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Na zasadach ogólnych   
o fundusze europejskie 

Skutki przejścia na wyższy 
cel redukcyjny

Zarząd Izby, w ślad za listem do Premiera RP p.D.Tuska, wystosował też pismo 

do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Stalowych EUROFER (znak  

HIPH/0291/ 2012), w którym prosiliśmy o poparcie starań naszej Asocjacji na 

forum Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, w negocjacjach 

odnośnie przyznawania unijnych środków pomocowych na zasadach ogólnych, 

na inwestycje w hutnictwie. Dotychczas przedsiębiorstwa sektora stalowego 

pozbawione były możliwości ubiegania się o środki z  funduszy UE. 

Eurofer nasz wniosek rozesłał do firm i asocjacji narodowych, z prośbą o 

konsultacje - czekamy na reakcję.

 

Zarząd HIPH, na podstawie przekazanych przez podmioty członkowskie 

danych, przesłał do Min. Gospodarki sektorowe stanowisko w przedmiotowej 

sprawie. Wnioskowaliśmy o wzięcie pod uwagę technicznych i ekonomicznych 

możliwości redukcji przez branżę emisji CO (powyżej 20%) do 2020 r. 2   

Podwyższanie celu redukcyjnego zmusi huty do wydatkowania ogromnych 

środków finansowych na redukcję emisji bezpośrednich i pośrednich. Tempo 

redukcji emisji CO w hutnictwie jest warunkowane dostępnością nowych 2 

technologii na rynku oraz zdolnością hut do finansowania R&D. Wydatki te 

istotnie wpłyną na opłacalność produkcji stali a w konsekwencji na 

konkurencyjność krajowych podmiotów, zwiększą ryzyko przeniesienia 

hutniczej produkcji  poza obszar terytorialny UE.

Opinie dla MG

Nieuczciwe praktyki na rynku 

dystrybucji stali zbrojeniowej

Po konsultacjach z podmiotami członkowskimi Izby, 
zarząd HIPH przygotował i przesłał do Ministerstwa 
Gospodarki  opinie w sprawach:

-  wpływu Rozporzadzenia Rady UE nr 333 z dnia 

31.03.2011 r.  dot. złomu stalowego, na przedsiębiorstwa 

zbierające i przetwarzające złom stalowy. Dostawcy złomu 

niechętnie zrezygnują ze statusu "odpadu" dla złomu, aby 

automatycznie podlegać pod rygory Rozporządzenia 

REACH oraz ustawy o podatku VAT. 

- redukcji poziomów emisji zanieczyszczeń (SO ,2  

NO ,VOC, NH , PM 2,5). X 3

Zrealizowane w hutnictwie inwestycje technologiczne  

znacząco zmniejszyły uciążliwość hut dla środowiska 

naturalnego. Łączna emisja gazów cieplarnianych (GHG) 

w ostatnich 15 latach została ograniczona o 60%. Dalsze tak 

radykalne, jak proponuje się w projekcie, obniżanie emisji 

substancji do powietrza o: 59% - SO2, 40% -NOx będzie 

trudne technicznie i zbyt kosztowne w obecnych realiach 

rynkowych.

oraz opinie dotyczące:

-   rekompensat dla sektorów narażonych na carbon leakage,

-  projektu założeń do projektu ustawy o systemie handlu

         uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

których kopie zamieszczone są na naszej stronie www. hiph. org

 W wyniku licznych sygnałów zgłaszanych przez 

krajowych producentów stali zbrojeniowej, Zarząd Izby 

zwrócił się do Ministerstwa Finansów pismem (HIPH/0374/12), 

w którym wykazaliśmy  istnienie na rynku nieuczciwych 

praktyk w handlu prętami zbrojeniowymi (niezgodność 

statystyki i wyłudzenia VAT). Zwróciliśmy się o 

umożliwienie spotkania producentów stali zbrojeniowej z 

przedstawicielami Ministerstwa. Ministerstwo Finansów 

wskazało Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach, jako 

właściwy w zakresie zwalczania nieuczciwych praktyk w 

handlu.

Ponieważ problem jest szerszy niż tylko krajowy,15 marca 

br. Zarząd Izby zwrócił się również do EUROFER-u z prośbą 

o podjęcie działań zaradczych, aby we współpracy z innymi 

asocjacjami i państwami członkowskimi, zapobiec 

narastaniu nieuczciwego procederu w obrocie stalą 

zbrojeniową na wewnątrzunijnym rynku. Temat został 

podjęty przez EUROFER.
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Zwolnienie z akcyzy

Forum Dyrektorów Handlowych
 

Posiedzenie Rady HIPH

Zespół Trójstronny ds. Hutniczych
 

W dniu 2.04. 2012 r. odbyło się w HIPH spotkanie z 

przewodniczącym Forum OEEiG, przedstawicieli podmiotów 

członkowskich Izby zaangażowanych, w ramach Koalicji, w 

realizację projektów mających na celu zwolnienie z akcyzy gazu i 

energii elektrycznej, zużywanych przez przedsiębiorstwa 

przemysłów energochłonnych. 

Projekty obejmują: 

- ocenę efektów gospodarczych wzrostu kosztów energii w 

przemyśle   i

- świadczenia doradztwa w celu wsparcia krajowych 

przemysłowych odbiorców energochłonnych. 

Oprócz spraw  dot.  projektów, dyskutowano nad propozycją 

parametryzacji systemu redukcji kosztów energii elektrycznej dla 

zakładów energochłonnych.

W dniach 15-16 marca br. w Ustroniu odbyło się zorganizowane 

przez zarząd HIPH forum Dyrektorów Handlowych. 

