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 Po II wojnie światowej, w okresie gospodarki planowej huty 

podlegały Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego zastąpionemu później 

przez Ministerstwo Hutnictwa. Pod  koniec tego okresu utworzone zosta-

ło Zjednoczenie Hutnictwa Żelaza i Stali.

 Do końca działalności Zjednoczenia, to jest do 1982 r. huty 

pozbawione były samodzielności – odgórnie ustalano plany produk-

cji, kierunki sprzedaży, inwestycje itp. W 1986 r. zlikwidowano struktury 

pośredniego zarządzania przemysłem a przedsiębiorstwa przemysłowe 

uzyskały znaczną samodzielność. Utworzone z własnej inicjatywy hut-

nictwa dobrowolne zrzeszenie Wspólnota Przedsiębiorstw Hutnictwa 

Żelaza i Stali nie spełniło pokładanych w nim nadziei i w 1989 r. uległo 

rozwiązaniu. Przejście na gospodarkę rynkową spowodowało istotne 

zmiany w zakresie powiązań organizacyjnych między hutami, które stały 

się w znacznym stopniu samodzielne. Coraz powszechniejsza stawała się 

jednak świadomość negatywnych skutków rozproszenia co wywołało 

potrzebę integracji środowiska hutniczego. Uznano jako pilną potrzebę 

organizacyjno-prawnego uregulowania współpracy przedsiębiorstw 

hutniczych, utworzenia organizacji reprezentującej interesy branży jako 

całości. 

 Postanowiono utworzyć Hutniczą Izbę Przemysłowo-Han-

dlową jako organizację samorządu gospodarczego zrzeszającą huty i 

zakłady współpracujące z sektorem tj. zakłady zaopatrzeniowe, remon-

towe, handlowe, projektowe, konsultingowe, ośrodki badawcze a także  

wydziały wyższych uczelni technicznych oraz przedsiębiorstwa hutnictwa  

metali nieżelaznych i producentów materiałów ogniotrwałych.

 Inicjatorem powołania HIPH była Huta Pokój będąca jednym  

z 51 współzałożycieli, w tym:

• 27 hut żelaza i stali oraz przedsiębiorstw związanych z branżą,

• 11 przedsiębiorstw z hutnictwa metali nieżelaznych,

• 13 przedsiębiorstw innych branż.

Zebranie założycielskie Izby odbyło się  w dniu 12 lipca 1991 r., a rejestracji 

dokonano 27 sierpnia 1991 r. HIPH posiada osobowość prawną i funkcjo-

nuje w oparciu o Ustawę o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. 

oraz postanowienia statutu Izby. W dniu 26 września 1991 r. odbyło się 

Walne Zgromadzenie członków HIPH, na którym powołano Radę i Zarząd 

Izby, uchwalono plan pracy Izby oraz powołano komisje problemowe.  

Ze struktur organizacyjnych HIPH w 1995 r. wyodrębniła się Izba Gospo-

darcza Metali Nieżelaznych jako samodzielna organizacja samorządu  

gospodarczego.

 After World War II, in the period of centrally planned economy, 

the steel mills reported to the Ministry of Heavy Industry, later on substitu-

ted by the Ministry of Metallurgy. At the end of this period The Consolidated 

Iron and Steel Works formed.

 By the end of the Consolidated Iron and Steel Works’ activities, 

that is until 1982, the steelworks were not self-dependent - produc-

tion plans, sales channels, investments, etc. were arbitrarily determined  

top-down.  In 1986, indirect industry management structures were liquida-

ted and industrial companies gained some significant autonomy. Created 

on the own initiative of the steel metallurgy, the voluntary Union of Iron 

and Steel Enterprises did not live up to expectations and dissolved in 1989. 

The transition to the market economy resulted in significant changes to 

the organisational links between the steel mills which had become largely 

independent. The awareness became increasingly common, however, 

of adverse effects of such dispersion which triggered the need for the  

integration of the metallurgical community. It was recognized as an urgent 

need for organisational and legal regulation of the cooperation amongst 

steel establishments to form an organisation representing the interests of 

the industry as a whole.

 It was decided to create a Metallurgical Chamber of Industry 

and Commerce as a business self-government association bringing  

together steel mills and co-operating businesses, ie. suppliers, contractors, 

traders, designers, consultants, development & research centres and also 

faculties of technical universities plus non-ferrous enterprises and refrac-

tory manufacturers.

 Huta Pokój was the initiator of HIPH, which was one of 51  

founders including:

• 27 iron and steel works and businesses related to the industry,

• 11 non-ferrous metallurgy companies,

• 13 companies form other industries.

 The founding meeting of the Chamber was held on 12 July, 1991, 

and registration was done on 26 August, 1991. HIPH is a legal corporate  

entity and operates on the basis of the Chambers of Commerce Law dated 

30 May, 1989 and the provisions of the Chamber’s Articles. September 26, 

1991 held the first General Meeting of HIPH Members, which established 

the Council and the Board of the Chamber, adopted the work plan and  

appointed task committees. In 1995 the Chamber of Commerce of  

Non-Ferrous Metals hived off as an independent business self-govern-

ment entity.
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Szanowni Państwo,

 Rok 2015 był dla Polski kolejnym rokiem 

poprawy koniunktury i wzrostu PKB,  pomimo 

stagnacji na rynku Unii Europejskiej i słabnącego 

wyraźnie wzrostu gospodarczego Chin. W 2015 r. 

pogłębiało się zjawisko globalnej nadwyżki zdol-

ności produkcyjnych stali surowej - głównie w 

Chinach, co w połączeniu z rekordowo niskimi 

cenami surowców i zalewającym rynek UE tanim 

importem wyrobów stalowych z krajów trzecich 

sprawiło, że europejska branża stalowa traciła 

swoją konkurencyjność. Również niedoskona-

łość europejskich instrumentów ochrony rynku 

i kosztowna dla unijnych producentów stali,  

ambitna polityka środowiskowa UE w znacznym stopniu przyczyniły 

się  do utraty dużej części wspólnotowego rynku wyrobów stalowych na 

rzecz towarów importowanych spoza Unii. Dotkliwie odczuli to także pro-

ducenci stali – w ubiegłym roku zamknięto kilka hut a sektor utracił kilka 

tysięcy miejsc pracy. 

 W tych trudnych warunkach Polska pozostała dobrze rozwijającym 

się rynkiem stali. Produkcja stali surowej w naszym kraju w 2015 r.  

osiągnęła najwyższą w UE dynamikę wzrostu, podczas gdy zarówno Świat 

jak i Europa zanotowały kilkuprocentowe spadki produkcji stali. Rosnący 

popyt na rynku stali w Polsce dzięki kontynuacji inwestycji infrastruktural-

nych i dynamicznemu rozwojowi głównych sektorów zużywających stal, 

wpłynął na poprawę rekordowego w minionym 25-leciu wyniku zużycia 

jawnego wyrobów stalowych z 2014 r. Niestety, głównym beneficjentem 

tego wzrostu zużycia byli zagraniczni producenci stali. Dostawy krajowych 

producentów stanowiły w 2015 r. zaledwie 1/3 część zużytych w Polsce  

wyrobów stalowych. Istnieją jednak bariery w rozwoju hutnictwa krajowe-

go, ograniczające jego konkurencyjność, w szczególności wysokie, wyższe 

niż w innych krajach, ceny energii elektrycznej i gazu oraz wysokie koszty 

spełnienia wymagań unijnych w zakresie ochrony środowiska. 

Szanowni Państwo,

 25 lat temu, w 1991 r. utworzono Hutniczą Izbę Przemysłowo- 

Handlową jako organizację samorządu gospodarczego. Z tej okazji  

składam serdeczne podziękowania wszystkim byłym i obecnym pod-

miotom członkowskim Izby  za dotychczasową współpracę.    

 Oddając to jubileuszowe wydawnictwo w ręce Państwa, wyrażam 

nadzieję, że prognozowany na najbliższe lata w miarę wysoki wzrost 

gospodarczy Polski i realizacja planowanych, wspartych funduszami 

europejskimi inwestycji stworzą dla przedsiębiorstw sektora stalowego 

sprzyjające dalszemu rozwojowi warunki.    

    

 

Dear Readers,

 2015 was another year of economic  

upturn and GDP growth for Poland, despite the 

EU market stagnation and visible weakening of  

China’s economic growth. In 2015, global crude 

steel overcapacity further increased, primarily in 

China. This phenomenon, together with record 

low prices of raw materials and the flooding of 

the EU market with cheap steel imports from 

third countries, resulted in the European steel 

sector having lost its competitiveness. Additio-

nally, the imperfections of the EU trade defense 

instruments and ambitious EU environmental 

policy - costly for the European steel producers  

- significantly contributed to a great chunk of the Community’s steel  

product market lost out to goods imported from outside of the European 

Union. Steel producers were particularly hard hit – last year several steel-

works were shut down and steel sector lost several thousand jobs.       

 In such difficult times Poland remained quite a resilient and  

growing steel market. In 2015, crude steel production in our country had 

the highest growth dynamics in the EU whereas both the world and  

Europe reported a few percent decrease in steel production. Thanks to 

continued infrastructure investments and dynamic growth of main steel-

consuming sectors, a rising demand in Poland’s steel market contributed 

to improving the record figure of the 2014 apparent consumption of steel 

products in the last 25 years. Unfortunately, the main beneficiaries of this 

increase in steel consumption were foreign steel producers. In 2015, only 

1/3 of steel products used in Poland was supplied by domestic producers. 

There are barriers hindering the growth of Poland’s steel industry and 

reducing its competitiveness, including, in particular, high - higher than 

in other countries - gas and electricity prices, and high costs the sector  

has had to pay to meet the EU requirements regarding environmental 

protection.      

Dear Readers,

 25 years ago, in 1991, Polish Steel Association (HIPH) was established 

as a business community association. I would like to use this opportunity 

to thank wholeheartedly all former and current member organisations of 

the Association for their cooperation.

 As I present this anniversary publication to you, I wish to express 

my hope that a relatively high economic growth projected for the next 

few years to come for Poland, along with the implementation of planned 

investment projects co-financed from EU funds, will create favourable 

conditions for steel enterprises to grow in a strong and sustainable manner. 

Stefan Dzienniak

Prezes Zarządu
  Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
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 Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją samo-

rządu gospodarczego zrzeszającą producentów i przetwórców stali, 

przedsiębiorstwa powiązane z hutnictwem (wytwórczość, handel, usługi 

itp.) oraz wydziały uczelni technicznych i ośrodki naukowo-badawcze  

związane z metalurgią stali. Izba stanowi jedyną, zorganizowaną repre-

zentację przemysłu stalowego w Polsce. W sprawach ważnych dla sektora 

pełni rolę „pomostu” pomiędzy podmiotami członkowskimi a rządem 

i władzami regionalnymi. Izba gromadzi i przetwarza dane sektorowe, 

opracowuje raporty branżowe, promuje stal jako doskonałe tworzywo 

oraz hutnictwo jako nowoczesną gałąź przemysłu. Analizuje bieżącą  

sytuację na rynku surowców i produktów energetycznych oraz goto-

wych wyrobów stalowych, aktywnie współpracuje z administracją unijną,  

krajową i samorządową na rzecz tworzenia jak najlepszych warunków 

prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej podmiotów członkow-

skich Izby. 

Do celów statutowych Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej należy 

również:

• reprezentowanie interesów gospodarczych firm i instytucji człon-

kowskich,

• wyrażanie opinii środowiska hutniczego o projektach rozwiązań  

odnoszących się do funkcjonowania gospodarki;

• uczestniczenie w przygotowywaniu i opiniowaniu projektów  

nowych i nowelizowanych aktów prawnych,

• organizowanie wymiany informacji i współpracy w sprawach  

dotyczących firm członkowskich,

• gromadzenie i przetwarzanie danych oraz przygotowywanie na tej 

bazie analiz dla potrzeb podmiotów członkowskich,

• prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej.

      W Izbie spotykają się zespoły eksperckie do spraw: energii, ochrony 

środowiska, rur, złomu stalowego, spraw socjalnych oraz komisje proble-

mowe i forum dyrektorów handlowych. 

 W ramach współpracy międzynarodowej z EUROFER, World Steel 

Association (WSA) i European Steel Tube Association (ESTA), Hutnicza 

Izba Przemysłowo-Handlowa wymienia informacje branżowe i uczest-

niczy w pracach komitetów problemowych tych organizacji. Izba współ-

pracuje również z asocjacjami stalowymi innych krajów Unii Europejskiej. 

 Polish Steel Association (HIPH) or the Metallurgical Chamber of Indu-

stry and Commerce is an association of economic self-government bringing  

together iron and steel producing and processing companies, enterprises rela-

ted to the steel industry (manufacturing, trade, services, etc.) and departments 

of technical universities and development & research centres associated with 

iron and steel making. The Chamber is the only organised representation of 

the steel industry in Poland. In matters of importance for the sector it acts 

as a ‘bridge’ between Member Companies and the central Government 

and regional authorities. The Chamber collects and processes sectoral 

data, develops industry reports, promotes steel as an excellent material 

and metallurgy as an advanced branch of industry. It analyses the current 

market situation of raw materials and energy products and finished steel 

products, works actively with the EU, national and regional  administra-

tions to create best conditions for business development for the Member 

Companies.

The statutory purpose of the Metallurgical Chamber of Industry and 

Commerce includes also:

• representing economic interests of Member Companies and  

Institutions;

• providing opinions about draft legislation proposals relating to the 

functioning of the economy;

• participating in preparing and issuing opinions on draft new and 

amended legislation;

• arranging information exchange and collaborative efforts in  

matters relating to Member Companies;

• collecting and processing data and developing resultant studies for 

Member Companies;

• publishing, training and promotion.

     

 The Chamber brings together expert teams in the matters of ener-

gy, environment, pipes, steel scrap, social affairs and task groups and  

trade directors forum.

 In the framework of the international cooperation with EUROFER, 

World Steel Association (WSA) and European Steel Tube Association 

(ESTA), the Metallurgical Chamber of Industry and Commerce exchan-

ges sectoral information and participates in the works of task committe-

es of these associations. The Chamber also closely collaborates with steel  

associations of other European Union countries. 
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  GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE

  
PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

 Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2015 r. pomi-

mo deflacji, rosyjskiego embarga na polskie towary, spowolnienia  

w gospodarce światowej i zmian politycznych przyspieszyło do 3,6%, 

z 3,3% rok wcześniej i była to najwyższa jego dynamika od 4 lat. 

Zmieniła się struktura czynników wzrostu PKB. Chociaż najsilniejszą  

kategorią pozostał popyt krajowy, to jego dynamika zmniejszyła 

się z 4,9% do 3,4%, przy większym wzroście spożycia gospodarstw  

domowych i osłabieniu tempa wzrostu inwestycji oraz spożycia  

publicznego. Popyt zagraniczny natomiast, zaczął znów wspierać PKB,  

choć jego wkład na poziomie 0,3p.p. był mniejszy niż w latach 2011-2013. 

 W ujęciu sektorowym w 2015 r. wzrost PKB najbardziej wspie-

rała aktywność w przemyśle (+5,4%) i usługi rynkowe, zwłaszcza handel 

(+3,1%), do czego przyczyniły się pozytywne nastroje firm oraz gospo-

darstw domowych. Wkład budownictwa pozostał na niskim poziomie. 

