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Stal dodaje wartości Światu...

Spotkanie w MG

Zespół ds. Energetyki

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki w 

Warszawie w dniu 30.07.2010 r. odbyło się 

spotkanie prezesa zarządu HIPH z przed-

stawicielami MG (Dep. Rozwoju Gospodarki 

i Dep. Bezpieczeństwa Energetycznego), 

MŚ (Departament Zmian Klimatu) oraz 

KASHUE/KOBIZE .

Rozmawiano o uwarunkowaniach przy-

działu bezpłatnych uprawnień do emisji CO  2

dla przemysłu stalowego i przemysłów z nim 

powiązanych, na lata 2013-2020.

Przedmiotem rozmów były ponadto:

· sektorowe inwestycje zrealizowane i pla-

   nowane, które skutkują dla puli uprawnień,

· zabezpieczenie sektora w surowce żela-

   zonośne, 

· przedsięwzięcia techniczne i innowacyjne

 zmniejszające energochłonność przemy-

  słu stalowego.

Izba przygotowała stosowne opracowanie, 

skorygowane o wnioski i sugestie z dyskusji 

w MG i opinie poszczególnych hut i 

przekazała je do: MG, MŚ i KASHUE/KOBIZE. 

Kopie opracowania rozesłano do wszy-

stkich podmiotów członkowskich Izby.  

W dniu 5 sierpnia br. Zarząd HIPH  zwołał 

spotkanie Zespołu ds. Energetyki. 

Celem spotkania było wypracowanie uwag 

do projektu rozporządzenia Ministra 

Gospodarki w sprawie obowiązku zakupu 

energii elektrycznej wytworzonej w źródłach 

odnawialnych. Zarząd Izby przygotował dla 

MG sektorowe stanowisko w tej sprawie 

(kopię rozesłano zainteresowanym hutom).

Podkreślamy w nim, że zgodnie z 

Dyrektywą Rady 2003/96/WE producenci 

stali i żelazostopów spełniając kryteria jako 

odbiorcy stosujący procesy energochłonne, 

powinni zostać zwolnieni z obowiązku 

zakupu praw majątkowych do świadectw 

pochodzenia od energii odnawialnej.

W dniach 24-25 czerwca br. w Ustroniu 

Zarząd Izby zorganizował kolejne Forum 

Dyrektorów Handlowych HIPH. 

Podczas tego spotkania omówiono:

- sytuację w hutnictwie w Polsce i na

    Świecie  po 5 miesiącach 2010 r.;

-  stan i realizację wymiany handlowej sta-

    lą z krajami trzecimi i wewnątrz UE;

- reakcję unijnego przemysłu na wystą-

 pienie Rosji do KE o wprowadze-

 nie zmian w zapisach umowy bila-

 teralnej zwiększających kontyngent

  eksportowy wyrobów stalowych z Rosji 

    na 2010 r.;

- politykę handlową UE - aktualny stan w

  zakresie ochrony rynku przed importem

  wyrobów stalowych z krajów trzecich oraz

   podjęte przez te kraje działania protekcjo-

   nistyczne;

- stan rynków zbytu wyrobów stalowych w

  Polsce i w Europie w pierwszym półroczu

   br. 

- produkcję i handel koksem w powią-

   zaniu z sytuacją w produkcji stali.

Przedstawiono prognozy  rynkowe w III 

kwartale 2010 r. Umiarkowanie optymi-

styczne są prognozy dla koksu. 

Profile zimnogięte zamknięte mają bardzo 

niestabilny i trudno przewidywalny rynek.

Zjawiskiem niepokojącym jest  wzrost cen 

surowców i półwyrobów oraz słabszy niż 

zakładano popyt na wyroby gorąco-

walcowane w kraju. Silna jest konkurencja  

zagraniczna.  

Środowisko przemysłu stalowego dobrze 

ocenia in ic jatywę Rządu RP dot.  

opracowania i wdrożenia Programu 

Forum Dyrektorów Handlowych 

HIPH o NPREGC
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są do wglądu w siedzibie HIPH. 

Na początku listopada HIPH zamierza 

zorganizować konferencję poświęconą  

zarządzaniu uprawnieniami i monito-

rowaniu emisji i skierowana będzie do 

osób zarządzających uprawnieniami. 

Zaprosiliśmy na nią ekspertów, którzy 

podzielą się z Państwem wiedzą i 

praktyką w zakresie  ile sprzedać, 

kiedy i gdzie sprzedać oraz - czy w 

ogóle sprzedawać uprawnienia 

emisyjne? Eksperci podpowiedzą, jak 

radzić sobie w obliczu zbyt niskich 

limitów i minimalizować straty bądź - 

jak wykorzystywać posiadane upraw-

nienia w celu osiągnięcia maksy-

malnych korzyści.

Po konsultacjach z podmiotami 

członkowskimi HIPH wystosowaliśmy  

do Ministerstwa Gospodarki postulaty 

w sprawie umowy o wolnym handlu UE 

z Indiami.

Postulowaliśmy o zawieszenie lub 

zmniejszenie przez stronę indyjską ceł 

na wyroby gorącowalcowane, rury 

stalowe oraz konstrukcje stalowe.

