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POSTANOWIENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 12 maja 2003 r.

w sprawie zakoƒczenia post´powania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny
niektórych produktów stalowych, bez zastosowania Êrodków ochronnych

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 kwietnia
2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem to-
warów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 43, poz. 477,
z póên. zm.2)) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki 
Spo∏ecznej

postanawia:

zakoƒczyç w stosunku do towarów wymienionych
w za∏àczniku do niniejszego postanowienia post´powa-
nie ochronne przed nadmiernym przywozem na polski
obszar celny niektórych produktów stalowych, wszcz´-
te postanowieniem Ministra Gospodarki z dnia 7 czerw-
ca 2002 r. w sprawie wszcz´cia post´powania ochronne-
go przed nadmiernym przywozem na polski obszar cel-
ny niektórych produktów stalowych (M. P. „B” Nr 71,
poz. 775), bez zastosowania Êrodków ochronnych.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 7 czerwca 2002 r. (M. P. „B”
Nr 71, poz. 775) Minister Gospodarki wszczà∏ post´po-

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 123, poz. 1352 oraz z 2002 r. Nr 125, poz. 1063,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 188, poz. 1572.
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wanie ochronne przed nadmiernym przywozem na
polski obszar celny niektórych produktów stalowych
w stosunku do dwunastu grup towarowych okreÊlo-
nych w za∏àczniku do tego postanowienia. W toku po-
st´powania Minister Gospodarki stwierdzi∏, na podsta-
wie informacji uzyskanych od stron post´powania, ˝e
w ramach poszczególnych kodów PCN klasyfikowane
sà zarówno towary podobne lub bezpoÊrednio konku-
rencyjne w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmier-
nym przywozem towarów na polski obszar celny, zwa-
nej dalej „ustawà”, w stosunku do towarów wytwarza-
nych w Polsce, jak i towary o w∏asnoÊciach, które de-
cydujà o tym, ˝e dany towar nie stanowi towaru po-
dobnego lub bezpoÊrednio konkurencyjnego w sto-
sunku do towaru produkcji krajowej.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
stwierdzi∏, ˝e przywóz na polski obszar celny produk-
tów stalowych nieb´dàcych towarami podobnymi lub
bezpoÊrednio konkurencyjnymi w stosunku do pro-
duktów stalowych wytwarzanych w Polsce nie wyrzà-
dzi∏ szkody przemys∏owi krajowemu oraz nie zagra˝a
powstaniem takiej szkody, a tak˝e nie ma on wp∏ywu
na przeprowadzenie zmian dostosowawczych w prze-
myÊle, gdy˝ towary te nie konkurujà na polskim rynku
z produktami stalowymi wytwarzanymi przez krajo-
wych producentów. W zwiàzku z tym przywóz ten nie
ma wp∏ywu na dzia∏alnoÊç przemys∏u krajowego. Bio-
ràc pod uwag´ powy˝sze, Minister Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej postanowieniem z dnia 12 lutego
2003 r. zakoƒczy∏ post´powanie ochronne przed nad-
miernym przywozem na polski obszar celny niektórych
produktów stalowych bez zastosowania Êrodka
ochronnego wobec produktów stalowych nieb´dàcych
towarami podobnymi lub bezpoÊrednio konkurencyj-
nymi w stosunku do produktów stalowych wytwarza-
nych w Polsce (M. P. Nr 9, poz. 132).

W dalszym toku post´powania Minister Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej stwierdzi∏, ˝e produkty
oznaczone w za∏àczniku do postanowienia kodami PCN:
ex 7210 70 90 0, ex 7212 30 19 0, ex 7212 40 98 0,
ex 7225 19 90 0, ex 7226 19 90 0 równie˝ sà produk-
tami nieb´dàcymi produktami podobnymi lub bezpo-
Êrednio konkurencyjnymi w stosunku do produkcji kra-
jowej. W zwiàzku z tym ich import nie wyrzàdzi∏ szkody
przemys∏owi krajowemu oraz nie zagra˝a powstaniem
takiej szkody, a tak˝e nie ma on wp∏ywu na przeprowa-
dzenie zmian dostosowawczych w przemyÊle. Dlatego
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej posta-
nowi∏ w stosunku do tych towarów zakoƒczyç post´po-
wanie ochronne bez zastosowania ostatecznych Êrod-
ków ochronnych.

