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Stal dodaje wartości Światu...

Wystąpienie Zarządu HIPH

do MG i MS 

Reakcja MG na apel HIPH

o dostawę gazu dla hut

Związek 

Rurowników Polskich

W imieniu podmiotów członkowskich Izby 

objętych EU ETS, Zarząd HIPH wystosował 

do Ministrów: Gospodarki i Środowiska 

wniosek (włącznie z opinią do propo-

nowanych benchmarków) by poziom przy-

dzielonych sektorowi uprawnień do emisji 

CO  zabezpieczył konkurencyjność krajo-2

wego przemysłu stalowego.

Postulowaliśmy o możliwość wykorzystania 

"zaoszczędzonych w 2009 r.  uprawnień 

emisyjnych" w przyszłym, trudnym okresie 

EU ETS (2013-2020), w formule ich 

bankowania na przyszłe okresy, tj. formule 

dopuszczonej przez Komisję Europejską.  

Złagodziłoby to gwałtowne (już od 2013 r.) 

pogorszenie konkurencyjności polskiego 

sektora zarówno na rynku wewnątrz-

wspólnotowym, jak i względem krajów 

trzecich. Dałoby też czas na dostosowanie  

instalacji hutniczych do niższych zapro-

ponowanych przez KE pułapów emisyjnych .

W odpowiedzi na wystąpienie Izby 

(HIPH/1924/10 z dnia 1.10.2010 r. w sprawie 

ograniczeń dostaw gazu ziemnego dla hut,  

otrzymaliśmy odpowiedź Ministerstwa 

Gospodarki,  w której MG zapewnia o pełnym 

zabezpieczeniu dostaw gazu do krajowych 

hut. Korespondencja w tej sprawie jest do 

wglądu w sekretariacie Izby (pismo MG DRO-

III-5311-1/235/10 z dnia 15 listopada 2010 r. 

wraz z załącznikami).

W dniu 5 listopada 2010 r. zarząd Izby 

zorganizował spotkanie Związku Rurow-

ników Polskich.

Program spotkania obejmował:

- propozycje tematów na spotkanie Komitetu

     CDD ESTA,  w dniu 10 listopada 2010 r. 

       w  Amsterdamie,

-  informację zarządu Izby o sytuacji na

   rynku rur stalowych w Polsce i w Unii

      Europejskiej w 2010 r.,

-   prognozy krajowych producentów rur na

      pierwszy kwartał 2011 r.  

Produkcja rur w Polsce po 8 miesiącach 

wzrosła o  5%,  a  zużycie jawne o 9%. 

W ocenie producentów krajowych, możliwe 

będzie niewielkie ożywienie na rynku. 

Zamówienia składane są z wyprzedzeniem 

4 do 6 tygodni. Poprawiły się relacje hut z 

bankami. Prognozy na I kw. 2011 r. są 

umiarkowanie optymistyczne, o ile na rynku 

nie wzrosną ceny surowców i półwyrobów.

10 listopada 2010 r. w Amsterdamie, 

podczas posiedzenia Komitetu Dyrektorów 

CDD ESTA omówiono m.in. n/w tematy: 

- aktualną sytuacją sektora rurowego w UE,

- stan postępowań ochronnych dotyczących 

rur w UE i w krajach trzecich,

 - wyniki produkcyjne oraz zużycie jawne rur 

w pierwszym półroczu  2010 r. 

Najważniejsze wnioski z dyskusji:

- produkcja rur bez szwu wzrosła w

UE-27 o 13% a rur ze szwem o 9%.

Zużycie jawne rur bez szwu i ze szwem 

wzrosło odpowiednio o 20% i 24%. 

-   import rur bez szwu z Chin był mniejszy o 

30% niż w I półroczu 2009 r. ale Chiny były 

nadal  największym dostawcą  rur do UE. 

- rury ze szwem importowane z Turcji  

stanowią 40% dostaw.

Omawiano również tematy związane z:   

-  ochroną środowiska (redukcja emisji CO ,2

    benchmarki, system REACH),

-   regułami  pochodzenia towarów, 

- międzynarodowymi sankcjami wobec

     Iranu, etc.

Zarząd ESTA przedstawił wstępne 

założenia i propozycje budżetu ESTA na 

2011 rok. 

CDD ESTA Meeting
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wiskach innych niż obojętne i niebezpie-

czne odpadów spełniających kryteria i 

procedury dopuszczania odpadów do 

składowania…);

- zastosowanie, w przypadku wdrożenia 

projektu Rozporządzenia Rady Mini-

strów w sprawie opłat za umieszczenie 

odpadów na składowisku, zasady 

vacatio legis na okres jednego roku, co 

umożliwi dostosowanie się przedsię-

biorstw do wymogów znowelizowanego 

prawa.

Ministerstwo Środowiska uwzględniło 

nasze postulaty - opłaty podniesiono o 

wskaźnik inflacji. 

Odstąpiono również od wydzielenia 

odpadów na szczególnych zasadach.

Odpowiedzi Ministerstwa Środowiska w 

ww. temacie znajdują się w HIPH. 