Wnioskowaliśmy także o umożliwienie 

dostępu do bezcłowego importu: 

surówki żelaza, żelazostopów oraz 

złomu stalowego.

- w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania o 

bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i 

zużytych akumulatorach,

- w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu 

gospodarki bateriami i akumulatorami oraz 

zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami

- w sprawie rocznego sprawozdania o rodzaju i 

masie przyjętych do przetwarzania i przetwo-

rzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów 

oraz osiągniętych poziomach recyklingu - wraz z 

uzasadnieniami i OSR

- projekt założeń ustawy VAT

W związku z tym, że huty nie zgłosiły uwag do w/w 

projektów rozporządzeń Izba powiadomiła 

odpowiednie Ministerstwa o braku uwag sektora w 

tym zakresie.

Konferencja - handel emisjami 

Negocjacje w sprawie umowy 

dot. wolnego handlu UE z Indiami

Opiniowaliśmy następujące projekty 

rozporządzeń:

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

Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych 

(NPREGC).

W opinii HIPH do rządu wniosko-

waliśmy:

- aby opracowując Plan uwzględnił

dywersyfikację źródeł energii,

-  by zaprosić do udziału w pracach

nad NPREGC środowiska biznes-

owe  i naukowe,

- oraz by zapewnić spójność

NPREGC z innymi programami sek-

torowym i jego zgodność z program-

ami Komisji Europejskiej. 

Izba wnioskowała o ustanowienie 

instytucjonalnego nadzoru nad  

Programem, oraz by przypisano mu 

stosowne fundusze wskazując 

źródła z jakich będą pochodziły.

Wnioskowaliśmy też o to, aby 

NPREGC nie było wyłącznie 

kosztem dla krajowego przemysłu - 

w tym stalowego. 

Wykazaliśmy, że instalacje do 

produkcji stali w Polsce spełniają 

standardy BAT oraz, że potencjał 

redukcji emisji GHG przez krajowe 

hutnictwo jest w rzeczywistości 

mniejszy niż założono to w Raporcie 

McKinsey&Company. 

Zarząd HIPH we współpracy z 

TAURON S.A. organizuje konfe-

rencję pt.:"Stal dla energetyki - prąd 

dla przemysłu. Konferencja ma być z 

jednej strony okazją do dokonania 

pewnych podsumowań dotych-

czasowej współpracy hut z energe-

tyką, z drugiej - okazją do lepszego 

przygotowania się obydwu partne-

rów do nowej rzeczywistości ryn-

kowej i zmian w prawodawstwie 

polskim, będących konsekwencją 

przyjętej przez rząd RP strategii 

klimatyczno-energetycznej.

Konferencja odbędzie się w dniach: 

30 września - 1 października 2010 r. 

w Zamku Kliczków, k/Wrocławia i jest 

skierowana do osób zajmujących się 

zarządzaniem energią i osób, które w 

Stal dla energetyki - prąd dla 

przemysłu

energetyce widzą atrakcyjny rynek dla 

swoich wyrobów.

W dniach 20-26.09.2010 r. KIG na 

zaproszenie Algierskiej Izby Przemy-

słowo-Handlowej organizuje misję 

polskich przedsiębiorców do Algerii. 

Misja ma na celu nawiązanie wza-

jemnych kontaktów handlowych m.in. 

w czasie trwania Międzynarodowych 

Targów Przemysłowych Alger  

Industrie'2010.

Więcej informacji na stronie www.kig.pl

W dniach 17-25.10.2010 r. KIG we 

współpracy z Wydziałem Promocji 

Handlu i Inwestycji przy Konsulacie 

Generalnym RP w Montrealu, Stowa-

rzyszeniem Eksporterów i Importerów 

Kanady oraz Izbą Kandyjsko-Polską 

organizuje misję polskich przedsię-

biorców do Kanady. Celem misji jest 

prezentacja polskiej oferty eksportowej 

oraz nawiązanie kontaktów handlo-

wych z potencjalnymi partnerami kana-

dyjskimi. Misja odbędzie się w ramach  

Forum Biznesu - CENTRALIA 2010.

Zarząd Izby w dniu 24 czerwca 2010 r. 

uczestniczył w spotkaniu przedsta-

wicieli Urzędu Wojewódzkiego i Asturii. 

Omówiono warunki i formy współpracy 

między samorządami gospodarczymi i 

instytucjami regionów. Rozważana jest 

misja gospodarcza w Hiszpanii i w 

Polsce, organizacja konferencji doty-

czącej problematyki przemysłu cięż-

kiego i ochrony środowiska. Najbliższa 

misja gospodarcza do Asturii odbędzie 

się wiosną 2011 r., dotyczyć będzie 

m.in. transferu technologii, zasto-

sowania innowacji w przemyśle itp. 

Materiały prezentujące region Asturii 

(gałęzie gospodarki, katalogi firm z 

branży metalurgicznej i in.) dostępne 

Misja gospodarcza 

do Algierii

Misja gospodarcza

do Kanady

Współpraca regionów 

Śląska i Asturii  
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