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Stal dodaje wartości Światu...

Zmiany kadrowe w podmiotach 

członkowskich Izby: 

Rada Izby HIPH

Dotychczasowy Prezes Zarządu Mittal Steel 

Poland S.A. Pan Vijay Kumar Bhatnagar został 

Dyrektorem Generalnym Arcelor Mittal ds. 

Wyrobów Płaskich na Europę Wschodnią. Jego na 

stępcą został Pan Gregor Muenstermann, który 

pełnić będzie funkcję Dyrektora Generalnego i 

Prezesa Zarządu Mittal Steel Poland S.A. Jest on 

jednocześnie szefem Mittal Steel Ostrava. Były 

Dyrektor Finansowy MSP S.A. Pan Augustine 

Kochuparampil został Dyrektorem Generalnym 

Mittal Steel Galati a nowym Dyrektorem 

Finansowym Mittal Steel Poland S.A. został Pan 

Surojit Kumar Ghosh.

W Hucie Łabędy S.A. funkcję Prezesa Zarządu 

Rada Nadzorcza, po konkursie powierzyła Panu 

Zenonowi Górniakowi, funkcję Członka Zarządu, 

Dyrektora Kontrolingu i Analiz Strategicznych – 

Panu Krzysztofowi Mysiakowi, funkcję Członka 

Zarządu, Dyrektora Produkcji i Handlu Panu 

Jerzemu Sitkowi.

W Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. nowym Prezesem 

Zarządu, również w wyniku wygranego konkursu, 

został Pan Edward Szlęk, Wiceprezesem 

Zarządu, Dyrektorem Inwestycji i Rozwoju Pan 

Ryszard Cebula, Członkiem Zarządu, Dyrektorem 

Finansów i Handlu Pan Henryk Kolender, 

Członkiem Zarządu, Dyrektorem Produkcji i 

Techniki Pan Krzysztof Lebdowicz.

W Hucie Szczecin S.A. nowym prezesem został 

Pan Tadeusz Johaniuk.

Rada i Zarząd Izby składają gratulacje 

nowowybranym, życząc sukcesów w realizacji 

planów bieżących i strategicznych Firm, którymi 

kierują. 

 
W dniu 20 grudnia 2006 r. w siedzibie HIPH w 

Katowicach odbyło się kolejne posiedzenie Rady 

Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Tematyka 

posiedzenia dotyczyła spraw j/n.:

- sytuacja w produkcji i handlu wyrobami 

stalowymi po 11 miesiącach 2006 r.;
- monitoring przebiegu procesu restrukturyzacji 

hutnictwa żelaza i stali w Polsce;
- realizacja programu inwestycyjnego przez 

hutniczych inwestorów w Polsce;

- stan realizacji restrukturyzacji i prywatyzacji 

spółek WRA i WRJ.  

Określono sytuację sektora stalowego po 11 

miesiącach 2006 r. jako dobrą. Nastąpił wzrost 

produkcji, eksportu i importu we wszystkich grupach 

wyrobów stalowych oraz wzrost zużycia jawnego 

stali. W punkcie dotyczącym monitoringu 

dyskutowano o przebiegu procesu restrukturyzacji 

hutnictwa w Polsce. Omówiono stanowisko KE w 

sprawie wykorzystania pomocy publicznej przez 

Arcelor Huta Warszawa Sp. z o.o. i Technologie 

Buczek S.A. – w obu przypadkach Komisja wszczęła 

postępowanie wyjaśniające w celu zbadania 

zasadności udzielenia i sposobu wykorzystania 

pomocy publicznej w okresie restrukturyzacji. Rada 

przyjęła z uznaniem informację prezesa J. Podsiadło 

o stanie realizacji inwestycji w MSP S.A. oraz 

informację Prezesa Izby o dokonaniach w hutach u 

pozostałych właścicieli: CMC, Celsa, ISD oraz 

Złomrex S.A. 

W Mittal Steel Poland S.A. zakończono inwestycje w 

Sosnowcu i Świętochłowicach. W Dąbrowie 

Górniczej uruchomiono odbudowany wielki piec nr 2 i 

nową linię COS nr 3. Nowa walcownia gorąca blach 

w Krakowie rozpocznie produkcję w II kw. 2007 r. W 

III kw. 2007 r. w Arcelor Huta Warszawa zostanie 

uruchomiona walcownia średnio-drobna o zdolności 

produkcyjnej 700 tys.ton/rok. CMC Zawiercie S.A., w 

wyniku przeprowadzonych inwestycji i modernizacji, 

o 40% zwiększy zdolności produkcyjne stalowni. 

