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31 maja br. odbyło się XIX Walne
Zgromadzenie Członków Hutniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej. Zgromadzenie
miało charakter sprowozdawczo-wyborczy.
Członkowie Izby pozytywnie ocenili
działalność Rady i Zarządu VIII kadencji.
Wybrano nowe władze Izby. W skład Rady
Izby powołano 9 osób pp:
- Kazimierza Jeziorskiego – CMC
Zawiercie S.A.
- Janusza Łukszę – Akademia GórniczoHutnicza
- Marka Misiakiewicza – Alchemia S.A.
- Jerzego Podsiadło – Arcelor Mittal Steel
Poland S.A.
- Valentina Raventosa – Celsa Huta
Ostrowiec Sp. z o.o.
- Marka Serafina – Arcelor Huta Warszawa
Sp. z o.o.
- Józefa Siwca – Zakłady Magnezytowe
Ropczyce S.A.
- Andrzeja Stokłosę – ISD Huta
Częstochowa Sp. z o.o.
- Przemysława Sztuczkowskiego –
Złomrex S.A.
Funkcję Prezesa Zarządu Izby powierzono
Romualdowi Talarkowi a Wiceprezesa
Kazimierzowi Kowalskiemu.

Rząd RP zaskarżył decyzje KE
w sprawie polskiego KPRU II
W dniu 25 maja br. prof. Jan Szyszko
poinformował, że Polska zaskarży do
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
decyzję Komisji Europejskiej, co do II
Krajowego Programu Rozdziału Uprawnień
do Emisji CO2. KE zdecydowała bowiem, że
wnioskowana przez Polskę liczba
uprawnień w wysokości 284 mln ton CO2
powinna zostać zredukowana do poziomu
208,5 miliona ton. Zdaniem polskiego rządu,
redukcja proponowana przez KE może być
niekorzystna dla rozwoju gospodarczego
naszego kraju. ...„Żeby dostosować się do
takiego poziomu emisji, trzeba będzie
ograniczyć produkcję w niektórych
sektorach gospodarki, np. produkcji
cementu czy energii elektrycznej, której
głównym źródłem w naszym kraju jest
spalanie węgla"... – mówił Minister
Środowiska.
W miarę uzyskiwania przez Izbę informacji o
szczegółach dotyczących formy i trybu
procedowania skargi będziemy informować
podmioty członkowskie na bieżąco.
Konsultacje w sprawie CO2
Poniżej przedstawiamy zestawienie spotkań
konsultacyjnych w sprawie KPRU II z
czynnym udziałem Izby:

Wybór Prezydium Rady Izby
Konsultacje w sprawie KPRU II

W dniu 20.06.2007 r. odbyło się inauguracyjne
posiedzenie nowowybranej Rady Izby.
Głównym punktem w porządku obrad Rady
było dokonanie wyboru prezydium.
Prezesem Rady Izby został Jerzy Podsiadło –
Wiceprezes Zarządu Arcelor Mittal Steel
Poland S.A.
Funkcję Wiceprezesa Rady Izby powierzono
Józefowi Siwcowi – Prezesowi Zarządu
Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A.
Sekretarzem Rady Izby został Marek
Misiakiewicz – Prezes Zarządu Huty Batory
Sp. z o.o.
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Hutnictwo w Polsce
przed i po restrukturyzacji
W dniach 18 i 19 czerwca br. w
Konstancinie–Jeziornej, na wniosek
Ministerstwa Gospodarki, odbyła się
konferencja pt.: „Hutnictwo w Polsce
przed i po restrukturyzacji”. Omówiono i
oceniono stanu realizacji „Programu
restrukturyzacji i rozwoju hutnictwa
żelaza w Polsce do 2006 r.” oraz
perspektyw działalności sektora na
krajowym, europejskim i światowym
rynku.
Grupę referatów prezentujących
dokonania techniczno-technologiczne
restrukturyzacji, sytuację na rynku
wyrobów stalowych oraz efekty
restrukturyzacji zatrudnienia,
prezentowali przedstawiciele
Ministerstwa Gospodarki i Instytutu
Metalurgii Żelaza.
Zagadnienia dotyczące polityki
przemysłowej, z odniesieniem do
hutnictwa przedstawił Dyrektor
Departamentu Rozwoju Gospodarki –
Krzysztof Gulda.
Wyzwania stawiane przez nową politykę
ekologiczną państwa i UE wobec sektora
zreferował prezes Izby Romuald Talarek.
Rolę zaplecza naukowo-technicznego i
kierunek działań proinnowacyjnych w
sektorze, widzianych przez pryzmat
„rozwoju zrównoważonego”, przedstawił
Adam Schwedler z Instytutu Metalurgii
Żelaza.
Podsumowując konferencję, Wicedyrektor
Departamentu Rozwoju Gospodarki –
Krzysztof Galas wyraził zadowolenie z
dokonań restrukturyzacyjnych i
poinformował o wstępnej pozytywnej opinii
Komisji Europejskiej.
Sejmowa Komisja
Ochrony Środowiska
W dniu 11 czerwca 2007 r. w odpowiedzi
na zaproszenie Przewodniczącego
Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP,
Prezes Zarządu Izby uczestniczył w
spotkaniu Komisji. Przedstawiono
projekt ustawy o międzynarodowym
przemieszczaniu odpadów. Wcześniej
Izba w swoich pismach do Ministra
Środowiska i Ministra Gospodarki

