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· Panel Hutnictwo w Europie Œrodkowej na EKG

· Posiedzenie Rady HIPH 

· Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju

· Forum Dyrektorów Handlowych

· Walne Zgromadzenie Cz³onków HIPH

· Pismo do Prezesa Rady Ministrów

· Spotkanie Komitetu Dyrektorów ESTA

· Pisma do ME

· Nasz g³os w mediach

· Wziêliœmy udzia³ w:

Panel Hutnictwo w Europie Œrodkowej na EKG

Posiedzenie Rady HIPH  

W dniu 20 maja 2016 roku w trakcie trwania Europejskiego Kongresu 

Gospodarczego odby³ siê panel Hutnictwo w Europie Œrodkowej 

zorganizowany przez HIPH. Otwieraj¹c panel Pan Prezes Stefan Dzienniak 

przedstawi³ rozwój hutnictwa w Polsce na tle bran¿y w Europie i na Œwiecie 

oraz zagro¿enia i wyzwania stoj¹ce przed sektorem stalowym XXI wieku. 

Prezentacja prezesa HIPH by³a t³em do dyskusji, w której udzia³ wziêli  m.in.: 

Jadwiga Wiœniewska - Europose³, Jan Stani³ko - Z-ca Dyrektora 

Departamentu Innowacji w MR, Tomasz  Œlêzak - Cz³onek Zarz¹du AMP SA, 

Jerzy Kozicz  - Prezes Zarz¹du CMC Poland Sp. z o.o., Jerzy Podsiad³o - by³y 

Prezes Wêglokoks SA, Tadeusz Wenecki - Prezes Zarz¹du Polski Koks SA.

Konkluzj¹ panelu by³o m.in.: stwierdzenie, ¿e zbyt droga energia 

elektryczna dla przemys³u stalowego w Polsce utrudnia konkurencyjnoœæ na 

otwartym rynku.

W dniu 23 maja 2016r. w siedzibie Zarz¹du HIPH w Katowicach odby³o siê 

posiedzenie Rady HIPH. Przed rozpoczêciem posiedzenia swoje prezentacje 

przedstawi³y firmy: Intensiv Filter  i Process-Elektronics.

Na posiedzeniu Cz³onkom Rady zosta³a przedstawiona informacja o sytuacji 

na rynku stali, koksu i materia³ów ogniotrwa³ych po 4 miesi¹cach 2016 r. 

Dokonano podsumowania stanu realizacji prac w ramach koalicji utworzonych 

z udzia³em HIPH oraz kancelarii prawnych w sprawach: wszczêcia 

postêpowania AD dot. importu stali z Bia³orusi, “Plan dla metalurgii”. W czasie 

spotkania zosta³y te¿ Podjête uchwa³y w sprawach: przyjêcia sprawozdania 

Zarz¹du Izby, przyjêcia sprawozdania Rady Izby,  przyjêcia sprawozdania 

finansowego za 2015 r., przyjêcia planu dzia³alnoœci Izby i preliminarza 

wydatków na 2016 r., przyjêcia zasad finansowania Izby w 2016 r., zmian w 

Regulaminie Rady HIPH.

Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju

Forum Dyrektorów Handlowych

W dniu 25 maja 2016 roku w Ministerstwie Rozwoju 

dosz³o do spotkania przedstawicieli bran¿y hutniczej z 

Pani¹ Minister Jadwig¹ Emilewicz i Panem Ministrem 

Tadeuszem Koœciñskim.

Spotkanie poœwiêcone by³o wyzwaniom stoj¹cym przed 

bran¿¹ hutnicz¹ w Polsce. W trakcie spotkania zwrócono 

uwagê na skalê zewnêtrznych czynników, przede 

wszystkim: wyj¹tkowo wysokie koszty energii 

elektrycznej w Polsce (dwukrotnie wy¿sze ni¿ u naszej 

europejskiej konkurencji), dotychczasowy niekorzystny 

kszta³t polityki klimatycznej oraz politykê handlow¹ i 

gospodarcz¹, zarówno krajów w UE  jak i krajów trzecich. 

Zaznaczyliœmy, ¿e w Sejmie procedowany jest projekt 

poselski nr 476, który poprzez zmianê w ustawie z dnia 29 

czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów 

powsta³ych u wytwórców w zwi¹zku z przedterminowym 

rozwi¹zaniem umów d³ugoterminowych sprzeda¿y mocy 

i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905, z póŸn.zm.) 

prowadziæ bêdzie - w sytuacji jego uchwalenia - do 

znacznego podwy¿szenia kosztów energii dla hut 

pocz¹wszy od przysz³ego roku. Zgodnie z uchwa³¹ RDS 

postulowaliœmy aby przedmiotowy proces legislacyjny 

zaowocowa³ zmian¹, w efekcie której najbardziej 

energoch³onne zak³ady w Polsce, w tym huty, zosta³y 

objête preferencyjn¹ stawk¹ op³aty przejœciowej. 

