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Forum
Dyrektorów Handlowych
W dniach 31.08-1.09.2006 r. w Ustroniu odbyło
się Forum Dyrektorów Handlowych firm
członkowskich HIPH. Na spotkaniu omówiono:

− Sytuację w sektorze hutnictwa żelaza i stali
oraz w przemysłach współpracujących po 6
miesiącach 2006 r.;

− Wyniki zakończonego postępowania
antydumpingowego AD-490 przeciwko
importowi rur bez szwu z Rosji, Ukrainy,
Rumunii i Chorwacji;
− Działania podejmowane przez Komisarza ds.
Handlu Komisji Europejskiej, p. Petera
Mandelsona w kierunku liberalizacji obecnie
stosowanych przez UE instrumentów ochrony
rynku (TD—Trade Defence Instruments).
Dokonano oceny rynków zbytu na wyroby
stalowe oraz prognoz jego rozwoju w IV kwartale
2006 r.
W opinii wszystkich uczestników dyskusji,
sytuacja na rynku wyrobów stalowych jest dobra,
a prognozy rynkowe na IV kwartał 2006 r. są
optymistyczne.

KPRU II
— wstępna ocena KE
W dniu 15 września br. w Warszawie, w siedzibie
Krajowego Administratora Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji odbyło się spotkanie
poświęcone KPRU II. Pan Olaf Kopczyński
(KASHUE) przedstawił informację jak został
przyjęty przez Komisję Europejską NAP dla
Polski i w których elementach wymaga
argumentacji sektorowych. Poinformował, jakich
tematów dotyczą pytania DG Environment do
polskich przedstawicieli, prezentujących KPRU II.
KASHUE uważa, że ważne jest:
− Wsparcie sektorowych planów rozwoju przez
Ministerstwa Gospodarki,
− Uwypuklenie argumentów przeciw traktowaniu
2005 r. jako bazowego dla KPRU II.
Ministerstwo Środowiska i KASHUE proponują
aby sektory wykonały w trybie pilnym:
− Weryfikację wielkości emisji w 2006 r.
najlepiej za okres 8 miesięcy.
− Przygotowały wykaz instalacji objętych
„rozszerzoną definicją źródła spalania” wg
formularzy z rozporządzenia z 7 marca 2006 r.
− Dodatkowo, jeżeli taka sytuacja ma miejsce,
informację na temat spadku emisyjności
produkcji sektorów.
Uczestnicy Forum CO2, zaproponowali by:
Minister Środowiska wystąpił w trybie zgodnym z
procedurą, do Ministra Gospodarki z wnioskiem
o potwierdzenie, że plany sektorowe stanowiące
podstawę do opracowania KPRU II są zgodne z

założeniami makroekonomicznego
rozwoju
gospodarczego kraju.
Kolejne spotkanie odbędzie się w Ministerstwie
Środowiska, z udziałem przedstawiciela
Ministerstwa Gospodarki.

Spotkanie
Związku Rurowników Polskich
W dniu 14 września br. w Katowicach, w
siedzibie Hutniczej Izby PrzemysłowoHandlowej odbyło się spotkanie Związku
Rurowników Polskich (ZRP). W trakcie
spotkania:
− Omówiono sytuację w produkcji i handlu
rurami stalowymi w I półroczu 2006 r.
− Przedstawiono wyniki zakończonego
postępowania antydumpingowego AD 490,
przeciwko importowi rur bez szwu z Rosji,
Rumunii, Ukrainy i Chorwacji.
− Zapoznano członków Związku z raportem z
ostatniego spotkania Komitetu Dyrektorów
CDD ESTA.
− Uzupełniono skład Prezydium Związku
Wiceprzewodniczącą ZRP została wybrana
p. Joanna Kruk z Mittal Steel Poland S.A.
W dyskusji przedstawiciele producentów
dokonali oceny rynku rur oraz przedstawili
prognozy jej rozwoju w IV kwartale 2006 r .

