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W dniach 8-9 maja 2009 r. uczestniczyliśmy w walnym
zgromadzeniu i w obradach komitetu CDD ESTA.
Zatwierdzono sprawozdanie z działalności ESTA w
2008 r., sprawozdanie finansowe i budżet na 2009 r. W
2008 r. głównym przedmiotem działalności ESTA były:
ochrona rynku unijnego przed importem rur z krajów
trzecich oraz reagowanie na działania ochronne
prowadzone w innych krajach, prowadzenie statystyki i
monitorowanie importu rur do UE, sprawy ochrony
środowiska, współpraca z Komisją i Parlamentem
Europejskim oraz z OECD, Eurostatem i in.
Na posiedzeniach grup produktowych ESTA zajmowała
się bieżącą sytuacją na rynku poszczególnych grup
wyrobów (rury ze szwem, bez szwu, nierdzewne,
ciągnione i in.).
W 2008 r. nałożeniem ceł zakończono, postępowanie
AD przeciwko importowi rur ze szwem z Tajlandii,
Ukrainy, Chin, Rosji i Białorusi oraz wszczęto nowe
postępowania AD przeciwko importowi rur bez szwu z
Chin oraz przeciwko importowi profili zimnogiętych
zamkniętych z Turcji, Ukrainy i Białorusi.

nie aprobuje tak dużego wzrostu cen energii
elektrycznej w hutnictwie i chce łagodzić tego
negatywne skutki oraz utrzymać miejsca pracy.

HIPH na Econ Committee of Eurofer
Spotkanie Komitetu odbywa się raz w kwartale.
Ostatnie miało miejsce w dn. 23.06.2009 r. w Brukseli.
Program posiedzenia Komitetu obejmował:
- sprawy metodologiczne dot. przygotowania raportów
krajowych,
- prezentację raportów o sytuacji na stalowym rynku w
poszczególnych krajów UE,
- przygotowanie raportu kwartalnego dla UE(27).
- dyskusję.
Sytuacja w przemyśle stalowym i na rynku jest nadal
dramatyczna. Utrzymujące się bardzo niskie zużycie
stali w przemysłach zużywających wyroby hutnicze nie
pozwala na zwiększenie produkcji. To z kolei wywołuje
reperkusje na rynku pracy i w stosunkach z
kooperantami. Nadal nie ma przesłanek wskazujących
by II półrocze 2009 r. było korzystniejsze od I półrocza
2009 r.

Konsultacje HIPH - WFOŚiGW
Hutnictwo - Carbon leakage sector
W dniu 25 czerwca 2009 r. odbyło się drugie spotkanie w
Ministerstwie Gospodarki w Warszawie w trybie
konsultacji z przemysłem, spotkanie w sprawie "carbon
leakage" i "benchmarków".
Omówiono:
1. Metodologię wyliczania wskaźników kwalifikujących
sektory i podsektory narażone na wyciek emisji.
2. Zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału
bezpłatnych uprawnień we Wspólnocie.
3. Stan konsultacji polskiego rządu z KE,
4. Stan prac w zakresie benchmarków.
Zarząd Izby uczestniczy w pracach tego forum.
Argumenty i niezbędne dane sektorowe uzasadnaijące
konieczność przyznania hutnictwu darmowych
uprawnień do emisji CO2 po 2012 r. Zarząd HIPH
przekazał Ministerstwu w piśmie HIPH/1124/09 z dnia
27 maja br.