 Najmocniejszą stroną gospodarki krajowej była konsumpcja 

prywatna, która wzrosła o 3,1%. Spadek cen towarów konsumpcyjnych 

przy wzroście wynagrodzeń spowodował zwiększenie dochodów  

rozporządzalnych gospodarstw domowych. Nastroje konsumenckie 

poprawiała również dobra sytuacja na rynku pracy: wysoki poziom  

zatrudnienia i spadek bezrobocia. Wzrost spożycia dodatkowo wspierany 

był przez większą liczbę udzielonych kredytów konsumpcyjnych, czego 

  KEY MACROECONOMIC DATA

  
GROSS DOMESTIC PRODUCT

 The pace of Poland economic growth in in 2015 did, despite 

deflation, Russian embargo on Polish products, slowdown in the world 

economy and political changes, accelerate to 3.6% from 3.3% a year  

earlier, and posted the highest dynamics for 4 years. The GDP growth 

factor matrix changed. Although the domestic demand remained the 

strongest contributing category, its growth rate decreased from 4.9% to 

3.4%, with higher growth in household consumption and with weaker 

investment growth and public consumption. Foreign demand, however, 

began again to support the GDP rate, although its contribution at 0.3 p.p. 

was smaller than in 2012 to 2013

 In terms of the sectoral approach, 2015 saw the GDP growth 

supported by industrial activities (+ 5.4%) and market services, especially 

trade (+ 3.1%), partly due to positive sentiment of companies and house-

holds. The contribution of the construction industry remained at a low level.

 The strength of the national economy was with the priva-

te consumption which increased 3.1%. The fall in prices of consumer  

goods compounded by the increase in wages and salaries pushed up the 

disposable income of households. Consumer sentiment got also impro-

ved by a good labour market situation: high level of employment and 

falling unemployment figures. The increase in consumption was further  

supported by a larger number of consumer loans which resulted in incre-

PKB / GDP Spożycie / Consumption Inwestycje / Investments Eksport / Exports Import / Imports
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ased retail sales of 3.7%. Public consumption was growing slightly slower 

than in the previous year. In 2015, it rose by 3.5% as compared to the 4.9% 

growth rate a year earlier, due to the parliamentary election campaign 

going on followed by a new government formation period. At the same 

time, public finances improve and the government deficit fell to 2.5% of 

GDP.

 The rate of investments in 2015 decreased which came after 

the reduction of public spending on projects co-financed from EU funds. 

Investment activities of business enterprises, however, remained at a 

high level. The fixed capital formation in the private sector was accom-

panied by a better capacity utilization, favourable financial standing of 

enterprises and a greater availability of low-interest loans.

HANDEL ZAGRANICZNY

 W 2015 r. tempo wzrostu eksportu było nieco wyższe niż  

importu, co wpłynęło na poprawę salda handlowego i podniosło  

dynamikę PKB. Szczególnie znaczący wydaje się fakt, że bilans handlowy 

uzyskał wynik dodatni, co nie zdarzyło się jeszcze w tej dekadzie.  

Pomimo spowolnienia w światowym handlu, Polski eksport korzystał 

na utrzymującym się ożywieniu gospodarczym w strefie euro, zwłasz-

cza na większym popycie zagranicznym w grupie dóbr konsumpcyjnych. 

Większemu eksportowi sprzyjała również stabilizacja kursu złotego 

względem euro oraz osłabienie względem dolara, zapewniające wysoki 

poziom konkurencyjności cenowej polskich produktów.

INTERNATIONAL TRADE

 In 2015 the export growth rate was slightly higher than that of 

imports which contributed to the improvement in the trade balance and 

helped raise the GDP growth rate. Especially significant seems the fact 

that the trade balance achieved a positive figure which had not happened 

yet in this decade. Despite the slowdown in global trade, Poland’s exports 

got leveraged by sustained economic recovery in the Euro area, espe-

cially by greater foreign demand for consumer goods. Greater exports 

were also supported by the stabilisation of Polish Zloty against Euro and 

its depreciation against US Dollar, thus providing a higher price competiti-

veness of Polish products.

efektem był wzrost sprzedaży detalicznej o 3,7%. Nieco wolniej niż rok 

wcześniej wzrastało spożycie publiczne. W 2015 r. wzrosło ono o 3,5% 

wobec 4,9% wzrostu rok wcześniej, ze względu na odbywającą się kam-

panię wyborczą do Sejmu, a następnie okres formowania nowego rządu. 

Jednocześnie poprawiła się sytuacja finansów publicznych, deficyt  

sektora rządowego spadł do 2,5% PKB.

 Tempo nakładów inwestycyjnych w 2015 r. zmniejszyło się, 

co było związane z ograniczeniem wydatków publicznych na projekty 

współfinansowane ze środków UE. Na wysokim poziomie natomiast  

pozostała aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw. Wzrostowi  

nakładów na środki trwałe w sektorze prywatnym towarzyszyło lepsze 

wykorzystanie mocy produkcyjnych, korzystna sytuacja finansowa  

w przedsiębiorstwach oraz większa dostępność niskooprocentowanych 

kredytów.

Źródło/Source: GUS
Rysunek 2. PKB (rok do roku)  [%] i skala wpływu poszczególnych kategorii na wzrost PKB w latach 2011-2015
Figure 2. GDP (y-o-y) and contributions to real GDP growth from 2011 to 2015 (p.p.) [%]
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Źródło/Source: GUS
Rysunek 3. Obroty handlu zagranicznego w latach 2011-2015 [mld EUR]
Figure 3. Foreign trade from 2011 to 2015 [billion EUR]

 Silna w okresie ostatnich dwóch lat deprecjacja złotego 

względem amerykańskiej waluty znacząco obniżyła opłacalność impor-

tu rozliczanego w dolarze. Negatywne skutki tej sytuacji łagodziły znacz-

ne spadki cen materiałów i surowców notowanych na międzynarodo-

wych rynkach finansowych. Wskaźnik terms of trade w obrotach ogółem 

kształtował się na poziomie 100,6 (wobec 103,1 w 2014 r.). 

CENY W GOSPODARCE

 Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w 2015 r. spadły po raz 

pierwszy w okresie funkcjonowania gospodarki rynkowej. Skala deflacji  

w kolejnych miesiącach stopniowo zmniejszała się, a średnioroczny 

wskaźnik ukształtował się na poziomie 0,9%, wobec braku zmian w 2014 r. 

Spadek cen spowodowany był głównie czynnikami zewnętrznymi, 

zwłaszcza niższymi cenami surowców na rynku światowym, co przeło-

żyło się na spadek cen energii i paliw w kraju. 

 Niższe w skali roku były ceny towarów konsumpcyjnych,  

natomiast wzrosły ceny usług. W większym stopniu niż w 2014 r. obniżyły 

się ceny towarów i usług w zakresie transportu oraz żywności i napojów 

bezalkoholowych, wzrost ale wolniejszy odnotowano w m.in. cenach  

towarów i usług związanych z mieszkaniem, natomiast przyspieszył 

wzrost cen w zakresie łączności i zdrowia.

 Na deflację w gospodarce wpłynął również brak presji koszto-

wej. Wskaźniki cen w przemyśle pozostawały ujemne, a w całym 2015 r.  

spadek cen producentów był jeszcze większy niż w poprzednim roku  

i wyniósł 2,2%. Wg sekcji największą ujemną dynamika cen odnotowano 

w górnictwie (-3,9%), co mimo wzrostu sprzedaży węgla było powodem 

 A strong depreciation of Zloty against the US currency in the 

last two years significantly reduced the profitability of imports settled in 

USD. The negative effects of such situation were mitigated by significant 

decreases in prices of raw materials and feedstock traded on interna-

tional financial markets. The terms of trade in total sales stood at 100.6 

(compared to 103.1 in 2014). 

PRICE DEVELOPMENT

 Prices of consumer goods and services in 2015 fell 0.9% in the 

absence of any changes in 2014. The deflation rate in the next months 

got gradually decreased, but still the annualised average saw the lowest 

growth rate since market economy started here. The drop in prices was 

mainly brought about external factors, especially by lower commodity 

prices on the world market which resulted in lower energy and fuel  

prices in the country. 

 The prices of consumer goods were lower over the year  

while those of services got higher. The prices of goods and services in terms 

of transport and foodstuffs and non-alcoholic beverages were lower to a 

greater extent than in 2014, but a slower growth was recorded in, but not 

limited to, prices of goods and services related to housing while the accele-

rated growth of prices was posted in communications and health services.

 The deflation in the economy was also impacted on by the lack 

of cost pressures. Industry price indices remained negative, and the whole 

of 2015 saw a drop in producer prices which was even greater than in the 

previous year and amounted to 2.2%. By sections, the largest negative price 

development rate was recorded in mining (-3.9%) which, despite the incre-
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powstania ogromnej straty netto sektora (-1,9 mld zł). W przetwórstwie 

przemysłowym spadek cen wyniósł 2,6%, w tym największy w produkcji 

koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (-21,7%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ceny produkcji budowlano-montażowej w 2015 r. były niższe  

o 0,5%, co oznacza zmniejszenie skali spadku względem dynamiki  

w 2014 r. oraz relatywnie najmniejszy spadek wśród trzech głównych 

wskaźników cenowych. Na niższe koszty na budowach z pewnością  

w 2015 r. wpłynęły spadki cen wyrobów stalowych spowodowane nie tylko  

niższymi cenami surowców, ale też konkurencją ze strony tanich  

dostawców spoza UE: Rosji, Białorusi, Ukrainy i Chin. W grupie materiałów  

mających wpływ na obniżenie kosztów w budownictwie znalazły się 

również kruszywa oraz cementy. Spadki cen tych materiałów były  

w części rekompensowane przez wzrost cen usług budowlanych.

RYNEK PRACY

 Sytuacja na krajowym rynku pracy w 2015 r. była bardzo dobra, 

w szczególności dla pracowników, co obrazują pozytywne trendy najważ-

niejszych wskaźników: spadek stopy bezrobocia, wzrost zatrudnienia do 

najwyższego poziomu w historii oraz wzrost wynagrodzeń. Do poprawy 

sytuacji pracowników przyczyniały się podobnie jak w ubiegłych latach 

czynniki: demograficzne tj. starzejące się społeczeństwo oraz postępu-

jąca emigracja, zwłaszcza w grupie osób młodych. Słabszym punktem 

rynku pracy była natomiast większa ilość umów pozakodeksowych, 

utrzymujący się niski poziom płac w porównaniu z krajami UE, postępu-

jący spadek udziału płac w PKB oraz w przypadku pracodawców proble-

my braków kadrowych związane z niedopasowaniem strukturalnym lub 

szybszy wzrost popytu niż podaży pracy (np. w sektorze IT czy energetyce). 

Źródło/Source: GUS
Rysunek 4. Zmiany wskaźników cen w latach 2011-2015 (rok do roku) [%]
Figure 4. Priceindices changes  2011 to 2015 (y-o-y) [%]
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ase in coal sales, was the reason for the huge net loss of the sector (PLN -1.9 

billion). In industrial manufacturing, the decline was 2.6%, with  the biggest 

decline the in manufacture of coke and refined petroleum products (-21.7%).

 The prices of construction and assembly production in 2015 

were lower 0.5% which means that the rate of decline was lower versus the  

dynamics in 2014, and the relatively smallest decline amongst the three 

main price indices. Lower costs at construction sites were certainly impac-

ted on in 2015 by price drops of steel products not only because of lower raw  

materials prices, but also by competition from low-cost suppliers from outsi-

de the EU: Russia, Belarus, Ukraine and China. The group of materials which  

affect the cost reductions in the construction industry included also aggregate 

and cement. The price declines of these materials were partially offset by an  

increase in construction service prices.

LABOUR MARKET
 

 The situation of the domestic labour market in 2015 was very 

good, especially for employees, which is reflected in positive trends of key 

indicators: the decline in the unemployment rate, the employment growth 

rate recording the highest level in history, and wages and salary growth.  

The improved situation of employees and workers was contributed to, as 

in previous years, by following factors: demographic, i.e. aging society and  

progressive emigration, especially among young people. The weakness of the 

labour market was in the larger number of non-Civil-Code contracts, conti-

nued low level of wages and salaries in comparison with other EU countries, 

progressive decline in the share of wages and salaries to GDP and, in the case 

of employers, shortage of personnel associated with the structural mismatch or 

faster labour demand growth than labour supply (eg. in the IT and power sectors).

[%]
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Źródło/Source: GUS
Rysunek 5 Zatrudnienie i wynagrodzenia w przedsiębiorstwach [% rok do roku] i stopa rejestrowanego bezrobocia w latach 2011-2015 [%]
Figure 5. Employment and wages in enterprises [% y-o-y] and registered unemployment rate from 2011 to 2015 [%]

 Stopa bezrobocia na koniec 2015 roku wyniosła 9,8%, co jest 

jednym z najlepszych wyników w ostatniej dekadzie, lepiej było jedynie 

w przedkryzysowym 2008 r. Obniżka bezrobocia o 1,6 p.p. względem  

poprzedniego roku przełożyła się na zmniejszenie liczby osób pozosta-

jących bez pracy o 262 tys. Liczba pracujących w gospodarce wzrosła  

o ok. 2%, a w przedsiębiorstwach o 1,3%. Zatrudnienie rosło nieco szyb-

ciej w sektorze usług niż w przemyśle, a zmniejszyło się w budownictwie.  

Pozytywna sytuacja zaistniała szczególnie dla pracowników i pracodaw-

ców z sektora przemysłowego, gdzie wzrostowi zatrudnienia towarzyszył 

wzrost wydajności pracy (o 3,3%) oraz porównywalny wzrost przecięt-

nego wynagrodzenia (o 3,5% w porównaniu z 2014 r.). Skala podwyżek  

wynagrodzeń była nieco ograniczona przez deflację zwiększającą dochody  

rozporządzalne gospodarstw domowych, w efekcie czego dynamika jed-

nostkowych kosztów pracy ukształtowała się na relatywnie niskim poziomie. 

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

 W 2015 r. wzrost produkcji przemysłowej przyspieszył trzeci 

rok z rzędu, do prawie 5%, a dzięki większej o 5,6% wartości dodanej 

przemysł zwiększył swój udział w tworzeniu PKB do 23%. Pomimo 

deflacji w cenach wyrobów, producentom udało się poprawić sytuację 

finansową i zwiększyć zysk sektora. Było to możliwe dzięki większemu 

popytowi, spadkowi kosztów kredytów, umiarkowanemu wzrostowi płac 

oraz spadkowi cen surowców i energii. Jednak ten ostatni czynnik pogor-

szył rentowność w sektorach związanych z surowcami, czyli w górnictwie 

i energetyce, gdzie mniejszy był też popyt. 

 The unemployment rate at the end of 2015 was 9.8%, which 
is one of the best results in the last decade; it was better only in the 
pre-crisis 2008. The reduction of unemployment by 1.6 p.p. as compa-
red to the previous year resulted in a decrease in the number of jobless  
people by 262 thousand; also, a smaller inflow of jobless was recorded 
to the unemployment figure. The number of people employed in the  
economy and in the enterprises grew approx. 2% and 1.3%, respectively.  
The employment grew slightly faster in the services sector than in industry 
while that in the construction industry decreased. The positive situation 
came especially for employees and employers in the industrial sector 
where the employment growth was accompanied by an increase in labour  
productivity (up 3.3%) and a comparable growth of average wages and  
salaries (up 3.5% as compared with 2014). The rate of wages and of salary  
increases was somewhat limited by the deflation which increased the  
disposable income of households, thus resulting in the growth of unit  
labour costs developing at a relatively low level.
 

