reflecting the volume of refractory output, exports, im-

ports and apparent consumption in 2010 to 2014 are shown in Fig. 30.

 2014 saw a further increase in domestic consumption of refracto-

ry materials. Increased refractory materials output in Poland was the result  

of both export growth and of higher domestic demand.

Rysunek 30. Produkcja, eksport, import i krajowe zużycie w latach 2010-2014 [tys. ton]
Figure 30. Refractory output, imports, exports and domestic consumption during 2010-2014 [k mt]

Źródło/Source: Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych, HIPH
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  PROGRAM INNOSTAL

 Do końca 2006 r. polski sektor stalowy zakończył proces restruk-

turyzacji, w wyniku której dokonano likwidacji przestarzałych i nieefektyw-

nych zdolności produkcyjnych oraz nieekologicznych procesów produkcji. 

Sektor nadal zmaga się jednak z istotnymi problemami obejmującymi 

m.in.: dużą konkurencję za strony państw wysoko uprzemysłowionych, 

brak środków na realizację inwestycji w opracowywanie, doskonalenie  

i rozwój innowacyjnych wyrobów wychodzących naprzeciw oczekiwaniom 

rynku oraz nowoczesnych technologii produkcji; niezadowalający poziom 

odzysku surowców z odpadów procesu produkcji, wysoką energochłonność 

i znaczące koszty energii, emisję do środowiska i znaczący koszt inwestycji 

pozwalających na jej ograniczenie, wysokie obciążenia publicznoprawne 

(akcyza), brak dostępu do pomocy regionalnej

 Celem programu jest wspieranie polskiego przemysłu  

stalowego w zakresie produkcji innowacyjnych wyrobów wysokiej jakości  

dostosowanych do zapotrzebowania rynku w Polsce i zagranicą. Aby moż-

liwe było zapewnienie polskiemu sektorowi realnych możliwości konku-

rowania z przemysłem z krajów o większej innowacyjności (kraje Europy 

zachodniej - np. Niemcy) lub z państw o znacząco niższych kosztach pracy  

i dużo mniej rygorystycznych wymogach środowiskowych (kraje azjatyc-

kie - np. Chiny) niezbędne jest podjęcie działań mających na celu wzrost  

konkurencyjności i innowacyjności sektora w Polsce. W tym celu konieczne jest  

zagwarantowanie adekwatnego wsparcia na aktywność badawczo rozwojową  

sektora obejmującą m.in. działania prowadzące do opracowywania nowych,  

innowacyjnych rozwiązań z zakresu: nowych i ulepszonych wyrobów stalo-

wych oraz technologii ich wytwarzania, nowych i ulepszonych materiałów  

wsadowych i stopów do produkcji hutniczej, odzysku i recyklingu surowców  

z odpadów metalurgicznych i złomu, optymalizacji zużycia energii, materia-

łów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego, ograniczania 

szkodliwej emisji do środowiska, innowacyjnych rozwiązań unowocze-

śniających i wspomagających hutnicze procesy technologiczne. Realizacja 

działań B+R w powyższym zakresie – możliwa dzięki wsparciu dostępnemu  

w ramach programu INNOSTAL – pozwoli na znaczące zwiększenie innowa-

cyjności i konkurencyjności polskiego sektora w perspektywie do 2023 r.

