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Stal dodaje wartości Światu...

ECON 2009 Spring Meeting

Economic Committee 
w  EUROFER-ze

W DPH  MG o handlu z Rosją 

O akcyzie w DE MG

W dniach od 1 do 3 kwietnia br. w Brukseli w 

siedzibie World Steel Association odbyło się 

spotkanie Economic Studies Committee (Prezes 

HIPH jest jego członkiem). W trakcie ECON-u 

dokonano oceny sytuacji w światowym hutnictwie 

ogółem i w poszczególnych regionach. 

Niekorzystne statystyki dot. produkcji i zużycia 

stali głównie odnotowano w USA i UE. Prognozy 

dla Świata są pesymistyczne. W/g WSA zużycie 

stali w 2009 r. będzie niższe o ok. 12-13%.

W dniach 7 i 8 kwietnia br. uczestniczyliśmy w 

posiedzeniu stałego komitetu EUROFER-u. 

Economic Committee. W porządku obrad 

Komitetu znalazły się m.in. takie tematy jak:

- ocena sytuacji makroekonomicznej w   

poszczególnych krajach UE (27),

-  ocena sytuacji w przemysłach zużywających 

wyroby stalowe (budownictwo, przemysł 

samochodowy, agd, przemysł maszynowy i 

inne) w poszczególnych krajach UE (27),

-  przygotowanie raportu o sytuacji w produkcji i 

na rynku stalowym UE(27). 

W/g ocen EUROFER rok 2009 będzie w UE(27) 

rokiem recesji.

W dniu 20 kwietnia 2009 r. w Departamencie 

Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki w 

Warszawie na wniosek Zarządu Izby odbyło się 

spotkan ie  w sprawie  obowiązu jących 

kontyngentów UE na wyroby stalowe z Rosji. 

Sektor stalowy był repreze-ntowany przez 

Prezesa HIPH oraz Dyrektora ds. Polityki 

Handlowej ArcelorMittal Poland S.A. Podczas 

dyskusji oceniono stan wymiany handlowej 

Ros ja -UE (w zakres ie  wykorzys tan ia  

kontyngentów importowych w grupach SA 1-6,

SB1-3). 

Ustalono, że import z Rosji będzie wnikliwie 

monitorowany oraz że w sytuacji kryzysu Rząd 

RP będzie prezentował przed KE stanowisko o 

nie podwyższaniu kontyngentu na 2010 r.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu HIPH w 

dniu 20 kwietnia br. w Departamencie Energetyki 
 

Ministerstwa Gospodarki odbyło się spotkanie w 

sprawie podatku akcyzowego od energii 

elektrycznej.

W spotkaniu uczestniczyli prezesi: HIPH, CMC 

Zawiercie S.A. i ZGH Bolesław (duzi konsumenci 

energii elektrycznej) oraz przedstawiciele 

Ministerstw: Finansów i Gospodarki oraz URE. 

Przedsta-wiono stanowisko hut odnośnie 

podwyżek cen prądu i utrzymywania przez rząd 

wysokiej stawki akcyzy oraz podatków, na 

konkurencyjność krajowych producentów stali.

Przedstawiciele strony rządowej wykazali   

zrozumienie argumentów producentów, poprosili 

dodatkowo o wykonanie analiz pokazujących 

skutki ewentualnych obniżek akcyzy dla 

przedsiębiorstw i dla budżetu.

Zarząd Izby przygotował stosowne symulacje i 

wyliczenia. 4 maja br. przekazano je do MF. 

Otrzymaliśmy zapewnienie, że po ich ocenie 

przez resorty, rozmowy z przemysłem będą 

kontynuowane.

W dniu 16 kwietnia 2009 r. w Kancelarii 

Prezydenta RP w Warszawie odbyło się 

posiedzenie Zespołu ds. Bezpieczeństwa 

Energetycznego. W spotkaniu uczestniczyli 

Prezesi: Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, 

Izby Przemysłowej i Odbiorców Energii, Izby 

G o s p o d a r c z e j  M e t a l i  N i e ż e l a z n y c h ,  

przedstawiciele Forum Odbiorców Energii 

Elektrycznej i Gazu, Katowickiego Holdingu 

W ę g l o w e g o .  K a n c e l a r i ę  P r e z y d e n t a  

reprezentowali: prof. Zybertacz, G. Woźniak, P. 

Naimski, J. Olszewski oraz zaproszeni przez 

Kancelarię eksperci gospodarczy (z uczelni, 

agend i instytutów branżowych).

Przedmiotem prezentacji i dyskusji była ocena 

skutków podwyżek cen prądu dla odbiorców 

przemy-słowych oraz szukano sposobu na 

łagodzenie negatywnego wpływu tych podwyżek 

na konkurencyjność firm.

Należy podkreślić duże zainteresowanie  „strony 

prezydenckiej” problemem i gotowość do 

kontynuacji  spotkań w przyszłości.

