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Stal dodaje wartości Światu...

Złom stalowy

Rejestr Uwalniania i Transferu 

Zanieczyszczeń 

REACH w przemyśle stalowym

Zarząd Izby czyni intensywne starania na rzecz 

liberalizacji przepisów i procedur, dotyczących 

importu złomu stalowego do Polski. Wnieśliśmy w 

imieniu sektora wnioski do Ministerstwa Gospodarki, 

Głównego Inspektoarat Ochrony Środowiska i 

Ministrerstwa Środowiska o ułatwienie trybu 

uzyskiwania zezwoleń przez podmioty importujące 

odpady z „zielonej listy", na której figuruje złom. 

Ministerstwo Gospodarki pismem DRG-III-0780-13-

.J.Sz/08 L.dz. 859 z 14 lutego br. poinformowało nas, 

że ...„zostało wprowadzone rozwiązanie zmniejszające 

uciążliwość administracyjną stosowanych procedur 

zgłoszeniowych. Rozwiązanie to polega na uzyskaniu 

przez instalację odbiorcy odpadów zezwolenia 

wstępnego, wydawanego na okres max. 10 lat, a w jego 

następstwie znacznego skrócenia (z 30 do 7 dni) 

procedury wydawania zezwoleń na przywóz odpadów 

do Polski, dla tej instalacji i zarazem wydłużenia terminu 

obowiązywania uzyskanego zezwolenia na okres 3 lat, 

podczas gdy w każdym innym przypadku jest to jeden 

rok"...

W tej sprawie w HIPH odbyło się też spotkanie 

Zarządu i Prezesa Rady Izby z p. Dyrektorem B. 

Błaszczykiem z Ministerstwa Środowiska. 

Postulowaliśmy o liberalizację przepisów dot. 

importu złomu do Polski.

W dniu 11 stycznia 2008 r. Hutnicza Izba 

P r z e m y s ł o w o - H a n d l o w a  w  K a t o w i c a c h ,  

zorganizowała szkolenie dot. Rejestru Uwalniania i 

Transferu Zanieczyszczeń (PRTR). Szkolenie 

poprowadziła Wicedyrektor Departamentu Inspekcji i 

Orzecznictwa GIOŚ Pani Hanna Jastrzębska. 

W  tracie szkolenia omówiono:

− polskie przepisy dotyczące Rejestru Uwalniania i    

Transferu Zanieczyszczeń,
− przykłady zgłaszania uwolnień i transferów poza 

miejsce powstania.
− cel i korzyści tworzenia rejestrów typu PRTR.
− kompleksowe wdrożenie Rejestru Uwalniania i 

Tansferu Zanieczyszczeń w przedsiębiorstwie.
W szkoleniu uczestniczyło 30 osób przedstawicieli 

wszystkich podmiotów członkowskich Izby, objętych 

PRTR.

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, chcąc 

ułatwić podmiotom członkowskim przeprowadzenie 

niezbędnych przedsięwzięć w zakresie rejestracji, 

oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń dotyczących chemikaliów (REACH) i 

aby zachować spójność działań w ramach sektora 

zorganizowała w dniu 25 lutego 2008 r. szkolenie 

„REACH w przemyśle stalowym”. W spotkaniu wzięli udział 

zaproszeni goście: p. Krzysztof Galas, Ministerstwo 

Gospodarki, p. Tony Newson EUROFER, p. Krzysztof 

Kaczorowski, Instytut Przemysłu Organicznego, Krzysztof 

Galas, Dyrektor Departamentu Regulacj i  

Gospodarczych w MG, przedstawił politykę 

Ministerstwa Gospodarki w sprawie REACH. 

Krzysztof Kaczorowski przedstawił informację o 

sposobie przygotowania informacji do wstępnej 

rejestracji substancji i preparatów oraz: główne 

problemy przedsiębiorców wynikające z 

rozporządzenia REACH i doświadczenia punktu 

konsultacyjnego przy Instytucie Przemysłu 

Organicznego. Tony Newson przedstawił 

szczegółową informację nt:

− Czy i jakie wyroby i produkty ze stali podlegają 
pod REACH ?

− Jaki jest terminarz rejestracji wstępnej i 
ostatecznej?

− Jakie informacje powinni dostarczyć producenci 
stali przy rejestracji?

− Forum Substance Information Exchange i jego 
działania 

− Jakie działania podejmuje EUROFER, aby 
pomóc swoim podmiotom członkowskim? 

Zgodnie z życzeniem podmiotów członkowskich 

Izba zorganizuje kolejne spotkanie w tej sprawie w 

maju br.

W dniu 11.02.2008 r. odbyło się spotkanie 

działającego w HIPH Zespołu Ekspertów ds. 

Energetyki, omówiono następujące zagadnienia:

− skutki wzrostu cen i sposoby zabezpieczenia 

dostaw energii elektrycznej dla przemysłu 

stalowego i współpracujących;
− uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy 

Prawo Energetyczne z dnia 10.01.2008 r.
− rynek energii elektrycznej w Polsce w ocenie 

odbiorców przemysłowych.
− W ocenie Zespołu, wzrost cen energii 

elektrycznej o ok. 18% na przełomie roku i kolejny 

wzrost od marca br. o ok. 20% dla umów 

taryfowych i znacznie wyższy (nawet o 55%) 

wzrost dla nowych umów jest nieuzasadniony. 

