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Na początku października 2007 r. Rada i Zarząd
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej skierowały
kolejny list do Premiera Rządu RP p. Jarosława
Kaczyńskiego w sprawie rozdziału uprawnień do
emisji CO2.
Liczne nasze argumenty poparliśmy n/w wnioskami
...„Panie Premierze,
Prosimy Pana o nadanie specjalnej rangi sprawie
rozdziału uprawnień emisyjnych CO2 na sektory.
Apelujemy o powołanie Zespołu Międzyresortowego
lub Grupy ds. CO2 z udziałem kompetentnych
przedstawicieli Ministerstw: Środowiska, Nauki,
Gospodarki oraz ekspertów branżowych i rozwoju
regionów, którzy będą w stanie ocenić:
- możliwości ograniczenia emisji CO2 w przemyśle,
w kontekście aktualnych i przyszłych technik i
technologii,
- względy rynkowe decyzji o przydziale uprawnień –
hamującej lub wspierającej rozwój krajowej
gospodarki – pożądane jest wspieranie
dochodowych gałęzi przemysłu.
Przyjęcie przez Rząd RP metody rozdziału uprawnień
emisyjnych na sektory, zaproponowanej przez
KASHUE, zahamuje plany inwestorów także w
przemyśle stalowym, który dzięki restrukturyzacji i
prywatyzacji zbudował fundament pod zrównoważony
rozwój.
Ponadto rozdział uprawnień zgodnie z propozycja
KASHUE oddali w czasie potrzebną restrukturyzację
branż, które jej dotychczas nie podjęły...”

Polsko-Czesko-Słowacka Komisja ds.
Hutnictwa, Koksownictwa, Budowy Maszyn,
Energetyki i Ochrony Środowiska
W dniach 15-16 października br. w Tarnowskich
Górach Zarząd HIPH zorganizował posiedzenie
Polsko-Czesko-Słowackiej Komisji ds. Hutnictwa,
Koksownictwa, Budowy Maszyn, Energetyki i
Ochrony Środowiska.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb
serwisowych z hut, koksowni, zakładów przemysłu
maszynowego, przemysłu materiałów ognio-trwałych,
biur projektowych i firm współpracujących (łącznie 45
osób).
W obradach Komisji uczestniczyli również
przedstawiciele polskiego Ministerstwa Gospodarki i
czeskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Z
przyczyn obiektywnych nie wzięli udziału w spotkaniu
przedstawiciele Słowacji.
Obrady Komisji odbyły się zgodnie z założonym
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programem, który podsumowano następującymi
wnioskami:
- Realizacja rządowych programów restruktu-ryzacji
sektora stalowego w Polsce i w Czechach
pozytywnie dobiegła końca. Służby serwisowe, w
obydwu krajach,
z powodzeniem odegrały
należną im rolę przy realizacji programowych
likwidacji, modernizacji i inwestycji, istotnie
przyczyniając się do sukcesu całego
przedsięwzięcia restrukturyzacji. Dokonania
restrukturyzacyjne w hutnictwie czeskim i polskim
stanowią fundament pod przyszłe, zrównoważone
przekształcenia w sektorze, o ile krajowe przepisy
dot. działalności gospodarczej w krajach będą
temu sprzyjać.
- Relokacja do Polski, Czech i Słowacji przemysłów
wytwarzających wyroby gotowe z wykorzystaniem
stali: samochodowego, AGD, budowlanego itp.
argumentuje za koniecznością inwestycji w
zakresie produkcji wyrobów płaskich cienkich i
uruchomieniem nowych linii do powlekania blach i
konstrukcji stalowych (cynk i pokrycia organiczne).
- Brak na rynku pracowników o specjalnościach tj:
spawanie, obróbka skrawaniem, monter maszyn i
urządzeń, obróbka plastyczna jest powodem do
ew. reaktywacji szkolnictwa zawodowego, z
udziałem przedsiębiorstw zainteresowanych
zatrudnieniem absolwentów.
- Asocjacje narodowe; HIPH i HŻ wspólnie z
Ministerstwem zwrócą się do rządów Polski i
Czech o wypracowanie wspólnego stanowiska
odn. REACH.
Następne posiedzenie Komisji odbędzie się w marcu
2008 roku na Morawach w Republice Czeskiej.
Członkowie HIPH tj. Polski Koks S.A. i PMO Komex
Sp. z o.o. przedstawili informacje o profilu działalności
swoich firm, oraz ocenę aktualnej sytuacji na rynku
koksu i materiałów ogniotrwałych.