.org

(HIPH/3099/06, HIPH/0994/07) wystąpiła
o zliberalizowanie importu złomu
stalowego do Polski. Odpowiedzi obydwu
Ministerstw prezentowaliśmy w
Biuletynach HIPH.
Niestety, proponowana nowelizacja
ustawy też nie zmieniła sie w stosunku do
wersji poprzedniej.
Mimo niezaprzeczalnych racji
gospodarczych, wykazanych przez naszą
Izbę i inne reprezentacje pozostałych
gałęzi przemysłu, wnioskodawca zmiany
(Ministerstwo Środowiska) i posłowie tej
Komisji „pozostali głusi” na argumenty
gospodarcze. W trakcie pierwszego
czytania projektu ustawy utrzymali „status
quo”.
Zarząd Izby, zgłosi kolejny wniosek do MŚ
i MG, oraz nagłośni nasze argumenty na
rzecz liberalizacji importu złomu, przed
drugim czytaniem projektu ustawy.
Spotkanie Zespołu Ekspertów
ds. Energetyki
W dniu 14 czerwca 2007 r. w Katowicach
odbyło się spotkanie działającego przy
HIPH Zespołu Ekspertów ds. Energetyki.
Podczas spotkania omówiono:
- aktualną sytuację w sektorze
energetycznym i na rynku energii z
punktu widzenia przemysłowych
odbiorców energii elektrycznej,
- możliwość ewentualnego powołania
Forum dużych odbiorców energii
elektrycznej w ramach Izb
Gospodarczych,
- prognozy cen energii elektrycznej po
1.07.2007 r.
Zwrócono uwagę na wyraźną tendencję
wzrostu kosztów energii elektrycznej
związaną m.in. z wprowadzeniem przez
URE od 2006 r. tzw. opłaty zastępczej
(koszty związane z obowiązkowym
zakupem energii odnawialnej) oraz ze
zmianą miejsca powstawania obowiązku
podatku akcyzowego. Ewentualna
rezygnacja przez URE z taryfowania
obrotu energią elektryczną dla grup
taryfowych A i B od 1 lipca 2007 r. może
również spowodować wzrost cen energii.
Zespół poparł izbową ideę nawiązania
współpracy z dużymi odbiorcami energii i
stworzenia Forum reprezentującego
interesy przemysłowego odbiorcy.
Poszerzono skład Zespołu Roboczego

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, Poland

Forum o czterech przedstawicieli hut –
podmiotów członkowskich HIPH.
Spotkanie Związku Rurowników
Polskich
W dniu 19 czerwca br. odbyło się
spotkanie Związku Rurowników
Polskich.
W programie spotkania zostały
omówione następujące zagadnienia:
– sytuacja w produkcji i w handlu rurami
stalowymi po 4 miesiącach 2007 r.,
– informacja nt. spotkania Komitetu
CDD ESTA w dniu 19-20.04.2007 r.,
– rynek UE w 2006 r. i I kw. 2007 r. –
produkcja i handel rurami stalowymi.
– ocena rynku i prognozy na II półrocze
2007 r. – dyskusja,
– postępowanie ex officio (z urzędu w
sprawie A-D na rury bez szwu –
propozycja złagodzenia sankcji
względem importu rur bez szwu z Rosji
(TMK).
Produkcja rur w Polsce po 4 miesiącach
br. wzrosła o 23% a eksport i import po 4
miesiącach wzrosły odpowiednio o 18 i
12%. Zużycie jawne rur ogółem wzrosło
w I kw. 2007 r. o 16% w porównaniu z I
kw. ubiegłego roku. Dobra sytuacja w
produkcji i handlu utrzymuje się również
w UE, chociaż bardzo niepokoi
gwałtowny wzrost importu rur bez szwu
z Chin (w 2006 r. zanotowano ponad
czterokrotny wzrost). W dyskusji,
producenci zwrócili uwagę na duże
stany magazynowe rur zarówno na
składach w Polsce jak i w pozostałych
krajach UE, spowodowane w dużym
stopniu przez rosnący import taniego
towaru z krajów trzecich. Pomimo tego,
w opinii producentów rur, w drugim
półroczu br. obecny poziom sprzedaży i
cen utrzymają się.
TUBE '2008
Ponieważ wspólne stoisko na targach
TUBE w 2006 r. cieszyło się bardzo
dużym zainteresowaniem, Izba
zaproponowała producentom rur
zorganizowanie po raz kolejny
wspólnego stoiska na Targach
TUBE’2008, które odbędą się w dniach
31.03-4.04.2008 r. w Düsseldorfie.
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