
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Polish Steel Association

BIULETYN INFORMACYJNY

NEWSLETTER

Stal dodaje wartości Światu...

Rada HIPH 

Związek Rurowników Polskich

31.03.2010 r. w siedzibie Zarządu Izby odbyło 

się posiedzenie Rady Hutniczej Izby 

Przemysłowo-Handlowej. Posiedzenie Rady 

odbyło się wg. przyjętego porządku obrad.

W pierwszej części posiedzenia, Zarząd Izby 

przedstawił Radzie informacje o sytuacji na 

rynku stali, koksu i materiałów ogniotrwałych 

za pierwszy kwartał 2010 r. W wielu krajach 

notuje się wzrost produkcji stali. 

Druga zasadnicza część posiedzenia Rady 

dotyczyła spraw związanych z najbliższym, 

kończącym IX kadencję Zarządu i Rady Izby, 

sprawozdawczo-wyborczym, XXIII Walnym 

Zgromadzeniem Członków HIPH. 

Rada po wysłuchaniu projektów sprawozdań: 

z działalności Zarządu, Rady i finansowego 

Izby przeprowadziła niezbędną dyskusję w 

tej sprawie.

Rada Izby zapoznała się z propozycją 

programu XXIII WZC, oraz z informacją o 

działalności finansowej HIPH w 2009 r. 

Zarząd przedstawił również informację dot. 

preliminarza wydatków na 2010 rok oraz  

ramowy plan pracy Izby na lata 2010-2012. 

Rada postanowiła, podejmując stosowne 

uchwały,  przyjąć i zarekomendować  

Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia  

sprawozdania i preliminarz wydatków na 

2010 r. oraz przyjąć i zarekomendować WZC 

do uchwalenia  ramowy plan pracy na lata 

2010 - 2012. 

W dniu 2 marca br. z inicjatywy Zarządu Izby 

odbyło się spotkanie Związku Rurowników 

Polskich. Na spotkaniu omówiono:

-  wpływ kryzysu na sytuację na rynku rur

    w UE i w Polsce,

-  skuteczność postępowań ochronnych

    rynku UE oraz skutki protekcji rynków 

    w krajach trzecich,

-  prognozy produkcji rur na  II kwartał  2010 r.

Na rynku krajowym w I kwartale 2010 r. 

utrzymał się słaby popyt na rury z uwagi na 

wyhamowanie inwestycji z powodu 

mroźnej i śnieżnej zimy. Z początkiem 

marca br. sytuacja nieco się poprawiła, ale 

nadal zamówienia lokowane są z 

wyprzedzeniem 2-3 tygodniowym.

Dają znać o sobie problemy związane z 

pozyskaniem kredytów. Banki z nadmierną 

ostrożnością traktują firmy, również 

związane z hutnictwem. Producenci rur 

widzą nowe szanse dla siebie w 

inwestycjach w  energetyce. Omówiono też 

współpracę HIPH z ESTA w 2010 r. 

Reprezentantem polskich producentów w 

komitecie ds. rur ze szwem ESTA wybrana 

została Pani Joanna Kruk z ArcelorMittal 

Tubular Products Kraków.

4 marca br. w siedzibie Zarządu Izby odbyło 

się spotkanie Zespołu Roboczego ds. 

REACH. Uczestniczyli w nim przedsta-

wiciele hut elektrycznych. Ustalono 

harmonogram prac na najbliższe 2 

miesiące oraz przygotowano wniosek do 

Ministerstwa Gospodarki o interpretację 

zapisów dot. traktowania odpadów tj. żużli, 

pyłów stalowniczych, zgorzeliny w REACH.  

10 marca br. Prezes Izby spotkał się z 

Dyrektorem Departamentu Zmian Klimatu i 

Ochrony Atmosfery w Ministerstwie 

Środowiska p.T. Chruszczowem. Rozmowy 

dotyczyły:

- sektorowego stanowiska w sprawie

     benchmarków na lata 2013-2020

-   stanu prac Resortu nad KPRU II.

18-19 marca br. w Ustroniu Zarząd Izby 

zorganizował kolejne Forum Dyrektorów 

Handlowych  HIPH. Omówiono:

Zespół Roboczy ds. REACH

Spotkanie w Ministerstwie 

Środowiska

Forum Dyrektorów Handlowych

 

                                        Marzec 2010 r.                            

     nr 3

   

W   NUMERZE:

• Rada HIPH

• Spotkanie Związku 

Rurowników Polskich

• Zespół Roboczy ds. 

REACH

• Spotkanie w MŚ

• Forum Dyrektorów 

Handlowych

• Spotkanie Zespołu ds. 

Ochrony Środowiska

• Zespół Ekspertów ds. 

Energetyki

• Nie będzie obniżki 

akcyzy na prąd

• Bariery w dostępie do 

rynków krajów trzecich

• Czyste Technologie 

Węglowe

• W MG o REACH

• Prezydium KIG

• Uczestniczyliśmy



trzecie, od początku kryzysu, bariery w 

dostępie do ich rynków.

Materiały seminaryjne są dostępne w  

HIPH. 

W dniu 5 marca br. Izba uczestniczyła w 

konferencji "Czyste technologie węglo-

we". 

Na konferencji przedstawiono skutki 

nowej polityki energetyczno-klimaty-

cznej dla Polski. Dyskutowano o 

bezpieczeństwie podziemnego składo-

wania CO2 i programie badań i rozwoju 

czystych technologii węglowych oraz 

wydobycia gazu ze złóż krajowych. 

Polska, respektując nową politykę 

energetyczno-klimatyczną, ma ambicje 

stać się europejskim liderem w dzie-

dzinie czystych technologii węglowych.