Skróceniu ulegnie czas wytopu w piecach łukowych 

(zwiększono moc transformatorów, zainstalowano 

palniki tlenowo-paliwowe). W Celsa Huta Ostrowiec 

Sp. z o.o wzrost zdolności produkcyjnych nastąpi 

m.in. poprzez modernizację pieców łukowych i linii 

COS. W ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. nastąpi 

wzrost produkcji w ramach istniejących zdolności 

produkcyjnych walcowni i stalowni dzięki 

zwiększeniu ich wykorzystania. Złomrex S.A. w 

HSW – Huta Stali Jakościowych S.A. zmieni 

organizację pracy (na ruch ciągły), zrealizuje 

inwestycje w walcowniach (produkcja wyrobów 

wysokojakościowych). W Ferrostalu Sp. z 

o.o.przeprowadzone inwestycje na stalowni pozwolą 

m.in. na zintensyfikowanie procesu wytapiania w 

piecach łukowych. Zapoznano się również z 

aktualnym stanem zaawansowania procesu 

prywatyzacji spółek Walcownia Rur Jedność Sp. z 

o.o. i Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. Rada Izby 

zobowiązała się do wydania opinii w sprawie 

inwestycji w WRJ Sp. z o.o. Z treścią tej opinii 

zapoznamy Członków w następnym wydaniu 

Biuletynu Informacyjnego. 
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przez GIOŚ kompletnego zgłoszenia"... 

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa  

i n f o r m u j e ,  ż e  w ś r ó d  p o d m i o t ó w  

członkowskich wszystkie zakłady produkcyj-

ne posiadają certyfikaty serii ISO 9 001, które 

stanowią podstawę do wdrożenia i certyfikacji 

systemu zarządzania jakością, ISO 14 001 

dotyczące zarządzania środowiskowego 

posiada połowa zakładów produkcyjnych. 

Norma ISO 14 001 pozwala zbudować 

System Zarządzania Środowiskowego w 

oparciu o tzw. podejście procesowe. Jednym 

z najważniejszych celów certyfikacji, jest 

ciągłe doskonalenie w działaniach danej 

o rgan izac j i .  Sys temy zarządzan ia  

bezpieczeństwem i higieną pracy, czyli ISO 

18 001 posiada jedna trzecia podmiotów.   

Uprzejmie informuję, że Zarząd Hutniczej 

Izby Przemysłowo-Handlowej przystępuje 

do realizacji kolejnej edycji informatora 

Polski Przemysł Stalowy '2007.

Wzorem poprzednich wydań, w publikacji tej 

znajdą się podstawowe informacje o 

krajowym przemyśle stalowym, o rynku 

wyrobów gotowych, o przemysłach 

wspó łp racu jących :  koksown iczym,  

materiałów ogniotrwałych, o zapleczu 

naukowym i projektowym.

P o l s k i  P r z e m y s ł  S t a l o w y  ' 2 0 0 7  

rozdysponujemy wśród największych 

krajowych i zagranicznych użytkowników 

końcowych i dystrybutorów. Roześlemy go 

do ministerstw i agend Rządu RP, ambasad 

w Polsce ambasad RP za granicą, do 

wybranych instytucji i agend UE, Izb 

Przemysłowo-Handlowych i  innych 

organizacji producenckich.

W przypadku zainteresowania prosimy o 

dostarczenie materiałów reklamowych na 

adres Izby, w terminie do 28 lutego 2007 r. 

Kwestie techniczne dotyczące reklam 

należy uzgadniać z pracownikiem Izby mgr 

Adamem Szewczykiem (32 788 77 75, e-

mail: a.szewczyk@hiph.org). 

Planowany termin wydania Polskiego 

Przemysłu Stalowego '2007 – kwiecień 

2007 r. 

Ceryfikaty podmiotów 

członkowskich

Polski Przemysł Stalowy '2007
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Ceny energii elektrycznej w 2007 r.

Główny Inspektor Ochrony 

Środowiska – złom stalowy

W dniu 16 grudnia 2006 r. Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki opublikował decyzje 

zatwierdzające taryfy dla energii elektrycznej,  

obowiązujące odbiorców w 2007 r., 

odpowiednio: PSE S.A. i PSE-Operator S.A. 

oraz 13 spółek dystrybucyjnych. 

Wzrosła cena zakupu energii elektrycznej na 

rynku hurtowym, a w związku z tym taryfa 

PSE S.A. uległa podwyższeniu o 7,4%, 

natomiast taryfa PSE-Operator S.A. 

obniżeniu o 11,5%. W opublikowanym 

komunikacie URE podaje, że ceny energii 

elektrycznej dla odbiorców końcowych, 

łącznie z usługą dystrybucyjną, rosną średnio 

o  1 , 1 2 %  ( p r z e w i d y w a n y  p o z i o m  

średniorocznej inflacji  za rok 2006 może 

wynieść 1,2%).

Realnie biorąc, w zależności od po-

szczególnych grup odbiorców i regionu, 

wzrost cen będzie znacznie wyższy.

