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„Materiały ogniotrwałe w metalurgii:
wytwarzanie, metody badań,
stosowanie”

Podczas międzynarodowej konferencji
(temat j/w) Prezes Zarządu Izby wygłosił
referat pt.: „Aktualne tendencje w
światowym i krajowym hutnictwie żelaza i
stali”. W konferencji uczestniczyli
członkowie Izby producenci materiałów
ogniotrwałych oraz inni producenci
krajowi i zagraniczni, dystrybutorzy oraz
przedstawiciele instytutów badawczych i
uczelni. Konferencja była okazją do
pokazania nowych produktów i wyników
prowadzonych badań nad materiałami
ogniotrwałymi oraz zmian na rynku
materiałów ogniotrwałych.
EUROFER Environment Committee

Handlowych
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W dniu 19 czerwca br. w Krakowie obyło
się spotkanie Komitetu Ekologicznego
EUROFER-u. Gospodarzem spotkania
była Hutnicza Izba PrzemysłowoHandlowa. Dzięki uprzejmości Zarządu
Arcelor Mittal Steel Poland S.A. Oddział w
Krakowie uczestnicy spotkania zapoznali
się z procesem produkcyjnym w
krakowskiej hucie.
Podczas spotkania omówiono
zagadnienia dotyczące:
– zmian klimatu,
– zmiany dyrektywy IPPC,
– handlu uprawnieniami do emisji SOx i
NOx,
– wdrażania rozporządzenia REACH,
– rewizji BREF.
Przedstawione zagadnienia zostały
wskazane jako najważniejsze z zakresu
ekologii, na które należy zwrócić uwagę.

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

EUROFER Statistics Committee

W Wiedniu w dniu 14 czerwca br. odbyło
się posiedzenie Komitetu Statystycznego
Eurofer. Program spotkania obejmował
sprawy, tj.:
– dostępności danych o handlu
zagranicznym,
– wymiany danych (sektora stalowego)
przez kraje członkowskie UE w latach
2003-2009 na podstawie regulacji
48/2004 Parlamentu i Rady Unii
Europejskiej,
– Omówienie możliwości wymiany danych
narodowych pomiędzy asocjacjami
stalowymi – Polska przez HIPH włączy
się w proces tej wymiany,
– dobrowolna statystyka Eurofer-u.
– przygotowania Bułgarii i Rumunii do
udziału w wymianie statystyk
sektorowych.
Konferencja „Stadia & Arena 2007”

W dniach 5-6 czerwca br. na nowym
stadionie Wembley w Londynie odbyła się
międzynarodowa konferencja pt.: „Stadia
& Arena 2012”, prezentująca stan i
potrzeby związane z olimpiadą w
Londynie.
Podczas konferencji zaprezentowano
wiele wniosków z doświadczeń z
p r z e b u d o w y s t a d i o n u W e m b l e y.
Zburzenie stadionu starego i
wybudowanie nowego, bardzo
nowoczesnego obiektu, zajęło Anglikom
prawie 8 lat i kosztowało ponad 760 mln
GBP.
Zaprezentowano doświadczenia
angielskie w zakresie organizacji
finansowania projektów infrastruktury
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sportowej, współpracy w ramach tzw.
partnerstwa publiczno-prywatnego
przy realizacji projektów infrastruktury
sportowej jak też niektóre
innowacyjne rozwiązania w
budownictwie stadionów i innych
budowli. Podczas konferencji
odbywała się równolegle wystawa firm
specjalizujących się w dostawach
produktów dla obiektów sportowych.
Była to bardzo pożyteczna impreza
uczulająca na ważne sprawy
związane np. z czekającymi nas
zawodami EURO'2012.
Opinie do nowych i nowelizowanych
aktów prawnych:

