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Stal dodaje wartości Światu...

HIPH w sprawie 
ceł eksportowych na rudę 

i stal z Rosji 

Akcyza na węgiel, koks i gaz 

Na prośbę Departamentu Polityki Handlowej 

w Ministerstwie Gospodarki Zarząd Izby 

przygotował sektorowe stanowisko, będące 

opinią sektora w sprawie ewentualności 

wprowadzenia przez Federację Rosyjską ceł 

eksportowych na rudę i wyroby stalowe .

W latach 2009-2010 odnotowano gwałtowny 

spadek obrotów w imporcie rudy żelaza z 

Rosji do Polski przy jednoczesnym wzroście 

dostaw rudy z Ukrainy. Bariery istniejące lub 

wprowadzane przy zakupie rudy żelaza są 

dotkliwe dla sektora. Powodują wzrost 

kosztów produkcji stali surowej a w efekcie - 

pogorszenie konkurencyjności krajowych 

hut.

Natomiast wprowadzenie przez stronę 

rosyjską ceł w eksporcie do Polski  wyrobów 

płaskich gorąco i zimnowalcowanych nie 

niesie negatywnych skutków dla polskich 

producentów. Krajowy rynek jest  otwarty dla 

innych eksporterów.

1 stycznia 2012 r. i 31 października 2013 r 

upłyną okresy przejściowe, w których Polska 

mogła stosować zwolnienie z opodatkowania 

akcyzą odpowiednio - węgla i koksu oraz 

gazu. Następstwem upływu derogacji będzie 

wprowadzenie podatku akcyzowego na w/w 

produkty. W marcu br. Izba zwróciła się do 

Ministerstwa Finansów z prośbą o spotkanie  

aby omówić skutki tego podatku dla sektora i 

przemysłów powiązanych z hutnictwem - 

członków  HIPH.

18 kwietnia br. odbyło się spotkanie 

przedstawicieli HIPH z Ministerstwem 

Finansów. Zgłosiliśmy potrzebę dosto-

sowania polskiego systemu podatkowego w 

zakresie akcyzy na węgiel, koks i gaz do ram 

prawa wspólnotowego stosowanego w 

pozostałych krajach UE.

Regulacje podatkowe w Polsce nie 

powinny osłabić zdolności krajowych hut do 

konkurencji na unijnym rynku.

Wnioskowaliśmy o wyłączenie węgla, 

koksu i gazu zużywanych w procesach 

metalurgicznych z akcyzy.

Spotkanie odbyło się w ramach konsultacji 

przedmiotowego projektu ustawy z sekto-

rem. 

W dniach 31.03.-1.04.2011 r. w Szczyrku 

odbyło się zorganizowane przez zarząd 

HIPH  forum Dyrektorów Handlowych. 

Omówiono: 

-  wpływ sytuacji na rynku surowców na 

stan krajowego i światowego rynku stali na 

początku 2011 r. ,

-   rynek koksu w 2010 r.  i w I kw. 2011 r., 

- kierunki i wielkość importu wyrobów 

stalowych do UE w 2010 r.,

-   aktualny stan ochrony unijnego rynku.

Przedstawiciele poszczególnych podmio-

tów członkowskich Izby ocenili rynki na ich 

wyroby oraz przedstawili prognozy na II 

kwartał 2011 r. 

W I kwartale 2011 r. poprawiła się sytuacja 

finansowa producentów i zwiększyły się  

zamówienia. Zwrócono uwagę na rosnące 

od początku roku ceny wsadów u 

przetwórców stali.  W drugim  kwartale br. 

należy się spodziewać umiarkowanego 

wzrostu cen wyrobów, wielkość jednostko-

wych zamówień będzie ograniczona - 

składane będą częściej i z krótszym 

terminem realizacji.   

W dniach 7 i 8 kwietnia br. w Wiśle odbyło 

się Forum Polsko-Czesko-Słowackiej 

Komisji ds. Hutnictwa, Koksownictwa, 

Budowy Maszyn i Ochrony Środowiska z 

Forum DH

Polsko-Czesko-Słowacka Komisja 
ds. Hutnictwa, Koksownictwa, 

Budowy Maszyn 
i Ochrony Środowiska
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cznego ds. Stali (SSDC) europejskich 

partnerów społecznych w przemyśle 

stalowym: Europejskiej Federacji 

Metalowców (EMF) i EUROFER-u oraz 

Komisji Europejskiej. 

Omówiono tematy dotyczące m.in.:

-   zaskarżenia przez EUROFER 

(w imieniu producentów unijnych stali) 

do Trybunału Sprawiedliwości WE 

decyzji Komisji Europejskiej z dnia 

27.04.2011 r. w sprawie wielkości 

bezpłatnych przy-działów uprawnień 

emisyjnych dla sektora stalowego na 

lata 2013-20;

-    Planu Działań (Road Map) pro-

wadzącego do przejścia na konku-

rencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 

2050 r.;

-   wspólnego stanowiska EMF  

EUROFER dot. polityki przemysłowej 

UE;

-       celów i programu prac SSDC na 

lata 2011  2012.

W celu zapewnienia długoterminowej 

konkurencyjności i zatrudnienia w 

europejskim przemyśle stalowym, 

istnieje konieczność wspierania zrów-

noważonego rozwoju i konsumpcji w UE. 