W dniu 31 marca 2010 r. Izba uczestni-

czyła w konferencji uzgodnieniowej dot. 

projektu rozporządzenia Ministra Go-

spodarki w sprawie ograniczeń zakazów 

lub warunków produkcji, obrotu lub 

stosowania substancji lub preparatów 

niebezpiecznych oraz wprowadzania do 

obrotu lub stosowania wyrobów

zawierających takie substancje lub 

preparaty.

25.03.2010 r. w siedzibie Krajowej Izby 

Gospodarczej odbyło się posiedzenie 

Prezydium KIG. Jednym z waż-

niejszych tematów było zatwierdzenie 

sprawozdania z działalności Krajowej 

Izby Gospodarczej w 2009 roku wraz ze  

sprawozdaniem  finansowym.

- w konferencji prasowej zorganizowanej 

przez PAIiIZ nt. "Inwestycji w dobie kryzysu 

gospodarczego" (9.03.2010 r.)

-  w spotkaniu seniorów SITPH. Prezes 

Zarządu wygłosił referat pt.: "Sytuacja na 

rynku stali - światowym i krajowym" 

(12.03.2010 r.)

- w konferencji Stowarzyszenia Materiałów 

Ogniotrwałych, która odbyła się w Ostańcu 

(25.03.2010 r.)

Czyste Technologie Węglowe 

W MG o REACH

 

Prezydium KIG 
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Spotkanie Zespołu 

ds. Ochrony Środowiska

Zespół Ekspertów 

ds. Energetyki 

Nie będzie obniżki 

akcyzy na prąd

wpływ światowego kryzysu na 

sytuację w  hutnictwie stali i w 

przemysłach kooperujących,

handel stalą wewnątrz EU i z 

krajami trzecimi,

politykę handlową UE i aktualny 

stan w  zakresie ochrony rynku,

działania protekcjonistyczne 

podjęte  przez kraje trzecie. 

stan rynków zbytu stali w Europie i w

 Polsce w I kwartale 2010 r. 

Przedstawiono prognozy na II kwartał 

br. Niepokojący jest wzrost  cen 

surowców.  

23 marca 2010 r. w siedzibie Izby 

odbyło się spotkanie robocze Zespołu 

ds. Ochrony Środowiska. Uzgodniono 

sektorową opinię do nowego projektu 

KPRU II oraz zakres  przygotowania 

przez huty raportów emisyjnych pro-

forma na lata po 2013 r. w oparciu o 

benchmarki proponowane przez 

Komisję Europejską.

W dniu 23 marca br. Zarząd HIPH 

zwołał spotkanie Zespołu Ekspertów 

ds. Energetyki. Celem spotkania było 

wypracowanie przez dużych odbio-

rców prądu i gazu sektorowych 

wniosków do polityki energetycznej w 

zakresie możliwości redukcji energo-

chłonności w sektorze.

Opinia została zaprezentowana w 

Ministerstwie Gospodarki, podczas 

przeglądu polskiej polityki energe-

tycznej przed Międzynarodową 

Agencją Energetyczną. Spotkanie w 

tej sprawie odbyło się dnia 1.04.2010 r. 

w Warszawie.

23 marca br. Rada Ministrów przyjęła 

projekt ustawy o zmianie ustawy o 

podatku akcyzowym oraz niektórych 

innych ustaw. W projekcie tym nie 

przewiduje się zmiany stawki akcyzy 

od energii elektrycznej, ani zwolnienia 

przedsiębiorstw energochłonnych z tego 

podatku.

Przepisy Unii Europejskiej dopuszczają 

obniżenie stawki podatku akcyzowego 

na energię płaconej przez energo-

chłonny przemysł. 

W Polsce tej możliwości nam nie dano. 

Ministerstwo Finansów obawia się 

zmniejszenia wpływów do budżetu 

państwa (za 2009 r. dochody Skarbu 

Państwa z podatku akcyzowego od 

energii elektrycznej wyniosły 2,24 mld 

zł). Akcyza generuje znaczne różnice w 

kosztach produkcji, wywierając destruk-

cyjny wpływ na pozycję konkurencyjną 

energochłonnych branż polskiego prze-

mysłu. Pomimo wielu usilnych starań 

Zarządowi Izby i innym zaintere-

sowanym organizacjom nie udało się 

przeforsować obniżenia akcyzy na  

energię elektryczną. 

W dniu 26.03.2010 r. w Warszawie  

odbyło się, z udziałem przedstawicieli 

Ministerstwa Gospodarki, DG Trade 

Komisji Europejskiej i zaproszonych  

przedstawicieli przemysłu (m.in. stalo-

wego, chemicznego oraz motoryza-

cyjnego) seminarium poświęcone 

barierom handlowym w dostępie do 

rynków krajów trzecich. 

Petros Sourmelis Szef Unitu Dostępu do 

Rynku w DG Trade KE przedstawił 

działania UE w znoszeniu barier 

handlowych. Negocjacje w sprawie 

polityki handlowej z krajami trzecimi 

prowadzi Komisja Europejska w 

konsultacji z Komitetem Polityki 

Handlowej, na podstawie mandatu 

uzyskanego od państw członkowskich. 

W pracach Komitetu uczestniczą także 

przedstawiciele Polski. 

W Ministerstwie Gospodarki powołano 

Zespół ds. barier. Na stronie MG 

uruchomiono formularz on-line dla 

organizacji biznesowych, zrzeszeń, izb, 

które mogą bezpośrednio zgłaszać 

problemy napotykane w eksporcie. 

Wzięliśmy udział w dyskusji przedsta-

wiając sytuację w przemyśle stalowym 

oraz wprowadzone przez państwa 

Bariery w dostępie 

do rynków krajów trzecich
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