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Stal dodaje wartości Światu...

Umowy kompleksowe na gaz

Rada HIPH

URE, pismem z dnia 21.12.2009 r. poinfor-

mowało Izbę o skierowaniu naszych sektoro-

wych postulatów w sprawie umów komplekso-

wych na zakup gazu przez dużych odbiorców, 

do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-

tów. Zdaniem URE należy wyjaśnić czy PGNiG 

nie wykorzystuje pozycji dominującej w n/w 

kwestiach tj.: 

1. sposób i wielkość  wniesienia przez  odbior-

cę gazu zabezpieczeń finansowych,

2. odbiór minimalnych ilości gazu pod karą za- 

płaty za nieodebrane ilości (take or pay),

3. możliwość odbierania gazu ponad ilości 

wskazane   w nominacji rocznej;

4.  narzucanie zmiany terminów płatności.

Prezes URE uważa, że ..."wprowadzenie opłat 

za nieodebranie minimalnych ilości rocznych  

paliwa gazowego może być uznane za 

naruszenie obowiązku stosowania zatwier-

dzonej taryfy, co podlega sankcji na mocy art.56 

ust.1 pkt 6 ustawy Prawo energetyczne". Z kolei 

kwestia zakazu odbioru paliwa w ilościach 

większych niż zgłoszono w nominacji rocznej 

może być traktowana jako naruszenie warunku 

pkt 2.1.1 koncesji PGNiG, który stanowi iż 

"Koncesjonariusz jest obowiązany do zapew-

nienia wysokiej jakości usług i niezawodności 

zaopatrzenia w paliwa gazowe". Prezes URE 

uznał, że postulaty HIPH są zasadne i będą 

wykorzystane w pracach legislacyjnych i nad 

zmianą Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej (IRiESP). 

Kopie pism URE rozesłano zainteresowanym 

podmiotom Członkowskim Izby.

W dniu 29.12.2009 r. w siedzibie Zarządu 

ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej 

odbyło się posiedzenie Rady Hutniczej Izby 

Przemysłowo-Handlowej. Uczestniczyli w nim 

też zaproszeni goście: Pani Małgorzata 

Handzlik Poseł do Parlamentu Europejskiego, 

Pani Elżbieta Płuska i Pan Lesław Adamczyk z 

firmy Atmoterm S.A. oraz  Pan Czesław 

Sikorski - Członek  Zarządu ArcelorMittal 

Poland. 

Tematyka posiedzenia Rady dotyczyła:

-  oceny sytuacji sektora stalowego i przemy-

słów współpracujących (koksowego i 

materiałów ogniotrwałych) za 2009 r.

skutków - pakietu klimatyczno-energety-

cznego dla polskiej gospodarki, bench-

marków dla instalacji hutniczych oraz kok-

sowni i materiałów ogniotrwałych

-  stanowiska URE wobec postulatów Izby w 

sprawie umów kompleksowych na gaz i 

energię elektryczną.  

Szczególną uwagę zwrócono na sytuację na 

świecie - produkcja stali spadła w 2009 r. o ok. 

8%, w Chinach wzrosła o 12%, a zużycie 

jawne stali w 2009 r. wyniesie 1.100 mln ton i 

będzie o ok.100 mln ton mniejsze niż w 2008 r.

Nadzdolności produkcyjne w hutnictwie 

światowym ocenia się obecnie na ok. 500 mln 

ton.  

W Polsce w 2009 r. zużycie jawne stali spadło 

o ok. 30% (z 11,5 mln ton w 2008 r.). Kondycję 

przemysłów koksowniczego i materiałów 

ogniotrwałych determinuje rynek. Kryzys w 

sektorach zużywających stal spowodował 

zmniejszenie jej produkcji, to z kolei 

ograniczyło popyt na koks.  W efekcie część 

baterii wyłączono na trwale a część "trzymano 

w stanie na gorąco". Zweryfikowano plany 

inwestycyjne. Wstrzymanie eksportu koksu 

przez Chiny w 2009 r. sprawiło, że Polska 

zwiększyła swój udział w globalnym eksporcie 

z 18%  do 36% .