Przedstawiając stanowisko przemysłu stalowe-

go, prezes HIPH zaapelował o poparcie przed 

rządem, naszych postulatów w sprawie 

obniżenia akcyzy . 

W dniu 23 kwietnia 2009 r. prezes HIPH spotkał 

się z Wojewodą Śląskim p. Z. Łukaszczykiem. 

Przedmiotem spotkania były sprawy dot. 

wdrożenia „Pakietu Antykryzysowego” przez 

Rząd RP oraz wpływ ostatnich podwyżek cen 

W Kancelarii Prezydenta RP

o energii elektrycznej

U Wojewody Śląskiego

o pakiecie antykryzysowym
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Uznano, że do barier zalicza się:

- nadmierną uległość projektantów wobec 

samorządów lokalnych i zarządów infra-

struktury niezwiązanej z drogami,

błędy - i nieprzestrzeganie projektowe  

wymagań GDDKiA,

-   – zwłaszcza wykwalifikowa-braki kadrowe

nej kadry inżynierskiej,

 -   związane z ochroną koszty i ograniczenia

środowiska,
- brak nowoczesnej specyfikacji techni-

cznych przygotowanych inwestycji,

- procent nieprzestrzegania prze-wysoki 

pisów bhp przy budowie dróg i autostrad.

Kongres dużo uwagi poświęcił partnerstwu 

publiczno-prywatnemu w inwestycjach 

drogowych. PPP budzi w Polsce dużo 

emocji i kontrowersji. Kryzys nie pomaga 

rozwiązaniu problemu – consensus w tej 

sprawie winien  sprowadzić się do strategii, 

że ...„dwa z trzech ryzyk winien wziąć na 

siebie partner prywatny”. W dyskusji 

poruszono problem eliminacji w zastoso-

waniach na drogi i autostrady materiałów 

bez atestu – dotyczy to też stali.

W dniu 24 kwietnia br. w Wiśle odbył się II 

Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynie-

rów i Techników Metali Nieżelaznych połą-

czony z obchodami 55-lecia istnienia tego 

Stowarzyszenia.

Swoją wieloletnią karierę zawodową  

zakończył Prezes SITMN p. Józef Zbigniew 

Szymański. 

Przekazaliśmy podziękowania za wielo-

letnią współpracę Prezesowi Szymań-

skiemu w imieniu sektora stalowego. 

Nowym Prezesem SITMN wybrano 

profesora Zbigniewa Śmieszka.

W dniu 6 maja br. HIPH gościła uczestników 

zorganizowanego przez Fundację im. 

Konrada Adenauera – Zakład Kształcenia w 

Poczdamie, seminarium nt. „Sytuacja w 

przemyśle ciężkim w Polsce, jego konkure-

ncyjność w UE, na przykładzie przemysłu 

hutniczego”. Referat na ten temat wygłosił 

Prezes Izby. Dokonania z okresu 15-letniej 

restrukturyzacji hutnictwa w Polsce 

 wzbudziły duże zainteresowanie i podziw w  

30-osobowej grupie przedstawicieli strony 

niemieckiej.

55 lat SITMN

Fundacja im. Konrada Adenauera

Szanowni Państwo,

Osobom fizycznym i prawnym, firmom, 

urzędom, instytucjom administracyjno-

samorządowym i przedsiębiorcom, które 

przesłały na adres Zarządu Izby życzenia z 

okazji Dnia Hutnika’2009, składamy 

serdeczne podziękowania i zapewnienie o 

wdzięcznej pamięci.

 

tel. +48 32 788 77 77, fax +48 32 788 77 78

prądu na konkurencyjność  hut.

Prezes Izby poinformował Wojewodę o liście 

Zarządu HIPH do Premiera Rządu RP 

p. D. Tuska, w którym pisaliśmy o potrzebie: 

 wsparcia realizacji  inwestycji- infrastru-

kturalnych i na EURO 2012 rentą z krajo-

wych dostaw materiałów i usług (stali też),

-  działań w kierunku zmiany umowy 

bilateralnej UE z Rosją dla ograniczeń 

importu stali do Polski,

-   zwolnienia z podatku akcyzowego energii 

elektrycznej zużywanej w sektorach 

energochłonnych,

  poprawy współpracy międzygałęziowej.-  

Postulaty spotkały się z aprobatą Wojewody.

W dniu 15 kwietnia 2009 r. w siedzibie HIPH 

odbyło się spotkanie Zarządu Izby z 

przedstawicielami południowokoreańskiego 

koncernu POSCO – prezesami centrów 

serwisowych w Polsce i w Czechach.

W trakcie spotkania Zarząd Izby przedstawił 

rolę i profil działalności HIPH w realiach 

polskich, aktualną sytuację społeczno-

gospodarczą kraju oraz sektor stalowy i jego 

możliwości produkcyjne.