INDUSTRIAL PRODUCTION
 

 In 2015, the industrial production growth accelerated for the 

third year in a row to almost 5%, and thanks to the value-aded which was 

up 5.6, the industry increased its share in GDP to 23%. Despite deflation 

in product prices, manufacturers had been able to improve their financial 

situation and increase the sector’s profits. This was possible thanks to a 

higher demand, decrease in the cost of credit, moderate wage & salaries 

growth, and a fall in prices of raw materials and energy. However, this last 

factor worsened the profitability in sectors related to raw materials, i.e. in 

the mining and energy sectors which also reported a weaker demand.  
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 Nastroje w przemyśle były pozytywne, choć w drugiej połowie 

roku nieco osłabły. Poprawiło się za to wykorzystanie mocy produkcyj-

nych w przemyśle, które znajduje się obecnie na relatywnie wysokim  

poziomie (78% wg badań GUS). Skala wzrostu, o 1 p.p. względem  

poprzedniego roku, była jednak ograniczona, z powodu rosnącego  

potencjału produkcyjnego w ciągu ostatnich dwóch lat. Tempo wzrostu 

nakładów inwestycyjnych w przemyśle drugi rok z rzędu kształtowało 

się na wysokim poziomie i w 2015 r. wyniosło 14%.

  SEKTORY KONSUMUJĄCE STAL

  
SWIP 

 Aktywność sektorów konsumujących stal w 2015 r. była  

bardzo zróżnicowana. Wśród głównych trendów kształtujących krajowy 

rynek wyrobów stalowych należy wymienić: zmniejszenie aktywności 

inwestycyjnej sektora publicznego w budownictwie, wzrost krajowej  

produkcji samochodów dzięki odbudowie popytu w Europie oraz  

finalizację wielkich zamówień na tabor dla transportu kolejowego. 

Wskaźnik SWIP (Steel Weighted Industrial Production Index), wiążący 

poziom aktywności produkcyjnej w sektorach zużywających wyroby  

stalowe z krajowym jej zużyciem, nieco się obniżył z 7,3% w 2014 r. do 

6,2% w 2015r.

Źródło/Source: GUS
Rysunek 6 Produkcja sprzedana przemysłu (rok do roku) i wykorzystanie mocy produkcyjnych w latach 2011-2015 [%]
Figure 6. Sold production of industry and production capacity utilisation in 2011 – 2015 (y-o-y) [%]
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 The industry sentiment was positive, although it got a little 

weakened in the second half of the year. On the contrary, the produc-

tion capacity utilisation of the industry has improved and is currently at a  

relatively high level (78% according to research by CSO).  The scale of 

growth of 1 percentage point as compared to the previous year was,  

however, limited because of growing production potential in the last two 

years. The growth rate of investments in the industry remained at a high 

level for the second year in a row, and in 2015 amounted to 14%.

  STEEL CONSUMING SECTORS

  
SWIP 

 The activities of steel-consuming sectors in 2015 were quite 

diverse. Among the major trends shaping the domestic market for steel 

products the following are worth mentioning: reduction in the public 

sector investment activity in the construction sector, increase in dome-

stic car production due to recovery in demand in Europe, and finalisa-

tion of major orders for rolling stock for rail transport. The SWIP indica-

tor (Steel Weighted Industrial Production Index) connecting the level of 

manufacturing activity in the steel-consuming sectors to the domestic 

consumption decreased slightly from 7.3% in 2014 to 6.2% in 2015.
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Źródło/ Source: HIPH
Rysunek 7. Wskaźnik SWIP* (rok do roku) [%] i skala wpływu poszczególnych sektorów na wzrost SWIP [pkt. proc] w latach 2011-2015 
Figure 7. SWIP index* (y-o-y) [%] and the scale of impact of individual sectors on SWIP growth in the period 2011 to 2015 (pp)  
* SWIP wg metodologii Euroferu / SWIP acc. to Eurofer’s methodology 

 Wszystkie sektory konsumujące stal odnotowały wzrost 

produkcji sprzedanej w 2015 r. Jednak pomimo lepszych danych z  

gospodarki w przemyśle ogółem, w kluczowych dla rynku stali sektorach  

nastąpiło osłabienie tempa wzrostu tj.: w budownictwie, produkcji wyro-

bów metalowych, produkcji maszyn i urządzeń oraz w przemyśle rurowym 

Poprawa koniunktury nastąpiła w mniej znaczących działach: w prze-

myśle motoryzacyjnym, produkcji pozostałego sprzętu transportowego  

i AGD. Skala przyspieszenia była jednak na tyle wysoka, że sektory te  

znacząco wsparły wskaźnik SWIP.

BUDOWNICTWO

 Najbardziej powiązana z inwestycjami publicznymi branża 

budowlana w 2015 r, odczuła spowolnienie wzrostu związane z mniejszą  

absorbcją środków UE w okresie przejściowym pomiędzy dwiema  

perspektywami finansowymi. Dynamika produkcji budowlano-monta-

żowej wyniosła ok. 3% wobec 5,9% rok wcześniej. Przyspieszenie odno-

towano w sprzedaży robót remontowych (+11% w 2015 r.), a spowolnienie 

w robotach inwestycyjnych (spadek o 2,1%), które charakteryzują się 

znacznie większą stalochłonnością.

 W strukturze budownictwa wg rodzajów obiektów w budowie 

 budynków wyróżnia się zdecydowanie lepsza sytuacja w przypadku  

sektora mieszkaniowego oraz spadek w budynkach handlowo- 

usługowych. Natomiast w obiektach inżynieryjnych duża poprawa  

koniunktury wystąpiła szczególnie przy budowie: rurociągów przesy-

łowych i linii energetycznych oraz dróg szynowych, a znacznie niższy 

wzrost odnotowano w budowie dróg oraz obiektów z nimi powiązanych.

 All steel-consuming sectors recorded a growth in production 

in 2015. However, despite better data from the economy in the industry in 

general, the growth weakened in the key sectors for the steel market, i.e. 

in construction industry, manufacturing of metal products, manufactu-

re of machinery and equipment, and in tubes & pipes. The upturn came 

in less important sectors: automotive, manufacture of other transport 

equipment, and household appliances. The scale of this acceleration,  

however, was so high that these sectors significantly supported the SWIP 

index.

CONSTRUCTION INDUSTRY

 The construction industry, most strongly associated with 

public investments in 2015, suffered a slowdown related to reduced 

absorption of EU funds in the transitional period between two financial 

perspectives. The dynamics of construction and assembly production 

amounted to approx. 3% as compared to 5.9% a year earlier. The acce-

leration was recorded in the sales of the renovation works (+11% in 2015) 

while investments slowed down (2.1%) which are characterised by much 

greater steel absorption.

 In the structure of the construction industry by the type of 

facility, a much better situation is evident in the case of housing & resi-

dential sector, while a decline in retail and service facilities. However, in 

civil engineering facilities, a large upturn took place in the construction 

of: pipelines and power transmission lines as well as rail roads whereas 

a much lower growth was recorded in the construction of roads and  

related facilities.

[%] rok do roku /y-o-y
[pkt. proc]/[p.p.]
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 Budownictwo mieszkaniowe znalazło się w relatywnie dobrej 

sytuacji w 2015 r., na co wskazuje wzrost liczby mieszkań oddanych do 

użytku o 3,2%. Spowodowane było to dobrą sytuacją na rynku pracy, 

niskim oprocentowaniem kredytów hipotecznych oraz programem  

rządowym „Mieszkanie dla Młodych”. Silny wzrost w grupie mieszkań  

deweloperskich dodatkowo wspierany był przez stosunkowo wysoką 

rentowność wynajmu w stosunku do oprocentowania lokat bankowych.  

Rosnąca sprzedaż mieszkań oraz niskie koszty materiałów budowlanych 

skłoniły rynek do przyspieszenia nowych inwestycji mieszkaniowych. 

Liczba pozwoleń na budowę wzrosła w 2015 r. o 20%.

PRZEMYSŁ METALOWY I MASZYNOWY

 Produkcja przemysłu metalowego w Polsce utrzymuje od 5 

lat tendencję wzrostową. Dynamika w 2015 wyniosła +6%, nieznacznie 

mniej niż w poprzednim roku. Największy wpływ na wzrost w przemy-

śle metalowym miała dobra koniunktura w segmencie obróbki metali  

i nakładania powłok oraz w produkcji konstrukcji stalowych. Firmy  

produkujące wyroby metalowe w 2015 r. zwiększyły zatrudnienie o 3% 

oraz nakłady inwestycyjne aż o 29% w porównaniu do 2014 r.

Źródło/ Source: GUS
Rysunek 8. Produkcja budowlano-montażowa oraz mieszkania oddane do użytkowania w latach 2011-2015 (rok do roku) [%]
Figure 8. Construction and assembly production, and dwellings completed in the period 2011 to 2015 (y-o-y) [%]

Wzrostowi produkcji w budownictwie w 2015 r. towarzyszyła redukcja w 

skali roku przeciętnego zatrudnienia w sektorze o 6%, co pozwoliło na 

wzrost wydajności pracy o ok. 9% i wzrost przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto o 5%.
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 The residential housing industry was in relatively good shape 

in 2015 which is indicated by a 3.2% increase in the number of dwellings 

completed. This was due to the good situation in the labour market, low 

interest rates of mortgage loans and the governmental „Apartments for 

the Young” Scheme. A strong growth in the category of dwellings in a 

as built by developers condition was further supported by the relatively 

high profitability of rental rates against bank deposits. Increasing sales 

of apartments, and low costs of construction materials persuaded the 

market to accelerate new housing investments. The number of building 

permits increased 20% in 2015.

METAL AND MACHINERY INDUSTRY

 For the last 5 years the production of the metals industry in 

Poland maintained an upward trend. The dynamics in 2015 was at +6%, 

slightly less than in the previous year. The biggest impact on growth in 

the metal industry was exercised by a boom in metal processing and  

coating sectors as well as in the production of steel structures. Companies  

producing metal products in 2015 increased employment by 3%, and  

capital expenditures by as much as 29% compared to  2014.

The growth in construction industry in 2015 was accompanied by a  

reduction in average annual employment in the sector of 6% which led 

to an increase in labour productivity at approx. 9%, and an increase in the 

average monthly gross wages and salaries at 5%.
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Źródło/ Source: GUS
Rysunek 9. Produkcja wyrobów z metali oraz maszyn i urządzeń w latach 2011-2015 (rok do roku) [%]
Figure 9. Manufacture of metal products and machinery and equipment in the period 2011 to 2015 (y-o-y) [%]

 W produkcji maszyn i urządzeń w Polsce w 2015 r. nastąpiła 

duża redukcja skali wzrostu, który wyniósł 3,4%, wobec wzrostu o 9,5% w 

poprzednim roku. Najlepsza sytuacja wystąpiła w przypadku segmentu 

 produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia, a najsłabiej radzili sobie  

producenci produkujący maszyny dla rolnictwa i leśnictwa. Słabsza  

koniunktura, szczególnie w zakresie zamówień zagranicznych, przyczy-

niła się do zmniejszenia nakładów inwestycyjnych w sektorze.

MOTORYZACJA I POZOSTAŁY TRANSPORT

 Krajowy przemysł motoryzacyjny w 2015 r. znalazł się w dobrej 

sytuacji, spowodowanej odbudową popytu na samochody. Na Świecie 

liczba nowych rejestracji zwiększyła się o 2%, a a na rynku UE, który jest 

najistotniejszy dla Polski wzrosła o 9% wobec 2014 r. Produkcja sprzeda-

na branży motoryzacyjnej w Polsce wzrosła o 11%, a sprzedaż eksportowa 

osiągnęła rekordowy poziom 20,5 mld euro. Było to zasługą nie tylko  

rosnącego od kilku lat segmentu części i akcesoriów, również wzrostu 

przychodów producentów samochodów.

 Linie produkujące samochody osobowe i dostawcze w Polsce 

opuściło 643 tys. sztuk w 2015 r, co oznacza pierwszy od 6 lat wzrost, o 

11% w porównaniu z 2014 r. Większość produkcji trafiła na rynki zagra-

niczne, udział eksportu wyniósł 97,6%. Zwiększenie produkcji to jednak-

że zasługa tylko jednego producenta: General Motors, którego fabryka 

niemal podwoiła wynik z zeszłego roku. Natomiast u pozostałych dwóch 

producentów: Fiata i Volkswagena odnotowano spadki produkcji o ok. 

3%.

 The production of machinery and equipment in Poland in 

2015 saw a large reduction in the scale of growth, amounting to 3.4% 

as compared to 9.5% in the previous year. The best situation occurred 

in the sector of general purpose machinery production while the worst  

performers were the manufacturers of agriculture and forestry machi-

nery. The downturn, especially in the field of foreign orders, contributed 

to a reduction in the sector investments.

THE AUTOMOTIVE AND OTHER TRANSPORT INDUSTRY 

 The domestic automotive industry in 2015 was in a good shape 

due to raising demand for cars in the world (the number of new registra-

tions increased 2%), especially on the EU market being most important 

for the sector (+9% as compared to 2014). The automotive shipments of 

the industry in Poland increased 11% and export sales reached a record  

level of EUR 20.5 billion. This was due to several years long rise of the 

parts and accessories segment, and automakers increasing their reve-

nues at the same time.

 In 2015 Poland’s manufacturers produced 643 thousand car 

and truck units, which translates into first growth in six years at 11% 

as compared to 2014. Most of the production was shipped to foreign  

markets and the share of exports amounted to 97.6%. General  

Motors was the only manufacturer that contributed to increased 

production, and its plant doubled it’s output as compared to the last 

year’s figure. The remaining two large manufacturers, ergo Fiat and  

Volkswagen, reported decreases in output at approx. 3%.
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 Produkcja sprzedana pozostałego sprzętu transportowego w 

2015 r. odnotowała 18% wzrost w porównaniu z 2014 rokiem. Przyczyną 

tak dobrej dynamiki były zrealizowane pod koniec roku duże zamówienia 

w segmencie produkcji lokomotyw i taboru szynowego, chociaż dobra 

koniunktura wystąpiła też w przemyśle stoczniowym.

PRODUKCJA AGD

 Producenci AGD w Polsce od kilku lat z rzędu zwiększają 

swoją sprzedaż, umacniając się na pozycji lidera na europejskim rynku.  

Produkcja dużego sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w Polsce  

wzrosła o 7%, osiągając rekordową ilość 21,2 mln sztuk. Większość 

głównych grup asortymentowych osiągnęła wzrost, z czego najlepszą  

dynamikę odnotowano w produkcji: suszarek automatycznych, piekarni-

ków i zmywarek. Spadek natomiast już drugi rok z rzędu odnotowano w 

produkcji kuchenek.

 Producenci wprowadzają coraz bardziej zaawansowane  

technologicznie sprzęty, dlatego produkcja sprzedana całego sektora: 

artykuły gospodarstwa domowego w Polsce wzrosła jeszcze szybciej w 

ujęciu wartościowym: o ok. 12%, po stabilnym roku 2014 r. O silnej branży 

krajowej w 2015 r. świadczy również 10% wzrost sprzedaży eksportowej, 

której wartość wyniosła 4,5 mld euro.
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Źródło/ Source: GUS
Rysunek 10. Produkcja przemysłu samochodowego i pozostałego sprzętu transportowego w latach 2011-2015 (rok do roku) [%]
Figure 10. Production of automotive and other transport industry in the period 2011 to 2015 (y-o-y) [%]

 The production sold of other transport equipment in 2015 

grew 18% as compared to 2014. The causes of such good dynamics were 

large orders in the segment of locomotives and rolling stock production 

completed at the end of year, although the upturn was also reported in 

the shipbuilding industry.