Niezale˝nie od powy˝szego Minister Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo∏ecznej, zgodnie z art. 20 ustawy,
w celu ustalenia, czy wzrost przywozu towarów obj´-
tych post´powaniem ochronnym przyczyni∏ si´ do wy-
rzàdzenia powa˝nej szkody przemys∏owi krajowemu,
przeprowadzi∏ analiz´ przywozu towarów obj´tych po-
st´powaniem ochronnym, sytuacji przemys∏u krajo-
wego wytwarzajàcego towar podobny oraz zwiàzku
przyczynowego mi´dzy przywozem a sytuacjà tego
przemys∏u.

W wyniku tej analizy Minister Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej stwierdzi∏, ˝e w przypadku oÊmiu
grup towarowych obj´tych post´powaniem wyst´puje
nadmierny przywóz w rozumieniu art. 3 ustawy. Wyni-
ki tej analizy zosta∏y opublikowane w postanowieniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia
7 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wyst´powania
nadmiernego przywozu na polski obszar celny niektó-
rych produktów stalowych (M. P. Nr 12, poz. 183).

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
przeanalizowa∏ tak˝e sytuacj´ w zakresie przywozu oraz
szkody dla przemys∏u krajowego w pozosta∏ych grupach
towarowych obj´tych post´powaniem ochronnym.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
ustali∏, ˝e w przypadku:

1) pr´tów walcowanych na goràco w kr´gach ze stali
niestopowej, klasyfikowanych wed∏ug kodów 
PCN: 7213 10 00 0, 7213 91 10 0, 7213 91 49 0,
7213 91 70 0, 7213 99 10 0, 7213 99 90 0,

2) kszta∏towników walcowanych na goràco ze stali
niestopowej, klasyfikowanych wed∏ug kodów
PCN: 7216 31 19 0, 7216 31 99 0, 7216 32 11 0,
7216 32 19 0, 7216 32 91 0, 7216 33 10 0,
7216 33 90 0  oraz

3) kszta∏towników gi´tych na zimno, klasyfikowanych
wed∏ug kodów PCN: 7306 60 31 0, 7306 60 39 0

przywóz na polski obszar celny tych towarów nie jest
nadmierny w rozumieniu art. 3 ustawy.

W odniesieniu do pr´tów walcowanych na gorà-
co w kr´gach ze stali niestopowej ustalono, ˝e przy-
wóz na polski obszar celny tego towaru wzrós∏
w okresie 1998—2001 z poziomu 57 054 ton w 1998 r.
do 135 915 ton w roku 2001, czyli o 138%. W tym sa-
mym okresie wzrós∏ równie˝ udzia∏ importu tego pro-
duktu w produkcji krajowej towaru podobnego lub
bezpoÊrednio konkurencyjnego z 6,4% do 15,6% oraz
udzia∏ importu w rynku krajowym z 9% do 25%.

Ceny importowanych pr´tów walcowanych na go-
ràco ze stali niestopowej wzros∏y w okresie badanym
i w ca∏ym tym okresie by∏y wy˝sze od cen krajowego
produktu podobnego lub bezpoÊrednio konkurencyj-
nego.

W okresie 1998—2001 odnotowano nieznaczne wa-
hania produkcji krajowej pr´tów walcowanych na gorà-
co ze stali niestopowej. W 1998 r. produkcja ta wynosi-
∏a 891 641 ton, a w 2001 r. 872 954 tony. Najwy˝szy po-
ziom produkcji odnotowano w 2000 r. — 937 557 ton.
W zwiàzku z wahaniami produkcji równie˝ nieznacz-
nym wahaniom ulega∏o wykorzystanie mocy produk-
cyjnych. W roku 1998 wykorzystanie to wynosi∏o 88,8%,
a w 2001 r. 86,3%. Najwy˝szy poziom wykorzysta-
nia mocy produkcyjnych odnotowano w roku 2000 
— 92,8%. W okresie badanym sprzeda˝ krajowa pr´tów
walcowanych na goràco ze stali niestopowej zmniej-
szy∏a si´ o 17%. W latach 1998—2001 zmniejszy∏ si´ tak-
˝e udzia∏ sprzeda˝y krajowej w rynku krajowym. Wzro-
s∏a natomiast sprzeda˝ eksportowa z 277 437 ton do
362 656 ton. W okresie badanym wzrasta∏y ceny jed-
nostkowe sprzeda˝y krajowej oraz przemys∏ krajowy
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odnotowywa∏ zysk na sprzeda˝y pr´tów walcowanych
na goràco ze stali niestopowej na poziomie 2,5—5,3%.

