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W dniu 20 maja br. w Katowicach odby³o siê XXIII
Walne Zgromadzenie Cz³onków Hutniczej Izby
Przemys³owo-Handlowej. Zgromadzenie mia³o
charakter sprawozdawczo-wyborczy. Walne
Zgromadzenie udzieli³o absolutorium Zarz¹dowi i
Radzie Izby. Powo³ano nowe organy Izby na lata
2010-2012. Utrzymano 2-osobowy sk³ad
Zarz¹du Izby i 8-osobow¹ Radê Izby.
XXIII Walne Zgromadzenie Izby podjê³o wiele
wa¿nych uchwa³. Protokó³ Walnego Zgromadzenia i kopie wszystkich uchwa³ oraz
najwa¿niejsze tezy z dyskusji przeprowadzonej
na Zgromadzeniu rozes³ano do podmiotów
cz³onkowskich Izby.

Ukrainy

TUBE'2010

• Dni Hutnika

W dniach od 12 do 16 kwietnia 2010 r. w
Dusseldorfie uczestniczyliœmy czynnie w
najwiêkszych na Œwiecie Miêdzynarodowych
Targach TUBE& WIRE'2010 (T&W).
Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa razem z
Hut¹ Batory Sp. z o.o., ISD Huta Czêstochowa
Sp. z o.o. oraz WM Dziedzice S.A. prezentowa³a i
promowa³a na stoisku wspólnym wyroby polskich
producentów rur. Stoisko cieszy³o siê bardzo
du¿ym zainteresowaniem. W czasie 5 dni
targowych,odbyliœmy ³¹cznie ok. 250 rozmów,
zarówno ze znanymi wczeœniej jak i nowymi
klientami. Rozmówcy i zwiedzaj¹cy stoisko
wykazywali szczególnie du¿e zainteresowanie
rurami bez szwu w gat. kot³owych i rurami
wiertniczymi z monogramem API. Na spotkaniu
podsumowuj¹cym targi, które odby³o siê w HIPH
wystawcy potwierdzili swoje zainteresowanie
uczestnictwem w kolejnych targach T&W, które
odbêd¹ siê w 2012 r.
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gospodarczym pocz¹tku kolejnego pogorszenia siê koniunktury.
Przeciwnie spodziewane jest umocnienie siê
dzia³alnoœci produkcyjnej i us³ugowej.
WyraŸnie mniejszy poziom zapasów u
handlowców skutkuje dla produkcji stali te¿.
Zamówienia w hutach na pocz¹tku 2010 r. s¹
wy¿sze ni¿ przed rokiem. Przewiduje siê 14%
wzrost zu¿ycia stali w UE (27) w 2010 r.
W grupie unijnych przemys³ów zu¿ywaj¹cych
stal najmniej optymistyczne s¹ prognozy dla
budownictwa (-4,7%). Rokowania dla
pozosta³ych przemys³ów s¹ lepsze (samochodowego ok. +5%, agd ok. +1,5%, budowa
maszyn - ³agodny wzrost, rur stalowych wzrost ok. 4%). W zakresie wymiany handlowej
oczekuje siê raczej zrównowa¿onej relacji
import-eksport.

Stanowisko w sprawie
cen rud ¿elaza
W piœmie znak HIPH/0848/2010 z dnia 21
kwietnia br. Zarz¹d HIPH popar³ stanowisko
EUROFER-u w sprawie cen rud ¿elaza
EUROFER, którego Izba jest cz³onkiem,
zwróci³ siê do KE o zbadanie czy nie zaistnia³y
przes³anki wskazuj¹ce na praktyki monopolistyczne trzech najwiêkszych dostawców rury
¿elaza: Rio Tinto, BHP Billinton i Vale.

Komitet d/s Zmian Klimatu

Na posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego
EUROFER-u (13 kwietnia 2010 r.) w Brukseli
omówiono: aktualn¹ sytuacjê na rynku stali UE
(27) i w poszczególnych krajach cz³onkowskich.
Przedstawiono prognozy zu¿ycia stali na 2010 i
2011 rok.
Mimo rozczarowuj¹cych wyników w IV kw. 2009
r. i ca³ym 2009 r. ECON nie widzi w spowolnieniu