Przedsiębiorstwa sektora hutniczego z dużym 

niepokojem obserwują procesy zachodzące 

ostatnio  na rynku energii elektrycznej - popyt 

znacznie przewyższa podaż, mamy rynek 

producenta i nic nie wskazuje na to, aby sytuacja 

mogła ulec zmianie w najbliższych latach. 

Przemysł, nie mający alternatywnych możliwości 

zakupu energii, płaci za uzasadnione i 

Spotkanie Zespołu Ekspertów
 ds. Energetyki
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Z a r z ą d  I z b y  z o s t a ł  p o p r o s z o n y  o  

przygotowanie prezentacji nt.: „Hutnictwo 

krajowe na tle hutnictwa w świecie”. Referat  

wygłosił Prezes Izby.

W dniu 12 stycznia 2008 r. uczestniczyliśmy w 

konferencji Stowarzyszenia Materiałów 

Ogniotrwałych. Zgodnie z ustaleniami 

pomiędzy Zarządem Stowarzyszenia i HIPH, 

Prezes Izby przedstawił prelekcję pt.: 

− Sytuacja w hutnictwie w kraju i w świecie ,  

stan aktualny i prognozy.
− Emisje CO2 w przemyśle hutniczym, 

materiałów ogniotrwałych i w koksownictwie 

oraz problematyka substancji szkodliwych 

w aspekcie REACH. 

W dniu 17 stycznia 2008 r. w Warszawie na 

terenie Centrum EXPO XXI uczestniczyliśmy 

w Pierwszym Kongresie Pracodawców.

Kongres stanowił forum i okazję do 

zaprezentowania prawdziwej roli, jaką 

odgrywają w polskiej gospodarce pracodawcy 

oraz barier hamujących rozwój przedsiębiorstw. 

W dniach 21-23 stycznia br. w Wiedniu odbyło 

s i ę  k o l e j n e  p o s i e d z e n i e  K o m i t e t u  

Ekonomicznego EUROFER-u według 

standardowego dla tego forum programu.

W dniu 14 marca br. na terenie Expo Silesia 

odbyło się spotkanie Prezydium Rady Expo 

Silesia z Marszałkiem Województwa Śląskiego 

Panem Bogus ławem Śmig ie l sk im  i  

Wicewojewodą Śląskim Panem Stanisławem 

Dąbrawą. Izbę reprezentował Prezes Izby. 

Spotkanie poświęcone było kierunkom 

dalszego rozwoju Expo Silesia ze szczególnym 

uwzg lędn ien iem Międzynarodowego  

Kongresu Górniczego i Światowej Wystawie 

Górniczej Mining Expo.

Prezes Zarządu Hutniczej Izby p. R.Talarek 

został uhonorowany przez Federację 

Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, 

Redakcję Przeglądu Technicznego oraz 

Krajową Izbę Gospodarczą nagrodą 

DŹWIGNIA 2008.

Nagroda została przyznana za współtworzenie 

warunków do rozwoju nowoczesnego 

przemysłu hutniczego oraz propagowanie 

więzi między nauką a przemysłem. Wręczenie 

nagrody miało miejsce w zabytkowym 

Warszawskim Domu Technika w dniu 2 lutego 

2008 r.

Na Forum Stowarzyszenia 

Przemysłu MateriałówOgniotrwałych 

Pierwszy Kongres Pracodawców

Economic Committee

Spotkanie Prezydium 

Rady Expo Silesia

Dźwignia 2008
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nieuzasadnione koszty energetyki.
W odczuciu odbiorców przemysłowych 

konkurencyjny rynek energii elektrycznej w 

Polsce nie funkcjonuje, a duzi odbiorcy nie są 

traktowani przez energetykę jak partnerzy. Po 

przeprowadzonej konsolidacji pionowej 

przedsiębiorstw energetycznych umocnił się 

państwowy monopol a rola i znaczenie URE 

znacznie się zmniejszyła. Na podstawie 

wniosków ze spotkania Zespołu, Zarząd Izby 

wystosował do Wicepremiera Rządu RP p. 

Waldemara Pawlaka pismo z uwagami i 

p r o p o z y c j a m i  w p r o w a d z e n i a  z m i a n  

legislacyjnych, uwzględniających żywotne 

interesy dużych odbiorców energii elektrycznej.

W dniu 21 lutego 2008 r. odbyło się spotkanie 

Związku Rurowników Polskich. Omówiono 

sytuację w produkcji i handlu rurami stalowymi w 

2007 r. w Polsce i Unii Europejskiej, oraz 

zagrożenia ze strony importu z krajów trzecich i 

podejmowane przez ESTA przeciwdziałania. 

Dyskutowano na temat bieżącej sytuacji na 

rynku rur stalowych i prognoz na II kwartał br. 