Forum Branżowych Organizacji
Gospodarczych ds. Energetyki (3E+G)
W dniu 30 października 2007 r. w Warszawie odbyło
się, z udziałem Zarządu HIPH, posiedzenie Członków
Rady Programowo-Konsultacyjnej Forum
Branżowych Organizacji Gospodarczych.
Tematyka posiedzenia dotyczyła m.in.:
- struktury organizacyjnej Forum;
- stanowiska Forum w sprawie zapisów projektu
„Ustawy o efektywności energetycznej”;
- uwag do dokumentu: „Polityka energetyczna
Polski do 2030 r.” złożonych przez Forum do
Ministerstwa Gospodarki.
W dyskusji nt. projektu „Ustawy o efektywności
energetycznej” zwrócono uwagę na fakt, że
beneficjentami tzw. „białych certyfikatów” powinni być
przede wszystkim odbiorcy energii a nie jej
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producenci. Odnośnie dokumentu „Polityka
energetycznej Polski do 2030 r.”, który formułuje
cele strategiczne polskiej polityki energetycznej,
Forum zgłosiło uwagi dotyczące m.in:
- wsparcia inwestowania w nowe źródła
wytwórcze,
- sposobu realizacji listy priorytetów,
- współpracy wewnątrzunijnej.
Pełny tekst opinii na stronie www.hiph.org.

Europejskiej. Zaproponował by zorganizować
spotkania odbiorców energii elektrycznej z
przedstawicielami sektora energetycznego w
obecności przedstawicieli Rządu i Urzędów
Państwowych. Uznał za wskazane nawiązanie
współpracy z Europejskim Forum Odbiorców oraz
zaproponował zorganizowanie międzynarodowej
konferencji z udziałem Wiceprzewodniczącego
Komisji Europejskiej Guentera Verheugena.

Spotkanie odbiorców przemysłowych
energii elektrycznej w HIPH

W ZM Ropczyce S.A.

W dniu 22 października 2007 roku, w siedzibie
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w
Katowicach, odbyło się spotkanie dużych
odbiorców energii elektrycznej i branżowych
organizacji gospodarczych z byłym Premierem,
obecnie Eurodeputowanym, członkiem Komisji
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii – Panem
Profesorem Jerzym Buzkiem.
Celem spotkania było:
- Omówienie skutków, jakie przyjęta polityka
energetyczna niesie dla dużych
przemysłowych odbiorców energii
elektrycznej;
- Wypracowanie wspólnie z Ministerstwem
Gospodarki, Urzędem Regulacji Energetyki,
Urzędem Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, Ministerstwem Finansów oraz
partnerami z sektora energetycznego
rozwiązań systemowych, dedykowanych
dużym odbiorcom przemysłowym;
- Upowszechnienie problematyki dużych
odbiorców przemysłowych energii
elektrycznej na forum Parlamentu
Europejskiego.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 10
przedsiębiorstw dużych odbiorców energii
elektrycznej z hutnictwa żelaza i stali, metali
nieżelaznych i górnictwa oraz 5 organizacji
branżowych: Górnicza Izba PrzemysłowoHandlowa, Hutnicza Izba PrzemysłowoHandlowa, Izba Energetyki Przemysłowej i
Odbiorców Energii, Izba Gospodarcza Metali
Nieżelaznych, Polska Izba Przemysłu
Chemicznego.
Dyskusja dotyczyła m.in.:
- czynników wzrostu kosztów energii
elektrycznej i ich prognoz do 2025 r.;
- problemów z jakimi obecnie borykają się duzi
odbiorcy energii (np uznania energii
uwalnianej w trakcie procesów
technologicznych takich jak: gazy
wielkopiecowe, ciepło technologiczne oraz
metan w przypadku kopalń za źródła energii
odnawialnej);
- zweryfikowania założeń Ustawy o
Efektywności Energetycznej w sposób, który
spowodowałby, iż Odbiorcy staną się
głównymi beneficjentami kreowanego przez
nią systemu wsparcia;
- wykorzystania środków Unii Europejskiej w
długofalowym rozwoju energetyki w Polsce.
Prof. Jerzy Buzek zapewnił o wsparciu działań
podejmowanych przez Forum Odbiorców Energii
Elektrycznej oraz omówił sytuację polskiego
sektora energetycznego na tle polityki Unii

W odpowiedzi na zaproszenie Zarządu ZM
Ropczyce liczni przedstawiciele producentów i
przetwórców stali wzięli udział w spotkaniu
zorganizowanym przez Spółkę w Zakopanem w
dn. 25-26.10.br.
Prezentacje referatów dot. oferty produktowej
Ropczyc, nowoczesnych i kompleksowych usług
serwisowych, technologiczne i ekologiczne
aspekty dot. materiałów ogniotrwałych stanowiły
kanwę do dyskusji. Przemysł stalowy jest jednym z
największych konsumentów materiałów
ogniotrwałych, stąd obie strony w dyskusji
podkreśliły ważność „otwartość i konstruktywność”
we wzajemnych relacjach. Dzięki restrukturyzacji
oba przemysły: stalowy i materiałów ogniotrwałych
są nowoczesne i w pełni respektują reguły rynkowe.