W dniu 6 maja br. odby³o siê w Ministerstwie
Œrodowiska w Warszawie, drugie spotkanie
Komitetu Steruj¹cego d/s opracowania
strategii adaptacji do zmian klimatu.
Komitet tworz¹ przedstawiciele poszczególnych resortów, Instytutów Œrodowiskowych i
instytucji reprezentatywnych dla œrodowisk
gospodarczych (HIPH uczestniczy³a jako
przedstawiciel przemys³u).
Zadaniem Komitetu jest organizacja dzia³añ na
rzecz przygotowania Strategii, w szczególnoœci: identyfikacja problemów, podzia³
kompetencji i wskazanie sposobów sfinansowania opracowania sektorowych strategii
adaptacji do zmian klimatycznych.
Komitet wyznaczy jednostki merytoryczne,
które wykonaj¹ Strategiê. W Bia³ej Ksiêdze KE
okreœlono sektory, które szczególnie odczuj¹
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skutki zmian klimatu. Zdaniem Izby,
wobec przemys³u stalowego winno siê
te¿ mieæ strategiê niwelowania i kontrolowania skutków zmian klimatu - st¹d
nasza obecnoœæ w Komitecie.

Fundacja K. Adenauera w HIPH
Na forum Hutniczej Izby Przemys³owoHandlowej 5 maja br. odby³o siê II ju¿
spotkanie cz³onków Fundacji im.
Konrada Adenauera z Zarz¹dem Izby.
Prezes R.Talarek wyg³osi³ na tym forum
referat "Krajowe hutnictwo stalowe i
przemys³y z nim powi¹zane, zdolne do
zrównowa¿onego rozwoju". Odby³a siê
ciekawa dyskusja nt. doœwiadczeñ
niemieckich i polskich dot. aktualnych
zachowañ pracodawców i pracowników
w obliczu spowolnienia gospodarczego,
spowodowanego kryzysem i narastaj¹c¹ konkurencj¹ firm azjatyckich.

Misja Gospodarcza z Ukrainy
W dniu 18 maja br.
goœciliœmy w
zarz¹dzie HIPH przedstawicieli ukraiñskich koksowni i hut (pp. Nikolaia
Gizenko, Dyrektora Generalnego UKRTSVETMET, Starovoyta Anatolya, Dyrektora Generalnego UKRKOKS) oraz
Michaj³a Brodowycza Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie.
Prezes R.Talarek poinformowa³ o
dzia³alnoœci Izby, aktach prawnych
reguluj¹cych funkcjonowanie bran¿owych organizacji samorz¹du gospodarczego w Polsce oraz o formach i
zakresie wspó³pracy miêdzynarodowej.
Uznano, ¿e kolejne spotkanie winno siê
odbyæ na Ukrainie. Obydwie strony
zgodzi³y siê by takie kontakty rozszerzyæ
na inne podsektory i wpisaæ w ramy
"Partnerstwa Wschodniego".

Dni Hutnika
poœród Cz³onków HIPH
Na atmosferê tegorocznych uroczystoœci
Dnia Hutnika istotny wp³yw mia³y przeci¹gaj¹ce siê do dzisiaj skutki ubieg³orocznego kryzysu ekonomicznego jak i
tragiczne zdarzenie w Smoleñsku oraz
powodzie w kraju.
Wiêkszoœæ uroczystoœci odby³a siê w
atmosferze zatroskania siê tymi zdarzeniami.
- 30.04.2010 r. w Hucie £abêdy S.A.
uroczystoœci mia³y charakter kameralny.
Przekazaliœmy jako Zarz¹d HIPH stoso-