HIPH w sprawie akcyzy
na energię elektryczną
W dniu 29 maja br. Zarząd Izby wystosował do Ministra
Finansów p. Jana V. Rostowskiego wniosek o obniżenie
podatku akcyzowego od energii elektrycznej dla hut dużych odbiorców energii elektrycznej.
W uzasadnieniu piszemy, iż dzisiaj z uwagi na słabość
rynku stalowego huty z powodu wysokich cen energii i
podatków na nią, tracą konkurencyjność i są zmuszone
do ograniczenia produkcji.
Postulowaliśmy o obniżenie akcyzy do 0,5 Ä/MWh.
Zniwelowałyby to różnice w jej wysokości między
Polską i krajami Europy Zachodniej, dając szansę na
równe warunki konkurencyjne.
Wyraźnie zaznaczyliśmy, że pozytywna decyzja
Resortu byłoby sygnałem dla inwestorów, iż rząd RP też

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

W dniu 22 maja br. Zarząd Izby spotkał się z
kierownictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Przedmiotem spotkania były konsultacje "Listy
przedsięwzięć priorytetowych do finansowania ze
środków WFOŚiGW na 2010 r.". Zarząd HIPH wystąpił
do WFOŚiGW z pismem znak HIPH/1311/09 z dnia
26.06.2009 r. (pełny tekst pisma www.hiph.org).
...Zwracamy się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na
Liście przedsięwzięć priorytetowych planowanych do
dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach
na rok 2010 (i na następne) w Tabeli 3 Ochrona
powietrza i ochrona przed hałasem - zadań mających
na celu obniżenie hałasu z instalacji hutniczych do
środowiska.
Regulacje polskie wynikające z Ustawy prawo ochrony
środowiska i Rozporządzenia Ministra Środowiska w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku są bardzo restrykcyjne.
Istnieje potrzeba kontynuowania działań
inwestycyjnych zmierzających do obniżenia hałasu
emitowanego do środowiska przez hutnictwo...

Zmiany regulacji prawnych w ochronie
środowiska
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa zorganizowała
w dniach 4-5 czerwca 2009 r. seminarium nt.: zmiany w
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.
W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele: Ministerstwa
Środowiska, pełnomocnik ds. REACH przy POCH,
przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Omówiono projekty ustaw:
- o systemie zarządzania krajowym pułapem emisji
gazów cieplarnianych lub innych substancji,
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o wspólnotowym systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
- o systemie bilansowania i rozliczania wielkości
emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu dla
dużych źródeł spalania
oraz
- istotne zmiany w projekcie nowej dyrektywy
emisjach przemysłowych (IPPC),
- aktualne i przyszłe obowiązki wynikające z
rozporządzenia REACH,
- listę przedsięwzięć priorytetowych na rok 2009
dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
W seminarium uczestniczyli przedstawiciele:
ArcelorMittal Poland S.A., ArcelorMittal Tubular
Products Kraków Sp. z o.o., Celsa "Huta
Ostrowiec" Sp. z o.o., CMC Zawiercie S.A., Huta
Batory Sp. z o.o., Huta Łabędy S.A., Huta Łaziska
S.A., ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o., Zakład
Walcowniczy "Profil" S.A, ZM "Ropczyce" S.A.
-

Spotkanie Związku
Rurowników Polskich

.org

infrastrukturalnych oraz zakończenie przez składy
fazy wyprzedaży zapasów i odbudowa stanów
magazynowych. Trzeci kwartał będzie dla
producentów trudny, chociaż powinna w tym czasie
nastąpić stabilizacja cen.
W Europie można się spodziewać dalszego
ograniczania produkcji, gdyż aktualny poziom cen
nie zapewnia producentom rentowności.
W trakcie spotkania swoją ofertę współpracy z
hutnictwem w zakresie rozwiązań proekologicznych zaprezentowała firma Polimex Mostostal.