W dniach 2-3 czerwca 2016 r. w Ustroniu odby³o siê 

kolejne Forum Dyrektorów Handlowych. W trakcie 

spotkania dyskutowano na tematy dot.: sytuacji na rynku 

stali, koksu i materia³ów ogniotrwa³ych, handlu 

wyrobami stalowymi UE z krajami trzecimi, TTIP, 

modernizacji instrumentów ochrony rynku UE oraz 

aktualnych postêpowañ antydumpingowych i  

antysubsydyjnych w miêdzynarodowym handlu 

wyrobami stalowymi i  surowcami dla hutnictwa.

Zosta³a te¿ przedstawiona informacja o mo¿liwych 

konsekwencjach nadania Chiñskiej Republice Ludowej 

statusu kraju o gospodarce rynkowej (MES), o ma³ej 

skutecznoœci  obecnie stosowanych przez KE 

instrumentów ochrony rynku oraz prawnych 

mo¿liwoœciach ograniczenia rosn¹cego importu wyrobów 

stalowych z krajów trzecich realizowanych po cenach 

dumpingowych. Zebrani mieli te¿  Mo¿liwoœæ zapoznania 

siê z ofert¹ firmy Procom-System S.A.
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Walne Zgromadzenie Cz³onków Hutniczej 
Izby Przemys³owo-Handlowej  

Pismo do Prezesa Rady Ministrów

Spotkanie Komitetu Dyrektorów ESTA 

Pismo do ME 

Nasz g³os w mediach

6 czerwca 2016 r. w siedzibie HIPH odby³o siê XXX Walne 

Zgromadzenie Cz³onków Hutniczej Izby Przemys³owo-

Handlowej .  Walne  Zgromadzenie  mia³o  charakte r  

sprawozdawczo-wyborczy.

W g³osowaniu tajnym Pan Stefan Dzienniak jednog³oœnie zosta³ 

wybrany prezesem na XII kadencjê Zarz¹du Izby. 9 osobowa Rada 

Izby równie¿ zosta³a w niezmienionym sk³adzie na kolejn¹ 

kadencjê. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia byli zgodni, ¿e 

dziêki swojej dzia³alnoœci HIPH zarówno na forum regionalnym 

jaki i krajowym jest niekwestionowanym reprezentantem 

œrodowiska hutniczego. 

10 czerwca br. wystosowaliœmy pismo do Prezesa Rady 

Ministrów pani Beaty Szyd³o dotycz¹ce projektów aktów 

prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Œrodowiska, w 

tym: projektu ustawy Prawo Wodne, projektu aktualizacji Planów 

Gospodarowania Wodami (PGW), projektu rozporz¹dzenia 

Ministra Œrodowiska z dnia 25 lutego 2016 r.  w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych czêœci wód powierzchniowych oraz 

œrodowiskowych norm  jakoœci dla substancji priorytetowych.

  W dniach 16 i 17 czerwca w Stresie(W³ochy) odby³o siê walne 

zgromadzenie i spotkanie Komitetu Dyrektorów Europejskiej 

Asocjacji Rur Stalowych (ESTA CDD). Podczas obrad  dokonano 

wyboru nowego sekretarza generalnego z powodu przejœcia 

dotychczas pe³ni¹cego t¹ funkcjê Patricka Martinache na 

emeryturê. Nowym sekretarzem ESTA zosta³ Dominique 

Richardot. Przedstawione zosta³o sprawozdanie z dzia³alnoœci 

Asocjacji oraz zaprezentowany zosta³ projekt bud¿etu na kolejny 

rok. Przedstawiono równie¿ stan gospodarek poszczególnych 

krajów- cz³onków ESTA. Produkcja rur w 2015 r. wynios³a 11,4 

mln ton i spad³a o 8,8% w porównaniu do 2014 r. z czego 3,4 mln 

ton to rury bez szwu (spadek o 21,7%) 1,0 mln ton rury ze szwem 

powy¿ej 406,4 mm (spadek o10%) i 6,9 mln rury ze szwem poni¿ej 

406,4 mm (spadek o 8,92%). Poinformowano równie¿ o stanie 

zaawansowania sprawy dotycz¹cej importu rur produkowanych 

przez Hubei i wy³¹czeniu ich z c³a AD. 

28 czerwca br. wystosowaliœmy pismo do Podsekretarza Stanu 

w Ministerstwa Energii pana A.Piotrowskiego oraz do 

Przewodnicz¹cych Wojewódzkich Rad Dialogu Spo³ecznego, w  

którym przekazaliœmy podziêkowania za zaanga¿owanie w prace 

nad nowelizacj¹ ustawy o efektywnoœci energetycznej oraz 

wyraziliœmy gotowoœæ do zaanga¿owania siê w sta³¹, bie¿¹c¹ 

wspó³pracê, nakierunkowan¹ na poprawê kondycji polskiego 

sektora hutniczego oraz wzmocnienie miêdzynarodowej pozycji 

konkurencyjnej przemys³u w Polsce, którego hutnictwo jest jednym 

z filarów.

