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HIPH gospodarzem spotkań

Euroferowskich Komitetów: 

Conjuncture Committee i Statistics

Committee w Warszawie

Conjuncture Committee

Statistics Committee

Walne Zgromadzenie ESTA

W dniach 3-4 lipca br. w Warszawie na 

zaproszenie HIPH odbyły się posiedzenia w/w 

Komitetów.

W dwudniowym programie spotkania CC 

znalazły się następujące zagadnienia:
− Ocena stanu prognoz gospodarczych 

w sektorze stalowym krajów UE na podstawie 

raportów krajowych.
− Stan i prognoza sytuacji w sektorach 

konsumujących wyroby stalowe (zużycie 

jawne i realne).
− Przygotowanie raportu scalonego pt.: „Report 

on the Economic and Steel Market Situation 

for Q IV/2006 and forecast for the year 2006”. 

Komplet raportów krajowych oraz raport scalony 

są w posiadaniu HIPH.

Następne posiedzenie CC odbędzie się 

w październiku br.

W programie posiedzenia Komitetu omawiano 

m.in.:
− informację o opublikowanych przez Urzędy 

Statystyczne w wybranych krajach danych 

nt. handlu zagranicznego,
− Comext,
− weryfikację „Harmonised System – rok 2012”,
− informację o planowanym głosowaniu 

poprawek Eurofer-u podczas posiedzenia 

Custom Code Committee nt. Combined 

Nomenclature 2007,
− opinię z Komisji Europejskiej i krajów 

członkowskich o Intrastat i Extrastat,
− informacje o stanie udostępniania danych 

sektora stalowego 2003-2009 przez kraje 

członkowskie,
− udostępniania danych zgodnie z „black-box 

formula”,
− informacje nt. statystyki sektora stalowego 

w krajach kandydujących: Bułgaria i 

Rumunia. 

Następne spotkanie odbędzie się 21 września br. 

w Brukseli. 

W dniu 9 czerwca 2006 r. w Londynie odbyło się 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESTA, której 

HIPH jest członkiem. Po dyskusji przyjęto 

sprawozdanie z działalności ESTA w 2005 r., 

sprawozdanie finansowe oraz zatwierdzono 

budżet asocjacji na 2006 r.

W ramach tego samego zgromadzenia odbyło 

się spotkanie Komitetu Dyrektorów CDD, 

podczas którego omówiono m.in.: 
− sytuację w sektorze rurowym w Unii w I kw. 2006 r.  

(produkcję, eksport, import, zużycie jawne),
− trendy rynkowe i prognozy na 2006 r.,
− sytuację na rynku półwyrobów do produkcji 

rur,
− stan realizacji postępowań ochronnych rynku 

UE oraz procedur wszczętych przez kraje 

trzecie,
− stan prac nad dyrektywami unijnymi zastoso-

wania rur ocynkowanych w budownictwie 

(Dyrektywa CPD) i do transportu wody pitnej 

(Dyrektywa DWD).

Wiele uwagi poświęcono (dzisiaj już zakończo-

nemu) postępowaniu antydumpingowemu 

przeciwko importowi rur bez szwu z Chorwacji, 

Rosji, Rumunii i Ukrainy. W Komitecie a-d KE za 

wprowadzeniem ceł głosowało 15 krajów UE, 

sprzeciw wyraziły tylko 4 kraje:

UK, Szwecja, Litwa i Dania.

W Dzienniku Oficjalnym UE z dnia 29.06.2006 r. 

opublikowano rozporządzenie Rady Nr 

954/2006 r. z dnia 27.06.2006 r. nakładające 

definitywne cła antydumpingowe na import rur 

bez szwu z Chorwacji, Rosji, Rumunii i Ukrainy 

w wysokości j/n.:

- Chorwacja 29,8%,

- Rumunia                      11,7-17,8%,

- Rosja                             24,1-35,8%,

- Ukraina                         12,3-25,7%.

Wysokość ceł jest różna w zależności od 

producenta.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 30 

czerwca 2006 r. na okres 5 lat.

HIPH, wspólnie z polskimi producentami rur bez 

szwu biorącymi udział w postępowaniu, czynnie 

wspierała wysiłki ESTA na rzecz wszczęcia 

postępowania a-d przez KE (31.05.2005 r.). 