PRODUCTION OF HOUSEHOLD APPLIANCES 

 For several years now the producers of household appliances 

in Poland have been increasing their sales, thus strengthening their  

leading position in the European market. Production of large equipment 

and household appliances in Poland increased 7%, reaching a record  

volume of 21.2 million units. Most of the major product groups achieved 

the growth rate with the best dynamics recorded in the production of: 

automatic dryers, ovens, and dishwashers, while cookers recorded a  

decline for the second year in a row.

 The manufacturers roll out more and more sophisticated  

appliances which is why sold production of the entire sector of household 

appliances in Poland was growing even faster in terms of value at approx. 

12% after a stable year of 2014. The strength of national industry in 2015 

is also underlined by a 10% increase in export sales, the value of which 

amounted to 4.5 billion euros.
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PRZEMYSŁ STALOWY

 Po latach wzrostu, w roku 2015 nastąpił spadek produkcji 

stali surowej i światowego zużycia stali przy dalszym utrzymywaniu 

się tendencji spadkowej cen surowców do produkcji stali (rudy żelaza,  

węgla, koksu i złomu stalowego), paliw gazowych i energii elektrycznej. 

Nadwyżka zdolności produkcyjnych w hutnictwie sięgająca na świecie 

700 mln ton stali surowej, spowolnienie chińskiej gospodarki oraz global-

ny spadek popytu na wyroby stalowe przy taniejących surowcach, gazu  

i energii  spowodowały  zmasowane działania proeksportowe produ-

centów spoza UE.

 W 2015 r. unijna produkcja stali surowej spadła o 2% a zuży-

cie jawne wyrobów stalowych wzrosło o 1,6%, głównie za sprawą 3,2% 

wzrostu udziału importu z krajów trzecich. Konkurencyjność euro-

pejskich producentów stali wobec tańszego importu spadła również z  

powodu kosztów ambitnej polityki klimatycznej kreowanej przez Komisję 

Europejską, których to kosztów kraje trzecie nie ponoszą.

 W Polsce w 2015 r.  produkcja stali surowej wzrosła o 8%, przy 

73% wykorzystaniu własnych zdolności produkcyjnych a zużycie jawne  

wyrobów stalowych osiągnęło kolejny rekordowy wynik jednak przy  

zaledwie 33% udziale dostaw krajowych. Na wzrost zużycia jawnego  

wyrobów stalowych wpłynęła również dobra sytuacja w głównych  

sektorach konsumujących stal oraz realizacja inwestycji  infrastruktural-

nych. Rok 2015 postawił przed sektorem stalowym wiele wyzwań i zagro-

żeń, które wymagają pilnych rozwiązań, szczególnie w zakresie otoczenia 

regulacyjnego w którym funkcjonujemy.

 Poważne zagrożenia, mogące wpłynąć na obniżenie  

konkurencyjności sektora stalowego w Polsce to m.in.: globalna nadpro-

dukcja stali, import tanich wyrobów z krajów trzecich co wymaga pilnej  

modernizacji instrumentów ochrony rynku (TDI), wysokie koszty polityki  

klimatycznej UE, przyznanie Chinom  statusu kraju o gospodarce rynko-

wej (MES) oraz wysokie koszty energii elektrycznej i gazu. 

PRODUKCJA

 W 2015 r. w Polsce wyprodukowano 9,2 mln ton stali surowej, 

o 8% więcej niż w 2014 r. Udział stali wytopionej w procesie zintegrowa-

nym był wyższy niż stali wytworzonej w procesie elektrycznym. W 2015 

roku wyprodukowano 5,3 mln ton stali konwertorowej (58%), i 3,9 mln 

ton stali elektrycznej (42%). Produkcja stali elektrycznej w stosunku 

do 2014 r. wzrosła o 11% a produkcja stali konwertorowej wzrosła o 5%.  

W strukturze produkcji stali, według metod jej wytwarzania od 2011 r.  

widać większy udział stali w procesie zintegrowanym (Rysunek 11). 

 W 2015 r. średnie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w 

krajowym hutnictwie było o 5 pkt. proc. wyższe niż w roku poprzed-

nim i wyniosło 73%. Zarówno instalacje do wytwarzania surówki i stali  

konwertorowej (BF+BOF) jak i proces elektryczny (EAF) w krajowych 

STEEL SECTOR 

 After years of growth, 2015 saw a decrease in crude steel 

output and in world steel consumption, with continued downward 

trend reported in prices of raw materials (iron ore, coal, coke and 

steel scrap), gaseous fuels and electricity. The excess capacity in steel 

industry across the globe reaching 700 million tons of crude steel, a  

slowdown in China’s market and a worldwide drop in demand for steel 

products, accompanied by plummeting raw materials, gas and electri-

city prices resulted in large-scale export-oriented actions being taken 

by non-EU producers.

 In 2015, EU crude steel production dropped 2% and apparent 

consumption of steel products increased 1.6%, primarily owing to a 3.2% 

rise in third-country imports. The competitiveness of European steel 

producers vis-à-vis cheaper imports decreased also due to the costs of 

the ambitious climate policy created by the European Commission – the 

costs which are not borne by third countries. 

 In 2015, crude steel production in Poland rose 8%, with the 

own capacity utilization at the level of 73%, and apparent consumption 

of steel products reached another record level. This result, however, was 

achieved with only a 33% share of domestic supplies. An increase in  

apparent consumption of steel products was also the effect of a good 

performance of main steel-consuming sectors and the implementation 

of infrastructure investments. The year of 2015 brought for the steel sector 

many challenges and threats which required urgent solutions, especially 

regarding the regulatory environment in which the steel sector operates.

 Serious threats which may lead to reduced competitiveness 

of Poland’s steel industry include, but are not limited to, global steel over-

production, import of cheap products from non-EU countries, calling for 

urgent modernization of trade defense instruments, high costs of the EU 

climate policy, granting China the market economy status (MES) and high 

costs of gas and electricity.  

 

PRODUCTION

 In 2015, Poland produced 9.2 million tons of crude steel, i.e. 

8% more than in 2014. The share of BF/BOF steel (steel from integrated  

processes) was higher than EAF steel (steel produced in electrical  

process). In 2015 5.3 million tons of BOF steel (58%), and 3.9 million  

tonnes of EAF steel (42%) were produced. The production of EAF steel 

as compared to 2014 increased 11% while BOF steel was up 5%. The steel 

production pattern by processes since 2011 has seen  a larger share of  

BF/BOF steel processes (Figure 11). 

 In 2015, the average capacity utilisation of the domestic steel 

industry was about 5 pp higher than the figure of the previous year, and 

amounted to 73%. The hot metal route (BF + BOF) as well as the EAF 

route plants of the domestic steel mills are technologically up to date  and 
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hutach są nowoczesne i w pełni spełniają wymagania BAT. Udział Polski 

w ogólnej produkcji stali w UE wyniósł 5,5% i wzrósł o 0,4 pkt procento-

wego w porównaniu do 2014 r.
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Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A.
Rysunek 11. Produkcja stali surowej wg procesów w latach 2011-2015 [mln ton]
Figure 11. Manufacture of crude steel by processes in the period 2011 to 2015 [M mt]

Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A.
Tabela 1. Produkcja surówki żelaza, stali surowej i wyrobów stalowych walcowanych na gorąco w latach 2011-2015 [mln ton]
Table 1. Manufacture of pig iron, crude steel and hot rolled products from 2011 to 2015 [M mt]

 W strukturze produkcji stali surowej wg gatunków, również 

nie nastąpiły znaczące zmiany. W ogólnej ilości wytopionej w Polsce 

stali surowej, stale niestopowe stanowiły 90,2%, stale stopowe 9,8%, 

a stale odporne na korozję 0,01%. Dane dotyczące wielkości produkcji  

głównych produktów przemysłu stalowego w Polsce, w latach 2011 – 2015  

przedstawiono w tabeli 1.

 The set-up of crude steel manufacture by steel grades saw no 

significant changes as well. In the total amount of crude steel produced in 

Poland non-alloyed steels accounted for 90.2%, alloy steels for  9.8% and 

corrosion resistant steels for 0.01%. The volumes of main steel products 

made in 2011 through 2015 are presented in Table 1.

 In 2015 the production of finished hot-rolled steel products 

amounted to 7.8 million mt, up 4.5% as against 2014.  Total hot-rolled  

products included:

• flat products accounting for 36.9% (2.9 million tonnes),

• long products accounting for 63.1% (4.9 million tonnes).

 The share of finished flat products in the total production of 

hot-rolled products remains below 40%, and, as compared to 2014, fell 

0.5 percentage points. In 2015 the category of long hot-rolled products 

was dominated by steel bars which amounted to 2.2 million mt, up 5% as 

compared to 2014. The break-down of finished long hot-rolled products 

is shown in Figure 12.

asortyment/ products 2011 2012 2013 2014 2015

surówka żelaza/ pig iron 4,0 3,9 4,0 4,6 4,8

stal surowa/ crude steel 8,8 8,4 8,0 8,6 9,2

wyroby walcowane na gorąco/ hot rolled products 7,5 7,7 7,4 7,5 7,8

 Produkcja stalowych wyrobów gotowych, walcowanych na 

gorąco w 2015 roku wyniosła 7,8 mln ton i była wyższa o 4,5% od odno-

towanej w 2014 roku. W strukturze produkcji wyrobów walcowanych na 

gorąco ogółem:

• wyroby płaskie stanowiły 36,9% (2,9 mln ton),

• wyroby długie stanowiły 63,1% (4,9 mln ton).

 Udział wyrobów gotowych płaskich w ogólnej produkcji  

wyrobów walcowanych na gorąco utrzymuje się na poziomie poniżej 40% ,  

a w stosunku do 2014 r. spadł o 0,5 punktu procentowego. W grupie  

wyrobów długich walcowanych na gorąco w 2015 r. dominowała produk-

cja prętów, która wyniosła 2,2 mln ton i była wyższa o 5% w stosunku do 

2014 r. Strukturę rodzajową produkcji gotowych wyrobów długich walco-

wanych na gorąco  przedstawiono na rysunku 12.

meet BAT (Best Available Techniques) requirements. The share of Poland 

to the total EU’s steel production amounted to 5.5%, up 0.4 pp as compa-

red to 2014.
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Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A.
Rysunek 12. Struktura asortymentowa produkcji wyrobów długich walcowanych na gorąco w latach 2011-2015 [%]
Figure 12. Breakdown of hot rolled long products in the period 2011 to 2015 [%]

Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A.
Rysunek 13. Struktura asortymentowa produkcji wyrobów płaskich walcowanych na gorąco w latach 2011-2015 [%]
Figure 13. Breakdown of hot rolled flat products in the period 2011 to 2015 [%]

 W grupie wyrobów płaskich walcowanych na gorąco  

dominowały blachy taśmowe, których produkcja wyniosła 2,2 mln ton  

i była wyższa o 6% od odnotowanej w 2014 r. Strukturę asortymentową  

produkcji wyrobów płaskich walcowanych na gorąco w Polsce, w latach 

2011 - 2015 przedstawiono na rys. 13.

 The flat hot-rolled product category was dominated by wide 

strip the production of which amounted to 2.2 million mt, up 6% as  

compared to 2014. The product range of flat hot rolled production in  

Poland in 2011 to 2015 is shown in Figure 13.
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 W grupie wyrobów płaskich zimnego przetwórstwa,  

w 2015 r. w stosunku do 2014 r., odnotowano wzrost  w produkcji blach  

i taśm zimnowalcowanych, których wyprodukowano 941 tys. ton tj. więcej 

o 7%. Blach i taśm ocynkowanych wyprodukowano 517 tys. ton  tj. mniej  

o 2%, natomiast blach i taśm z powłokami organicznymi wytworzono 

270 tys. ton czyli o 1% mniej niż przed rokiem (rysunek 14).

 In 2015 the category of cold-rolled flat products saw an incre-

ase in the production of cold rolled sheets and strips, at 941 thousand mt, 

i.e. up 7% as against 2014. The production of galvanised sheet and strip 

products amounted to 517 thousand mt, down 2%, while production of 

organic-coated sheet and strip amounted to 270 thousand mt, about 1% 

less than the year before (Figure 14).
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Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A.
Rysunek 14. Produkcja wyrobów zimnego przetwórstwa stali w latach 2011-2015 [tys. ton]
Figure 14. Breakdown of cold products from 2011 to 2015 [K mt]

* Bez kształtowników giętych na zimno zamkniętych/ without cold formed hollow sections
Źródło/ Source: CUI CIBEH S.A.
Rysunek 15. Produkcja rur stalowych i kształtowników z/g zamkniętych w latach 2011-2015 [tys. ton]
Figure 15. Manufacture of steel tubes and cold formed hollow sections in the period 2011 to 2015 [K mt]
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 Produkcja rur stalowych ogółem w Polsce łącznie z kształ-

townikami zamkniętymi, w 2015 r. wyniosła 784 tys. ton i była niższa o 

8% w stosunku do odnotowanej w 2014 roku a produkcja kształtowników 

zimnogiętych zamkniętych wyniosła 470 tys. ton  i była niższa o 7%.

 Strukturę asortymentową rur produkowanych w Polsce,  

w latach 2011-2015, z podziałem na rury ze szwem, bez szwu i kształtow-

niki gięte na zimno zamknięte, przedstawiono na rysunku 15.

 In 2015 the total production of steel pipes & tubes in Poland 

including hollow sections amounted to 784 thousand mt, down 8% as 

compared to the figure recorded in 2014, and the production of cold  

formed hollow sections amounted to 470 thousand mt, down 7%.

 The product range of pipes & tubes manufactured in Poland 

in 2011 to 2015 broken down into welded and seamless pipes & tubes and 

cold formed hollow sections is shown in Figure 15.

ZUŻYCIE REALNE I JAWNE

 Zużycie jawne wyrobów stalowych gotowych w Polsce w 2015 r. 

wyniosło 12,5 mln ton i było wyższe o 2% w stosunku do odnotowane-

go w 2014 r. Za wzrost odpowiada wysoki poziom zużycia w pierwszych 

REAL AND APPARENT CONSUMPTION 

 The apparent consumption of finished steel products in  

Poland in 2015 amounted to 12.5 million metric tonnes and was up 2% 

as compared to the figure recorded in 2014. The increase was the result 
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trzech kwartałach roku. Gdyby nie duży spadek zużycia jawnego w  

grudniu 2015 r. wzrost mógł być jeszcze większy. Największy wzrost  

zanotowano w zużyciu jawnym wyrobów płaskich (+4%), mniejszy w 

wyrobach długich (+2%), jedyny spadek zanotowano w rurach i kształ-

townikach gz zamkniętych (-7%). 

 W strukturze krajowego zużycia gotowych wyrobów  

hutniczych dominowały wyroby płaskie, stanowiły 55% całego zużycia  

jawnego. Udział wyrobów długich w zużyciu ogółem stanowił 37%, a rur 

i kształtowników giętych na zimno zamkniętych pozostałe 8%. Wielkość 

i zmiany zużycia wyrobów walcowanych gotowych w latach 2011-2015 

przedstawiono odpowiednio w tabeli 2 i na rysunku 16. 

