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ZARZĄD GŁÓWNY
8 kwietnia 2011 odbyło się wyjazdowe posiedzenie ZG w Brennej.
•

Zarząd Główny

Program posiedzenia obejmował:
Konsultacje w zakresie ustawowych, planowanych zmian formuły funkcjonowania
stowarzyszeń naukowo-technicznych w Polsce, w szczególności w zakresie statutu
SITPH oraz kierunków działania SITPH w kolejnych latach.

•

Oddziały

•

Koła

•

•

Komitety
i Komisje

Komunikaty

Prezes przedstawił działania związane z pracami nad nową ustawą o stowarzyszeniach. Prace komisji pod egidą FNSNT NOT rozpoczynają się 18.04.2011, a w jej
skład został zaproszony prezes SITPH prof. Janusz Szpytko. Po uchwaleniu nowej
ustawy o stowarzyszeniach będzie można przystąpić do prac nad nowym statutem
SITPH. Kol. kol. Z. Imielski i W. Mierzowski przedstawili sugestie na temat
zmian, jakie należałoby wprowadzić do statutu SITPH, które stały się kanwą do
wnikliwej dyskusji.
W kolejnym punkcie uczestnicy spotkania przedstawili opinie na temat kierunków
działania SITPH w kolejnych latach. Wszystkie prezentacje umieszczone zostały na
stronie www.sitph.pl.
9 maja 2011 Zarząd Główny debatował nad działalnością rzeczową i finansową
w 2010 roku, wysłuchał oceny Głównej Komisji Rewizyjnej i po dyskusji przyjął
sprawozdanie
i bilans SITPH za 2010 rok stosowną uchwałą, działając zgodnie
z § 32s statutu SITPH. Biuro ZG zamknęło rok wynikiem ujemnym 40.857 zł,
a całe Stowarzyszenie –50.158 zł.
Wyniki w ZG za 4 miesiące 2011 r.: strata -14.838 zł
Zarząd podjął też uchwałę o zwołaniu XXXII Zjazdu Delegatów SITPH na dzień
19 listopada 2011 r.
14 czerwca 2011 Zarząd Główny wysłuchał informacji głównego księgowego
o wynikach za 5 miesięcy 2011, które zamykają się stratą 10.394 zł. Po dyskusji ZG
odstąpił od zamierzonej aktualizacji planu finansowego na 2011 r. przyjmując, że
dochody z przygotowywanej konferencji nt. Napędów Maszyn Transportowych
zrównoważą dotychczasowy wynik ujemny.
Głównym tematem posiedzenia był wynikający z ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych z 26.07.1991 r. obowiązek obciążania uczestników za nieodpłatne (darmowe) świadczenia pieniężne i niepieniężne (w naturze).
Wobec licznych kontrowersji na ten temat i różnych negatywnych reakcji, jakie
przekazywano wcześniej do Biura ZG, zwrócono się na prośbę prezesa SITPH

− Współorganizacja XVIII międzynarodowej kon-

z wnioskiem dnia 16 lutego 2011 o interpretację
indywidualną do Izby Skarbowej w Katowicach,
która została upełnomocniona do sporządzania takich interpretacji w imieniu Ministra Finansów.

ferencji naukowo-technicznej „Produkcja i zarządzania w przedsiębiorstwie” pod patronatem
rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dr
hab. Marii Łowickiej-Skowron, która odbyła się
od 30.06. – 2.07.2011 r. w Zakopanem.

W odpowiedzi, jaka wpłynęła do nas w ostatnich
dniach maja 2011 wynika, że wszystkie nieodpłatne (darmowe) świadczenia pieniężne i niepieniężne
(w naturze) na rzecz członków stowarzyszenia
i innych osób fizycznych w ramach działalności
statutowej stanowią przychód uczestników imprezy i podlegają opodatkowaniu.

− Udział członków w międzynarodowych konfe-

rencjach naukowych: THERMEC 2011 Kanada
oraz „Innowacyjność hutnictwa żelaza i stali” Brenna, 7-8.04.2011, a także w spotkaniu organizatorów IX edycji międzynarodowego konkursu EKO-2011, które odbyło się w dniach
8-9.05.2011 r. w Hermanach na Słowacji.