Producenci materiałów ogniotrwałych, 

broniąc się przed skutkami kryzysu zwiększyli 

eksport, bowiem zamówienia na materiały 

ogniotrwałe z hutnictwa spadły o 30%, z 

odlewnictwa o 50% a z koksownictwa aż o 

80%. 

W dalszej części posiedzenia Rady, Pani 

Małgorzata Handzlik przedstawiła  zagadnie-

nie "platform barterowych" funkcjonujących w 

niektórych krajach UE a przedstawiciele 

Atmotermu S.A. - projekt systemowej oceny 

ryzyka środowiskowego w działalności 

biznesowej w hutnictwie. 

Druga część posiedzenia Rady Izby, 

poświęcona  podsumowaniu działalności Izby 

w 2009 r., odbędzie się w lutym 2010 r.
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-   mineralogicznych

oraz wobec

- branż, w których energia elektrycz-

 na stanowi ponad 50% kosztu 

    wytwarzanego produktu.

W dniu 25 stycznia 2010 r. w siedzibie Izby 

odbyło się spotkanie Zespołu Ekspertów 

ds. Energetyki. Z udziałem przedsta-

wiciela kancelarii prawnej DLA Piper  

dyskutowano o potencjalnych możliwo-

ściach odstąpienia od płacenia podatku 

akcyzowego od:

- energii elektrycznej dla procesów 

metalurgicznych,

- energii wytworzonej w źródłach 

odnawialnych. 

DLA Piper przedstawił swoją ofertę dla 

hut.

Tematy dotyczące realizacji umów 

kompleksowych na zakup gazu przez huty 

oraz ceny energii elektrycznej dla dużych  

odbiorców na 2010 r. omówiono w gronie 

przedstawicieli Zespołu Ekspertów ds. 

Energetyki. 

omisja Europejska swoją decyzją z dnia 

11.12.2009 r. odrzuciła Plan Rozdziału 

Uprawnień Emisyjnych na lata 2008-2012. 

Równolegle Komisja zobowiązała Polskę 

do przygotowania nowego KPRU.

W związku z tym KASHUE przystąpił do 

prac nad przygotowaniem nowej 

propozycji Planu. W tej sprawie w dniu 

27.01.2010 r. w Warszawie odbyło się 

spotkanie z udziałem przedstawicieli 

branż (objętych Planem), poświęcone 

omówieniu harmonogramu działań i 

zakresu sposobów przygotowania 

niezbędnych informacji. Przemysł stalowy 

był reprezentowany przez Prezesa 

Zarządu HIPH. 

HIPH będzie koordynować prace w 

zakresie przygotowania propozycji 

sektora stali i materiałów ogniotrwałych do 

nowego KPRU II.

Przypominamy, że do końca lutego br. 

istnieje możliwość zgłoszenia reklamy w 

wydawn ic tw ie  "Po lsk i  P rzemys ł  

Stalowy'2010" - zapraszamy zaintere-

sowanych.

W HIPH - jeszcze raz o akcyzie

Nowy KPRU

na lata 2008-2012

Polski Przemysł Stalowy'2010

K
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Benchmarki dla sektora

Stal w infrastrukturze 

drogowej

30.12.2009 r. z inicjatywy Zarządu HIPH 

odbyło się spotkanie robocze z 

udziałem przedstawicieli przemysłu 

koksowniczego i stalowego. Jego celem 

było wypracowanie opinii sektora do 

zaproponowanych przez Ecofys bench-

marków. W efekcie opracowano 

założenia do opinii, którą Zarząd Izby 

przesłał do Ministerstwa Gospodarki w 

dniu 18.01.2010 r., (kopie pism 

HIPH/0080/2010 i HIPH/0081/2010 w 

sprawie wskaźników emisyjnych dla 

koksowni i hut oraz wysokotempera-

turowych materiałów ogniotrwałych, 

rozesłano do zainteresowanych 

Spółek).

