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Stal dodaje wartości Światu...

Rada HIPH 

Walne Zgromadzenie
Członków HIPH

Economic Committee 

17 czerwca 2011 r. w Katowicach odbyło się 

posiedzenie Rady Hutniczej Izby Przemysłowo-

Handlowej z programem obrad j/n:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 22 

marca 2011 r.

2. Ocena sytuacji na krajowym i światowym rynku 

stali, koksu i materiałów ogniotrwałych - prognoza  

na I- sze półrocze 2011 r.               

3. Przedstawienie informacji o przewidywanym 

stanie finansowym Izby w 2011 r.             

4. Omówienie skutków decyzji Komisji Europejskiej z 

dnia 27 kwietnia 2011 r. (opublikowanej w Dz. U. UE 

w dniu 17 maja 2011 r.) w sprawie ustanowienia 

przejściowych zasad dot. zharmonizowanego 

przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO w 2 

całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE 

PE i Rady, dla podmiotów sektora stalowego i 

przemysłów powiązanych. 

Zarząd przedstawił Radzie informację o stanie prac 

w obszarze akcyzy od zużywanych w metalurgii 

(węgla, koksu, gazu  i energii elektrycznej). 

Rada podjęła uchwałę w sprawie skierowania przez 

Zarząd Izby prośby do polskich Członków 

Parlamentu Europejskiego  o odrzucenie wniosku 

KE, w sprawie zwiększenia stopnia redukcji emisji 

gazów cieplarnianych z 20% do 30% Zarząd Izby 

wystosował taki wniosek w dniu 20.06.2011 r. (pismo 

HIPH/1090/11). Wg. informacji z ostatniej chwili - PE 

nie zgodził się na 30% redukcję emisji GHG w 2020 r.

17 czerwca br. w Katowicach odbyło się XXIV Walne 

Zgromadzenie Cz łonków Hutn icze j  Izby 

Przemysłowo-Handlowej. Zgromadzenie miało 

charakter sprawozdawczy. Walne Zgromadzenie 

Członków jednogłośnie zaakceptowało sprawo-

zdania z działalności Rady i Zarządu w 2010 r. i 

udzieliło absolutorium obydwu Organom  Izby  oraz 

określiło ramowy plan pracy na 2011 r. Protokół z 

obrad WZC rozesłano do wszystkich podmiotów 

członkowskich Izby.

28.06.2011 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie 

Komitetu Ekonomicznego EUROFER. Na spotkaniu 

omówiono: aktualną sytuację na rynku stali UE (27) i 

w poszczególnych krajach członkowskich. 

Przedstawiono prognozy zużycia stali na 2012 r. W 

pierwszym kwartale 2011 r. PKB w UE wzrosło do 

0,8% w  porównaniu do IV kwartału 2011 r. (0,3%). W 

drugim kwarta le br.  spodziewane jest  

spowolnienie aktywności gospodarczej.  Wzrosła 

niepewność co do cen energii i surowców oraz 

kursu euro, następstw trzęsienia ziemi i tsunami w 

Japonii. To są istotne czynniki warunkujące 

zachowania na rynku w najbliższym czasie.

W dniach 9-10 czerwca br. odbyło się w Ustroniu 

kolejne forum Dyrektorów Handlowych HIPH.

Omówiono na nim:

-   sytuację na krajowym i światowym rynku stali i 

surowców w 2010 r. i po 4 miesiącach 2011 r.;

- sytuację w handlu stalą pomiędzy Unią 

Europejską  a krajami trzecimi, w tym:

-  kierunki i wielkość importu wyrobów stalowych 

do Unii Europejskiej na podstawie statystyki 

EUROFER-u i ESTA.. 

-  aktualny stan postępowań ochronnych w handlu 

surowcami i wyrobami stalowymi; 

Dokonano analizy rynków na wyroby hutnicze w 

Europie i w Polsce.

Przedstawiciele poszczególnych podmiotów 

członkowskich HIPH przedstawili prognozy na III 

kwartał 2011 r. 

Po dobrym I kwartale br., kwiecień i maj 

charakteryzowały się u większości podmiotów 

wyraźnym spadkiem zamówień i presją odbiorców 

na obniżenie cen wyrobów stalowych. 

Producentów niepokoi wzrost cen surowców, w 

tym utrzymujące się wysokie ceny złomu 

stalowego.

Prognozy na III kwartał są umiarkowanie 

optymistyczne - spodziewana jest stabilizacja cen 

surowców i cen wyrobów stalowych oraz wzrost 

zamówień.

Na zaproszenie przewodniczącego Zespołu 

Trójstronnego ds. Społecznych Warunków 

Restrukturyzacji Hutnictwa Izba uczestniczyła w 

jego obradach w dniu 16.06.2011 r. w  Warszawie. 