W listopadzie br. wpłynęły do Izby do 

zaopiniowania nowe projekty ustaw i 

rozporządzeń:

-  z Ministerstwa Środowiska - w sprawie 

strategii adaptacji do zmian klimatu,

-  z Ministerstwa Gospodarki - w sprawie 

Decyzji Komisji Europejskiej dot. mi.in. 

poziomu benchmarków dla hutnictwa i 

powiązanych z nim gałęzi przemysłu - 

podmiotów członkowskich Izby.

Hutnikom i naszym sympatykom 

życzymy by Święta Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku upłynęły w atmosferze 

spokoju i szczęścia a spełnienie nadziei 

na dobry 2011 rok - dopełni świąteczną 

radość

Zarząd i Rada 

Hutniczej Izby 

Przemysłowo-Handlowej

Życzenia
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Spotkanie ISSI w Dusseldorfie 

150-lecie STAHL Insitute

STAHL 2010

Na zaproszenie Stahl Institut VDEh,

10 listopada br. w Dusseldorfie 

uczestniczyl iśmy w dorocznym 

spotkaniu przewodniczących federacji 

i stowarzyszeń hutniczych.

Obok bieżących informacji o sytuacji 

na światowym i europejskim rynku 

dokonano prezentacji stanu hutnictwa 

w poszczególnych krajach. Sytuację w 

Polsce i krajowym hutnictwie na tle 

aktualnego  rynku omówił prezes HIPH 

("The Polish Steel Industry against 

market challenges"). 

W drugiej części spotkania omówiono 

kalendarz konferencji europejskich i 

międzynarodowych, koordynowanych 

przez ISSI. W 2012 r. w Polsce 

organizowana będzie przez HIPH 

czwarta międzynarodowa konferencja 

"New Developments in Metallurgical 

Process Technology". Konferencja 

odbywać się będzie w dniach 17-19 

września 2012 r. w Hotelu Marriott w 

Warszawie.

W 2010 roku przypada 150-lecie 

niemieckiego Instytutu Metalurgii - 

Stahl Institut.

Zarząd HIPH przekazał gratulacje i 

życzenia, w których podkreśliliśmy 

ważność Stahl Institute VDEh dla 

międzynarodowego i europejskiego 

hutnictwa.

Gratulowaliśmy Instytutowi osiągnięć i 

jego roli dla rozwoju niemieckiego i 

światowego przemysłu stalowego 

oraz bogactwa wybitnych metalurgów, 

twórców nowych technologii i  

rozwiązań hutniczych.

Życzyliśmy Instytutowi dalszych 

sukcesów w budowaniu silnego 

europejskiego przemysłu stalowego. 

Prezes Izby osobiście przekazał 

ż y c z e n i a  p a n u  D y r e k t o r o w i  

Kerkhoffowi podczas dorocznej 

konferencji "Talk about steel".

W ramach uroczystości 150-lecia Stahl 

Institute odbyła się też konferencja, 

podczas której wiodącymi były tematy:

- przemysł stalowy po kryzysie - początek  

nowej ery?

- materiały (surowce) i energia w 

hutnictwie,

- nowe zakłady, procesy i materiały 

stalowe,

- strukturalne zmiany na rynku surowców,

- stan i perspektywy produkcji stali w 

Europie,

-   ramy polityki ekologicznej i energe-

tycznej - ich skutki dla hutnictwa.

Uroczysta część konferencji "Progress is 

tradition" miała miejsce12 listopada.

Dnia 8 listopada br. w Ustroniu HIPH 

uczestniczyła w seminarium Związku 

Pracodawców Przemysłu Hutniczego  

pt.: "Aktualne problemy społeczne w 

branży hutniczej, wynikające z sytuacji 

gospodarczej kraju". Referat dotyczący  

wnioskowanych przez członków Komisji 

Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodar-

czych oraz Państwową Inspekcję Pracy 

propozycji zmian w polskim prawie pracy 

przedstawił Dyrektor departamentu 

Pracodawcy RP.

Prezentację "Sytuacja na światowym i 

krajowym rynku stali" przedstawił 

wiceprezes HIPH.

Po konsultacjach z Zespołem ds. 

Ochrony Środowiska, zarząd Izby 

przekazał do MŚ opinię dot. projektów

rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie 

opłat za korzystanie ze środowiska oraz 

w sprawie opłat za umieszczenie 

odpadów na składowisku.

 Wnioskowaliśmy o:

- wycofanie projektu Rozporządzania RM 

w sprawie opłat za umieszczenie 

odpadów na składowisku - powód 

niezgodność z art.291 ust.1. Ustawy 

Prawo Ochrony Środowiska (wzrost opłat 

poza gwarantowany wskaźnik inflacji);

- odstąpienie od utożsamiania odpadów z 

grupy 19 12 (a szczególnie 19 12 09) z 

odpadami komunalnymi;

- możliwość skierowania do techno-

logicznego wykorzystania na składo-

HIPH - ZPPH

Izba zaopiniowała n/w projekty 

ustaw i rozporządzeń:
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