Po wyczerpującej dyskusji Zarząd stwierdził, że
nie ma idealnej recepty na rozwiązanie względnie
ominięcie problemu, postanowił jak poniżej:

ODDZIAŁ DĄBROWA GÓRNICZA

− brak jest podstaw prawnych do zaskarżenia

wspomnianej wyżej interpretacji Izby Skarbowej,

24.03. 2011 r. odbyło się seminarium pt. „Stacje
transformatorowe, rozdzielnie i inne akcesoria –
nowoczesne rozwiązania” W ramach seminarium
firma Elektromontaż – Energetyka Sp. z o.o. Wrocław zaprezentowała swoje osiągnięcia. W seminarium wzięło udział 35 osób.

− biuro ZG roześle do wszystkich jednostek orga-

nizacyjnych dwie otrzymane interpretacje indywidualne z komentarzem,
− Prezes SITPH wystąpi do FSNT NOT w War-

szawie z wnioskiem o int erwencję
w Ministerstwie Finansów „o zaniechanie poboru podatku od osób fizycznych przy realizacji
działalności statutowej stowarzyszeń naukowotechnicznych”,

30.03. 2011 r. zorganizowano szkolenie dla
12 osób przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego sprawdzającego uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektrycznych dla pracowników spółki
HK EKO-GRYS.

− z treści interpretacji Izby Skarbowej nasuwa się

W dniach 7-8 kwietnia w Brennej odbyła się
XXVIII konferencja naukowo-techniczna na temat
„Innowacyjność hutnictwa żelaza i stali – oczekiwania klientów i rynku”. Wygłoszono 8 referatów.
W konferencji wzięło udział 70 osób reprezentujących polskie i czeskie huty, uczelnie i instytuty
w tym Wyższą Szkołę Bańską z Ostrawy, PKP,
oraz zakłady i spółki związane z hutnictwem.

wniosek, by w szerszym niż dotychczas zakresie
stosować uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach w ramach delegacji.

ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA
Przykłady aktywności:

W trakcie konferencji odbyło się zebranie Zarządu
Głównego z udziałem przedstawicieli kół, na którym m.in. dyskutowano o wersji nowego statutu
SITPH, który miałby być przedstawiony na najbliższym Zjeździe Delegatów SITPH.

− Współorganizacja XII międzynarodowej konfe-

rencji naukowej pt. „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej”
organizowanej 26-27 maja 2011 r. z okazji tradycyjnie obchodzonego Dnia Hutnika na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej.

Wiceprezes Zarządu Oddziału uczestniczył
21.04.2011 w zebraniu sprawozdawczym za 2010
rok ČHS Trzyniec.

− Współorganizacja tradycyjnego spotkania z pra-

6 maja czteroosobowa delegacja oddziału uczestniczyła w obchodach Dnia Hutnika w Trzyńcu oraz
w uroczystości jubileuszu 100-lecia powstania
koksowni „Radlin”.

cownikami przemysłu i ośrodków naukowych
w ramach organizowanego Dnia Hutnika 2011.

2

10 maja dwuosobowa delegacja Oddziału uczestniczyła w seminarium pt. WPŁYW PRZEMYSŁU NA ROZWÓJ MIASTA ZAWIERCIE poświęconą 110. rocznicy uruchomienia wielkiego
pieca w zawierciańskiej hucie.
27 maja 2011 r. w ramach obchodów Dnia Hutnika zorganizowano okolicznościowe seminarium pt.
„Dwanaście lat badań archeologicznych nad problematyką wczesnośredniowiecznego hutnictwa
srebra i ołowiu na terenie Zagłębia Dabrowskiego”. Prelekcję wygłosił dr Dariusz Rozmus z Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. Po seminarium odbyło się jubileuszowe
25. spotkanie koleżeńskie w konwencji tradycyjnej
karczmy piwnej. W imprezie uczestniczyło
200 osób.