Źródło/ Source: HIPH
Tabela 2. Zużycie jawne wyrobów stalowych gotowych w latach 2011-2015 [mln ton]
Table 2. Apparent consumption of finished steel products in the period 2011 to 2015 [M mt]

Źródło/ Source: HIPH
Rysunek 16. Zużycie realne i jawne stali w Polsce w latach 2011-2015 [mln ton]. 
Figure 16. Real and apparent consumption of finished steel products in the period 2011 to 2015 [M mt] 

asortyment/ products 2011 2012 2013 2014 2015

ogółem, w tym/ total, of which 11,0 10,4 10,4 12,3 12,5

wyroby długie/ long products 3,8 3,2 3,4 4,5 4,6

wyroby płaskie/ flat products 6,1 6,0 5,9 6,7 6,9

rury i kształtowniki gięte na zimno zamknięte/
pipes & tubes and cold formed hollow sections

1,2 1,2 1,1 1,1 1,0
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WYMIANA HANDLOWA 

 Obroty w handlu zagranicznym wyrobami stalowymi w 2015 r. 

 zwiększyły  się wg ilości o 0,2%, a wg wartości zmniejszyły się o 3% w 

porównaniu do 2014 r. Bilans wymiany handlowej z zagranicą w  2015 r., 

zarówno wg ilości jak i wg wartości był ujemny i wyniósł odpowiednio  

-4,1 mln ton i – 3,2 mld EUR Zmiany obrazujące wielkość eksportu,  

importu, saldo obrotów wyrobami stalowymi oraz udział importu  

w zużyciu jawnym w latach 2011-2015 przedstawiono na rysunku 17.  

TRADE EXCHANGE 

 The turnover in foreign trade in steel products in 2015 incre-

ased about 0.2% and in terms of value it decreased 3% as compared to 

2014. The balance of foreign trade in 2015, both in terms of quantity and 

value, was negative and amounted to -4.1 million mt, and - EUR 3.2 billion. 

Figure 17 shows changes reflecting the volume of exports and imports, 

trade balance in steel products, and the share of imports in apparent  

consumption in 2011-2015.  

of a higher level of consumption in the first three quarters of the year. 

The growth could have been even greater, but December 2015 witnes-

sed a big drop in consumption. The largest increase was recorded in the  

apparent consumption of flat products (4%), a lower one in long products 

(2%), while a 7% decrease was recorded in the consumption of pipes & 

tubes and cold formed hollow sections.

 The structure of domestic consumption of finished steel 

products was dominated by flat products which accounted for 55% of 

the total apparent consumption. The share of long products in the total 

consumption accounted for 37%, and the tubes and cold formed hollow 

sections took the remaining 8%. The size and changes in consumption of 

finished rolled products in 2011 to 2015 are shown in Table 2 and Figure 16. 
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Źródło/ Source: MF, HIPH
Rysunek 17. Eksport, import, saldo [mln ton] i udział importu w zużyciu jawnym [%] w latach 20011-2015*
Figure 17. Exports, imports, balance [M mt] and the share of imports in apparent consumption [%] in the period 2011 to 2015*

Źródło/ Source: MF
Tabela 3. Struktura asortymentowa importu i eksportu wyrobów stalowych w 2015 r. [%]
Table 3. Breakdown of exports and imports of steel products in 2015 [%]

wlewki i półwyroby/  

ingots and semi-products

wyroby długie/ 

long products

wyroby płaskie/

 flat products

rury/ 

pipes and tubes

pozostałe/ 

other

import/ imports 3 23 67 6 1

eksport/ exports 14 49 27 8 2

2011 2012 2013 2014 2015

eksport/ exports

import/ imports

saldo/ balance

udział importu w zużyciu 
jawnym/ share of imports in 
apparent consumption
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 Polski eksport wyrobów hutniczych w 2015 r. wyniósł 4,9 mln ton i 

był niższy o 2% w stosunku do odnotowanego w 2014 r. Wywóz do krajów UE 

stanowił prawie  92% polskiego eksportu ogółem i w porównaniu do poprzed-

niego roku wzrósł o 4%. Największymi odbiorcami wyrobów stalowych z Polski  

były Niemcy i Czechy (razem 60% wywozu). Eksport do krajów trzecich w 

2015 r. spadł o 16% a największymi odbiorcami polskich wyrobów była Rosja,  

Ukraina i Norwegia (udział tych trzech krajów w eksporcie poza UE wyniósł 

54%).

 Import wyrobów stalowych w 2015 r. wyniósł 9 mln ton i był 

wyższy o 1% w stosunku do odnotowanego w 2014 r. Przywóz z krajów 

UE wzrósł o 2 i podobnie jak w poprzednich latach stanowił 75% importu.  

Import z krajów trzecich w porównaniu do 2014 r. spadł o 3%, W grupie  

krajów trzecich największy wzrost importu odnotowano z Tajwanu, Wietna-

mu i Białorusi (odpowiednio o 436%,123% i 97%), a największy ilościowo 

import z Ukrainy, Rosji i Białorusi (kraje te odpowiadają za 77% importu z 

krajów trzecich) . Strukturę asortymentową importu i eksportu wyrobów 

hutniczych w 2015 r. przedstawiono w tabeli 3.

 In 2015 the exports of steel products from Poland amoun-

ted to 4.9 million mt, down 2% as compared to those recorded in 2014.  

The exports to EU countries accounted for almost 92% of total Poland’s 

exports, and, as compared to the previous year, it increased 4%. The biggest 

consumers of Polish steel products were Germany and the Czech Republic 

(60% of total exports).  The exports to third countries fell 16% in 2015, and the 

biggest buyers of Polish goods were Russia, Ukraine, and Norway (the share 

of these three countries in exports outside of the EU amounted to 54%).

 In 2015 the imports of steel products amounted to 9 million mt, 

up 1% as compared to those recorded in 2014. The imports from EU countries 

increased 2%, and, as in previous years, accounted for 75% of total imports. 

The imports from third countries fell 3% as compared to 2014. In the third 

countries category, the largest increase in imports was observed from Taiwan, 

Vietnam, and Belarus (up 436%, 123% and 97%, respectively), and the largest 

imports in terms of quantity were from Ukraine, Russia, and Belarus (the-

se countries account for 77% of total imports from third countries). Table 3  

presents product range of steel imports and exports in 2015.

 Z przedstawionych w tabeli 3 danych wynika że utrzymuje 

się duży eksport wyrobów długich. W porównaniu z 2014 r. odnotowano 

nieznaczny spadek w eksporcie wlewków i półwyrobów. W strukturze 

polskiego importu stale dominują wyroby płaskie (ich udział w 2015 r. 

wynosił 67%). W polskiej ofercie gatunkowej nadal jest mały udział stali  

stopowych a szczególnie nierdzewnych oraz niektórych asortymentów 

wyrobów stalowych (np. blach wysoko-przetworzonych). 

 The data presented in Table 3 show that exports of long  

products remained at a high level. In comparison with 2014 a slight decre-

ase in the exports of ingots and semi-products was recorded. The matrix of  

Polish imports is dominated by flat products (their share in 2015 constituted 

67%). In the Polish offer of steel grades the share of alloy steels, especially 

stainless steel grades, and some product ranges of highly processed steel 

products is still too small compared to the needs in this regard.

5,0
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• rury stalowe ze szwem, zgrzewane prądami 
   wysokiej częstotliwości (HFI, HFW)
Oferowany asortyment produkcji:
• średnice: 114,3-323,9 mm (4-12 inch)
• grubości ścianek: od 3,0 do 12,7 mm
• długość odcinka: od 6 do 18 m
  Normy wykonania: ISO 3183 - API 5L; 
  EN 10217; EN 10219; EN 10224

OFERUJE:

• stalowe obudowy górnicze
• akcesoria obudów górniczych
• obudowy tuneli drogowych
• kształtowniki konstrukcyjne
- ceowniki
- dwuteowniki

• kształtowniki zimnogięte zamknięte:
- kwadratowe: od 70x70 do 140x140 mm
- prostokątne: od 80x50 do 160x120 mm
- grubość ścianki: od 3,0 do 6,0 mm
- dlugości: od 6 do 12 m
- wykonanie wg PN-EN 10219

• cięcie wzdłużne blach w kręgach:
- grubość blachy: od 3,0 do 12,7 mm
- średnica zewnętrzna: od 800 do 2100 mm
- szerokość kręgu: od 500 do 2100 mm
- szerokość taśmy: od 100 do 2100 mm
- waga kręgu: do 36 t

Uznany producent wyrobów stalowych

HUTA ŁABĘDY S.A.
ul. Zawadzkiego 45, 44-109 Gliwice
tel. +48 32 234 72 01 fax +48 32 234 21 41
e-mail: office@hutalab.com.pl 
www.hutalab.com.pl

RURY
tel. +48 32 234 72 71 fax +48 32 234 73 00

KSZTAŁTOWNIKI ZIMNOGIĘTE
tel. +48 32 234 72 92, fax +48 32 234 73 00

PRODUKTY GÓRNICZE
tel. +48 32 234 72 91, fax +48 32 234 76 80
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 W 2015 r. przemysł stalowy w Polsce borykał się z wieloma 

problemami w zakresie ochrony środowiska spowodowanymi głównie 

koniecznością dostosowania się przedsiębiorstw do obowiązujących  

przepisów unijnych m.in. do Dyrektywy IED oraz nowego projektu  

Dyrektywy ETS. Znaczne zaostrzenie przepisów dot. ochrony środowiska 

grozi polskiemu przemysłowi stalowemu zachwianiem pozycji rynkowej 

oraz utratą rentowności. Środowisko hutnicze w Polsce zgłosiło Rządowi 

i Komisji Europejskiej listę postulatów, które pozwoliłyby zabezpieczyć 

międzynarodową konkurencyjność sektora stalowego na etapie wpro-

wadzania nowej Dyrektywy ETS. 

LISTA POSTULATÓW OBEJMUJE:

• zapewnienie 100% bezpłatnych przydziałów uprawnień do emisji

Zgodnie z przedstawioną przez Komisję Europejską propozycją dyrektywy 

zmieniającej dyrektywę o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych, od roku 2021 udział uprawnień, które mają być sprzeda-

ne na aukcji, wynosić będzie 57%. Jednak po 2020 roku ilość dostępnych 

uprawnień dla całej Unii będzie co roku malała o 48 milionów w porówna-

niu do obecnej redukcji rocznej o 38 milionów. Wydzielenie 57% uprawnień 

do sprzedaży na aukcjach wcale nie oznacza, że pozostałe 43% zostanie  

przydzielonych bezpłatnie, bowiem z tej puli wydzielone będą środki na 

wsparcie modernizacji i innowacyjności. W rezultacie takiego podejścia  

powstaje deficyt, który uniemożliwi zapewnienie odpowiedniej ochrony dla 

hutnictwa, które jest sektorem narażonym  na carbon leakage,  dlatego prze-

mysł stalowy postuluje o zapewnienie 100%-go przydziału darmowych emisji.

• redukcję wartości benchmarków o 1% rocznie

Zgodnie z projektem nowej Dyrektywy ETS wartości benchmarków dla przy-

działu bezpłatnych uprawnień będą podlegały okresowej rewizji. Regulacja ta 

ma następować poprzez obniżenie wskaźników o 1% wartości, która została 

ustalona w oparciu o dane za okres 2007–2008 w odniesieniu do każdego roku 

między 2008 a połową stosownego okresu przydziału bezpłatnych uprawnień. 

d tej zasady możliwe jest zastosowanie odstępstwa na poziomie 1,5% lub 0,5%.  

Takie rozwiązanie prowadzi do redukcji przydziałów bezpłatnych upraw-

nień hutnictwa bez możliwości ograniczenia emisji. W chwili obecnej nie ma  

technologicznych przesłanek dla osiągnięcia tak wysokiej dynamiki dekarbo-

nizacji procesów hutniczych. Historyczne osiągnięcia  branży, które stanowią  

podstawę do wprowadzenia takiego współczynnika, nie odzwierciedlają fak-

tycznej zdolności branży do zmniejszenia swojej emisyjności w kolejnych latach. 

• zastosowanie dynamicznej metody alokacji uprawnień 

W bieżącym okresie rozliczeniowym przydziały uprawnień  określane 

są w oparciu o tzw. historyczny poziom działalności, którego okresem  

referencyjnym są lata 2005-2008 lub 2009-2010, w zależności od tego, 

które wielkości są wyższe. W ocenie branży takie rozwiązanie powodu-

je, że wielkości dostępnych przydziałów nie odzwierciedlają bieżącej 

sytuacji rynkowej w przemyśle oraz są wysoce nieelastyczne w obliczu 

 In 2015, the steel industry in Poland was coping with many 

environmental problems, mainly due to the need of steel enterprises 

to adapt their businesses to current EU regulations including, but not  

limited to, the IED and the new ETS Directive. A significant tightening of 

environmental regulations poses a threat that the Polish steel industry’s 

market position may be undermined, with the profitability lost. The steel 

community of Poland submitted to the Government and the Europe-

an Commission a list of demands that would protect the international  

competitiveness of the steel sector as the new ETS Directive would be 

made effective. 

THE LIST OF DEMANDS INCLUDES:

• provision of 100% of free emission allowances

According to the European Commission’s proposal for a directive amending 

the Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme Directive, the share of allo-

wances to be auctioned will, as from 2021, amount to 57%. However, after 

2020 the number of allowances available for the entire Union will be annually 

decreased by 48 million as compared to the current annual reduction of 38 

million. The allocated 57% of allowances for auctioning does not mean at all 

that the remaining 43% will be allocated for free as the same pool will have 

funds earmarked for the support of modernisation and innovation efforts.  

As a result of such approach, a deficit will arise that will prevent the provi-

sion of adequate protection for the steel industry which is one exposed to  

carbon leakage. This is why the steel industry demands that 100% free  

emission allowances are granted thereto.

• reduction of benchmarks by 1% annually

According to the draft of the new ETS Directive the benchmarks for free  

allocation will be subject to a periodic review. This regulation shall be by lowe-

ring BM values by 1% as established based on data for 2007 to 2008 in respect 

of each year between 2008 and half of the relevant period of free allocations.  

A derogation from this principle is possible at 1.5% or 0.5%.

Such approach leads to reduced free allocations for the steel metallurgy witho-

ut the possibility of reducing emissions. At the moment there are no technical 

prerequisites for achieving such a high growth rate of steel process decarboni-

sation. Historically achieved values of the industry which are the basis for the 

introduction of such a reduction factor do not reflect the actual ability of the 

sector to reduce their emission in the coming years.

• application  of a dynamic allocation method

In the current allocation period the allowances are determined on the 

basis of the so-called historical activity level, with the reference period 

being the years 2005-2008 or 2009-2010 whichever figures are higher. 

The steel industry believes that such an approach means that the size 

of available allocations do not reflect the current market situation in the 

industry and are highly inflexible in the face of changing economic and 
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market conditions. The solution to this problem might be by applying 

a more actualised and dynamic allocation method for greenhouse gas 

emissions. Under the method, the free allocations would be calculated 

based on the latest available data on production levels rather than on hi-

storical data as is the case now.

• adapting benchmarks to actual process conditions

Some of the emission rates referred to in the benchmark decision have 

been established at levels that do not reflect the actual technological 

conditions and, therefore, require revision before the next EU ETS period.

•  carbon leakage sector tiering

The industry supports the differentiation formula for the allocation of 

free allowances between sectors subject to carbon leakage according 

to the degree of exposure of a given industry to the CL risk (i.e. tiering). 