W ostatnim okresie Izba przygotowała
opinie do n/w projektów aktów
prawnych
– dla GUS – propozycję zmian do CN
w sprawie wyrobów objetych
kodamii 7304 i 7306 (pismo
HIPH/1563/2007 z dnia 27.06.2007
r.);
– dla Ministerstwa Środowiska –
projekt rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie w
sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na
środowisko,
– stanowisko Polski w sprawie
proponowanych zmian do dyrektywy
IPPC (pismo HIPH/1483/07 z dnia
15.06.2007 r.),
– dla Członków Izby – informację o
wejściu w życie, z dniem 1 czerwca
2007 r. rozporządzenia (WE)
1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia
18.12.2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliów
(pismo HIPH/1346/07 z dnia 4
czerwca 2007 r.).
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Forum Dyrektorów Handlowych
W dniach 26-27.06.2007 r. w Ustroniu

odbyło się zorganizowane przez Zarząd
Izby Forum Dyrektorów Handlowych
firm członkowskich HIPH. Omówiono:
− wyniki produkcyjne sektora
stalowego i przemysłów
współpracujących po 5 miesiącach
2007 r. oraz sytuację w handlu i
zużyciu wyrobów stalowych po 4
miesiącach br.,
− zagrożenia związane ze wzrostem
taniego importu do UE wyrobów
stalowych z krajów trzecich.
Dokonano oceny rynków zbytu na
wyroby stalowe oraz prognozy na III
kwartał 2007 r.
Po 5 miesiącach zanotowano wzrost
produkcji stali surowej i wyrobów gorąco
walcowanych w Polsce o 15% w
porównaniu do analogicznego okresu
2006 roku. Po 4 miesiącach br. eksport
wyrobów stalowych wzrósł o 10%,
import o 32% a zużycie jawne o 30%.
Europejskie dane statystyczne
wskazują na gwałtowny wzrost importu
z krajów trzecich, głównie z Chin (blach
g/w w kręgach i walcówki) i Turcji
(prętów zbrojeniowych). W I kwartale br.
na rynek UE zaimportowano z Chin
ponad 2 mln ton wyrobów
walcowanych, co stanowi prawie 1/3
importu z krajów trzecich. Zwrócono
uwagę na zmniejszenie w maju i
czerwcu br. popytu na produkowane w
kraju wyroby stalowe, wynikającego
zarówno z rekordowych zapasów
magazynowych na składach i
ostrożnych zakupów, jak i pojawienia
się na rynku znacznych ilości,
importowanych spoza UE, konkurencyjnych cenowo wyrobów. Wymusiło to
na producentach konieczność
dokonania korekty cenowej.
Producenci liczą na utrzymanie się
obecnego poziomu sprzedaży i nie
przewidują dalszych obniżek cen w
trzecim kwartale br.
Prezentacji
dotyczącej możliwości zwiększenia
wydajności pieców grzewczych w
hutnictwie dokonał przedstawiciel Linde
Gaz Polska Sp. z o.o.– od 1.07.2007 r.
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spółka ta jest członkiem HIPH.
Studenci z Holandii na Śląsku

N a p o c z ą t k u c z e r w c a b r. w
Województwie Śląskim przebywała
grupa studentów School of Economics
przy Uniwersytecie w Utrechcie
(Holandia). Jeden z tematów
prowadzonych przez studentów
badań dotyczył rozwoju sektora
stalowego i jego roli w rozwoju
województwa śląskiego. Na spotkaniu
studentów z władzami regionu, które
odbyło się w Urzędzie
Marszałkowskim w Katowicach,
wiceprezes Izby przedstawił
informację o aktualnej sytuacji sektora
stalowego w Polsce. Dzięki pomocy
Zarządu Izby i Zarządu Huty Batory
Sp. z o.o. zainteresowani studenci
zwiedzili hutę i przeprowadzili
rozmowy z kompetentnymi
pracownikami huty na temat
zagadnień istotnych dla
prowadzonych przez nich badań.
Dalsze rozmowy toczyły się w
siedzibie Izby. Dziękujemy Prezesowi
Huty Batory Sp. z o.o. za pomoc w
zorganizowaniu tej wizyty.
Uczestniczyliśmy w
Walnych Zgromadzeniach

Na zaproszenie branżowych organizacji
gospodarczych uczestniczyliśmy w
Walnych Zgromadzeniach:
− Górniczej Izby PrzemysłowoHandlowej,
− Odlewniczej Izby Gospodarczej,
− Związku Pracodawców Przemysłu
Hutniczego.
Nowi członkowie HIPH

Od II półrocza br. do HIPH przystąpili:
− Przedsiębiorstwo Materiałów
Ogniotrwałych KOMEX Sp. z o.o.
− Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Serdecznie witamy w gronie
Członków Izby!
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