„...Inwestycje w Mittal Steel Poland pozwolą nie 

tylko sprostać konkurencji, ale znaleźć się w 

czołówce firm wyznaczających światowe 

kierunki rozwoju przemysłu stalowego...”  

powiedział Vijay Kumar Bhatnagar otwierając 

jubileuszową XXV konferencję Naukowo-

Techniczną zatytułowaną „Inwestycje w Mittal 

Steel Poland S.A. stymulatorem konkurencyj-

ności firmy” w Ustroniu. W ramach Konferencji 

z a p r e z e n t o w a n o  s z e r e g  r e f e r a t ó w  

obrazujących aktualny stan prac w zakresie 

realizacji inwestycji technologicznych w MSP. 
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Referat pt.: „Hutnictwo środkowoeuropejskie 

na tle światowego – stan aktualny i 

perspektywy” wygłosił prezes Zarządu HIPH.

Prezes Izby wziął udział w Konferencji 

„Nowa Energia – User Friendly”. W 

odpowiedzi na zaproszenie jej Komitetu 

Programowego w swoim referacie pt.: 

„Energetyczne uwarunkowania rozwoju 

hutnictwa w Polsce” Prezes Izby 

przedstawił dokonania sektorowe w 

zakresie zmniejszenia energochłonności 

krajowego przemysłu stalowego i w 

zakresie ochrony środowiska. Zaprezento-

wał w imieniu sektora, jako dużego konsu-

menta energii, krytyczne stanowisko odno-

śnie funkcjonowania rynku energii w Polsce.

Faktyczna liberalizacja rynku energii 

znacznie poprawiłaby konkurencyjność 

przemysłu stalowego. Korzyści dla przed-

siębiorstw przyniesie też dywersyfikacja 

dostaw energii. 

W dniu 19 czerwca 2006 r. w Katowicach 

odbyło się spotkanie Grupy Produktowej  

Stal Zbrojeniowa.

W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich 

producentów tych wyrobów w Polsce.

Poinformowano członków Grupy o stanie 

realizacji postanowień w zakresie wymiany 

danych statystycznych, przyjętych na 

poprzednim spotkaniu.

Zaprezentowano możliwości HIPH w zakre-

sie zbierania, agregowania i przetwarzania 

danych. Izba zapewnia poufność danych 

jednostkowych i nieodpłatne zwrotne prze-

syłanie raportów zagregowanych. Kolejne 

spotkanie Grupy odbędzie się we wrześniu 

w Warszawie. 

W dniu 28 czerwca 2006 r. w Ashorne Hill, 

Wielka Brytania, odbyło się spotkanie 

Komitetu Ekologicznego EUROFER-u. W 

trakcie spotkania omawiano m.in. zagad-

nienia dotyczące:

− stanu i zaawansowania prac rewizji 

dyrektywy IPPC i BREF  do najważniej-

szych tematów zaliczono m.in.: monito-

ring, zarządzanie odpadami i energią, 

− rozporządzenia REACH oraz rozpoczę-

cia przez Parlament Europejski II 

czytania REACH (przewidywany termin 

wejścia w życie rozporządzenia wiosna 

/lato 2007),

− zmian w definiowaniu złomu stalowego 

 

Nowa Energia – User Friendly

Grupa Produktowa – Stal Zbrojeniowa

HIPH uczestnikiem Komitetu 

Ekologicznego EUROFERU

(propozycja nowej definicji złomu 

stalowego ma traktować go jako 

surowiec wtórny). Proponowane zmiany 

rozpatrywane są w aspekcie m.in. 

dyrektywy odpadowej oraz rozporzą-

dzenia REACH,

− wprowadzenia nowej definicji recyklingu 

odpadów, która ma dotyczyć m.in. złomu 

stalowego. 

W dniu 21.06.2006 r. wzięliśmy udział 

w pierwszym inauguracyjnym posiedzeniu 

European Social Dialogue Committee of 

the Steel Industry w Brukseli. Komitet ma 

być platformą ułatwiającą dialog pomiędzy 

przedstawicielami stron pracodawców i 

związków zawodowych. Pierwszym 

przewodniczącym został pan Michael 

Kieckbusch – Dyrektor ds. Human 

Resources w Salzgitter, natomiast 

wiceprzewodniczącym pan Peter Scherrer 

– sekretarz generalny European Metal-

workers' Federation. Komitet ma zajmować 

się zagadnieniami związanymi z ciągłym 

kształceniem pracowników w sektorze, 

bezpieczeństwem i higieną pracy, 

monitorowaniem zmian strukturalnych 

zachodzących w europejskim i światowym 

hutnictwie. Komitet będzie również brał 

udział w konsultacjach dotyczących 

regulacji prawnych wydawanych przez 

Komisję Europejską. 