As a result of decreasing total number of emission allowances and free 

allocations in the fourth period of the EU ETS, a varied level of allocations 

for different sectors may lead to an effective distribution of allowances to 

these sectors where they are indeed necessary. It would be appropriate 

also to review the list of sectors exposed to carbon leakage.

ENVIRONMNETAL SECTORAL DATA OF POLAND’ 
STEEL

GAS AND PARTICULATE EMISSIONS

 In 2015, the total gaseous emissions by the domestic steel 

industry included CO2 emissions (97.7%) as the largest contributor.  

The emissions of other gases: NO2, SO2, CO totalled about 2.3% (Figure 21).  

In 2015, CO2 emissions of Polish steel plants amounted to about 7 million 

mt - 18% less than in 2014. In terms of processes: the BOF (Basic Oxygen 

Furnace) route emissions amounted to about 6 million mt (down 21%), 

and the electric arc furnace (EAF) emissions were 0.6 million tonnes  

(up 2%). Average CO2 emissions per metric tonne of crude steel in Poland 

amounted to 0.77 mt, down 0.24 mt relative to 2014.*/  

zmiennych warunków gospodarczych i koniunktury. Rozwiązaniem tego 

problemu może być zastosowanie bardziej urealnionej i dynamicznej 

metody alokacji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z tą 

metodą, przydział bezpłatnych uprawnień byłby obliczany w oparciu o 

jak najnowsze, dostępne dane w zakresie poziomów produkcji, a nie dane 

historyczne jak do tej pory.

• dostosowanie benchmarków do rzeczywistych uwarunkowań 

technologicznych

Niektóre spośród określonych w decyzji benchmarkowej wskaźników 

emisyjności ustalone zostały na poziomach nieodzwierciedlających  

rzeczywistych uwarunkowań technologicznych, w związku z czym  

wymagają one rewizji przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczenio-

wego EU ETS.

•  podział listy sektorów narażonych na ucieczkę emisji w zależności 

od stopnia wrażliwości (tzw. tiering)

Branża popiera zróżnicowanie formuły przydziału darmowych  

uprawnień pomiędzy sektorami carbon leakage zgodnie ze stopniem 

narażenia danej branży na ryzyko ucieczki emisji (tzw. tiering). W związ-

ku z malejącą ogólną liczbą uprawnień do emisji oraz darmowym przy-

działem w IV okresie EU ETS, zróżnicowany poziom alokacji dla różnych  

sektorów może prowadzić do skutecznej dystrybucji uprawnień do 

tych sektorów, w których rzeczywiście są one niezbędne. Zasadne byłoby  

również dokonanie przeglądu listy sektorów narażonych na ucieczkę emisji.

DANE SEKTOROWE Z ZAKRESU OCHRONY 
ŚRODOWISKA W POLSCE

EMISJE GAZÓW I PYŁÓW W PRZEMYŚLE STALOWYM

 W 2015 r. w strukturze zanieczyszczeń gazowych emitowa-

nych w krajowym przemyśle stalowym, największy udział stanowiła 

emisja CO2 (97,7%). Emisje pozostałych gazów: NO2, SO2, CO wyniosły 

łącznie około 2,3% (rysunek 21). W 2015 r. emisje CO2 w polskich hutach 

wyniosły około 7 mln ton – o 18% mniej niż w roku 2014. W podziale na 

procesy:  w procesie konwertorowym (BOF) emisja wyniosła około 6 mln 

ton ( spadek o 21%), a w procesie elektrycznym (EAF) 0,6 mln ton (wzrost  

o 2%). Średnia emisja CO2 na tonę stali surowej w Polsce wyniosła  

0,77 ton  i spadła o 0,24 ton względem 2014 r.*/  
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Źródło/ Source: HIPH
Rysunek 18. Emisja SO2, NO2 i CO [kg] i CO2 [tony] na tonę stali surowej w latach 2011-2015
Figure 18. Emissions of SO2, NO2 and CO [kgs] i CO2 [mt] per metric ton of crude steel in 2011 to 2015

Źródło/ Source: HIPH
Rysunek 19. Emisja pyłów w latach 2011-2015 [kg/ tonę stali surowej]
Figure 19. Dust emissions in the steel industry from 2011 to 2015 [kgs/mt crude steel]
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*) Spadek emisji CO2 był głównie spowodowany 
wydzieleniem zorganizowanej części przedsiębior-
stwa i utworzeniem nowego podmiotu gospodar-
czego, który przejął od huty proporcjonalną część 
uprawnień do emisji. 
 *)  The decrease in CO2 emissions was mainly due 
to the hive-off of an organised part of the enterpri-
se and establishment a new business entity which 
took over the relevant proportion of the emission 
allowances from the mill.

 W 2015 r. średni wskaźnik emisji pyłów dla stalowni elektrycz-

nych i konwertorowych wyniósł 0,46 kg/tonę stali surowej (rysunek 19). 

Ilość pyłów wyemitowanych do powietrza w krajowym hutnictwie stalo-

wym spadła o 8%.

 In 2015, the average rate of dust emission for EAF and BOF 

plants was 0.46 kgs/mt of crude steel (Figure 19). The amount of dust 

emitted into air decreased 8%in the domestic steel industry.

 W 2015 r. ilość zanieczyszczeń pyłowych zatrzymanych  

w urządzeniach oczyszczających wyniosła 302 tys. ton. 

 Wielkości zanieczyszczeń pyłowych, zatrzymanych w  

urządzeniach oczyszczających w kg/ tonę stali w latach 2011-2015, 

przedstawiono na rysunku 20. 

 In 2015, the amount of dust pollution captured in dedusting 

devices was 302 kt.

 The volumes of particulate matter captured in dedusting  

devices in kgs/mt of steel in 2011 to 2015 is shown in Figure 20.

CO
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GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

 W 2015 r. w sektorze stalowym zwiększyło się zużycie wody  

o 3% a jej straty o 16%.  Ilość ścieków odprowadzonych do kanalizacji 

zwiększyła się o 8%, a ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych do 

wód lub do ziemi zwiększyła  się o 18% (rysunek 21 i 22). 

WASTEWATER MANAGEMENT

 In 2015, the steel sector increased its water consumption by 

3%, with water losses at 16%. The amount of sewage discharged into the 

sewage system increased 8% while the amount of effluent discharged 

into water bodies or soil increased 18% (Figure 21 and 22). 

Źródło/ Source: HIPH
Rysunek 20. Ilość pyłów zatrzymanych w procesie produkcji stali w latach 2011-2015 [tys. ton] 
Figure 20 Dust emissions from 2011 to 2015 [k mt] 
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Źródło/ Source: HIPH
Rysunek 21. Zużycie wody w przemyśle stalowym w latach 2011-2015 [tys. m3]
Figure 21. Water consumption in the steel industry from 2011 to 2015 [th. cubic m] 
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Źródło/ Source: HIPH
Rysunek 22. Gospodarka ściekami w przemyśle stalowym w latach 2011-2015 [tys. m3]
Figure 22. Wastewater management in the steel industry from 2011 to 2015 [th. cubic m]

[tys. ton/ k mt]

Zużycie wody do produkcji/
water use for production

Straty wody/ 
water losses

2011 2012 2013 2014 2015

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

[tys. m3/ th. cu. m]



OCHRONA ŚRODOWISKA    ECOLOGY

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Polish Steel Association30

ODPADY

 W 2015 r. w strukturze odpadów hutniczych największy 

udział stanowił żużel stalowniczy i wielkopiecowy ok. 67,9 %, złom ok. 

3,4%, zgorzelina walcownicza około 3,1%, szlamy ok.  4,4% oraz zużyte  

materiały ogniotrwałe ok. 2,8% a  pozostałe odpady stanowiły 18% 

(rysunek 23). 

SOLID WASTE

 In 2015, the total metallurgical waste included BOF and BF  

slags at approx. 67.9% as the largest waste arising contributor, with  

metals scrap at approx. 3.4%, mill scale at about 3.1%, sludges and slurries 

at approx. 4.4% and waste refractories at approx. 2,8% while remaining 

waste accounted for 18% (Figure 23). 
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złom/ steel scrap zgary/ melting loss

Materiały ogniotrwałe
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Odpady niebezpieczne/ 
hazardous waste

Źródło/ Source: HIPH
Rysunek 23. Struktura odpadów w sektorze hutnictwa żelaza i stali w 2015 r.
Figure 23. Waste products in the iron and steel sector in 2015

Źródło/ Source: HIPH
Tabela 4. Gospodarka odpadami w zakładach sektora stalowego w latach 2011-2015 [tys. ton]
Table 4.  The waste management in steel factories in 2011 through 2015

 W 2015 r. ilość odpadów w hutnictwie żelaza i stali wzrosła  

o 4%. Powstające odpady są w 66% poddawane procesom odzysku. 

Gospodarkę odpadami w zakładach przemysłowych przedstawiono  

w tabeli 4.

 In 2015, the total amount of waste arisen in the iron and steel 

increased 4%. The waste arisen is subject to recovery to 66%. The indu-

strial waste management is shown in Table 4.

wyszczególnienie/ specification
tys. t / k mt 

2011 2012 2013 2014 2015

Odpady ogółem w tym:/ Total waste including: 4 458 4 794 4 097 5 015 5 198

   - poddane odzyskowi/ recycled 4 269 4 351 3 837 4 713 4 983

   - unieszkodliwione/ disposed of 128 245 165 172 80

   - magazynowane czasowo/ temporarily stored 61 198 92 130 68

Odpady dotychczas składowane/ Waste landfilled so far 36 068 39 452 39 771 38 304 38 561
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SYTUACJA NA RYNKU KOKSU

 Największym rynkiem, a jednocześnie przodującym w skali 

globalnej producentem i importerem koksu są Chiny, które po zniesieniu 

ceł i licencji eksportowych i w sytuacji osłabienia popytu wewnętrznego 

wyeksportowały w 2015 roku 9,85 mln ton, czyli o blisko 16% więcej niż  

w 2014 roku. 

 Polska straciła w 2014 roku pozycję światowego lidera w  

eksporcie koksu na rzecz Chin. Eksport koksu z Polski wyniósł w 2015 

roku 6,5 mln ton. Przy produkcji na poziomie 9,6 mln ton oznacza to, że 

Polska eksportuje ponad 65% produkowanego koksu.

 Europa jest nadal największym odbiorcą eksportowanego  

z Polski koksu (ok. 75%). 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 2015 roku Polskie koksownictwo dysponowało w ramach 7 

koksowni 24 bateriami koksowniczymi o łącznej mocy produkcyjnej ok. 

10,1 mln ton. [tabela 5]

COKE MARKET

 China is the largest market for, and the leading global  

manufacturer and importer of, coke. After the abolition of customs duties 

and export licenses, China exported 9.85 million metric tons, or nearly 

16% more than in 2014, of coke in 2015 and this amongst weakening do-

mestic demand.

 Poland lost the top world leader position as the coke expor-

ter  to China in 2014. Coke exports from Poland in 2015 amounted to  

6.5 million tons. With the production output at 9.6 million tonnes, this 

means that Poland exports more than 65% of the coke manufactured.

 Europe is still the largest customer for Polish coke (approx. 

75%). In the future, Polish coke industry is set to continue to play a signi-

ficant role in the coke production in the region, being the main resource 

base for the European steel industry as well as a supplier of foundry coke 

to European Union markets.

ORGANISATION AND OWNERSHIP 

 In 2015, Poland’s coke making operated 24 coke oven batte-

ries within 7 coke plants of total production capacity at ca. 10.1 million mt.  

[Table 5].

Koksownia

Coke plant

Liczba baterii

Current number of 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:

 Remaining independent coke makers:
3 0,8

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

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

 Razem / Total 24 10,1

Źródło / Source: Polski Koks S.A.
Tabela 5 Zdolności produkcyjne polskich koksowni w 2015 r. [mln ton]
Table 5. Polish coke capacity in 2015 [M mt]

 Koksownie Grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, posiadają 

łączną zdolność produkcyjną 4,5 mln ton koksu rocznie i stanowią 45% 

polskiego potencjału produkcyjnego. 

 Grupa ArcelorMittal dysponuje mocami produkcyjnymi  

w wielkości ok. 4,8 mln ton koksu rocznie (47%), a pozostałe dwie  

koksownie niezależne posiadają zdolności produkcyjne na poziomie 0,8 

mln ton /rok, co stanowi 8% krajowych mocy produkcyjnych.

 Coke plants owned by Jastrzębska Spółka Węglowa Group 

boast a total production capacity of 4.5 million mt of coke per year and 

account for 45% of Polish coke making potential.

 ArcelorMittal Group operates coke making capacities in the 

range of approx. 4.8 million mt of coke per year (47%) while the other 

two independent coking plants are of a production capacity at 0.8 million 

mt/year, thus representing 8% of Poland’s total coke making capacities.
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PRODUKCJA I SPRZEDAŻ KOKSU

 W 2015 r. w Polsce wyprodukowano 9,6 mln ton koksu, o 2% 

więcej w porównaniu z 2014 rokiem. Wykorzystanie zdolności produkcyj-

nych w krajowym koksownictwie wyniosło więc ok. 95%. 

Źródło/Source: GUS, MF, opracowanie HIPH
Rysunek 25. Wielkość produkcji i eksportu koksu w Polsce w latach 2011-2015 [mln ton]
Figure 25. Coke output and exports in Poland from 2011 to 2015 [M mt]

COKE OUTPUT AND SALES

 2015 saw Poland producing 9.6 million mt coke, up 2% as  

against 2014. The domestic coke capacity utilisation rate stood at some 

95%. 

Źródło /Source: GUS, www.jsw.pl., HIPH
Rysunek 24. Produkcja w polskich koksowniach w latach 2011-2015 [mln ton]
Figure 24. Coke production in Poland from 2011 to 2015 [M mt, %]
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 W 2015 r. wielkość eksportu była podobna jak w 2014 roku  

i wyniosła 6,46 mln ton. Udział eksportu w łącznej produkcji koksu  

wyniósł 67%. Na rynek krajowy w 2015 r. sprzedano 3,1 mln ton koksu.

 Polska eksportowała w 2015 roku koks głównie do krajów 

UE – około 74,6%, najwięcej do Niemiec, Rumunii, Austrii, Włoch i Czech.  

Natomiast eksport do krajów trzecich wyniósł ok. 25,4% głównie na 

Ukrainę, Indie oraz Norwegię. 

 In 2015, the export volume was similar to that in 2014 and 

amounted to 6.46 million tonnes. The share of exports to total coke  

production amounted to 67%. For the domestic market 3.1 million tonnes 

of coke were sold in 2015.

 Poland exported coke in 2015 mainly to EU countries – 

some 74.6%, mostly to Austria, the Czech Republic, Germany, Italy and  

Romania. In contrast, the only significant coke exports to third countries 

in 2015 were ca. 25.4%, mainly to India, Norway and Ukraine
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INWESTYCJE
 

 W 2015 r. krajowe koksownie realizowały następujące projekty 

inwestycyjne: 

 Modernizacja benzolowni wraz z obiektami towarzy-

szącymi węglopochodnych w Koksowni Radlin - obejmuje m.in.  

przebudowę instalacji odzysku benzolu z gazu koksowniczego, co umoż-

liwi zwiększenie produkcji benzolu oraz budowę dodatkowych aparatów 

i instalacji (chłodnica wstępna, chłodnie wentylatorowe, chłodnice wód  

procesowych, instalacja rozdziału kondensatów wodno-smołowych,  

instalacja filtracji wody pogazowej, stacja azotu ciekłego). Dodatkowo  

zostanie także zmodernizowana infrastruktura Koksowni Radlin  

dotycząca zasilania w energię elektryczną, sieci wody przemysłowej  

i pitnej, kanalizacji, dróg i dojazdów, systemu sterowania  

i wizualizacji węglopochodnych. Inwestycja zostanie zakończona 

w 2017 r.