Side Event BHP
Zarząd HIPH wspólnie z Międzynarodowymi
Targami Poznańskim zorganizował w dniu 17
czerwca br. podczas Trwania Targów ITM Polska
2009 w Poznaniu konferencję tematyczną
"Wyznaczamy kierunki BHP w przemyśle".
Celem konferencji była promocja idei stałego
poprawiania i osiągania najlepszych wyników w
dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w
pracy poprzez wpisanie jej w ramy i zasady
zarządzania przedsiębiorstwem.
Przedstawiciele dużych koncernów reprezentujących przemysł stalowy i chemiczny
zaprezentowali własne rozwiązania i wyniki
osiągane w tej dziedzinie. Przedstawiciel
ArcelorMittal Poland SA wygłosił referat pt.:
Bezpieczeństwo przede wszystkim - zero
wypadków a przedstawiciel PKN Orlen SA :
Przemysł chemiczny - bezpieczna produkcja i
transport. Temat BHP w programach i metodach
kształcenia kadr dla przemysłu zaprezentował
przedstawiciel wyższej Szkoły Zarządzania
Ochroną Pracy w Katowicach. Wiceprezes HIPH
przedstawił historię, rolę i zadania
Międzynarodowej Organizacji Pracy. Organizacja
ta stale podkreśla konieczność nieustannego
promowania kultury prewencji w dziedzinie BHP,
traktowania priorytetowo spraw bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz minimalizowania lub
eliminowania zagrożeń i ryzyka związanego z
wykonywaną pracą. Od 2001 r. dzień 28 kwietnia
jest obchodzony jako światowy dzień BHP.

W dniu 29 maja 2009 r. w siedzibie HIPH w
Katowicach odbyło się kolejne spotkanie Związku
Rurowników Polskich. Zarząd Izby przedstawił
sytuację na rynku rur stalowych w Polsce i w UE w I
kwartale 2009 r. oraz informacje z ostatniego
posiedzenia komitetu CDD ESTA.
W I kw. br. zanotowano w Polsce: 21% spadek
produkcji, 22% spadek eksportu i 50% spadek
importu rur. Zużycie jawne spadło o 32% a udział
importu w konsumpcji wyniósł 37%.
W ocenie producentów w kwietniu nastąpiło
dalsze załamanie popytu i produkcji, w
zamówieniach na maj i czerwiec nastąpiła
niewielka poprawa. Odnotowano spadek popytu
na rury bez szwu i profile zimnogięte o około 30% a
na rury zimnociągnione nawet o 50%. U składowników sprzedaż rur ze szwem i profili zgz spadła
o około 50%. Drastyczny spadek zapotrzebowania
na rury w połączeniu z niskim poziomem cen
wymusił u wielu producentów konieczność
skrócenia tygodniowego czasu pracy a nawet
redukcję zatrudnienia. Zdaniem producentów w II
HIPH na MTP
kw. br. sytuacja się nie poprawi a na przełomie
lipca i sierpnia może nastąpić kolejny spadek W czasie trwania Targów ITM Polska 2009 (1619.06.2009) Izba na swoim stoisku promowała
wielkości sprzedaży rur.
podmioty członkowskie - producentów i
Forum Dyrektorów Handlowych
przetwórców stali oraz stal jako tworzywo.
Staraniem Zarządu Izby w dniach 4 - 5 czerwca br.
odbyło się kolejne Forum Dyrektorów Handlowych
HIPH.
Omówiono:
- sytuację w hutnictwie żelaza i stali oraz w
przemysłach współpracujących w Polsce i na
Świecie po 4 miesiącach br.,
- kierunki importu wyrobów stalowych do UE w
2009 r. i stopień wykorzystania licencji w
imporcie z Rosji i Kazachstanu,
- aktualny stan postępowań ochronnych w UE,
- dokonano oceny rynków zbytu na wyroby hutnicze w Europie i w Polsce.
Według producentów nie widać oznak wzrostu
popytu krajowego a ceny wyrobów stalowych
utrzymują się na bardzo niskim poziomie. Sytuację
może poprawić zauważalne ostatnio ożywienie w
firmach prywatnych, uruchomienie inwestycji