 Cel główny programu INNOSTAL to wzrost konkurencyjności  

i innowacyjności polskiej gospodarki w obszarze przemysłu stalowego  

oraz sektorów z nim powiązanych. Wskazany cel główny wynika przede 

wszystkim z potrzeby przeciwdziałania głównemu zagrożeniu sektora  

stalowego w Polsce wskazanego w analizie SWOT – utracie konkurencyjności  

wobec zagranicznych producentów ze względu na niski poziom nakładów na 

działalność B+R oraz brak nowych technologii. Aktualna sytuacja na świato-

wym rynku metalurgicznym sprawia, że istotne znaczenie dla podniesienia 

konkurencyjności tego przemysłu mają przede wszystkim prace badawcze  

w zakresie nowych technik wytwarzania oraz nowych produktów  

dopasowanych do potrzeb konsumentów. Konkurencyjność przemysłu  

w Polsce (tak jak w innych krajach) w decydujący sposób będzie zależeć 

  INNOSTAL PROGRAM

 The restructuring process of the Polish steel sector finished 

at the end of 2006; as a result, old and inefficient production assets 

were liquidated and production processes that had negative impact on 

the environment were stopped. However, the steel sector is still facing  

considerable problems, i.e. strong competition from highly industrialised 

countries, shortage of funds preventing investments in the development 

and improvement of innovative products satisfying market expectations 

and new production technologies; unsatisfactory level of raw materials  

recovered from production waste, high energy consumption and high ener-

gy costs, environmental emissions plus considerable cost of investments  

facilitating its reduction, high public-law burden (excise tax), lack of possi-

bility to benefit from regional support.

 The aim of this programme is to support Polish steel  

industry in production of innovative products of high quality adjusted 

to market demand in Poland and abroad. So that Polish steel sector  

is given a real opportunity to compete with the industry in countries 

that are more innovative (West European countries, e.g. Germany),  

or countries with much lower labour costs and much less strict  environ-

mental requirements (Asian countries, e.g. China). To achieve this, 

it is necessary to take steps aimed at increasing the competitiveness 

and innovativeness of the steel sector in Poland. Thus, it is necessary  

to provide adequate R&D support for the sector involving, among 

others, actions aimed at developing new innovative solutions for 

new and better steel products and steel making technologies, new 

and improved raw materials and alloys for steel production, recovery 

and recycling of materials from steel waste and scrap, optimised  

consumption of energy, charge materials, utilities and steel tools and 

instrumentation, reduction of harmful emission to the environment, 

innovative solutions for modernising and supporting steel processes. 

The performance of R&D activities in the above-mentioned scope,  

possible thanks to support offered by INNOSTAL Programme, will make  

it possible to significantly increase the innovativeness and competitive-

ness of the Polish steel sector by 2023.

 The main aim of INNOSTAL Programme is to increase the compe-

titiveness and innovativeness of Polish economy, and in particular the steel 

industry and related sectors. The main objective is mostly related to the need to  

counter the major threat for the steel industry in Poland, identified based 

on the SWOT analysis, i.e. the loss of competitiveness as compared to fore-

ign producers resulting from low R&D spending and lack of new techno-

logies. Current situation on the global steel market shows that what is of 

particular importance for increasing the competitiveness of this industry 

is, predominantly, research into new production technologies and new  

products adjusted to customer needs. The competitiveness of the industry 

in Poland (and in other countries) will, to a considerable extent, depend on 

the capacity of creating all kinds of innovations, with the demonstration 
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od zdolności do tworzenia wszelkiego rodzaju innowacji. Szczególne 

znaczenie dla możliwości ich wdrożenia ma tutaj faza demonstracji. 

Poza procesami ulepszania technologii produkcji, istotnym obszarem  

badań powinno być rozwijanie rozwiązań technologicznych umożliwiają-

cych ograniczenie zużycia surowców i zasobów naturalnych (np. woda, 

energia) oraz minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. 