W zwiàzku z powy˝szym Minister Gospodarki, Pra-
cy i Polityki Spo∏ecznej stwierdzi∏, ˝e mimo nieznaczne-
go pogorszenia si´ sytuacji przemys∏u krajowego pod
wzgl´dem jego pozycji na krajowym rynku, przejawia-
jàcego si´ spadkiem w okresie badanym sprzeda˝y kra-
jowej oraz udzia∏u tej sprzeda˝y w rynku krajowym,
przemys∏ ten nie ponosi szkody w rozumieniu ustawy.
Âwiadczy o tym fakt, i˝ w ca∏ym okresie badanym mo-
ce produkcyjne wykorzystywane by∏y w du˝ym stopniu
oraz w ca∏ym okresie badanym ros∏y ceny krajowe oraz
sprzeda˝ krajowa przynosi∏a zyski. Ponadto spadek
sprzeda˝y krajowej rekompensowany by∏ sprzeda˝à na
eksport. Nie Êwiadczy to o „wypychaniu” krajowych
producentów z krajowego rynku przez importowane
pr´ty walcowane na goràco ze stali niestopowej, lecz o
wi´kszej atrakcyjnoÊci transakcji eksportowych. Wyni-
ka to z faktu, ˝e na rynku krajowym ceny wyrobów im-
portowanych by∏y w ca∏ym okresie badanym wy˝sze
ni˝ produktów wytwarzanych przez przemys∏ krajowy.

Bioràc pod uwag´ powy˝sze, Minister Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo∏ecznej stwierdzi∏, ˝e przywóz na
polski obszar celny pr´tów walcowanych na goràco ze
stali niestopowej nie jest nadmierny w rozumieniu
art. 3 ustawy oraz nie wyrzàdzi∏ szkody przemys∏owi
krajowemu, nie zagra˝a powstaniem takiej szkody,
a tak˝e nie ma on wp∏ywu na przeprowadzenie zmian
dostosowawczych w przemyÊle.

W odniesieniu do kszta∏towników walcowanych na
goràco ze stali niestopowej ustalono, ˝e przywóz tego
towaru na polski obszar celny wzrós∏ znaczàco w okre-
sie 1998—2001. W 1998 r. przywieziono 40 806 ton,
a w 2001 r. 140 439 ton kszta∏towników walcowanych
na goràco ze stali niestopowej. W ca∏ym okresie bada-
nym import wzrós∏ o 244%, przy czym najwi´kszà dyna-
mik´ odnotowano w ostatnich dwóch latach okresu ba-
danego, kiedy to nastàpi∏ wzrost o 76%. Zwi´kszy∏ si´
tak˝e udzia∏ importu w produkcji krajowej. W 1998 r.
wynosi∏ on 4%, a w 2001 r. 15,2%. Wraz ze wzrostem im-
portu zwi´kszeniu uleg∏ jego udzia∏ w rynku krajowym
— z 12% w 1998 r. do 47% w 2001 r. Ceny importowa-
nych kszta∏towników walcowanych na goràco ze stali
niestopowej spad∏y w okresie badanym z 1508 PLN za
ton´ w 1998 r. do 1219 PLN za ton´ w 2001 r. Jednak
w prawie ca∏ym okresie badanym by∏y wy˝sze od cen
krajowych producentów. Podci´cie cenowe w wysoko-
Êci 4,4% wystàpi∏o tylko w 2001 r.

W zakresie sytuacji przemys∏u krajowego wytwa-
rzajàcego kszta∏towniki walcowane na goràco ze stali
niestopowej Minister Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej stwierdzi∏, ˝e w ca∏ym okresie badanym
produkcja tych kszta∏towników zmniejszy∏a si´ nie-
znacznie. Du˝y spadek produkcji odnotowano w roku
1999, kiedy to wynios∏a ona 727 749 ton, o 268 584 to-
ny mniej ni˝ w roku 1998. W póêniejszym okresie pro-
dukcja systematycznie ros∏a, osiàgajàc w 2001 r. po-
ziom 921 433 tony — zbli˝ony do poziomu produkcji
z roku 1998 (996 333 tony). W ca∏ym okresie badanym
utrzymywa∏o si´ bardzo wysokie wykorzystanie mocy
produkcyjnych, przekraczajàce 86%. Sprzeda˝ krajo-