Konferencja TNOIK
W programie Międzynarodowej konferencji
naukowej „Nowoczesność przemysłu i usług” w
sesji nt. Restrukturyzacji w procesie tworzenia
wartości zaprezentowany był referat dra R.Talarka
„Restrukruryzacja w hutnictwie stalowym
fundamentem zrównoważonego rozwoju sektora w
przyszłości”.

Współpraca z ZPPH
Odpowiadając na zaproszenie Zarządu Związku
Pracodawców Przemysłu Hutniczego, prezes Izby
w dniu 18 października br. w Ustroniu na forum
Członków Zarządu przedstawił referat pt.:
„Krajowe hutnictwo żelaza i stali – szanse i
zagrożenia na zrównoważony rozwój”.

Konferencja pod auspicjami
Prezydenta Miasta Chorzowa
W dniu 18.10.2007 r. na konferencji pt.: „Kierunki
Rozwoju Chorzowa”.
Prezes Zarządu Izby przedstawił zebranym
referat pt.: „Odnowione hutnictwo wartością
dodaną w życiu Chorzowa i regionu”.

BIPROMET S.A. spełnione
marzenia o parkiecie
31 października 2007 r. zadebiutowała na
warszawskiej giełdzie Spółka BIPROMET S.A.
Serdecznie gratulujemy! Był to w pełni
zasłużony debiut. BIPROMET S.A. ma
nowoczesne produkty, potrafi efektywnie
zorganizować łańcuch dostaw z ich udziałem,
jest mądrze i nowocześnie zarządzany.
Wszystko to pozwala optymistycznie widzieć
przyszłość Spółki. Życzymy dalszych
sukcesów!

Spotkanie w sprawie REACH
W dniu 25.10.2007 r. w siedzibie BCC w
Warszawie uczestniczyliśmy w spotkaniu
przedstawicieli biznesu nt. „Czy rozporządzenie
REACH wpłynie na wzrost czy spadek
konkurencyjności polskich firm w Europie i na
Świecie?”. Spotkanie dotyczyło zagrożeń dla
konkurencyjności firmy, wynikających z
wprowadzenia Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE – REACH
dotyczącego bezpiecznego stosowania
chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę
oraz w niektórych przypadkach udzielanie
zezwoleń, ograniczenia handlu i stosowania
niektórych chemikaliów. W spotkaniu
uczestniczyli też przedstawiciele Ministerstwa
Gospodarki, Instytutu Chemii Przemysłowej,
Biura do Spraw Substancji i Preparatów
Chemicznych oraz Instytutu Przemysłu
Organicznego.

Nowa inwestycja koreańska
k/Wrocławia
W dniu 31 października br. w Biskupicach
Podgórnych k/Wrocławia uczestniczyliśmy w
uruchomieniu nowej fabryki koreańskiego
koncernu POSCO w Polsce. Zakład o nazwie
POS-PPC, zlokalizowany w strefie
ekonomicznej koło Wrocławia, dostarczał
będzie działającym w Polsce
przedsiębiorstwom przemysłu elektronicznego
oraz AGD blachy i taśmy stalowe o
wymaganych wymiarach. Uruchomiono linie do
cięcia wzdłużnego i poprzecznego blach w
kręgach produkcji POSCO i in. dla kooperantów
tj. LG Philips LCD, Toshiba, LG Electronics.
Przecięcia wstęgi nowej fabryki dokonali
wspólnie przedstawiciele firm koreańskich i
samorządów lokalnych. Fabryka zatrudniać
będzie ponad 100 pracowników.

Medal ZM „Ropczyce” S.A.
dla prezesa HIPH
Na forum 166 kwartalnej Konferencji NaukowoTechnicznej Stowarzyszenia Inżynierów i
Techników Metali Nieżelaznych miał miejsce miły
dla nas akcent wręczenia Prezesowi R.Talarkowi
Medalu za Zasługi Dla Rozwoju FIRMY ZM
„Ropczyce” S.A. Jeszcze raz dziękujemy za to
wyróżnienie!
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Polecamy konferencje
-

13-14 grudnia br. ATS w Paryżu (www.atsffa.org/anglais/)
12-14 marca 2008 r. 14th World Steel
Conference, Rio de Janejro, Brazil (www.
cruevents.com)
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