W części programu poświęconej sytuacji w 

produkcji i na rynku stali, prezes Izby przedstawił 

referat pt. Przemysł stalowy na Świecie i w Polsce - 

sytuacja w 2010 r. i po IQ'2011 roku.

Dane produkcyjne i ekonomiczne dot. I Q'2011 

świadczą o zdecydowanym przełamaniu  

negatywnego trendu z lat 2008-2009.  Wydajność i 

przychody spółek rosną, ożywił się handel.

Forum 
Dyrektorów Handlowych 

Zespół Trójstronny
ds. Społecznych  Warunków 
Restrukturyzacji Hutnictwa  
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Targi ITM Polska'2011

W KOBiZE o uprawnieniach 
na lata 2013-2020 

Spotkanie 
w Ministerstwie Gospodarki 

W dniach 14-17 czerwca 2011 r. na terenie 

Międzynarodowych Targów Poznańskich na 

swoim stoisku wystawienniczym Hutnicza Izba 

Przemysłowo-Handlowa promowała wyroby 

naszych podmiotów członkowskich. Oferta 

większości wystawców na tych Targach 

dotyczyła gotowych maszyn, części do nich, 

systemów mechanicznych, elektrotechniki a 

także projektów prac badawczo-rozwojowych. 

Przemysł maszynowy jest dużym "konsumen-

tem" stali (ok. 12% krajowego zużycia).

W tym roku MTP obchodziły 90 lat swojej 

działalności. Zarządowi Międzynarodowych 

Targów Poznańskich przekazaliśmy stosowne 

życzenia i gratulacje. 

Za długoletnią, dobrą współpracę Zarząd 

MTP uhonorował HIPH Jubileuszowym 

Medalem 90-lecia Targów Poznańskich - 

dziękujemy!

W dniu 7.07.2011 r. prezes Izby przeprowadził 

konsultacje z kierownictwem KOBiZE w 

temacie stanu realizacji przez operatorów 

instalacji objętych EU ETS prac nad 

przygotowaniem uzasadnienia pod potrzebne 

przemysłowi uprawnienia emisyjne. Termin 

składania formularzy przez huty i spółki objęte 

systemem EU ETS  do KOBiZE, upływa, 

31.07.2011 r.

W dniu 30.06.2011 r. w Warszawie w 

Depar tamencie  Rozwoju Gospodark i  

Ministerstwa Gospodarki odbyło się spotkanie 

dot. oceny sytuacji surowcowo-materiałowej 

polskiego przemysłu. Celem prowadzonej 

przez MG analizy jest zbadanie uzależnienia 

przemysłu od importu surowców i materiałów 

niezbędnych do funkcjonowania przemysłu w 

Polsce oraz identyfikacja problemów związa-

nych z dostępem do nich.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele izb i 

organizacji reprezentujących przemysły: 

stalowy, chemiczny, papierowy, drzewny, 

materiałów budowlanych i innych.

Ministerstwo Gospodarki oczekuje, że przemysł 

dostarczy potrzebnych informacji dot. m.in.:

-  o k r e ś l e n i a  p o t r z e b  s u r o w c o w o -

materiałowych, która zostanie określona w 

najbliższych dniach.

- możliwości wykorzystania surowców 

pochodzących z recyklingu i zastosowania 

substytutów,

- podaży surowców i materiałów z zasobów 

krajowych i z importu.

- identyfikacji barier w dostępie do surowców.

Zarząd HIPH przygotuje stosowny materiał 

dotyczący hutnictwa.

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

Prezes podkreślił, że ten dosyć dobry nastrój 

psuje jednak obawa o środki finansowe 

niezbędne na proekologiczne inwestycje w 

ramach realizacji celów pakietu klimatyczno-

energetycznego. W sytuacji - gdy rosną ceny 

energii i surowców i kończy się okres 

derogacji unijnych przepisów akcyzowych 

dla Polski na węgiel, koks oraz gaz - spółkom 

wyraźnie ubędzie pieniędzy na niezbędne 

inwestycje.

20.06.2011 r. z inicjatywy Zarządu HIPH 

odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów 

ds. Energetyki.

Podczas spotkania członkowie Zespołu 

omówili zagadnienia dot. m.in.:

1.  reakcji hut na projekt NFOŚ dot. efekty-

wności energetycznej,

2. akcyzy na produkty energetyczne w 

hutnictwie od 2012 roku. 

3. analizy ilości: energii elektrycznej, gazu, 

węgla i koksu zużywanych przez sektor w 

skali roku i skutki dla kosztów produkcji stali.