wa przemys∏u krajowego w okresie badanym zmniej-
szy∏a si´ o 46% — spad∏a z 286 988 ton do 155 236 ton.
RównoczeÊnie zmniejszy∏ si´ udzia∏ sprzeda˝y krajo-
wej w krajowym rynku. Przez ca∏y okres badany jed-
nostkowy zysk na sprzeda˝y krajowej analizowanego
produktu, mimo tendencji spadkowej, by∏ wysoki i nie
spad∏ poni˝ej 18%. Sprzeda˝ eksportowa kszta∏towni-
ków walcowanych na goràco ze stali niestopowej ule-
ga∏a w okresie badanym wahaniom. W 1998 r. wyno-
si∏a 703 057 ton, w 1999 r. — 492 595 ton, w 2000 r. —
550 346 ton i w 2001 r. — 708 114 ton. Tak wi´c po
zmniejszeniu si´ sprzeda˝y eksportowej kszta∏towni-
ków walcowanych na goràco ze stali niestopowej na
poczàtku okresu badanego nastàpi∏ szybki wzrost tej
sprzeda˝y w dalszej cz´Êci tego okresu.

W zwiàzku z powy˝szym Minister Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej stwierdzi∏, ̋ e przemys∏ krajowy wy-
twarzajàcy kszta∏towniki walcowane na goràco ze stali
niestopowej nie poniós∏ szkody w okresie badanym.
Âwiadczy o tym przede wszystkim fakt, ˝e sytuacja tego
przemys∏u po pogorszeniu si´ na poczàtku tego okresu
ulega∏a systematycznej poprawie w dalszej jego cz´Êci
w zakresie wielkoÊci produkcji, wykorzystania mocy
produkcyjnych, które by∏o wysokie w ca∏ym okresie ba-
danym, sprzeda˝y eksportowej. W zakresie sprzeda˝y
krajowej sytuacja przemys∏u krajowego ulega∏a faktycz-
nemu pogorszeniu, co przejawia∏o si´ m.in. zmniejsze-
niem si´ sprzeda˝y krajowej oraz udzia∏u tej sprzeda˝y
w rynku krajowym. Jednak w ca∏ym okresie badanym
sprzeda˝ krajowa realizowana by∏a z du˝ym zyskiem
oraz, przez wi´kszoÊç okresu badanego, po cenach ni˝-
szych ni˝ kszta∏towniki walcowane na goràco pochodzà-
ce z zagranicy. Wzrost sprzeda˝y eksportowej, przy jed-
noczesnym wysokim wykorzystaniu zdolnoÊci produk-
cyjnych, sta∏ si´ w przypadku analizowanego przemys∏u
przyczynà ograniczenia dostaw na rynek krajowy.

Bioràc pod uwag´ powy˝sze, Minister Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo∏ecznej stwierdzi∏, ˝e przywóz na
polski obszar celny kszta∏towników walcowanych na
goràco ze stali niestopowej nie jest nadmierny w rozu-
mieniu art. 3 ustawy oraz nie wyrzàdzi∏ szkody przemy-
s∏owi krajowemu, nie zagra˝a powstaniem takiej szko-
dy, a tak˝e nie ma on wp∏ywu na przeprowadzenie
zmian dostosowawczych w przemyÊle.

W odniesieniu do kszta∏towników gi´tych na zimno
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
stwierdzi∏, ̋ e przywóz tego towaru na polski obszar cel-
ny wzrós∏ w okresie badanym z 60 634 ton w 1998 r. do
82 693 ton w roku 2001, przy czym najwi´kszy wzrost
odnotowano w roku 2000 w porównaniu z rokiem po-
przednim, kiedy to import wyniós∏ 72 894 tony,
a w 1999 r. 48 775 ton. Nie odnotowano natomiast
w okresie badanym zwi´kszenia si´ udzia∏u importo-
wanych produktów w rynku krajowym — w 1998 r. wy-
nosi∏ on 34%, tyle samo co w 2001 r. Mniejszy udzia∏
wystàpi∏ w latach 1999 i 2000. Udzia∏ przywozu w pro-
dukcji by∏ porównywalny na poczàtku i na koƒcu okre-
su badanego i wynosi∏ 42% w roku 1998 i 40% w roku
2001. Ni˝szy udzia∏ importu w produkcji wyst´powa∏
w latach 1999 i 2000.

Ceny kszta∏towników gi´tych na zimno pochodzà-
ce z zagranicy by∏y w ca∏ym okresie badanym znacznie
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wy˝sze od cen kszta∏towników produkcji krajowej.
W latach 1999—2001 ró˝nica ta wynosi∏a ponad 30%.