W roku 2007 produkcja rur ogółem w Polsce 

utrzymała się na podobnym jak w 2006 r. 

poziomie, eksport zmniejszył się o 3,5% a 

import wzrósł o prawie 10%. Zanotowano 

wzrost zużycia jawnego rur o 9%. W UE 

produkcja rur wzrosła o 8% a zużycie jawne, wg. 

dostępnych w chwili obecnej danych, wzrosło o 

20%. Niepokojący jest wzrost udziału importu w 

zużyciu jawnym rur. W Polsce stanowi on 51% a 

w całej UE 23%. Import rur z krajów trzecich do 

UE wzrósł w 2007 r. o 44% dla rur bez szwu i o 

31% dla rur ze szwem. Import rur bez szwu z 

Chin na rynek UE wzrósł o 250% i stanowił w 

2007 r.  52% całego importu a rur ze szwem 

odpowiednio +220% i 23% ( w tym profili zg 

zamkniętych +740% i 12%). W rurach ze szwem 

największym dostawcą na rynek UE jest Turcja, 

której udział w tym asortymencie stanowi ponad 

34%. Wobec tak gwałtownego wzrostu taniego 

importu  z krajów trzecich, unijni producenci rur 

przygotowują kolejne skargi antydumpingowe 

do Komisji Europejskiej. 

Aktualna sytuacja na rynku w ocenie 

producentów jest umiarkowanie optymistyczna 

chociaż konkurencja jest bardzo silna. Z 

powodu łagodnej zimy i realizacji licznych 

inwestycji widać ożywienie na rynku rur i 

rosnący popyt, który powinien utrzymać się 

również w II kwartale br. Ze względu na rosnące 

koszty (wsad, energia, fracht, płace) ceny rur 

również będą musiały sukcesywnie rosnąć. Z 

uwagi na rosnące ceny i długie terminy realizacji 

zamówień, w dużo lepszej sytuacji znajdują się 

producenci rur którzy mają własny wsad niż 

producenci kupujący go z zewnątrz. Na 

zakończenie omówiono sprawy dotyczące 

organizowanego przez HIPH, wspólnego 

stoiska producentów rur na targach TUBE'2008 

w Dusseldorfie. 
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Komisja Europejska w styczniu 2008 r. podjęła 

decyzję o wstrzymaniu na czas nieokreślony 

procesu liberalizacji instrumentów ochrony rynku 

Unii Europejskiej. W związku z tym koalicja 

unijnych organizacji producenckich, w tym 

EUROFER i ESTA, wystosowała do Komisarza 

ds. Handlu KE, Petera Mandelsona, list z 

podziękowaniami za przyjęcie argumentów 

producentów unijnych i utrzymanie obecnie 

obowiązujących mechanizmów ochrony rynku UE 

przed nieuczciwym importem towarów z krajów 

trzecich. Zarząd Izby dziękuje wszystkim 

podmiotom członkowskim, które uczestniczyły w 

zgłaszaniu do HIPH uwag do tzw. Białej Księgi - 

propozycji liberalizacji  instrumentów ochrony 

rynku (TDI), które to uwagi zostały przekazane do 

EUROFER-u i ESTA.

28 marca br. w gmachu Ministerstwa Gospodarki 

miało miejsce spotkanie przedstawicieli hutnictwa 

żelaza i stali, metali nieżelaznych, papieru i 

tekstyliów z Wiceministrem A.Szejnfeldem oraz z 

4 osobową delegacją Dyrekcji Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Omówiono problemy jakie napotykają w/w branże 

w imporcie surowców odpadów z "zielonej listy". 

Na dzień dzisiejszy nie ma warunków i woli by 

wszystkie 27 krajów skłonić do zmiany zapisów 

traktatowych dot. odpadów z „zielonej listy" 

(konieczna byłaby renegocjacja wszystkich 

obszarów Traktatu). GIOŚ nie zobowiązał się do 

dalszych ustępstw zmniejszających uciążliwość 

administ racyjną stosowanych procedur 

zgłoszeniowych tłumacząc, to dużą ilością błędów 

we wnioskach firm eksportujących złom do Polski. 

Stwierdzono, że im mniej błędów i uzupełnień 

będzie w formalnych zgłoszeniach tym decyzje 

będą szybsze.

W dniu 18 marca br. Prezes Zarządu Izby 

uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli 

inwestorów, podmiotów przygotowujących 

inwestycje drogowe. Prezes R. Talarek jest 

członkiem Wspólnego Zespołu Inicjatyw 

Polskiego Kongresu Drogowego w zakresie 

materiałów wykorzystywanych przy budowie 

autostrad - stali też. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 

Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji 

Dróg i Autostrad, posłowie  przedstawiciele 

Komisji. Przedstawiono projekty inwestycji 

drogowych na najbliższe lata oraz dyskutowano o 

barierach prawnych i innych utrudniających 

przygotowanie i realizację inwestycji w 

budownictwie drogowym.

W dniach 11-13 stycznia 2008 r. w Krynicy Górs-

kiej miało miejsce wyjazdowe spotkanie Grupy 

Kapitałowej Huty Łabędy S.A.
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