Przedstawiciele POSCO zaprezentowali 

strukturę organizacyjną, finansową i 

działalność produkcyjną koncernu oraz 

centrum serwisowego w Polsce (POSCO 

PWPC Sp. z o.o. k/Wrocławia). Rozmawiano 

m.in. o wpływie kryzysu światowego na stan 

hutnictwa i sektorów konsumujących stal  

oraz o możliwościach współpracy POSCO z 

HIPH.

.

W dniu 17 kwietnia br. podczas Europe-

jskiego Forum Gospodarczego Prezes 

Zarządu Izby wygłosił referat wprowa-

dzający pt.: „Krajowe i światowe hutnictwo 

wobec globalnego kryzysu ekonomicznego” 

otwierający dyskusję podczas konferencji 

Hutnictwo' 2009. 

Obradom przewodniczył prezes Rady Izby 

p. Jerzy Podsiadło.

W odpowiedzi na zaproszenia Zarządów 

licznych hut i uczelni, czynnie uczestniczy-

liśmy w uroczystościach z okazji tego 

hutniczego święta.

-   w  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-

wie (24 kwietnia br.). Uroczystość składała 

się z dwóch części –  na sesji dopołudniowej 

odbyła się konferencja naukowo-techniczna 

(Prezes HIPH wygłosił referat Prezes HIPH 

nt. „Hutnictwo żelaza i stali w dobie kryzysu”), 

po południu - Karczma pod kadzią .

-   w Hucie Pokój S.A.  (4 maja br.). Jednym z 

punktów programu uroczystości w rudzkiej 

POSCO w HIPH

Konferencja Hutnictwo' 2009  

Dzień Hutnika 

wśród Członków HIPH

hucie było spotkanie Załogi Grupy Kapita-

łowej Huty Pokój z Zarządem, władzami 
-miasta, firmami  i  instytu zaprzyjaźnionymi  

cjami. HIPH reprezentował Prezes Zarządu 

HIPH.

w Celsa „Huta Ostrowiec” S.A.-   (8 maja br.). 

W programie obchodów Dnia Hutnika 

organizatorzy zaplanowali m.in. 3-referatową 

sesję nt. Stanu i perspektyw Huty Ostrowiec 

oraz hutnictwa w dobie kryzysu finansowego i 

gospodarczego. Jeden z referatów wygłosił 

Prezes HIPH.

-  na Politechnice Śląskiej (14-15 maja br.) 

Uroczystości uczelniane miały szczególny 

charakter – Dzień Hutnika i Jubileusz 

40-lecia Wydziału Inżynierii Materiałowej i 

Metalurgii. HIPH była reprezentowana w  

Komitecie Honorowym jubileuszowych 

uroczystości.

 w ISD Huta Częstochowa S.A.-   (15 maja br.) 
 obchody hutniczego święta odbyły się w 

Teatrze im. A.Mickiewicza w Częstochowie.

Właściciele i Zarząd Huty docenili dokonania i

dobre wyniki 2008 r. Dzięki ubiegłorocznym 

inwestycjom na walcowni i na stalowni Huta 

poszerzyła swoją ofertę o nowe wysoko- 

jakościowe wyroby płaskie. Te inw estycje to 

dla Huty „ucieczka do przodu”, na rzecz  
 ralulujemy!poprawy konkurencyjności - G

 

Redakcja „Wspólnot Europejskich” zapropo-
nowała Izbie opracowanie i opublikowanie na 

łamach tego czasopisma artykułu, który 

prezentowałby ocenę i komentarz do skutków 

akcesji do UE dla przemysłu stalowego.

„Wspólnoty Europejskie” to dwumiesięcznik o 

charakterze ogólnonarodowym, rozpo-

wszechniany w ośrodkach akademickich, 

Parlamencie, urzędach centralnych i 

regionalnych oraz wśród przedsiębiorców i w 

gronie osób prywatnych.

Polskie hutnictwo żelaza i stali jest gałęzią, w 

której skala dostosowań do reguł unijnych 

była szczególnie duża. Dotyczyły one sfery 

technicznej, społecznej, ekologii jak i zasad 

wymiany handlowej. Artykuł nt. „Nowoczesne, 

zdolne do zrównoważonego rozwoju 

hutnictwo w Polsce” przygotował dr inż. R. 

Talarek.

Na zaproszenie prezesa Stowarzyszenia
 Polskiego Kongresu Drogowego pana
 Zbigniewa Kotlarka, wzięliśmy udział w 

II Kongresie Drogowym jaki odbył się w dn. 
 28-29.04.09 r. w Warszawie. Hasłem przewo-

dnim Kongresu było: „Jak przełamywać
 -bariery niemożności w budowie dróg ekspre

sowych i autostrad w Polsce”. Zamiarem
 organizatorów Kongresu było wypracowanie
 propozycji działań, które pozwolą usprawnić

konieczne inwestycje drogowe.

 

lecie akcesji Polski do UE5-

II Kongres Drogowy
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