Zarząd HIPH we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Polski Kongres 

Drogowy, zorganizował konferencję 

"Stal w infrastrukturze drogowej". 

Odbyła się ona 14 stycznia br. w War-

szawie. 

W konferencji uczestniczyło ponad 70-

ciu przedstawicieli obu sektorów: hut, 

przedsiębiorstw produkujących konstru-

kcje stalowe, firm zajmujących się 

montażem a także administracji 

d rogowej ,  f i rm pro jek towych i  

budowlanych.

Sektor stalowy przedstawił drogowcom  

ofertę nowoczesnych wyrobów stalo-

wych oraz możliwości ich prefabrykacji.

(7 referatów - patrz program konferencji 

- na stronie www. hiph.org).

Sektory budowlany i konstrukcji stalo-

wych poinformowały stronę hutniczą o 

zamierzeniach i realizacjach projektów 

drogowych na autostradach, drogach 

ekspresowych, obwodnicach i ważniej-

szych modernizacjach sieci drogowych 

Wg. Generalnej  Dyrekcj i  Dróg 

Krajowych i Autostrad łącznie do 2015 

roku zapotrzebowanie na stal w 

typowym asortymencie stosowanym w 

budowie dróg, mostów i tuneli  wyniesie  

ok. 1,7 mln ton. 

Szacunki sektora konstrukcji stalowych 

są  bardziej optymistyczne. Na ok. 5309 

km autostrad i dróg ekspresowych 

zaplanowanych do realizacji do 2012 r., 

zużycie stali na mosty wyniesie 637 tys. 

ton, na bariery drogowe 400 tys. ton, na 

bariery mostowe 37 tys. ton, na 

barieroporęcze - 48 tys. ton, a na ekrany 

akustyczne 320 tys. ton. To była 

pouczająca i potrzebna konferencja dla 

obydwu stron.

Romuald Talarek (prezes HIPH) i Zbigniew 

Kotlarek (prezes Polskiego Kongresu 

Drogowego) podpisali deklarację współ-

pracy miedzy obiema organizacjami. 

S t rony  dek la rowa ły  kontynuac ję  

podobnych wspólnych przedsięwzięć, 

służących wymianie doświadczeń obydwu 

środowisk. Treść porozumienia prezentu-

jemy na stronie www.hiph.org

u

Z inicjatywy Zarządu HIPH w dniu 20 

stycznia 2010 r. w siedzibie Spółki 

ArcelorMittal Warszawa odbyło się 

spotkanie "hut elektrycznych" z przedsta-

wicielami kancelarii prawnej, oferującej 

pomoc przy ewentualnym ubieganiu się o 

zwrot  równowar tośc i  podatku  

akcyzowego od energii elektrycznej 

zapłaconej przez huty. Możliwość taka 

pojawiła się kiedy wytwórcy energii 

elektrycznej w Polsce wykorzystując:

- wyrok ETS z dnia 12.02.2009 r.

    (sprawa C-475/07 Dz. U. EE C 82/5)

- uchwałę Naczelnego Sądu Admini-

  stracyjnego z dnia 13 lipca 2009 r.

    (sygnatura akt IFPS 4/09)

podjęli starania o zwrot od Skarbu 

Państwa wartości zapłaconego podatku 

akcyzowego za okres 1.01.2006 r. do 

28.02.2009 r.
u

Możliwe jest też uruchomienie procedury 

postępowania w przedmiocie uzyskania 

zwrotu podatku akcyzowego od energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii, którą "niesłusznie" zapłacili,  w 

cenie zakupionej energii, odbiorcy 

końcowi.
u

Kolejną jest możliwość zwrotu akcyzy z 

ty tu łu  s tosowania  techno log i i  

energochłonnych. Zgodnie z art. 2 ust. 4 

dyrektywy 2003/96/WE system akcyzy nie 

pow in ien  m ieć  zas tosowan ia  w  

odniesieniu do procesów:

-   redukcji chemicznej 

-   elektrolizy i metalurgii

Porozumienie HIPH - PKD

Zabiegamy o zwrot akcyzy 

na energię elektryczną
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