- 60-lecia Firmy Biprostal S.A. w Krakowie
(18.06.2009).
Uczelniom przekazaliśmy stosowne życzenia i
gratulacje za wysoką jakość kształcenia, programy
studiów i metody nauczania odpowiadające
potrzebom rynku oraz właściwe kształcenie
umiejętności absolwentów. Życzyliśmy Władzom i
Kadrze Uczelni kontynuowania z sukcesem,
badawczej i dydaktycznej wizji rozwoju, satysfakcji
z osiąganych wyników dydaktycznych i naukowych
a studentom - wytrwałości w zdobywaniu wiedzy
niezbędnej dla realizacji ich przyszłych karier
zawodowych.
Biprostalowi - za osiągnięcia w minionych 60 latach
i działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania
nowoczesnych technik i technologii, które czynią
sektor stalowy zdolnym do zrównoważonego
funkcjonowania i rozwoju.

Rada Polskiej Izby Zaawansowanych
Technologii
Na zaproszenie Profesora Jerzego Buzka
wzięliśmy udział w posiedzeniu Rady Polskiej Izby
Zaawansowanych Technologii, które odbyło się w
dniu 21 maja 2009 r. na terenie Parku NaukowoTechnologicznego w Gliwicach. Referaty,
dotyczące problematyki przemysłu
zaawansowanych technologii w programach
rozwoju regionalnego aglomeracji śląskiej,
stanowiły podstawę interesującej dyskusji.

Uroczysta Sesja w Urzędzie
Miasta Krakowa
W dniu 26 maja 2009 r., na zaproszenie Prezesa
krakowskiego oddziału SITPH, Pana Jacka
Wolińskiego, uczestniczyliśmy w uroczystej Sesji w
Urzędzie Miasta Krakowa, zorganizowanej z okazji
jubileuszu 60-lecia Nowej Huty w Krakowie, 90lecia Akademii Górniczo-Hutniczej i 60-lecia Biura
Projektów Biprostal.

Centrum Monitoringu KPP
Informujemy, że na stronie portalu Centrum
Monitoringu Legislacji Konfederacji Pracodawców
Polskich www.cml.kpp.org.pl można monitorować
jakość i funkcjonalność powstającego w Polsce
prawa, wspierającego tworzenie dobrych
przepisów dla gospodarki i służącego
upowszechnianiu dialogu społecznego.

Jubileusze Firm,
Członków HIPH

Uczestniczyliśmy:

W odpowiedzi na liczne zaproszenia czynnie
uczestniczyliśmy w uroczystościach z okazji
Jubileuszy:
- 90-lecia Akademii Górniczo - Hutniczej w
Krakowie (29 maja 2009 r.),
- 60-lecia Politechniki Częstochowskiej w
Częstochowie (5 czerwca 2009 r.) Prezes
Zarządu Izby wygłosił okolicznościowy referat
pt.: „Hutnictwo stalowe wobec wyzwañ kryzysu",
- 40-lecia Wydziału Inżynierii Materiałowej i
Metalurgii Politechniki Śląskiej (14 - 15 maja
2009 r.),

- 22.05.2009 r. w seminarium zorganizowanym w
ramach obchodów Dnia Hutnika w Oddziale
SITPH w Dąbrowie Górniczej gdzie Wiceprezes
Zarządu Izby wygłosił referat na temat
"Aktualna sytuacja hutnictwie żelaza i stali kierunki importu i eksportu".
- 5.06.2009 r. w obchodach Dnia Hutnika w
ArcelorMittal Poland SA O/Dąbrowa Górnicza.
- 22 i 25.06.2009 r. w Walnym Zgromadzeniu
Członków Górniczej Izby PrzemysłowoHandlowej i I zby Gospodarczej Metali
Nieżelaznych.

- 15-lecia Wyższej Szkoły Zarządzania
Marketingowego i Języków Obcych w
Katowicach (19 maja br.),

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, Poland

hiph@hiph.org Polish Steel Association
tel. +48 32 788 77 77, fax +48 32 788 77 78