Referat "Zmiany w Spółce i ich konsekwencje 

dla odbiorców prądu" zaprezentowany przez 

przedstawiciela Spółki TAURON - przybliżył 

program rozwoju spółki TAURON.

Zarząd HIPH przedstawił informację nt. 

"decyzji KE z dnia 27.04.2011 r. w sprawie 

ustanowienia przejściowych zasad dot.  

przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji 

w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 

2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady. Członkowie Zespołu zaakceptowali 

strategię działań Zarządu Izby w w/w 

sprawach.

Do obowiązującego już opodatkowania 

akcyzą energii elektrycznej od stycznia 2012 

r. dojdzie dodatkowo obciążenie akcyzą 

węgla i koksu  - co spowoduje istotny wzrost 

kosztów produkcji w naszym przemyśle a w 

konsekwenc j i  -  pogorszen ie  j ego  

konkurencyjności. HIPH we współpracy z 

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i 

G a z u ,  I z b ą  G o s p o d a r c z ą  M e t a l i  

Nieżelaznych i Recyklingu oraz Polską Izbą 

Przemysłu Chemicznego w ramach 

koordynowanego przez Ernst & Young 

projektu zabiega o wyłączenie węgla, koksu i 

gazu,  zużywanych przez przemysł  

metalurgiczny i chemiczny z akcyzy. 

Aktualnie, w ramach tych wspólnych działań, 

czynione są starania by w/w branże 

przeds tawi ły  uzasadn ien ie  swo ich  

postulatów Ministrom: Gospodarki, Skarbu 

Państwa, Spraw Zagranicznych i raz jeszcze 

Ministrowi Finansów. Poproszono też o 

w s p a r c i e  d l a  t e j  i n i c j a t y w y

Spotkanie Zespołu 
ds. Energetyki 

Akcyza na węgiel, 
koks i gaz - cd. 

Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów i 

Przewodniczącego Rady Gospodarczej przy 

Prezesie Rady Ministrów

Izba na bieżąco będzie informować podmioty 

członkowskie o postępach prac w ramach tego 

projektu

21 czerwca 2011 r. w studio Radia TOK FM w 

Warszawie odbyła się debata nt. skutków 

ustanowienia celów głębokiej redukcji emisji 

GHG w UE i docelowej dekarbonizacji produkcji 

energii elektrycznej w Polsce, dla krajowego 

przemysłu. W debacie uczestniczył prezes 

zarządu Izby. Jej przebieg można było śledzić 

również w internecie.

Unijna polityka klimatyczno-energetyczna 

stanowi ogromne wyzwanie dla Polski, tworząc 

zarówno seanse jak i zagrożenia. Postępujące 

zaostrzenie unijnej polityki klimatyczno-

energetycznej wymaga szczególnej wrażliwości 

rządu polskiego na głosy środowisk gospo-

darczych. Hutnictwo jest gotowe realizować cele 

redukcyjne poprzez inwestycje, ale w tym czasie 

nie powinno być dodatkowo obciążane przez 

nadmierny fiskalizm.

7.07.2011 r. w ramach nowootwartej Polskiej 

Prezydencji w Radzie UE, pod patronatem Joint 

Research Centre (JRC) Komisji Europejskiej, 

Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii 

Nauk, odbyła się w Warszawie konferencja 

Scientific Support to a Competitive European 

Law Carbon Economy. Energy, Transport and 

Energing Technologies. Dyskutowano w jaki 

sposób nauka może wesprzeć i przyspieszyć 

budowanie niskoemisyjnej europejskiej 

gospodarki, nie tracąc w tym czasie jej 

międzynarodowej konkurencyjności. Czyste 

technologie i coraz wyższa efektywność 

energetyczna są kluczowe w tej transformacji. 

Aby zrealizować wszystkie cele w ramach 

Roadmap'2050 należy zwiększyć udział energii 

odnawia lne j  i  popraw ić  e fek tywność  

energetyczną produkcji i budownictwa, przejść 

na napęd hybrydowy i elektryczny środków 

transportu, zbudować inteligentne sieci 

energetyczne, wychwytywać emisję GHG i 

składować je, postawić na nowoczesną 

energetykę jądrową i biotechnologie. W 

referatach przedstawiano stan i propozycje 

środowisk naukowych na rzecz faktycznej 

realizacji w/w celów. Uczestniczyliśmy w dyskusji 

zwracając uwagę na problemy związane ze 

sfinansowaniem przedsięwzięć niezbędnych do 

realizacji celów Road-map'2050 przez przemysł.

TOK FM o PKE 

Nauka wsparciem 
dla niskoemisyjnej 

europejskiej gospodarki 
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