Sektor stalowy w Polsce powinien koncentrować się zarówno na pracach B+R  

w zakresie innowacji procesowych związanych z technikami wytwarzania, 

jak i w zakresie projektowania i wytwarzania wysoko zaawansowanych 

technologicznie produktów, które mają szansę skutecznie konkurować na 

rynku światowym. Warunkiem koniecznym wytworzenia takich produktów 

są znaczne nakłady finansowe na badania i rozwój oraz silne powiązanie  

z sektorem badawczym, który może przyczynić się do powstania nowych 

rozwiązań, mających szansę stać się dźwignią konkurencyjności dla produk-

tów końcowych. Cel główny powinien zostać osiągnięty w perspektywie do 

2023 r. Okres 8-letni powinien wystarczyć na przeprowadzenie prac badaw-

czych i rozwojowych, których zarys został przedstawiony w agendzie badaw-

czej, jak również skuteczne wdrożenie części wyników prac B+R. Powyższe 

powinno pozwolić na uruchomienie produkcji z wykorzystaniem nowych, 

proekologicznych technologii oraz wytwarzanie innowacyjnych wyrobów 

wysokiej jakości, co w dalszej perspektywie powinno prowadzić do wzrostu 

konkurencyjności i innowacyjności przemysłu stalowego i jego klientów, 

poddostawców i kooperantów z sektorów powiązanych. W agendzie badaw-

czej znaczące miejsce zajmują projekty dotyczące realizacji przez przedsię-

biorstwa prac badawczo-rozwojowych związanych z wytworzeniem instala-

cji pilotażowej/demonstracyjnej. Realizacja przedmiotowego instrumentu 

zapewni przedsiębiorcy możliwość doprowadzenia rozwiązania będącego 

przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można go skomercjalizo-

wać w postaci produktu/usługi/technologii/procesu. Osiągnięcie tego celu  

będzie monitorowane za pomocą wskaźnika liczby nowych wdrożeń udoku-

mentowanych w ciągu 5 lat od zakończenia realizacji projektu. Zakłada się, 

że w wyniku realizacji programu do końca 2028 r. zostanie wdrożonych co 

najmniej 30 nowych produktów / technologii.

stage having particular importance for their implementation. Apart from 

processes of improving production technologies, another major research 

area should be in the development of technological solutions facilitating 

reduction of raw materials and natural resources consumed (e.g. water, 

energy), and minimisation of the negative environmental impact. Polish 

steel sector should focus both on R&D as regards process innovations  

related to production technology and on developing and producing highly 

technologically advanced products able to successfully compete on the 

global market. The necessary condition to produce such goods is through 

a significant spending on research and development as well as a strong 

collaborative link with the research sector which may contribute to the  

creation of new solutions that may become the lever of competitiveness for 

finished products. The main target should be achieved in the perspective 

until 2023. The 8 year-period should be enough to conduct research and 

development works, the main assumptions for which were presented in 

the research agenda, and to successfully implement some results of R&D 

works. The above should make it possible to launch production based 

on new environment-friendly technologies and production of innovative  

products of high quality which should, in the long term, increase  

competitiveness and innovativeness of the steel industry, its customers,  

sub-suppliers and co-operating parties representing the related sectors.  

The research agenda also emphasizes projects related to R&D works perfor-

med by enterprises in connection with creating pilot installations. The imple-

mentation of this instrument will provide entrepreneurs with a possibility 

to bring a project solution to a stage where it would be possible to commer-

cialise it in form of a product/service/technology/process. The achievement  

of this target will be monitored based on the ratio of new documented  

implementations within 5 years from project completion. It is assumed that  

as a result of the Programme at least 30 new products/technologies will  

be implemented by the end of 2028.
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PROBLEMY SEKTORA:
SECTORAL ISSUES

ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW:
ISSUES SOLUTIONS:

Problem 1: Zapotrzebowanie na innowacyjne,  
specjalistyczne wyroby wysokiej jakości
Issue 1: Demand for innovative, specialist highest
-quality products

Obszar I. Nowe i ulepszone wyroby stalowe oraz technologie ich wytwarzania 
Area I: New and improved steel  products and manufacturing technologies

Obszar II. Nowe i ulepszone materiały wsadowe 
i stopy do produkcji hutniczej
Area II: New and improved input and alloy materials for steel making

Obszar VI. Innowacyjne rozwiązania unowocześniające
i wspomagające hutnicze procesy technologiczne
Area VI: Innovative solutions addressing improved and supported steel processes

Obszar III. Odzysk i recykling surowców z odpadów 
metalurgicznych i złomu
Area III: Steel waste and scrap recovery and recycling

Obszar IV. Optymalizacja zużycia energii, materiałów wsadowych,  
mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego
Area IV: Optimisation of energy, input material and utilities usage  
and of steel making tools and instrumentation

Obszar V. Innowacyjne systemy technologiczne zmniejszające szkodliwe 
emisje do środowiska
Area V: Innovative emissions reduction systems and technologies