Rada Izby HIPH
W dniu 20 września 2006 r. w siedzibie Huty
Batory Sp. z o.o. w Chorzowie, odbyło się
kolejne posiedzenie Rady Hutniczej Izby
P r z e m y s ł o w o - H a n d l o w e j . Te m a t y k a
posiedzenia Rady Izby dotyczyła:
− Sytuacji w produkcji i w handlu wyrobami
stalowymi po 7 miesiącach 2006 r.
− Raportu z monitorowania przebiegu procesu
restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali w
Polsce.
− Działalność Izby w sprawie KPRU II na lata
2008-2012.
− Fuzji Mittal Steel i Arcelora i skutków dla
europejskiego i polskiego rynku.
Sytuacja w produkcji i handlu wyrobami
stalowymi za 7 miesięcy 2006 r. jest dobra.
Wysoka dynamika PKB (5%), to wynik wzrostu
zużycia krajowego i inwestycji.
Wyniki oceny realizacji programu
restrukturyzacji sektora stalowego w I półroczu
2006 r. są dobre. Stopień zaawansowania 4
głównych inwestycji w Mittal Steel Poland SA
jest bardzo wysoki (70-85%).
HIPH zabiega o uwzględnienie w Krajowym
Planie Rozdziału Uprawnień do Emisji
rozszerzonej „definicji spalania”, co pozwoliłoby
na objecie rozdziałem uprawnień wszystkich
działających w sektorze instalacji. Zbliża się

www.
ostateczny termin składania wniosków o
wydanie pozwolenia zintegrowanego IPPC –
upływa on z dniem 30.10.2006 r.

Forum Dyrektorów Technicznych
W dniach 18-19.09.2006 r. odbyło się w
Ustroniu, drugie w tym roku, Forum
D y r e k t o r ó w Te c h n i c z n y c h s p ó ł e k
członkowskich HIPH. Tematyka Forum:
− informacja HIPH o sytuacji w sektorze
hutnictwa żelaza i stali oraz w przemysłach
współpracujących po 8 miesiącach br.;
− prezentacja holenderskiej firmy Flame
Spray Technologies na temat nowych
rozwiązań technicznych w dziedzinie
regeneracji i naprawy zużytych części
maszyn i urządzeń;
− prezentacja firmy PSI Produkty i Systemy
Informatyczne Sp. z o.o. na temat
„Rozwiązań informatycznych
wspierających planowanie i zarządzania
produkcją w przemyśle stalowym”.
Prezentowane zagadnienia wzbudziły duże
zainteresowanie uczestników Forum i były
przedmiotem ciekawej dyskusji.

EUROFER – Statistics Committee
W dniu 21 września br. w Brukseli odbyło sie
kolejne spotkanie Komitetu Statystycznego.
W programie znalazły się m.in. informacje o:
− opublikowanych przez Urzędy
Statystyczne w wybranych krajach UE
danych nt. handlu zagranicznego,
− propozycji Eurofer-u odnośnie weryfikacji
kodów Harmonised System,
− wyniku głosowania nad poprawkami
Eurofer-u podczas posiedzenia Custom
Code Committee nt. Combined
Nomenclature 2007 (pozytywny),
− stanie wymiany danych sektora stalowego
2003-2009 przez kraje członkowskie UE –
o udostępnianiu danych zgodnie z „blackbox formula”, (Polska nie w pełni
wywiązuje się),
− statystyce sektora stalowego w krajach
kandydackich: Bułgaria i Rumunia,
− modyfikacji Steelworks Activities
Catalogue.
Następne spotkanie odbędzie się 2 grudnia br.
w Düsseldorfie.

Posiedzenie Komisji
ds. Energetyki UE
W dniu 22 września 2006 r. w Brukseli, dwaj
przedstawiciele działającego przy HIPH
Zespołu Ekspertów ds. Energetyki, p. Andrzej
Curyło z Mittal Steel Poland S.A.
reprezentujący huty zintegrowane i p. Ryszard
Łągiewka z CMC Zawiercie S.A.
reprezentujący huty elektryczne, wzięli udział

.org

w posiedzeniu Komisji Energetyki i Transportu
Unii Europejskiej w Brukseli. Polska była
jedynym z nowych krajów Unii
reprezentowanych podczas tego spotkania.
Dyskutowano nad zapisami tzw. „Zielonej
Księgi”, dotyczącej efektywności
energetycznej, którą jako wytyczną polityki
energetycznej, ma przyjąć Parlament
Europejski. „Zielona Księga” ma stanowić
istotny wkład w uruchomienie działań
międzynarodowych wspierających
przeciwdziałania zmianom klimatycznym
przez efektywne wykorzystywanie energii.
Księga ma promować lokalne generowanie i
konsumpcję energii elektrycznej, zakładając,
że „czysta” energia, pochodząca ze źródeł
odnawialnych, powinna być konsumowana
możliwie blisko miejsca wytwarzania.
Działania takie są w polskich hutach już
prowadzone, np. spalanie gazów odlotowych
(gaz wielkopiecowy i konwertorowy). W
niektórych krajach UE, np. we Włoszech
energia elektryczna generowana z gazów
hutniczych, jest uznawana za „energię
zieloną”, w Polsce nie, pomimo
wcześniejszych wystąpień HIPH do Rządu
RP.