- Komisja Europejska rozpoczê³a postêpowanie anty-

dumpingowe wobec Bia³orusi - Magazyn Hutniczy (12.04.2016)

- Zagro¿enia dla hutnictwa w Polsce i Unii Europejskiej. 

Konferencja w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim - Magazyn Hutniczy 

(12.04.2016)

- Skuteczne inicjatywy antydumpingowe - Konstrukcje Stalowe 

(29.04.2016r.)

-  Spadek popytu, 30% nadwy¿ki zdolnoœci produkcyjnych, spowolnienie w 

Chinach i polityka klimatyczna UE - to problemy bran¿y - Puls Biznesu 

(3-5.06.2016r.)

-  Roœnie polskie zu¿ycie stali - huty licz¹ na dobry popyt i wy¿sze ceny - PAP 

(04.06.2016r.)

- Od 1 czerwca br. NCBR przyjmuje wnioski w programie sektorowym 

INNOSTAL - Magazyn Hutniczy (24-31.05.2016r.)

- Symptomy poprawy koniunktury i nowe zagro¿enia dla hutnictwa. 

Relacja z EKG. Panel Hutniczy - Magazyn Hutniczy (24.31.05.2016r.)

-  Brexit nie zaszkodzi producentom stali, a mo¿e nawet pomóc  - Nowy 

Przemys³ (28.06.2016r.)

 

-  spotkaniu przedstawicieli hutnictwa w PSE, Warszawa(5.05.2016r.)

- uroczystoœci Dnia Hutnika na AGH i konferencja pt: Innowacje w 

Metalurgii i In¿ynierii Materia³owej”, AGH Kraków (6.05.2016r.),

- konferencji pt.:40 rocznica uruchomienia produkcji w Hucie Katowice”, 

Ustroñ (12.05.2016r.)

- uroczystych obchodach Dnia Hutnika w CMC Poland i Celsa Huta 

Ostrowiec (13.05.2016r.),  w  Hucie £abêdy S.A. (20.05.2016r.) i w AMP 

D¹browa Górnicza (4.06.2016r.)

- spotkaniu w PKN w sprawie polskich norm w kontekœcie postêpuj¹cego 

rozwoju technologicznego oraz uwarunkowañ na polskim rynku, Warszawa 

(24.05.2016r.)

-  spotkaniu w MR w sprawie promowania polskich wyrobów stalowych w 

zamówieniach publicznych., Warszawa(24.05.2016r.)

-  spotkaniu w MR z p.Ministrem T. Koœciñskim i  p.Ministr J. Emilewicz  

nt. dzia³añ na rzecz utrzymania i wzmocnienia konkurencyjnoœci hutnictwa 

w Polsce (25.05.2016r.)

- spotkaniu Rady Odpowiedzialnoœci Biznesu, AMP D¹browa Górnicza 

(1.06.2016r.)

- spotkaniu Zespo³u problemowego WRDS ds. Kontraktu dla Œl¹ska, 

siedziba Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ Solidarnoœæ, Katowice 

(2.06.2016r.)

- spotkaniu z Ministrem Energii na którym zosta³a przedstawiona 

propozycja poprawki do projektowanej ustawy o odnawialnych Ÿród³ach 

energii oraz opinia prawna dotycz¹c¹ kwestii braku koniecznoœci 

notyfikacji zmiany parametrów w zakresie preferencyjnej stawki op³aty 

przejœciowej wraz ze stanowiskiem w zakresie kosztów bud¿etowych 

wspomnianej stawki op³aty przejœciowej, Warszawa (14.06.2016r.)

- spotkaniu Komisji Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa SITPH, 

Katowice (15.06.2016r.)

- spotkaniu w Departamencie Podatku Akcyzowego w Ministerstwie 

Finansów w odpowiedzi na wspólne pismo HIPH i IGMNiR w kontekœcie 

nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym  zwolnienie z podatku energii 

elektrycznej zu¿ywanej w procesach metalurgicznych, Warszawa 

(17.06.2016r.)

-  Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym ZPPH , Katowice(21.06.2016r.)

- spotkanie Zespo³u problemowego WRDS ds. Kontraktu dla Œl¹ska, 

Urz¹d Marsza³kowski Woj.Œl¹skiego, Katowice (23.06.2016r.)

- spotkaniu informacyjnym w NCBR w sprawie programu sektorowego 

INNOSTAL, Warszawa (28.06.2016r.)

- telekonferencjach i licznych spotkaniach z EY w ramach Komitetu 

Steruj¹cego i zawi¹zanych koalicji w tematyce konkurencyjnoœci polskiego 

przemys³u metalurgicznego oraz telekonferencjach zorganizowanych przez 

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. 

Wziêliœmy udzia³ w:

www.hiph.org

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