W zakresie sytuacji przemys∏u krajowego wytwa-
rzajàcego kszta∏towniki gi´te na zimno Minister Go-
spodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej ustali∏, ˝e produk-
cja tego towaru w okresie badanym wzros∏a o 44,9%,
z 143 736 ton w 1998 r. do 208 236 ton w 2001 r., przy
czym najwy˝szy poziom produkcji odnotowano
w 2000 r. — 230 980 ton. W ca∏ym okresie badanym
wykorzystanie mocy produkcyjnych przez przemys∏
krajowy wytwarzajàcy kszta∏towniki gi´te na zimno by-
∏o wysokie i nie spad∏o poni˝ej 79,8%, a w 1999 r. osià-
gn´∏o poziom 90,3%. Podobnie jak produkcja, równie˝
sprzeda˝ krajowa zwi´kszy∏a si´ w okresie badanym.
W 2001 r. wynios∏a ona 159 399 ton i by∏a wy˝sza
o 30,4% ni˝ w roku 1998, przy czym najwy˝szy poziom
sprzeda˝y krajowej kszta∏towników gi´tych na zimno
stwierdzono w roku 2000 — 181 767 ton. Udzia∏ sprze-
da˝y krajowej w rynku krajowym by∏ porównywalny na
poczàtku i na koƒcu okresu badanego i wynosi∏ 60%.
Wy˝szy udzia∏ zanotowano w latach 1999 i 2000. Sprze-
da˝ krajowa w ca∏ym okresie badanym by∏a realizowa-
na z zyskiem na poziomie 3,4—9,8%.

W zwiàzku z powy˝szym Minister Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej stwierdzi∏, ˝e przemys∏ krajowy nie
poniós∏ szkody w rozumieniu ustawy. Âwiadczy o tym
przede wszystkim fakt, ˝e w okresie badanym wzros∏a
produkcja, sprzeda˝ krajowa oraz wykorzystanie mocy
produkcyjnych utrzymywa∏o si´ na wysokim poziomie.
Przemys∏ krajowy utrzymywa∏ sta∏y, wysoki udzia∏
w rozwijajàcym si´ rynku krajowym. Ponadto, Minister
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej stwierdzi∏, ̋ e im-
port kszta∏towników gi´tych na zimno nie móg∏ byç
przyczynà pogorszenia si´ sytuacji przemys∏u krajowe-
go w roku 2001 w porównaniu z rokiem 2000, gdy˝ by∏
on realizowany po cenach znacznie przewy˝szajàcych
ceny stosowane przez krajowych producentów.

Bioràc pod uwag´, ̋ e przywóz na polski obszar cel-
ny towarów, których dotyczy powy˝sza analiza, nie jest
nadmierny w rozumieniu art. 3 ustawy, Minister Go-

spodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej stwierdzi∏, ˝e nie
wyrzàdzi∏ on powa˝nej szkody przemys∏owi krajowe-
mu, nie zagra˝a powstaniem takiej szkody i nie ma
wp∏ywu na przeprowadzenie zmian dostosowawczych
w przemyÊle krajowym wytwarzajàcym produkty po-
dobne lub bezpoÊrednio konkurencyjne.

Zgodnie z art. 25 ustawy minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki wydaje postanowienie o zakoƒcze-
niu post´powania ochronnego bez zastosowania Êrod-
ka ochronnego, je˝eli w toku post´powania stwierdzo-
ne zostanie, ˝e:

1) przywóz na polski obszar celny towaru obj´tego po-
st´powaniem ochronnym nie wyrzàdzi∏ powa˝nej
szkody przemys∏owi krajowemu oraz

2) nie zagra˝a powstaniem takiej szkody, oraz

3) nie ma wp∏ywu na przeprowadzenie zmian dosto-
sowawczych w przemyÊle albo

4) wymaga tego interes publiczny.

W zwiàzku z powy˝szym Minister Gospodarki, Pra-
cy i Polityki Spo∏ecznej postanowi∏ jak w sentencji.

Postanowienie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie s∏u˝y za˝alenie.

Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 11 kwietnia
2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem to-
warów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 43, poz. 477
i Nr 123, poz. 1352 oraz z 2002 r. Nr 125, poz. 1063,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 188, poz. 1572) niniejsze posta-
nowienie nie podlega równie˝ zaskar˝eniu do Naczel-
nego Sàdu Administracyjnego.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner



Monitor Polski Nr 26 — 1224 — Poz. 375

Za∏àcznik do postanowienia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 12 maja 2003 r. (poz. 375)
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