Omówiono sytuację na rynku surowców oraz stan krajowego i 

światowego rynku stali na poczatku 2012 r. w tym rynek koksu i 

rudy żelaza.

Dokonano analizy wielkości importu wyrobów stalowych do UE w 

2011 r. oraz stanu ochrony unijnego rynku przed importem z krajów 

trzecich.

Uczestniczący w Forum przedstawiciele podmiotów członko-

wskich Izby, przedstawili  swoje prognozy na II kwartał 2012 r. 

 22 marca br. w siedzibie Spółki Celsa "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o. 

w Ostrowcu Św. odbyło się posiedzenie rady HIPH. Program obrad 

obejmował m.in.:

- przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady oraz 

sprawozdania finansowego HIPH za 2011 r.,

- omówienie i przyjęcie programu XXV walnego Zgromadzenia 

Członków HIPH,

- ocenę sytuacji na krajowym i światowym rynku stali, koksu i 

materiałów ogniotrwałych,

- relacje zarządu Izby z działalności w sprawie przeciwdziałania 

nieuczciwym praktykom w handlu wyrobami stalowymi.

Oddzielnym punktem programu Rady Izby była informacja o 

nowym porozumieniu Izby z organizacjami branżowymi dot. 

wspólnych starań o zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej i gazu.

Dziękujemy Zarządowi Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. za 

udostępnienie miejsca na przeprowadzenie obrad Rady w 

siedzibie Spółki i za możliwość zwiedzenia Huty.

W dniu 27 marca br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu 

Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji 

Hutnictwa. Ze strony Rządu RP po raz pierwszy obradom 

przewodniczyła Podsekretarz Stanu MG pani Grażyna Henclewska. 

W programie posiedzenia Zespołu znalazły się m.in. ocena sytuacji 

w branży w 2011 roku oraz perspektywy na 2012 r. (informacja 

HIPH).

Założenia polityki przemysłowej Rządu przedstawił naczelnik 

Departamentu Innowacji i Przemysłu w MG pan K.Zaręba. Zaznaczył, że w 

polityce przemysłowej rządu przeważać będzie horyzontalne podejście 

ukierunkowane na innowacyjność i konkurencyjność przemysłu. Podkreślił 

dobrą współpracę z Izbą oraz zadeklarował wsparcie działań HIPH mających 

na celu wyłączenie hutnictwa z listy sektorów wrażliwych.

Przedstawiciele ZUS omówili stan realizacji Ustwy o emeryturach 

pomostowych oraz przebieg konsultacji ws. wydłużenia wieku emerytalnego 

kobiet i mężczyzn do 67 roku życia. Dyskutowano o problemie 

zatrudnionych w hutnictwie pracowników na warunkach pracy tymczasowej.

W dniach 28-29 marca 2012 r. w Bielsku-Białej odbyła się konferencja 

"Energia dla przemysłu, usługi i materiały dla energetyki", zorganizowana 

we współpracy Tauron Polska Energia S.A. i Hutniczą Izbą Przemysłowo-

Handlową. W konferencji wzięli udział przedstawiciele przemysłów, kadra 

zarządzająca, specjaliści i inne osoby odpowiedzialne za zagadnienia, 

energetycy i ich przedstawiciele.

Obok informacji nt. aktualnej sytuacji w sektorach hutniczym i energe-

tycznym oraz prognozowanych na najbliższe lata programów rozwoju w 

ramach konferencji omówiono:

- zagadnienia efektywności energetycznej w polskich hutach, na przykładzie 

możliwości regulacji zapotrzebowania na energię i moc (referat ArcelorMittal 

Poland S.A.),

-   ofertę produktową hut dla energetyki (referat Huty Pokój S.A.) 

- możliwość zastosowania paliw niskokalorycznych w hutnictwie i 

energetyce (LindeGaz) oraz

-    przegląd zmian prawnych w energetyce (CO2, OZE - referat TAURON PE)

-  inwestycje z wykorzystaniem stali w sektorze energetycznym (referat 

TAURON -  Dystrybucja, Wytwarzanie,Ciepło),

- usługa regulacyjności, założenia modelowe a rzeczywistość (referat 

TAURON S.A.).

Konferencja była okazją do zacieśnienia istniejących i nawiązania  nowych 

kontaktów biznesowych i lepszej współpracy pomiędzy energetyką i 

przedsiębiorstwami sektora stalowego. 

W ArcelorMittal Poland S.A. odbyło się uroczyste otwarcie nowej instalacji 

wdmuchiwania pyłu węglowego do wielkiego pieca nr 2 oraz modernizacji 

taśmy  spiekalniczej. To ważne wydarzenie w sytuacji, gdy na europejskim 

stalowym rynku nie dzieje się najlepiej. Dla koncernu AMP S.A.  to kolejna 

inwestycja i istotne przedsięwzięcie logistyczne. Podobnie jak wcześniejsze 

inwestycje, przyczyni się ona do skutecznej realizacji strategii koncernu i 

zapewnieni opłacalność wszystkich elementów całego cyklu produkcji. 

Poprawi też konkurencyjność krajowej produkcji stali. Jest także działaniem 

proaktywnym wobec wyzwań pakietu klimatycznego. Dzięki takim 

inwestycjom następuje dalsza poprawa wizerunku przemysłu w regionie i w 

kraju". Izba przekazała stosowne gratulacje okolicznościowe.

Informujemy że w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Berlinie odbędzie się 

konferencja SBB Green Steel Strategies Conference. Więcej 

informacji na stronie www.sbbgreensteel.platts.com

Konferencja 

"Energia dla Przemysłu - Usługi dla Energetyki"

Otwarcie nowej inwestycji 

SBB Green Steel Strategies Conference
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