Przeprowadzone przez Izbę wstępne 

konsultacje z hutami wykazały, że w sektorze 

stalowym, który jest dużym odbiorcą energii 

elektrycznej, jej ceny w 2007 r. wzrastają 

średnio o 5-10%, czyli znacznie powyżej inflacji 

2006 r. Na wzrost ceny energii w 2007 r. złożyły 

się, oprócz wzrostu cen energii czarnej, wzrost 

kosztów obowiązkowego zakupu energii ze 

źródeł odnawialnych (tzw. energia zielona) i 

skojarzonych z wytwarzaniem ciepła (tzw. 

energia czerwona). Wzrost cen energii 

przełoży się z pewnością na wzrost kosztów 

produkcji wyrobów hutniczych, co z kolei mieć 

będzie wpływ na konkurencyjność sektora na 

europejskim i światowym rynku. 

Przedstawiamy pełną treść odpowiedzi 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

na wniosek Zarządu Izby.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

napisał:

...„Odpowiadając na pismo z dnia 14 

listopada 2006 r. znak: HIPH/3099/06, 

dotyczące przywozu złomu stalowego z 

zagranicy, uprzejmie wyjaśniam, co 

następuje.

Mając na uwadze sygnały kierowane do 

resortu środowiska przez przedsiębiorców i 

ich organizacje dot. uciążliwości zapisów 

Traktatu o Przystąpieniu w odniesieniu do 

przywozu złomu na terytorium RP, resort 

środowiska wielokrotnie podejmował 

starania zmierzające do zniesienia okresów 

przejściowych dla rozporządzenia Rady nr 

259/93/EWG w sprawie nadzoru i kontroli 

przesyłania odpadów w obrębie, do 

Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar 

w odniesieniu do większości odpadów 

umieszczonych na tzw. „zielonej liście 

odpadów”, w tym również złomu.

Wobec braku możliwości skrócenia okresów 

przejściowych w odniesieniu do przepisów 

rozporządzenia Rady 259/93/EWG resort 

środowiska podjął działania zmierzające do 

zdecydowanego zmniejszenia uciążliwości 

okresów przejściowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień związanych z 

przywozem złomów. W tym celu przeanalizowano 

przebieg procedury zgłaszania wysyłki odpadów, 

zwłaszcza w świetle przepisów nowego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 

przemieszczania odpadów (Dz.Urz. WE seria L nr 

190 str. 1), które obowiązywać zacznie z dniem 12 

lipca 2007 r.

Wraz z wejściem w życie tego rozporządzenia 

p lanu je  s ię  wprowadzen ie  rozwiązań 

zmniejszających uciążliwość administracyjną 

stosowanych procedur zgłoszeniowych, m.in. w 

pewnych przypadkach możliwość uzyskania 

zezwolenia nawet na okres 3 lat w sytuacji, gdy 

odbiorca odpadów posiadający instalację do ich 

zagospodarowania posiada tzw. zezwolenie 

wstępne.

Planuje się, że zezwolenia wstępne otrzymywać 

będą przedsiębiorcy, których działalność 

gospodarcza nie powoduje wzrostu zagrożenia 

dla środowiska i zgodna jest z przepisami 

obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska.

Odnosząc się do przedstawionej przez Państwa 

propozycji  przeniesienia uprawnień do 

wydawania zezwoleń na przywóz odpadów do 

Wojewódzk ich Inspektoratów Ochrony 

Środowiska lub innych organów administracji 

rządowej lub samorządowej w mojej ocenie nie 

zmieniłoby to znacząco sytuacji, ponieważ 

wszystkie procedury związane z wydawaniem 

zezwoleń muszą być zachowane, m.in. opinie 

organów właściwych do wydawania zezwoleń na 

prowadzen ie  dz ia ła lnośc i  w  zakres ie  

gospodarowania odpadami, a dodatkowo 

spowodowałoby to konieczność zatrudnienia 

dużej liczby pracowników w szesnastu WIOŚ lub 

innych urzędach administracji rządowej lub 

samorządowej oraz konieczność przygotowania 

nowych pracowników do realizacji nowych zadań. 

Ponadto, obecnie obowiązujący podział 

kompetencji w przedmiotowym zakresie pozwala 

na lepszą organizację i koordynację działań 

kontrolnych związanych z transgranicznym 

przemieszczaniem odpadów. Jednocześnie 

pragnę zauważyć, że stanowisko resortu 

środowiska dotyczące omówionej kwestii zostało 

już przedstawione w piśmie Ministra Środowiska 

skierowanym do Pana Prezesa w dniu 14 

listopada br. znak: GIOŚ/DKR/442-115/06 mag.

Chciałbym również zapewnić, że Główny 

Inspektor Ochrony Środowiska na bieżąco 

udziela zezwoleń na przywóz przedmiotowych 

odpadów do kraju. Procedury administracyjne 

związane ze zgłoszeniem wysyłki odpadów do 

Polski trwają do 30 dni od momentu otrzymania 
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