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W dniu 25 marca br. w Katowicach odbyło się
XXI Walne Zgromadzenie Członków
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Walne Zgromadzenie pozytywnie oceniło
działalność Zarządu i Rady Izby za 2008 r.,
udzielając absolutorium obydwu organom
Izby. Zatwierdziło też zasady finansowania
oraz preliminarz wydatków Izby na 2009 r.
Protokół z XXI Walnego Zgromadzeniea
został rozesłany do podmiotów
członkowskich Izby, jest również dostępny
na stronie www.hiph.org

List do Premiera Rządu RP
31 marca br. Zarząd Izby wystosował list do
Premiera Rządu RP.
W związku z kryzysem ekonomicznym, jako
Hutnicza Przemysłowo-Handlowa
skupiająca wszystkich najważniejszych
krajowych wytwórców i przetwórców stali,
zaapelowaliśmy do Pana Premiera o
podjęcie działań, które w naszej ocenie
mogą poprawić sytuację na rynku. Nasze
propozycje dotyczyły: wsparcia realizacji
inwestycji infrastrukturalnych i na EURO
2012 rentą z krajowych dostaw materiałów i
usług, działań w kierunku zmiany umowy
bilateralnej UE z Rosją dla ograniczeń
importu oraz zwolnienia z podatku
akcyzowego energii elektrycznej zużywanej
w sektorach energochłonnych a także
poprawy współpracy międzygałęziowej.

World Coke & Anthracite Summit
W dniach 16-17 marca 2009 r. w Krakowie
odbyła się międzynarodowa konferencja
koksownicza, zorganizowana przez
Coaltrans.
Delegaci z całego Świata oceniali aktualną
sytuację na rynku koksu oraz poszukiwali
sposobów przetrwania i wyjścia z trudnej
sytuacji – zwłaszcza przez producentów. Dla
producentów polskich była to też próba
znalezienia sposobów i kierunków zmian
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reorganizacyjnych i własnościowych.
HIPH została poproszona o prezentację dot.
sytuacji sektora stalowego w Polsce w dobie
kryzysu. Prezes Izby w ramach
interaktywnego panelu w pierwszym dniu
konfrerencji przedstawił referat "New
developments in the Polish steel industry vs
consumer challenges in the future".
Dużą aktywnością na forum konferencji
wykazali się przedstawiciele Polskiego
Koksu S.A. Konferencja była udana –
gratulujemy!

Spotkanie Zespołu
d/s Ochrony Środowiska
W dniu 31 marca 2009 r. odbyło się
spotkanie działającego w HIPH Zespołu ds.
Ochrony Środowiska. Podczas spotkania
przekazano Członkom:
- aktualne informacje na temat sytuacji po
rejestracji wstępnej REACH i tego co
czeka Spółki w najbliższym czasie.
- omówiono stan prac legislacyjnych nad
pakietem ustaw związanych z
zarządzaniem emisjami substancji do
powietrza, a mianowicie:
1.Projektem ustawy o systemie zarządzania
krajowym pułapem emisji gazów
cieplarnianych lub innych substancji.
2.Projektem ustawy o wspólnotowym
systemie handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych (nazywana ustawą
o ETS).
3.Projektem ustawy o systemie
bilansowania i rozliczania wielkości emisji
dwutlenku siarki i tlenków azotu dla dużych
źródeł spalania.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
Ministerstwa Gospodarki i 10 hut oraz 3
zakładów produkcyjnych – Członków Izby.

Pismo do MG w sprawie AD na
import rur bez szwu z ChRL
W dniu 18 marca br. Izba wystosowała do
Departamentu Polityki Handlowej w
Ministerstwie Gospodarki wniosek w
sprawie nałożenia tymczasowych ceł AD na
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import na obszar celny UE rur bez szwu płynnością finansową producentów i
uzyskaniem przez nich kredytów w
z Chin.
instytucjach finansowych.

Forum CO2 i 3E

W dniu 4 marca 2009 r. w Warszawie
odbyło się specjalne wspólne
posiedzenie Forum CO 2 i Forum
odbiorców energii elektrycznej i gazu
poświęcone podsumowaniu działań
związanych z wdrażaniem Pakietu
Klimatyczno-Energetycznego.
Zaprezentowano dokonania Green
Effort Group w tej sprawie. Spotkanie
połączono z uroczystością, w trakcie
której przedstawiciele Rządu RP
omówili końcowe wyniki negocjacji.
Zarząd HIPH otrzymał podziękowania
za pomoc i współpracę z Rządem w
trakcie negocjacji dokumentów
wdrażających Pakiet KlimatycznoEnergetyczny.