 Budowa baterii koksowniczej nr 6 w Wałbrzyskich  

Zakładach Koksowniczych „Victoria”- Zakres przedsięwzięcia obej-

muje  opracowanie dokumentacji wykonawczej, budowę, przebudowę 

i uruchomienie  niezbędnych obiektów i instalacji oraz rozbiórkę zbęd-

nych obiektów i uzbrojenia terenu. Realizowana bateria koksownicza  

o zdolności produkcyjnej 106,76 tys. ton koksu /rok  jest jednogrzew-

na, z dolnym doprowadzeniem gazu koksowniczego,  przystosowa-

na do załadunku komór wsadem ubijanym, obsługiwana przez jeden  

komplet zautomatyzowanych maszyn piecowych. Ponadto bateria  

zostanie wyposażona w instalację tzw. recyrkulacji zewnętrznej tj. doda-

wania spalin do gazu opałowego celu zmniejszenia jego wartości opałowej.  

Spowoduje to obniżenie temperatury jądra płomienia oraz jego  

wydłużenie, czego skutkiem będzie równomierny rozkład temperatury na  

wysokości w kanale grzewczym i zmniejszenie zawartości NOx w  

spalinach. Dodatkowo dodanie gorących spalin spowoduje podwyższenie 

temp. gazu opałowego i zapobiegnie krystalizacji naftalenu.    Bateria będzie 

produkowała najwyższej jakości koks odlewniczy. Przewidywany termin  

zakończenia realizacji budowy i przekazania baterii do eksploatacji – 2018r.

 Modernizacja linii oczyszczania gazu koksowniczego  

w Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach – do połowy 2015 

r. wykonano ponad 60 proc. prac przy modernizacji linii oczyszczania  

gazu koksowniczego w Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach. 

Warta ponad 205 mln zł inwestycja ma poprawić warunki pracy  

i znacznie zredukować emisję zanieczyszczeń do środowiska. Inwestycja 

ma na celu zmianę metody utylizacji głównych zanieczyszczeń, które 

wychwytywane są z gazu – przede wszystkim siarkowodoru i amoniaku. 

Inwestycja ma służyć spełnieniu przez koksownię wymagań BAT  

(tzw. Najlepszych Dostępnych Technik) w zakresie dopuszczalnych pozio-

mów emisji środowiskowych obowiązujących od 2018 roku, ale też popra-

wieniu warunków pracy w zakładzie oraz zniwelowaniu oddziaływania  

koksowni na otoczenie. 

INVESTMENTS PROJECTS
 

 W 2015 r. krajowe koksownie realizowały następujące projekty 

inwestycyjne: 

 Modernization of the benzole unit with accompanying 

coke by-products facilities at Radlin - The modernisation of the  

benzole unit and accompanying coke by-products facilities at the Radlin 

Coke Plant consists in, but is not limited to, the rebuild of a coke oven 

gas benzene recovery system which will allow increasing the production 

of benzene and the construction and installation of additional equip-

ment  (pre-cooler, cooling towers, process water coolers, water and tar  

condensate separation unit, after-gas water filtration station, liquid  

nitrogen unit). In addition, the infrastructure of Radlin Coke Plant will also 

be modernised in terms of power, industrial and drinking water supply  

networks, sewerage, roads and access routes, by-products control and  

visualisation system.

  The coke oven battery no 6 construction project at Wał-

brzyskie Zakłady Koksownicze Victoria  – The scope of the project  

includes the development of design documentation, construction, re-

construction and commissioning of necessary facilities and installations 

and the demolition of redundant buildings, and site development. The 

coke battery project with a capacity of 106.76 kT of coke/year is a single- 

heat battery, with bottom coke oven gas feed, adapted for stamping coke 

ovens, supported by one set of automated oven machines. In addition, 

the battery will be equipped with an external recirculation, i.e. exhaust 

gas will be added to fuel gas to reduce its calorific value. This will reduce 

the temperature of, and elongate the flame core which will result in a  

uniform temperature distribution over the height of the heat channel 

and in reduced NOx contents in exhaust gases. Additionally, the addition 

of hot exhaust gases will raise the temperature of the fuel gas and will 

prevent crystallization of naphthalene. The battery will produce the  

supreme quality foundry coke. The expected date of the project  

completion and  putting into operation is 2018.

 

 The modernisation of the coke oven gas treatment  

facility at Zdzieszowice Coke Plant  – until mid-2015, more than 60  

percent of  work were completed on the modernisation of the coke oven 

gas treatment at the Zdzieszowice Coke Plant. Worth more than PLN 

205 million, the investment project is to improve working conditions and  

significantly reduce emissions into the environment. The project aims to 

change the method of how main pollutants that are captured from the 

gas - primarily hydrogen sulfide and ammonia – should be disposed of.  

The investment is designed to meet the BAT requirements for coking  

processes (Best Available Techniques) in terms of permissible environ-

mental emission limits applicable from 2018, but also to improve working 

conditions at the plant and to minimise the environmental footprint of 

the site.
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SYTUACJA NA RYNKU
 

 Przemysł materiałów ogniotrwałych dostarcza swoje produk-

ty dla wielu gałęzi przemysłu, dlatego sytuacja użytkowników odgrywa 

istotną rolę w kształtowaniu się zapotrzebowania na wyroby z materia-

łów ogniotrwałych. Głównym konsumentem materiałów ogniotrwałych 

wytwarzanych w Polsce jest hutnictwo żelaza i stali. W 2015 r. blisko 

62% (rys. 26) produkcji krajowej trafiło do odbiorców reprezentujących  

przemysł stalowy w kraju i za granicą, toteż największy wpływ na wielkość 

produkcji i kondycję finansową producentów materiałów ogniotrwałych 

miała sytuacja w tym sektorze. 

 Rosnące wymagania i potrzeby użytkowników oraz silna 

konkurencja wymuszają dążenie do wydłużenia trwałości oferowa-

nych produktów poprzez wprowadzenie na rynek nowych, ulepszonych  

produktów. Stosowanie wyrobów zapewniających dłuższy czas eksplo-

atacji oznacza jednak spadek popytu.

 Zmiana koniunktury szczególnie wyraźnie odbija się na  

zglobalizowanym rynku. Dynamiczny rozwój gospodarki chińskiej  

wpłynął w ostatnich latach na rozwój przemysłu materiałów ogniotrwa-

łych w tym kraju. Produkcja materiałów ogniotrwałych w Chinach  

przekracza 50% produkcji światowej. Potrzeby własne i polityka  

ograniczenia eksportu surowców ogniotrwałych, których największą 

bazą są właśnie Chiny, wpłynęły na wzrost cen. Obserwowane ostatnio 

spowolnienie gospodarki tego kraju wpłynęło na wzrost zainteresowania 

chińskich producentów eksportem produktów.

 W tej złożonej sytuacji przemysł materiałów ogniotrwałych w 

Polsce skutecznie konkuruje z innymi producentami, zarówno na rynku 

krajowym jak i na rynkach zagranicznych. Jest przemysłem nowocze-

snym technologicznie opierającym się na własnych centrach badaw-

czo-rozwojowych (rozwijanych szczególnie w dużych firmach) oraz na 

współpracy z najlepszymi ośrodkami badawczymi.

 Wielkość produkcji materiałów ogniotrwałych w Polsce 

w ostatnich latach jest w miarę stabilna przy eksporcie na poziomie  

przekraczającym 60%. Bilans handlu zagranicznego jest dodatni zarówno  

ilościowo jak i wartościowo, co świadczy o wysokiej jakości produkowa-

nych materiałów.

REFRACTORY MARKET 
 

 The refractory industry supplies refractory products to many 

various industries and, therefore, the condition of the users plays an  

important role in determining the demand for products made of refrac-

tory materials. The main consumers of refractory materials produced in 

Poland are in the iron and steel sector. In 2015, nearly 62% (Fig. 26) of 

the domestic production were shipped to customers representing the 

steel industry home and abroad, so the biggest impact on the volume of  

production and financial condition of the manufacturers of refractory 

materials was determined by this sector performance.

 The growing requirements and needs of the final users 

plus the strong competition make the industry improve the  

durability of their products through the introduction of new and  

better products. The use of longer-life products is, however, connec-

ted to a drop in demand.

 Changing economic conditions is particularly clearly  

reflected in a globalised market. The rapid growth of the Chinese econo-

my in recent years has affected the development of refractory industry 

in China. The production of refractory materials in China exceeds 50% of 

the world production. The internal needs and export policy restrictions 

for raw materials needed for refractory manufacturing where China  

represents the biggest materials base contributed to the rise in prices. 

The recent slowdown in China’s economy boosted the interests of Chine-

se manufacturers in exporting products.

 In this complex situation, the refractory industry in Poland 

successfully competes with other manufacturers, both domestically 

and in foreign markets. It is a technologically advanced industry which 

is based on its own research and development centres (developed 

especially by large companies) and on collaborations with leading  

research centers.

 The size of the refractory production in Poland has in recent 

years been relatively stable, with exports at a level exceeding 60%.  

The foreign trade balance is positive, both quantitatively and in terms of 

value, which proves the high quality of produced materials.
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ORGANIZACJA I STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA

 Rok 2015 nie przyniósł żadnych zmian organizacyjnych w 

przemyśle materiałów ogniotrwałych w Polsce. Tworzą go cztery duże 

zakłady, z których dwa: Vesuvius Poland Materiały Ogniotrwałe Sp. z o.o. 

w Skawinie oraz Arcelor Mittal Refractories Sp. z o.o. w Krakowie, należą 

do koncernów międzynarodowych. Pozostałe dwa to: Zakłady Magne-

zytowe Ropczyce SA (spółka giełdowa z kapitałem krajowym) i Polska  

Ceramika Ogniotrwała Żarów SA (z niewielkim kapitałem zagranicznym). 

Pozostałe mniejsze zakłady z kapitałem  krajowym 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 2015 r. była na tym samym poziomie co w roku poprzed-

nim. Pod względem tonażowym produkcja wynosiła blisko 314 tys. ton  

tj. była o 2% większa niż w roku 2014. Produkcja materiałów formowa-

nych była o ok. 1,6 % większa, a produkcja materiałów nieformowanych 

o ok. 2,6% większa. 

ORGANISATION AND OWNERSHIP

 2015 saw no major organisational changes in the refractory  

industry in Poland. It consists of four large companies of which two belong 

to multinational groups and are: Vesuvius Poland Materiały Ogniotrwałe  

Sp. z o.o. based at Skawina and ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.  

based in Krakow. The other two are Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA  

(a listed company with domestic capital) and Polska Ceramika Ogniotrwała  

Żarów SA (with some foreign capital). The remaining smaller plants ba-

sed 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

MANUFACTURING AND TRADE
 

 The value of sales of refractory materials produced in Poland 

in 2015 remained at the same level as in the previous year. In terms of 

tonnage, the output amounted to nearly 314,000 mt, up 2% as against 

2014. The output of formed or shaped products was higher by nearly 1.6% 

and that of unformed materials by nearly 2.6 %. 
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Rysunek 26. Struktura zużycia materiałów ogniotrwałych wyprodukowanych w Polsce w 2015 roku wg sektorów, [%].
Figure 26. Refractory production consumption profile of  refractory products made in Poland in 2015, [%].



PRZEMYSŁ MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH    REFRACTORY INDUSTRY

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Polish Steel Association40

Rodzaj materiału/
Refractory product

Produkcja [tys. ton]/
Output [k mt]

Udział [%]/
Percentage [%]

Materiały formowane/

shaped material

krzemionkowe/silica 0,7 0,2
szamotowe/fire-clay 49 15,7
wysokoglinowe/high-alumina 52 16,6
zasadowe/basic 108 34,4
izolacyjne/insulation 3,5 1,1
specjalne/specialty 6,3 2,0

Materiały nieformowane/unshaped material 94,4 30,0
Razem/total 313,9 100

źródło/source: Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych
Tabela 6 Struktura produkcji materiałów ogniotrwałych w Polsce w 2015 [tys. t, %]
Table 6 Refractory output breakdown in Poland in 2015 [k mt, %]

źródło/source: Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych (Refractory Makers Association of Poland)
Rysunek 27 Struktura produkcji materiałów ogniotrwałych w Polsce w latach 2011-2015 [tys. t]
Figure 27 Refractory output breakdown in Poland from 2011-2015 [k mt].

źródło/source: Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych
Rysunek 28 Produkcja, eksport, import i krajowe zużycie w latach 2011-2015 [tys. t].
Figure 28 Refractory output, imports, exports and domestic consumption during 2011-2015 [k mt].
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 Eksport materiałów ogniotrwałych wyniósł blisko 190 tys. ton co 

stanowi ponad 60% produkcji, natomiast import 108 tys. t. Bilans handlu 

zagranicznego był dodatni zarówno ilościowo jak i wartościowo. Zapotrze-

bowanie krajowe wzrosło o 4,6% w porównaniu z rokiem poprzednim.

 

 Exports of refractory materials were nearly 190 kt, which,  

representing about 6 % of the total output, while imports amounted to 

108 kt. The balance of foreign trade in terms of both tonnage and value 

was positive.
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INNOSTAL 

 

 Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa jako przedstawiciel 

sektora stalowego we współpracy z hutami, uczelniami i ośrodkami  

naukowo-badawczymi przygotowała studium wykonalności i podpisa-

ła umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) o wdroże-

nie programu sektorowego INNOSTAL. Pozwoli on na dofinansowanie 

prac badawczo-rozwojowych firm hutniczych i umożliwi dalszy rozwój  

sektora.

 Program Sektorowy INNOSTAL formułuje strategiczne  

kierunki badań naukowych i prac rozwojowych dla polskiego sektora  

stalowego. Kierunki te są podstawą do opracowywania sześciu  

strategicznych obszarów problemowych wynikających bezpośrednio  

z Krajowego Programu Badań, Krajowych Inteligentnych Specjalizacji  

oraz zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych  

obecnie w Europie i na świecie. Obszarami tymi są:

1. Nowe i ulepszone wyroby stalowe oraz technologie ich wytwarzania,

2. Nowe i ulepszone materiały wsadowe i stopy do produkcji hutniczej, 

3. Odzysk i recykling surowców z odpadów metalurgicznych i złomu,

4. Optymalizacja zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów 

oraz narzędzi i osprzętu hutniczego,

5. Innowacyjne systemy i technologie zmniejszające szkodliwe emisje 

do środowiska,

6. Innowacyjne rozwiązania unowocześniające i wspierające hutnicze 

procesy technologiczne. 

 Celem Programu INNOSTAL jest wspieranie polskiego  

przemysłu stalowego w zakresie produkcji innowacyjnych wyrobów 

wysokiej jakości dostosowanych do zapotrzebowania rynku w Polsce  

i zagranicą.