KOŁO przy CELSA HUTA OSTROWIEC
Zgodnie z wieloletnią tradycją w maju 2011 r. Koło wspólnie z Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o. o. zorganizowało obchody Dnia Hutnika.
Na uroczystości przybyli m.in.: wicewojewoda
świętokrzyski Beata Oczkowicz, członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, senator RP Michał Okła, posłowie na
Sejm RP Zbigniew Pacelt i Jarosław Rusiecki, starosta Zdzisław Kałamaga, prezydent Ostrowca
Jarosław Wilczyński, prezes SITPH prof. Janusz
Szpytko, prezes HIPH Romuald Talarek, profesorowie AGH Mirosław Karbowniczek i Jerzy Pacyna, naukowcy z uczelni i instytutów naukowobadawczych oraz prezesi i dyrektorzy firm i instytucji współpracujących z hutą, jak również dyrekcja huty na czele z dyrektorem generalnym Pere
Petit, kadra inżynieryjno-techniczna i emeryci
z huty.
W trakcie spotkania referaty wygłosili: Romuald
Talarek nt. „Uwarunkowań zrównoważonego rozwoju hutnictwa” oraz Pere Petit nt. „Aktualnego
stanu i perspektyw rozwoju Celsa Huta Ostrowiec”.

Starając się kultywować hutnicze tradycje zorganizowano w ramach obchodów Dnia Hutnika tradycyjne „przekucie”, które wprowadza młodych pracowników w skład wielkiej hutniczej rodziny. Po
uroczystym pasowaniu młodzi pracownicy wypowiadali rotę przysięgi, po czym wręczono im symboliczne medale i dyplomy.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, m.in. posłowie, przedstawiciele władz województwa, powiatu
i miasta, a także goście z uczelni z Krakowa, Kielc, Radomia i Ostrowca.
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KOŁO przy CMC ZAWIERCIE
W dniach 18-19 stycznia 2011 r. koło współorganizowało dwudniowe sympozjum naukowo- techniczne pt.: ”Skuteczność produkcji w zrównoważonym przedsiębiorstwie hutniczym”, na którym
oprócz prezentacji firm odbyły się warsztaty dotyczące procesu min-max w praktyce oraz lean manufacturing.
W dniach 21-22 stycznia br. koło współorganizowało posiedzenie Zarządu Głównego SITPH
w Ośrodku Wypoczynkowym Orle Gniazdo w Hucisku, a 3 lutego 2011 r. zorganizowano spotkanie,
którego celem były warsztaty, podczas których zostały wygłoszone referaty: prof. Janusza Szpytko
na temat TPM in Process Industries oraz prezesa
Koła Marcina Gliwińskiego pt: "Globalne zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie produkcyjnym".

„Gliwice” na terenie Centrum Edukacji i Biznesu.
Zebranie połączono ze zwiedzaniem muzeum zakończonym poczęstunkiem w wynajętej sali.
Głównym tematem dyskusji była przyszłość Koła
i konieczność wzbogacenia oferty działań w celu
aktywizacji obecnych i pozyskania nowych członków.

W spotkaniu oprócz 20 członków kola uczestniczyli profesorowie: Henryk Dyja i Włodzimierz
Derda z Politechniki Częstochowskiej oraz prezes
CMC Zawiercie SA, dyrektor operacyjny i dyrektorzy wydziałów produkcyjnych.

KOŁO przy ZM ROPCZYCE SA
Realizując harmonogram programu szkoleń naukowo- technicznych dla kadr Grupy Kapitałowej ZM
„Ropczyce„ S.A. zorganizowano
następujące
szkolenia:

Zarząd Koła zorganizował w marcu b.r. seminarium szkoleniowe, które odbyło się w sali konferencyjnej huty, a dotyczyło prezentacji firmy Link
Chemie Sp. z o. o. Uczestniczyło 15 osób.

− „Nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

pieców wapienniczych„. Wykładowcy: Wł. Cichoński , M. Szymaszek – 28.02.2011 r.;

10 maja 2011 r. Zarząd Koła był współorganizatorem konferencji poświęconej 110 rocznicy uruchomienia wielkiego pieca w zawierciańskiej hucie,
pt. „Wpływ przemysłu na rozwój miasta Zawiercie”.

− Współudział w organizacji seminarium nauko-

wo-technicznego nt.: „Procesy produkcyjne prowadzone w Cementowniach Grupy Cemex”
24-25.03.2011 – Ropczyce – Rzeszów;

W pierwszym półroczu odbyło się sześć spotkań
Zarządu Kola, przyjęto stosowne uchwały i wnioski, według których realizowana będzie działalność
statutowa.