.org

wne gratulacje za 2009 r. ,

- 04.05.2010 r. w Hucie Pokój S.A. uroczystoœæ zorganizowana przez Zarz¹d
g³ównie dla pracowników Huty i ich rodzin.
Zarz¹d Izby przekaza³ gratulacje za budowanie z sukcesem silnej pozycji konkurencyjnej na rynku kszta³towników z/g i
prefabrykacji hutniczych wyrobów,
- 07.05.2010 r. na uroczystoœciach w AGH
w Krakowie - przekazaliœmy list gratulacyjny
Jego Magnificencji Rektorowi Panu Prof. dr
hab. in¿. Antoniemu Tajdusiowi za sukcesy
dydaktyczne i naukowe,
- 14.05.2010 r. W ramach uroczystoœci DH
w Celsa Huta Ostrowiec odby³a siê konferencja. Prezes HIPH og³osi³ referat pt.:
"Uwarunkowania zrównowa¿onego rozwoju krajowego hutnictwa". Przekazaliœmy ¿yczenia okolicznoœciowe i list gratulacyjny
dla pana Pere Petita, w zwi¹zku z
powo³aniem na funkcjê prezesa zarz¹du
Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.
- 14.05.2010 r. na Wydziale In¿ynierii
Materia³owej i Metalurgii Politechniki
Œl¹skiej w Katowicach. Przekazaliœmy
stosowny list gratulacyjny
Dziekanowi
Panu Prof. dr hab. in¿. Wojciechowi
Szkliniarzowi.
- 21.05.2010 r. na Politechnice Czêstochowskiej odby³y siê uroczystoœci Dnia
Hutnika i Jubileusz 60-lecia Wydzia³u
In¿ynierii Procesowej, Materia³owej i Fizyki
Stosowanej. Dziekanowi Panu Prof. dr hab.
in¿. Henrykowi Dyji przekazaliœmy stosowne gratulacje i ¿yczenia.
- 21.05.2010 r. w ISD Huta Czêstochowa
Sp. z o.o. uroczystoœciom Dnia Hutnika
towarzyszy³ umiarkowany optymizm w
zwi¹zku z poprawiaj¹c¹ siê sytuacj¹ na
rynku blach grubych.
Przekazaliœmy gratulacje za udan¹ realizacjê d³ugofalowego programu dostosowañ technologii i wyrobów do wymagañ
dzisiejszego rynku i ostatnie zmiany w
akcjonariacie.

- 22.05.2010 r. w Gliwicach na Politechnice
Œl¹skiej uczestniczyliœmy w obchodach
Dnia Hutnika i 65-lecia Uczelni.
List gratulacyjny przekazaliœmy Jego
Magnificencji Rektorowi Prof. dr hab. in¿.
Andrzejowi Karbownikowi.

35-lat ZM Ropczyce

odby³a siê okolicznoœciowa konferencja
prezentuj¹ca dorobek i pozycjê rynkow¹,
tego producenta materia³ów ogniotrwa³ych.
Do licznych ¿yczeñ i gratulacji Zarz¹d Izby
do³¹czy³ ¿yczenia sektorowe - w imieniu
wszystkich podmiotów reprezentowanych
przez HIPH.

65-lat IM¯
28 i 30.04.2010 r. w Gliwicach i w Ustroniu
Instytut Metalurgii ¯elaza œwiêtowa³ swoje
65-lecie dzia³alnoœci. Na konferencji o
miêdzynarodowym charakterze "Stal dla
nowoczesnego spo³eczeñstwa - technologie i wyroby" prezes HIPH wyg³osi³ referat
pt. "Nowoczesne hutnictwo stalowe
zorientowane na zaspokajanie potrzeb
rynku lokalnego - w obliczu wyzwañ
zwi¹zanych z globalnym kryzysem ekonomicznym".

Polska Platforma
Technologiczna Stali
W dniu 30 kwietnia br. w Ustroniu mia³o
miejsce posiedzenie Komitetu Steruj¹cego
Polskiej Platformy Technologicznej Stali.
Prezes Zarz¹du HIPH jest cz³onkiem
Komitetu.

HIPH na forum Sekcji Krajowej
NSZZ Solidarnoœæ
24 maja br. w Katowicach odby³o siê
seminarium zorganizowane przez NSZZ
Solidarnoœæ pt.: "Polityka lokalizacyjna a
delokalizacja miejsc pracy w Europie".
Seminarium mia³o charakter miêdzynarodowy. Prezes Izby uczestniczy³, w
panelu dyskusyjnym prezentuj¹c sektorowe stanowisko wobec zjawisk delokalizacji produkcji hutniczej. W dyskusji
podkreœlono, ¿e przenoszenie produkcji
rodzi negatywne skutki dla pracuj¹cych, ale
dla du¿ych korporacji stanowi wa¿ne
ogniwo w sieci powi¹zañ producentckich i
znakomicie uzupe³nia wiêzi handlowe.

SBB meets Poland
W dniu 29 kwietnia br. w krakowskim Hotelu
Rubinstein odby³o siê spotkanie (Izba te¿ w
nim uczestniczy³a), na którym przedstawione zosta³y prezentacje specjalistów z
Steel Business Briefing. Spotkanie by³o
okazj¹ do zaprezentowania opinii o SBB i
nawi¹zania nowych kontaktów z przedstawicielami z bran¿y metalowej.

23 i 24 kwietnia 2010 r. z okazji Jubileuszu
35-lecia ZM "Ropczyce" S.A. w Zakopanem
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