 W 2006 r. polski sektor stalowy zakończył proces restruktu-

ryzacji, w wyniku którego dokonano likwidacji przestarzałych i nieefek-

tywnych zdolności produkcyjnych oraz nieekologicznych procesów 

wytwórczych. Sektor nadal zmaga się jednak z istotnymi problemami 

obejmującymi m.in.: 

• dużą konkurencję za strony państw wysoko uprzemysłowionych 

oraz krajów stosujących ceny dumpingowe (Chiny, Rosja i Białoruś);

• brak środków na realizację działań innowacyjnych oraz rozwój  

produktów i wyrobów spełniających oczekiwania rynku; 

• niezadowalający poziom udziału odzyskiwanych surowców, proce-

sów zagospodarowywania odpadów, oraz produkcji energii i ciepła;

• wysoki udział emisji CO2,SO2 i CO  do środowiska;

• brak dostępu do pomocy regionalnej.

 Aby możliwe było zapewnienie polskiemu sektorowi realnych 

możliwości konkurowania z przemysłem z krajów o wyższym pozio-

mie innowacyjności (np. Niemcy) lub z państwami o znacząco niższych 

kosztach pracy i znacznie mniejszych obwarowaniach prawnych (np. 

INNOSTAL 

 

 Polish Steel Association, acting as the representative of the 

steel sector, did, in cooperation with steelworks, universities and R&D 

centres, elaborate a feasibility study and signed an agreement with the 

National Centre for Research and Development (NCBR) for the imple-

mentation of the sectoral program INNOSTAL. In scope of the program, 

R&D projects of steel companies will be subsidised and the sector will 

have the chance to further develop.

 The Sectoral Program INNOSTAL formulates strategic direc-

tions for scientific research and development of the Polish steel sector. 

Those directions are the basis to develop six strategic areas that come 

directly from the National Research Programme, National Smart Specia-

lisations, aligned with the priority axis of research in Europe and worldwi-

de. Such areas include:

1. New and improved steel products and manufacturing technologies, 

2. New and improved input and alloy materials for steel making, 

3. Steel waste and scrap recovery and recycling

4. Optimisation of energy, input material and utilities usage and of 

steel making tools and instrumentation

5. Innovative emission reduction systems and technologies

6. Innovative solutions modernising and supporting steel processes

 The objective of the INNOSTAL scheme is to support Polish 

steel industry in production of innovative high-quality products matching 

domestic and foreign market demand.

 In 2006 the restructuring process of Polish steel sector came 

to an end and brought about elimination of obsolete and inefficient capa-

cities and carbon-intensive production processes. The sector is, however, 

still struggling with such problems as: 

• High competition from more industrialised countries that apply 

dumping prices (China, Russia and Belarus);

• Shortage of funds to implement innovative actions and develop 

products and materials that would meet market expectations; 

• Unsatisfactory share of recovered input materials, waste manage-

ment processes, and production of energy and heat;

• High share of CO2, SO2 and CO emissions to the environment;

• Lack of access to regional aid.

 To make it possible for the Polish sector to compete with co-

untries where innovation is at a much higher level (such as Germany) or 

with counties with much lower labour costs and less stringent regula-

tions of the law (like China), it is necessary to take actions aimed at incre-

asing competitiveness and innovativeness of the steel sector in Poland. 
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Increasing competitiveness and innovativeness will be possible thanks 

to the launch of INNOSTAL Programme that will boost the demand  

for research and, thus, will positively contribute to the economy.

The main objective of the INNOSTAL Programme is as follows: 

Improve competitiveness and innovativeness of the Polish steel 

sector by 2026

Detailed objectives:

1.       Triggering research activity in the steel sector   

2.       Increasing number of innovations in steel sector  

3.      Reducing carbon footprint of the steel sector 

SCOPE 
 
 The topics covered under the INNOSTAL Programme were 

categorized into six research areas. In specific areas, 20 research topics 

were identified in total and divided into 96 ideas. The list of areas and 

research topics is presented below.

Research Area I. New and improved steel products and manufac-

turing technologies  

Research topic 1. Specialized steel products matching the specific needs 

of individual sectors and special applications

Research topic 2. Use of steel products in very difficult conditions, 

including aggressive/ extreme conditions, increasing the strength of 

products 

Research topic 3. Developing innovative and effective processing  

technologies for alloys, sinter, hot metal, steel and other steel products 

Research Area II. New and improved input and alloy materials for 

steel making  

Research topic 1. Innovative production technologies of new or impro-

ved ferroalloys, alloying agents and alloys of metals for the needs of the 

state-of-the-art steel and iron production processes 

Research topic 2. Research and development focused on new  

sources of input materials with most optimal composition to produce high- 

quality alloy additives and technologies of their management 

Research topic 3. R&D work related to production of coke adjusted to 

the needs of steel sector 

Research Area III. Steel waste and scrap recovery and recyc-

ling  

Research topic 1. Technologies of recovery and recycling of metal from 

steel waste   

Chiny) niezbędne jest podjęcie działań mających na celu wzrost konku-

rencyjności i innowacyjności sektora stalowego w Polsce. Zwiększenie  

konkurencyjności i innowacyjności będzie możliwe poprzez uruchomie-

nie Programu INNOSTAL, który poszerzy popyt na wyniki badań użytecz-

nych dla gospodarki.

Celem głównym Programu INNOSTAL jest: 

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu 

stalowego w perspektywie do 2026 r.

Cele szczegółowe:

1. Pobudzenie aktywności badawczej sektora stalowego

2. Zwiększenie liczby innowacji sektora stalowego 

3. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania sektora stalowego 

na środowisko

ZAKRES TEMATYCZNY

 Zakres tematyczny Programu INNOSTAL został uszeregowany 

w ramach sześciu obszarów badawczych. W ramach obszarów wyzna-

czono łącznie 20 tematów badawczych podzielonych na 96 zagadnień. 

Zestawienie obszarów i tematów badawczych przedstawiono poniżej.

Obszar Badawczy I. Nowe i ulepszone wyroby stalowe oraz techno-

logie ich wytwarzania

Temat badawczy 1. Specjalistyczne wyroby stalowe dostosowane do 

specyficznych potrzeb poszczególnych sektorów / specjalnych zastosowań

Temat badawczy 2. Zastosowanie wyrobów stalowych w warunkach 

szczególnie niekorzystnych, w tym agresywnych / ekstremalnych i 

zwiększenie wytrzymałości produktów

Temat badawczy 3. Opracowanie innowacyjnych, efektywnych techno-

logii obróbki stopów, spieku, surówki, stali i innych wyrobów hutniczych

Obszar Badawczy II. Nowe i ulepszone materiały wsadowe i stopy do 

produkcji hutniczej

Temat badawczy 1. Innowacyjne technologie produkcji nowych lub 

ulepszonych żelazostopów oraz dodatków stopowych i stopów metali dla 

potrzeb nowoczesnej metalurgii żelaza i stali

Temat badawczy 2. Prace badawczo-rozwojowe nad pozyskiwaniem 

nowych źródeł surowców o optymalnym składzie do produkcji wysokiej 

jakości dodatków stopowych i technologie ich zagospodarowania

Temat badawczy 3. Prace B+R związane z produkcją koksu dostosowa-

nego do potrzeb sektora stalowego

Obszar Badawczy III. Odzysk i recykling surowców z odpadów meta-

lurgicznych i złomu

Temat badawczy 1. Technologie odzysku i recyklingu metali z odpadów 

hutniczych
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Temat badawczy 2. Technologie odzysku metali i recyklingu żużli i pyłów 

stalowniczych oraz odpadów cynkonośnych

Temat badawczy 3. Technologie skutecznego odzysku surowców ze 

złomu do wykorzystania w produkcji hutniczej

Obszar Badawczy IV. Optymalizacja zużycia energii, materiałów 

wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego 

Temat badawczy 1. Prace badawczo-rozwojowe nad rozwiązaniami 

umożliwiającymi redukcje zużycia energii elektrycznej oraz mediów 

energetycznych w produkcji hutniczej

Temat badawczy 2. Nowatorskie rozwiązania umożliwiające racjonali-

zację zużycia materiałów wsadowych oraz mediów nieenergetycznych 

w produkcji hutniczej

Temat badawczy 3. Rozwój technologii umożliwiających odzysk i  

wykorzystanie ciepła oraz gazów palnych z hutniczych i metalurgicznych 

procesów produkcyjnych

Temat badawczy 4. Opracowanie technologii produkcji ograniczających 

zużycie wykorzystywanych narzędzi i osprzętu hutniczego

Obszar Badawczy V. Innowacyjne systemy i technologie zmniejsza-

jące szkodliwe emisje do  środowiska 

Temat badawczy 1. Nowe technologie produkcji o niskiej emisji gazów i 

pyłów do atmosfery

Temat badawczy 2. Nowe technologie produkcji o niskiej emisji  

substancji niebezpiecznych i toksycznych

Temat badawczy 3. Rozwój metod skutecznej i ekonomicznej  

rekultywacji i remediacji zanieczyszczonych gruntów zlokalizowanych na  

terenach hutniczych

Temat badawczy 4. Nowoczesne technologie produkcji o niskiej emisji 

hałasu i drgań

Obszar Badawczy VI. Innowacyjne rozwiązania unowocześniające i 

wspomagające hutnicze procesy technologiczne 

Temat badawczy 1. Opracowanie systemów ekspertowych, algorytmów 

sterowania procesami produkcyjnymi oraz baz danych dla wspomagania 

zarządzania oraz produkcji wyrobów hutniczych i dodatków stopowych

Temat badawczy 2. Innowacyjne technologie zarządzania złomem do 

wykorzystania w procesach metalurgicznych

Temat badawczy 3. Zwiększenie innowacyjności technologii wytwarza-

nia wyrobów stalowych dzięki informatyzacji, digitalizacji i zastosowaniu 

numerycznego sterowania procesem produkcji

HARMONOGRAM 

 Realizacja Programu sektorowego INNOSTAL rozpoczyna się 

po zatwierdzeniu Agendy Badawczej przez NCBR i przedstawicieli sektora. 

Zgodnie z propozycją Rady NCBR przyjęto 24 miesięczny okres pilo-

Research topic 2. Technologies of recovery and recycling of slag and 

dust from steelmaking processes and dust with zinc content  

Research topic 3. Technologies of effective recovery of raw materials 

from scrap to be used in steel production 

Research Area IV. Optimization of energy, input material and  

utilities usage and of steel making tools and instrumentation    

Research topic 1. R&D work on solutions making it possible to 

reduce electricity and power utilities consumption in steelma-

king 

Research topic 2. Innovative solutions rationalizing consumption 

of input materials and utilities other than power utilities in steel-

making 

Research topic 3. Development of technologies enabling recovery and 

use of heat and inflammable gases from steelmaking and metallurgical 

processes  

Research topic 4. Development of production technologies that will limit 

use of steel making tools and instrumentation    

Research Area V.   Innovative emission reduction systems and tech-

nologies

Research topic 1. New production technologies with low gas and dust 

emissions 

Research topic 2. New production technologies with low emissions of 

hazardous and toxic substances  

Research topic 3. Development of an efficient and cost-effective  

methods of reclamation and remediation of land located within steel-

works perimeter 

Research topic 4. State-of-the-art production technologies with low 

vibrations and noise emission 

Research Area VI. Innovative solutions modernizing and supporting 

steel processes

Research topic 1. Development of expert systems, production  

process control algorithms and databases to support management and  

manufacturing of steel products and alloy additives 

Research topic 2. Innovative technologies of management of scrap to be 

used in metallurgical processes 

Research topic 3. Improving innovativeness of steel products  

manufacturing   thanks to IT application, digitization and implementation of  

numerical control of production process 

SCHEDULE 

 The implementation of the Sectoral Programme INNOSTAL 

starts with the approval of the Research Agenda by NCBR and sec-

tor representatives. According to the decision of the NCBR Council, the  
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tażowy od chwili uruchomienia Programu. Podejmowanie dalszych  

działań w Programie, dotyczących harmonogramu organizacji konkursów,  

uzależnione jest od wyników uzyskanych w okresie pilotażowym. Ramowy 

harmonogram zakłada przeprowadzenie 4 konkursów na realizację  

projektów. Realizacja pierwszego konkursu zostanie przeprowadzona 

zgodnie z następującym harmonogramem:

• Ogłoszenie konkursu: 28 kwietnia 2016 r.

• Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 czerwca 2016 r.

• Zamknięcie naboru wniosków: 15 września 2016 r.

• Ocena formalna i merytoryczna wniosków: 15 września – 15 

grudnia 2016 r.

• Podpisywanie umów o dofinansowanie: styczeń 2017 r.

• Realizacja projektów wyłonionych w pierwszym konkursie: 

styczeń 2017 r. – grudzień 2019 r.

 

pilot period was set for 24 months from the moment of the Program-

me launch. Further actions in the scope of the Programme related to the  

organisation of the competition-based calls depends on the results 

achieved in the pilot period. The frame schedule covers 4 competition 

calla to implement the projects. The first competition call will be arranged 

in line with the following time schedule:

• Announcement of the competition call: April 28, 2016 

• Call for proposals start date: June 1, 2016  

• Call for proposals end date: September 15, 2016  

• Evaluation of proposals: September 15 –  December 15, 2016 

• Signing of the subsidy agreements: January 2017  

• Implementation of the projects awarded in the first compe-

tition call:  January 2017 – December 2019 
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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 12-290-24-05  | www.arcelormittal.com/tubular

Alchemia S.A.
ul.Jagiellońska 76, 03-301 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

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

T: 48 32-234-72-30  | www.hutalab.com.pl

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

T: 48 22-835-80-49 | www.arcelormittal-warszawa.com

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

T: 48 12-425-03-87  | www.arcelormittal.com/refractories

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

T: 48 34-323-12-61  | huta.isd-poland.com
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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 32-672-50-60 | www.cmc.com

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

T: 48 32-772-10-00 | www.huta.eu

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

Zakład Walcowniczy „Profil” S.A.
ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

T: 48 12-680-24-00 | www.zwprofil.pl
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Zakłady Magnezytowe  „ROPCZYCE” S.A.
ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa

T: 48 17-222-94-02  | 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

Śląskie Towarzystwo Handlowe KUPIEC S.A.
Plac Wolności 6 lok.5, 41-400 Mysłowice

T: 48 32-267-48-37 | www.kupiecsa.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 32-332-58-40  | 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.
ul. prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków

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

Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice

T: 48 32-603-41-17  | www.wimim.polsl.pl

Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

al. Armii Krajowej 19 , 42-200 Częstochowa

T: 48 34-325-06-25   | www.wip.pcz.pl
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Linde Gaz Polska Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków 
Telefon: +48 12 643 92 00, Fax: +48 12 643 93 00; www.linde.pl

Więcej tlenu, 
większa wydajność.
REBOX® – system nagrzewania dla 
pieców grzewczych.

Palnik paliwowo-tlenowy pracujący 
w trybie flameless.

REBOX® to nowoczesny system nagrzewania 
opracowany dla przemysłu stalowego. 
Znacząco zmniejsza zużycie energii, 
poprawia wydajność pieców grzewczych, 
minimalizuje niekorzystne oddziaływanie na 
środowisko naturalne. Technologia ta może 
być stosowana w nowych i istniejących 
piecach grzewczych oraz liniach 
galwanizacyjnych. System REBOX® umożliwia 
znaczne obniżenie kosztów produkcji.

Korzyści:
→ wyższa wydajność pieca do 50%
→ oszczędność paliwa do 50%
→ mniejsza emisja spalin do 50%
→ niska emisja NOx (nawet poniżej 

70 mg/ MJ)

Linde – ideas become solutions.

Skontaktuj się  z naszym ekspertem: 

Tel. 602 580 505