Spotkanie ESTA w Krakowie
W dniu 13 marca 2009 r. w Krakowie
odbyło się spotkanie działającego w
ramach ESTA Komitetu Europejskich
Producentów Rur ze szwem.
Omówiono:
- aktualny stan postępowań antydumpingowych;
- sytuację w produkcji rur ze szwem w
UE i w imporcie rur z krajów trzecich;
- sytuację na rynku w dobie światowego
kryzysu ekonomicznego.
W grudniu 2008 r. zakończono
nałożeniem ceł a-d postępowanie
przeciwko importowi rur ze szwem z
Białorusi, Tajlandii, Rosji, Chin i Ukrainy.
Toczy się postępowanie a-d przeciwko
importowi profili zimnogiętych
zamkniętych z Białorusi, Turcji i Ukrainy.
Sytuacja unijnych producentów rur ze
szwem jest aktualnie wyjątkowo trudna.
Ceny rur stale spadają. Sytuację
pogarsza agresywny eksport do UE z
krajów trzecich i malejący popyt na
światowych rynkach. W I kwartale br.
popyt na rury ze szwem w Unii
Europejskiej był na poziomie 40-50%
popytu z I kw. 2008 r. Taka sytuacja
zmusiła wielu producentów do
drastycznego ograniczenia produkcji,
redukcji zatrudnienia lub wprowadzenia
skróconego czasu pracy. Sytuację
komplikują dodatkowo problemy z

Polsko-Rosyjska Komisja
ds. współpracy gospodarczej
W dniach 10 i 11 marca br. w
Ministerstwie Gospodarki obradowała
Polsko-Rosyjska Międzynarodowa
Komisja ds. współpracy gospodarczej.
Prezes zarządu Izby czynnie
uczestniczył w jej obradach. Szczegóły
raportu ze spotkania można znaleźć na
stronie www.mi.gov.pl

Rada Społeczna AGH
W dniu 6 marca br. odbyło się
posiedzenie Rady Społecznej AGH im.
Stanisława Staszica w Krakowie, której
członkiem jest również prezes HIPH.
Podczas posiedzenia omówiono:
1. Sprawozdanie Władz Uczelni z
działalności za ubiegłą kadencję 20052008 oraz planowane działania w
kadencji 2008-2012.
2. Propozycję oferty naukowo-badawczej
AGH dostosowanej do aktualnych
potrzeb gospodarki kraju.
W dyskusji pozytywnie oceniono system
kształcenia w AGH. Uczelnia dysponuje
rzeszą ponad 2 tys. naukowców i 500
laboratoriami. Uczestnicy Rady zostali
zapoznani z programem obchodów 90lecia AGH.

KIG i Izby regionu
Małopolski i Śląska
W dniu 6 marca w Krakowie odbyło się
spotkanie prezesa p. A. Arendarskiego z
zarządami Izb regionu Małopolski i
Śląska – członkami KIG (HIPH jest
członkiem KIG).
Omówiono m.in. jak wpływa kryzys na
kondycję podmiotów członkowskich Izby.
Niepokojące sygnały napływają od
małych i średnich przedsiębiorstw, które
z powodu kryzyzsu ekonomicznego i tzw.
„toksycznych opcji walutowych”
zaczynają mieć problemy z płynnością
fiansową. Dyskutowano o programie
Zgromadzenia Walnego KIG, które
odbędzie się w czerwcu br. oraz o
projekcie nowej ustawy o samorządzie
gospodarczym.

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
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z BCC o prywatyzacji
W dniu 20 marca br. w siedzibie
Bombardier Transportation Polska
Sp. z o.o. (ZWUS) w Katowicach odbyła
się dyskusja nt. „Prywatyzacja
przedsiębiorstw i jej wpływ na strategię
rozwoju regionalnego”. W sytuacji gdy
globalny kryzys powoduje liczne
perturbacje rynkowe, jego negatywne
skutki dotkliwie odczują
przedsiębiorstwa państwowe. W
prywatyzacji szukano sposobu na ich
łagodzenie. Prezes HIPH przedstawił
doświadczenia z prywatyzacji
przeprowadzonej w przemyśle
stalowym – może być on
benchmarkiem dla pozostających
jeszcze do prywatyzacji
przedsiębiorstw, również w sektorze
energetycznym i wydobywczym.

Centrum Mediacji
Sąd Arbitrażowy przy KIG
Z tytułu członkostwa HIPH w Krajowej
Izbie Gospodarczej otrzymaliśmy
ofertę Centrum Mediacji, z której mogą
również korzystać podmioty członkowskie naszej Izby.
Szczegóły oferty można znaleźć na
stronie www. sakig.pl

Zaproszenie na konferencje
W dniach 15-17 kwietnia 2009 r. w
Santiago de Compostela (Hiszpania)
odbędzie się międzynarodowa
konferencja Sustainable Mining.
W dniach 19-21 kwietnia 2009 r. w
Wiedniu odbędzie się międzynarodowa
CRU's 15th World Steel Conference.
W dniach 11-13 maja 2009 r. w Doha
(Katar) odbędzie się XIV edycja
Międzynarodowego Forum
Przedsiębiorców FUTURALLIA.
Więcej informacji na stronie www.
goeastgowest.eu

W dniach 27-29 maja br. w Istambule
odbędzie się 3 dniowy kurs Commercial
Aspects of Oil Trading & Refining.
Więcej informacji na stronie internetowej
www.euromaneyenergytraining.com
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