Na zaproszenie Rządu Królestwa 

Niderlandów i Holenderskiej Unii Metalo-

wej, w dniu 19 czerwca 2006 r. wzieliśmy 

udział w rozmowach z uczestnikami 

holenderskiej misji handlowej. Firmy 

holenderskie takie jak: Voith Paper B.V. i 

Flame Spray Technologies wykazywały 

zainteresowanie polskim rynkiem i 

zaoferowały nowe technologie naprawy i 

regeneracji uszkodzonych lub zużytych 

elementów stalowych maszyn i urządzeń. 

W dniu 11 lipca br. w Pałacu Prezydenta RP 

uczestniczyliśmy w uroczystym wręczeniu 

Certyfikatów Laureatom VII Edycji Narodo-

wego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni 

Środowisku”.

Równolegle, Prezydent RP Pan Lech 

Kaczyński ogłosił rozpoczęcie VIII Edycji 

Narodowego Konkursu Ekologicznego 

„Przyjaźni Środowisku” i objął honorowy 

patronat nad konkursem. Zarząd Izby 

rozpowszechnił wśród podmiotów człon-

kowskich warunki udziału w VIII Edycji 

European Social Dialogue Committee

Holenderska Misja Handlowa

Przyjaźni Środowisku

Konkursu.

Zapraszamy wszystkich, którzy dokonali 

proekologicznych przedsięwzięć w swoich 

Spółkach, by przystąpili do Konkursu. Izba 

deklaruje pomoc w sprawach formalnych.   

W dniu 10 lipca 2006 r. odbyło się spotkanie 

przedstawicieli Zarządu HIPH i KIG.

Omawiano warunki współpracy obydwu Izb 

przy realizacji tematów takich jak:

− prawne aspekty funkcjonowania Izb,

− uczestnictwo w projekcie „KIGNET”,

− wspólne szkolenia zawodowe.
Ponownie kierownictwo Izby Krajowej 

namawia nas do członkostwa w KIG.       

Z inicjatywy Rektora Akademii Górniczo-

Hutniczej im. Stanisława Staszica w 

Krakowie, powołana została Rada Społe-

czna AGH. Rada ma być płaszczyzną 

wymiany doświadczeń i poglądów na temat 

miejsca Akademii w rzeczywistości polskiej 

i europejskiej w zakresie kształcenia kadr i 

rozwoju badań.

W skład Rady Społecznej AGH powołani 

zostali m.in.: Prezes Rady Izby dr J. Podsiadło 

oraz Prezes HIPH dr inż. R. Talarek.

Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się 

9 czerwca br. w Krakowie. 

− W dniu 27.06.2006 r. w Walnym Zgroma-

dzeniu Polskiej Izby Konstrukcji 

Stalowych w Warszawie. PIKS ma 10 lat 

– złożyliśmy gratulacje i życzenia.
− W dniu 27 czerwcu 2006 r. w Brukseli w 

konferencji naukowo-technicznej na 

temat zastosowania zimnowalcowanych 

wyrobów ze stali nierdzewnych w kon-

strukcjach budowlanych. Konferencję 

zorganizowało Europejskie Stowarzy-

szenie Rozwoju Stali Nierdzewnych 

(EuroInox). Uczestniczyło 40 osób. 

Konferencja odbyła się w ramach 

projektu VALCOSS (Valorisation Project 

Cold Worked Stainless Steel In 

Structures) współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej. 

Spotkanie w Krajowej Izbie

Gospodarczej

Społeczna Rada przy Rektorze AGH

Uczestniczyliśmy:

– POLISH STEEL METEC ‘2007

Izba zamierza zorganizować, wspólne 

dla producentów wyrobów stalowych z 

Polski, stoisko wystawiennicze „POLISH 

STEEL” na targach METEC'2007 w 

Düsseldorfie w dniach 12-16 czerwca 

2007 r. Szczegóły w sekretariacie Izby.  
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