USTANOWIENIE PROGRAMU SEKTOROWEGO DLA SEKTORA 
STALOWEGO (INNOSTAL)
ESTABLISH STEEL SECTORAL PROGRAMME (INNOSTAL)

Problem 2: Niewykorzystanie odpadów  
i produktów ubocznych
Issue 2: Unutilised waste and by-products

Problem 3: Nadmierne zużycie energii, surowców i 
materiałów
Issue 3: Excessive use of energies and materials

Problem 4: Emisja do środowiska
Issue 4: Environmental footprint

Problem 5: Brak dostępu do pomocy regionalnej
Issue 5: No access to regional aid

Tematy badawcze/ Reaserch topics
Środki własne sektora  

[mln PLN]
Sector’s own funds [m PLN]

Środki NCBiR [mln PLN]
NCBiR funds [m PLN]

Razem [mln PLN]
Total [m PLN]

Obszar I. Nowe i ulepszone wyroby stalowe oraz technologie ich wytwarzania 
Area I: New and improved steel  products and manufacturing technologies 65,80 65,80 131,60

Obszar II. Nowe i ulepszone materiały wsadowe i stopy do produkcji hutniczej
Area II: New and improved input and alloy materials for steel making 163,83 163,83 327,66

Obszar III. Odzysk i recykling surowców z odpadów metalurgicznych i złomu
Area III: Steel waste and scrap recovery and recycling 67,70 67,70 135,40

Obszar IV. Optymalizacja zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz 
narzędzi i osprzętu hutniczego
Area IV: Optimisation of energy, input material and utilities usage and of steel 
making tools and instrumentation

139,73 139,73 279,46

Obszar V. Innowacyjne systemy technologiczne zmniejszające szkodliwe emisje 
do środowiska
Area V: Innovative emissions reduction systems and technologies

26,725 26,725 53,45

Obszar VI. Innowacyjne rozwiązania unowocześniające i wspomagające hutni-
cze procesy technologiczne
Area VI: Innovative solutions addressing improved and supported steel processes

66,56 66,56 133,12

Wydatki ogółem/ Total spend: 530,345 530,345 1 060,69

Tabela 7. Budżet programu INNOSTAL
Table 7. INNOSTAL program budget

Rysunek. 31 Obszary badawcze programu INNOSTAL
Figure 31. Research areas of the INNOSTAl program
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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

Severstal Distribution Sp. z o.o.
ul. Nowopogońska 1, 41-200 Sosnowiec

T: 48-32-364-24-01 | www.distribution.severstal.com

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

T: 48-22-835-80-00 | www.arcelormittal-warszawa.com

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

T: 48-12 -680-48-01 | refractories.arcelormittal.com

Huta Buczek Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
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
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HUTA ŁABĘDY S.A.
ul. Zawadzkiego 45, 44-109 Gliwice

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

Re Alloys Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne

T: 48-32-324-71-06 | www.realloys.pl

CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec  Świętokrzyski 

T: 48-41 249 20 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

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

T: 48-32-772-11-11 | www.huta.pl

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

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

Ferrum S.A.
ul. Porcelanowa 11, 40-246 Katowice

T: 48-32-730-47-99 | www.ferrum.com.pl

Huta Zabrze S.A.
ul. Mikulczycka 13, 41-800 Zabrze

T: 48-32-376-30-40 | www.hutazabrze.com.pl
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Zakłady Magnezytowe  „ROPCZYCE” S.A.
ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce

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

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

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

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

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

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

T: 48-32-270-19-20 | www.spmo.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o.
ul. Gołonoska 138a, 42-523 Dąbrowa Górnicza

T: 48-32-792-79-64 | www.puwhkw.pl

Zakład Walcowniczy „Profil” S.A.
ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

T: 48-12-680-24-00 | www.zwprofil.pl

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

T: 48-34-357-40-15 | www.hermex.pl

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

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

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. Panewnicka 107, 40-761 Katowice

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

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

T: 48-61-655-65-50 | www.psi.pl

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

T: 48-32-603-41-03 | www.wimim.polsl.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
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