procedurą współdecydowania (coodecision
procedure). W listopadzie 2005 r. Parlament
Europejski przyjął poprawki do projektu
rozporządzenia REACH przekazanego przez
Komisję Europejską w październiku 2003 r.
Również Rada UE na nadzwyczajnym
posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2005 r.
osiągnęła porozumienie co do swoich
poprawek. Ostatecznie wszystkie poprawki
formalnie przyjęto w dniu 27 czerwca 2006 r.
Tym samym, zakończył się etap pierwszego
czytania, a tekst został przekazany w ramach
drugiego czytania do Parlamentu
Europejskiego (PE). We wrześniu 2006 r.
formalnie rozpoczęła się procedura drugiego
czytania.
Dalsze działania:
− wrzesień-październik 2006 r. – prace w
Radzie UE w ramach II czytania,
− październik 2006 r. – posiedzenie wiodącej
Komisji w PE,
− listopad / grudzień 2006 roku – posiedzenie
plenarne PE, na którym dyskusja
ewentualnych poprawek do
rozporządzenia,
− grudzień 2006 r. / styczeń 2007 r. –
dyskusja nad wersją PE w Radzie UE.

REACH implementation project
– Seminarium

Arcelor Mittal

W dniu 25 września 2006 r. Komisja
Europejska zorganizowała spotkanie w
sprawie „REACH implementation project 3”. W
spotkaniu wzięło udział 400 delegatów, w tym
z Polski 15 przedstawicieli: Izb (także HIPH),
stowarzyszeń oraz przedsiębiorstw. Celem
forum było przedstawienie informacji na temat
poradnika, mającego ułatwić wdrożenie
REACH w przemyśle. Do najważniejszych
zagadnień należały:
− Zdefiniowanie roli i zadań wynikających z
REACH,
− Przeanalizowanie substancji jakie są
wykorzystywane w procesach pod kontem
ich szkodliwości dla zdrowia ludzi,
− Zakres obowiązków, wynikających z
REACH, dla importerów, producentów i
dalszych użytkowników.
Materiały ze spotkania są dostępne w HIPH i
na stronie internetowej www.hiph.org.

REACH – stan prac nad
rozporządzeniem
W dniu 29 września 2006 r. w Ministerstwie
Gospodarki odbyło się spotkanie w sprawie
stanu prac nad REACH.
Przedstawiono informacje ze spotkania w Unii
Europejskiej oraz zadania dla administracji
państwowej w związku z wdrożeniem REACH
Prace nad projektem rozporządzenia REACH
toczą się w Unii Europejskiej zgodnie z

„Lakshmi Mittal, Prezes Rady Dyrektorów
Arcelor Mittal powiedział:
Celem Arcelor Mittal, firmy z ogromnym
potencjałem, firmy trzy razy większej od
najsilniejszej konkurencji, firmy będącej
liderem na światowych rynkach stali jest nie
tylko być największym, ale również najbardziej
podziwianym globalnym przedsiębiorstwem.
Obecnie najważniejszym zadaniem jest
zbudowanie silnych fundamentów i wspólna,
codzienna realizacja wyznaczonych celów.”
Tygodnik „Polska Stal” Nr 38/175

55-lecie PEDMO S.A.
Jubileusz 55-lecia Spółki PEDMO S.A. był
okazją na gratulacje i życzenia od całego
środowiska.
Lata na koncie firmy budują doświadczenie i
referencje. A przyszłość realia rynkowe.
W imieniu Zarządu i całego środowiska
reprezentowanego przez HIPH, życzyliśmy
PEDMO sukcesów w tej rynkowej grze.

Nowy Członek HIPH
PSI Produkty i Systemy Informatyczne
Sp. z o.o.
Serdecznie witamy w gronie
Członków Izby!
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