− „Efektywne zarządzanie zespołem” 3.06.2011

Rzeszów.
Koło kontynuowało organizację wyjazdów technicznych do zakładów użytkujących wyroby ZM
Ropczyce, będących rodzajem szkoleń w zakresie
poznania miejsc ich stosowania i sposobu zabudowy. W I półroczu 2011 roku zrealizowano: wyjazd
do Zakładów Koksowniczych – Arcelor Mital Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach. Grupa pracowników (33 osoby) miała okazję zapoznania się
z procesem produkcji koksu i zwiedzenia Koksowni, a także imprezę wyjazdową, obejmującą grupę
32 osób, w terminie 9 -12 czerwca, której głów-

KOŁO przy IMŻ
W dniu 3 czerwca br. z okazji Dnia Hutnika i zbliżającego się końca bieżącej kadencji odbyło się
wyjazdowe zebranie członków Koła w Muzeum
Odlewnictwa Artystycznego w Gliwicach mieszczącego się w budynku maszynowni zrewitalizowanej dawnej Kopalni Węgla Kamiennego
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nym celem było zapoznanie członków Koła oraz
pracowników Zakładu z procesem technologicznym produkcji porcelany w Manufakturze Miśnieńskiej (Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH). Program turystyczny tej imprezy obejmował m.in. zwiedzanie zabytków Drezna, Berlina
i Poczdamu.

• Nowe źródła gazu ziemnego – gaz łupkowy –
Roman Klecan, Instytut Szkła, Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów
Ogniotrwałych Gliwice

Inne formy działalności to:

Osiągnięcia firmy TWELWE Technika Świetlna
zaprezentowali: Anna Antonowicz i Waldemar
Celej.

• 50-lecie Komitetu Energetyki SITPH – Ryszard
Ciecieręga.

− Współudział w organizacji imprezy integracyj-

nej z okazji „Dnia Hutnika „ – 28.05.2011 r.
− Wymiana doświadczeń ze studentami i pracow-

nikami naukowymi AGH w Krakowie oraz Politechnik Rzeszowskiej i Śląskiej.
− Spotkania z innymi (krajowymi i zagranicznymi)

producentami materiałów ogniotrwałych oraz
z krajowymi klientami, którzy zapoznawali się
z prowadzonymi w Zakładzie procesami produkcyjnymi.
− Rozpropagowanie i rozprowadzanie biletów na

spektakle w ramach Rzeszowskich Spotkań Karnawałowych, a także na koncerty do Filharmonii
Podkarpackiej w Rzeszowie oraz na Festiwal
Muzyczny w Łańcucie.

KOMITET ENERGETYKI
Oprócz 5 zebrań Komitet zorganizował w dniach
18-20 maja kolejne seminarium nt. aktualnych problemów energetyki przemysłowej połączone z 50leciem działania Komitetu. Miejscem imprezy był
„Skalny Dworek” w Brennej. Wygłoszono kilka
ciekawych referatów:

Prezes SITPH wręczył przyznane odznaki honorowe.

• Rozwój technologiczny a wyzwania w zakresie
źródeł energii – prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko - AGH,
• Nowoczesne metody uzdatniania izolacji olejowej w transformatorach energetycznych –
Paweł Warczyński, prezes zarządu Ekofluid
Polska Sp. z o. o.
• Zasady funkcjonowania operatorów systemów
dystrybucyjnych – Arkadiusz Dubas – Vattenfall SA
• Systemy zarządzania energią elektryczną –
Witold Polak, Proximus SA

Na zakończenie seminarium odbyła się wycieczka
po okolicach Brennej.
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KOMISJA HISTORII

KOMUNIKATY

I OCHRONY ZABYTKÓW HUTNICTWA

Zarząd Główny postanowił zwołać na dzień 19 listopada 2011 XXXII Zjazd Delegatów SITPH.

zorganizowała:

Miejsce zjazdu: Ustroń - Hotel „Orlik”.