W polityce przemysłowej Unii powinno 

się dbać o przyszłość sektorów 

energochłonnych, stanowiących strate-

giczną podstawę europejskiej produkcji 

dóbr konsumpcyjnych. Partnerzy społe-

czni wyrazili swoje zaniepokojenie 

konsekwencjami przedstawionej w 

Energy Road Map 2050 "dekarbonizacji"  

przemysłu w EU.   

Przedstawiono też informację nt. 

aktualnej sytuacji sektora stalowego w 

UE oraz raport z realizacji projektu dot. 

Rady ds. kwalifikacji zawodowych w 

hutnictwie stali. 

Z okazji Dnia Hutnika'2011

pracownikom sektora, inwestorom oraz 
naszym kooperantom

składamy
podziękowania i słowa uznania

za partnerskie budowanie innowacyjnego 
hutnictwa w Polsce

oraz

życzenia pomyślności osobistej i 
bezpiecznej przyszłości 
zawodowej i biznesowej

Zarząd i Rada
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udziałem przedstawicieli polskich, 

czeskich i słowackich firm sektora 

stalowego i przemysłów współ-

pracujących oraz władz regionalnych, 

Ministerstwa Przemysłu i Handlu 

Republiki Czeskiej.

Podczas konferencji omawiano:

- sytuację sektora stalowego w Polsce, 

Czechach i  Słowacji

-  politykę regionalną w tych krajach w 

odniesieniu do sektora stalowego,

-  stan i wpływ krajowych ustaw 

środowiskowych na sektor oraz wpływ 

decyzji DG CLIMA w sprawie zasad 

alokacji na hutnictwo w Polsce, 

Czechach i na Słowacji,

  sposoby i formy wdrażania •

dyrektywy 2010/75/WE (IED) w  w/w 

krajach,

  wpływ wzrostu kosztów surowców i •

energii na konkurencyjność środkowo-

europejskiego hutnictwa stalowego.

W sesji II, poświęconej roli serwisu w 

nowoczesnym hutnictwie interesujące 

rozwiązania i doświadczenie w tym 

zakresie, przedstawiły firmy: SMS 

Siemag AG i  AMP Service Sp. z o.o. 

oraz Kersten Europe Sp. z o.o., Linde 

Gaz Polska Sp. z o.o.oraz  ATS s.r.l  i  

More s.r.l.

Forum przyjęło wspólne stanowisko 

Polsko-Czesko-Słowackiej Komisji w 

sprawie handlu emisjami gazów 

cieplarnianych po 2012 r. i dyrektywy 

IED (jego treść dostępna na stronie 

www.hiph.org). 

W dniu 18.04.2011 r. odbyło się 

zorganizowane przez zarząd HIPH 

spo tkan ie  Cz łonków Zespo łu  

Ekspertów ds. Energetyki przy HIPH. 

Celem spotkania było zaprezento-

wanie przedsiębiorstwom członko-

wskim Izby  Programu Priorytetowego 

NFOŚiGW "Efektywne wykorzystanie 

energii" oraz  możliwości uzyskania 

dotacji do kosztów audytów energety-

cznych i działań inwestycyjnych w 

ramach poprawy efektywności ener-

getycznej.

W spotkaniu uczestniczyli przedsta-

wiciele Narodowego Funduszu  

Zespół Ekspertów 
ds. Energetyki

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej Pan Marek Kownacki, Dyrektor 

D e p a r t a m e n t u  P r z e d s i ę w z i ę ć  

Przemysłowych oraz Pan Wojciech 

Stawiany, Doradca w Departamencie 

Komunikacji i Strategii.

Przedstawili oni kryteria wyboru przed-

sięwzięć oraz szczegółowe zasady i 

formę udzielania dofinansowania przez 

NFOŚiGW w ramach Programu Priory-

tetowego. 

Udostępniono materiały niezbędne do 

opracowania zakresu oraz zasad 

wykonania audytu energetycznego do 

omawianego programu. 

Termin zgłaszania wniosków o dofinan-

sowanie audytów (Działanie  A) upływa 30 

września 2011 r., a zgłaszać działania 

inwestycyjne (Działanie B) będzie można 

od 30 czerwca br.

W dniu 18 kwietnia br. w siedzibie  

Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych w 

Warszawie odbyła się dyskusja: Stal w 

budownictwie - promocja przemysłu 

hutniczego. Prezes HIPH był uczestni-

kiem dyskusji.

Zgodnie z ustaleniami Zarządów: HIPH i 

SPMO - 6 kwietnia br. w Trzebini odbyło 

się spotkanie przedstawicieli Stowa-

rzyszenia Producentów Materiałów 

Ogniotrwałych. Prezes Hutniczej Izby 

Przemysłowo-Handlowej zreferował  

"aktualną sytuację przemysłu hutniczego 

w Polsce i w Świecie"... wskazując cele i 

wyzwania do realizacji przez sektor w 

ramach niskoemisyjnej polityki gospo-

darczej UE (PK-E i "Mapa drogowa'2050)

Współpraca Izby ze Stowarzyszeniem 

jest ważna dla podmiotów członkowskich 

obydwu organizacji.   

W dniu 5 maja br., na zaproszenie DG 

EMPL Komisji Europejskiej, uczestni-

czyliśmy w Posiedzeniu Plenarnym 

Komitetu Sektorowego Dialogu Społe-

W PIKS 
o przemyśle hutniczym

Izba na forum Przemysłu 
Materiałów Ogniotrwałych

Komitet Sektorowy Dialogu 
Społecznego ds. Stali
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