♦ Noworoczne spotkanie w Domu Technika NOT

w Katowicach (14.01.2011) poświęcone działalności w 2010 roku przedstawionej przez przewodniczącego Komisji Stefana Kmiecia. Wysłuchano też prelekcji na temat „Siedem cudów
świata starożytnego” wygłoszonej przez doc.
dra inż. Grzegorza Puckę. W spotkaniu uczestniczyli m. in.: Eugeniusz Rączka – dyr. biura
ZG SITPH, Kazimierz Kucharski – przew. Komisji Seniorów SITPH, Jan Dytko – dyr. ds.
pracowniczych KK „Zabrze”.
♦ Spotkanie w Sandvik Polska Sp. z o. o. - Fabry-

ka Tooling w Katowicach (28.01.2011), poświęcone poznaniu historii Spółki i Zakładu prezentowanej przez dyr. Jerzego Czyrskiego oraz
zwiedzenie zakładu produkcyjnego, poznanie
technologii oraz produkowanych wyrobów firmy.
♦ Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Hutnika

w Domu Technika NOT w Katowicach
(12.05.2011). Stefan Kmiecik przedstawił działalność i zamierzenia Komisji w bieżącym roku,
a prelekcję na temat „Most żeliwny z 1804 roku
w Gliwicach – drugi na kontynencie europejskim” wygłosiła mgr inż. arch. Agnieszka Woźniakowska. Zarząd Główny reprezentował
w spotkaniu kol. Eugeniusz Rączka.

-*W przygotowaniu jest VIII konferencja naukowotechniczna: „Napędy Maszyn Hutniczych organizowana przy współpracy z Fabryką Elementów Napędowych FENA Sp. z o. o. oraz Politechniką Śląską Wydział Transportu. Przewidywany zakres tematyczny konferencji:
− Harmonizacja norm, przepisów i dyrektyw UE

związanych z bezpieczeństwem napędów w maszynach i środkach transportowych;
− Rozwój konstrukcji komponentów i zespołów

maszynowych, takich jak: sprzęgła, hamulce, reduktory zębate, łożyska podporowe, inne;
− Elektryczne układy napędowe maszyn i środków

transportowych, a w szczególności regulacja napędów za pomocą przemienników częstotliwości
i urządzeń łagodnego rozruchu;
− Automatyzacja w napędach maszyn i środków

transportowych;
− Kompatybilność układów napędowych w trans-

porcie przemysłowym.
Dodatkowych informacji udziela: przewodniczący
komitetu organizacyjnego: Witold Pasek: tel.
662010602 lub biuro SITPH: tel. 322553886,
322561065, dostępne są także na www.sitph.pl.

♦ Spotkanie z okazji jubileuszu 100-lecia Kok-

sowni „Radlin” w Radlinie (26.05.2011). Wysłuchano wystąpień przedstawicieli KK
„Zabrze” Jana Dytko, Krzysztofa Gozdka oraz
Kazimiery Brzozy, którzy przedstawili historię
i osiągnięcia zarówno KK Zabrze jak i Koksowni Radlin. Zwiedzono Zakład Koksowniczy
„Radlin” oraz okolicznościową wystawę prezentowaną w Hali Zbornej na terenie Zakładu.
Opracowano i wydano notkę biograficzną zmarłego w dniu 6.09.2010 r. mgr inż. Teofila Jamrozego,
zasłużonego członka Komisji, pochowanego na
cmentarzu w Mysłowicach.
INFORMACJA

Nowości wydawnicze
Ukazało się XVI wydanie Informatora osobowoteleadresowego firm przemysłu hutniczego 2011.

-*Na zlecenie Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną
Pracy w Katowicach SITPH wydało zeszyt specjalny
czasopisma Praca Zdrowie Bezpieczeństwo, poświęcony studiom podyplomowych tej uczelni.
-*Obydwa wydawnictwa dostępne są w Biurze ZG
SITPH.

Redaguje: Eugeniusz Rączka na podstawie materiałów Biura ZG SITPH oraz dostarczonych

przez prezentowane ogniwa organizacyjne.
Adres do korespondencji: Biuro Zarządu Głównego SITPH, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 361, tel. 32 2561065,
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fax. 32 2564585 e-mail: biuro@sitph.pl, www.sitph.pl

