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POLISH STEEL ASSOCIATION
W Sejmie o złomie stalowym
W dniu 15 listopada 2006 r. Prezes
Zarządu Izby uczestniczył w posiedzeniu
K o m i s j i G o s p o d a r k i S e j m u R P.
Przedmiotem zainteresowania Komisji
były:
„Prawne i rynkowe aspekty prowadzenia
działalności gospodarczej w branży
„gospodarki odpadami”, a konkretnie –
projekt „Ustawy o międzynarodowym
obrocie odpadami oraz zmianie
niektórych innych ustaw”.
W imieniu środowiska hutniczego, Prezes
Izby Romuald Talarek, przedstawił
sektorowe uwagi do projektu Ustawy oraz
omówił główne tezy pisma skierowanego
w tej sprawie do Ministra Środowiska.
(pełny tekst wystąpienia HIPH do Ministra
Środowiska można odczytać na stronie
www.hiph.org.
Wnioskowaliśmy, w nim o zliberalizowanie
przepisów i ułatwienie procedur importu
złomu stalowego (odpadu z „zielonej
listy”) do Polski.
W odpowiedzi Wiceminister Środowiska
stwierdził, że obowiązujące dziś przepisy,
zapisane w Traktacie Akcesyjnym, mogą
być zmienione tylko na drodze jego
renegocjacji, tymczasem ...„w bliskim
horyzoncie czasowym, Komisja
Europejska nie widzi takiej szansy”...
W podobnym tonie Minister wypowiedział
się w sprawie ewentualnego skrócenia
procedury wydawania zezwoleń
importowych na złom. Obowiązujące w
Polsce procedury wydawania zezwoleń w
pełni bazują na rozporządzeniach UE.
Z Jego opinią nie zgodzili się
przedstawiciele branż, których problem
dotyczy. Otrzymaliśmy zapewnienie
przewodniczącego Komisji Gospodarki
Sejmu RP , że nasze postulaty będą wzięte
pod uwagę przez parlamentarzystów w
dalszych pracach nad Ustawą.
Forum Polsko-Czesko-Słowackiej
Komisji ds. Hutnictwa,
Koksownictwa, Budowy Maszyn,
Energetyki i Ochrony Środowiska

W dniach 15-16 listopada 2006 r.

uczestniczyliśmy w spotkaniu PolskoCzesko-Słowackiej Komisji ds.
Hutnictwa, Koksownictwa, Budowy
Maszyn, Energetyki i Ochrony
Środowiska.
Na Forum Komisji omawiano
następujące zagadnienia:
− Aktualny stan przemysłu stalowego
w Polsce, Czechach i na Słowacji;
− Strategia Unii Europejskiej w
zakresie zapewnienia energii;
− Polityka energetyczna w Polsce,
Czechach i na Słowacji;
− Możliwości obniżania paliwo- i
energochłonności w hutnictwie w/w
krajów;
− Stan przygotowań narodowego
planu alokacyjnego (KPRU) na lata
2008-2012.
Prelegentami ze strony polskiej,
oprócz przedstawicieli HIPH, byli
członkowie działającego w Izbie
Zespołu Ekspertów ds. Energetyki.
Podczas prezentacji i w dyskusji
zwracano uwagę na różnice w polityce
energetycznej w poszczególnych
krajach, wynikające zarówno z
przepisów prawa energetycznego
jak i z bazy surowcowej sektora
energetycznego (np. 60% energii
elektrycznej na Słowacji pochodzi z
elektrowni jądrowych). Przedstawiciel
Mittal Steel Poland S.A. pokazał
możliwości obniżenia zużycia energii w
hutach (podano konkretne przykłady
rozwiązań podjętych w MSP).
Ustalono, że następne Forum Komisji
odbędzie się we wrześniu 2007 r. w
Polsce.
Wypełnienie zapisów traktatowych
i dyrektywy LCP – emisje SOX i NOX
W dniu 27 października 2006 r. w

Instytucie Techniki Cieplnej w
Warszawie, odbyło się spotkanie w
sprawie „Koncepcji dostosowania się
Polski do Wymagań Dyrektywy
2001/80/WE i zapisów Traktatu o
Akcesyjnego”.

www.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środo-wiska,
energetyki zawodowej, elektrociepłowni i
energetyki przemysłowej reprezentowanej przez przedstawi-ciela hutnictwa
żelaza i stali, ciepłownictwa oraz

przemysłu papierniczego.
Przedstawiono nowe założenia, które
wpłyną na realizację zapisów
Traktatu Akcesyjnego i Dyrektywy
2001/80/WE przez duże źródła
spalania.
Stanowisko Komisji Europejskiej
nie pozwala na utrzymanie
dotychczasowej definicji „źródło =
kocioł”. Komisja Europejska
proponuje definicję „źródło = komin”,
która zwiększy liczbę instalacji
wliczaną do pułapu emisyjnego.
W trakcie spotkania profesor.
Lewandowski realizujący projekt
zaproponował, aby wyjściem z tej
sytuacji była nowa definicja,
określająca moc komina. W
zaproponowanej definicji chodzi o
wyłączenie szczytowych kotłów o
krótkim czasie pracy w roku. Nie
przedstawiono szczegółowych
wyników symulacji skutków dla
poszczególnych jednostek kotłowych,
zaprezentowano jedynie skutki
sektorowe.
Przedstawiciele hutnictwa zaprotestowali
przeciwko zmianie wcześniejszych
ustaleń i zaproponowali by przedstawiono
symulację skutków proponowanych
ustaleń dla wszystkich objętych nimi
jednostek kotłowych.

.org

tym HIPH) działań, okres obowiązywania
systemu (Prior Surveillance System)
został przez KE przedłużony o 2 lata – do
końca 2008 roku.
Konferencja Inaugurują
7 Program Ramowy UE

W dniach 16-17 listopada 2006 r.
w Wa r s z a w i e m i a ł a m i e j s c e
Konferencja Inaugurująca 7 Program
Ramowy UE w Polsce. Konferencja
organizowana przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Euro-pejskiej
adresowana była do szerokiego
środowiska naukowego i gospodarczego. W Inauguracji wzięli udział
przedstawiciele najwyższych władz
polskich i Komisji Europejskiej.
Konferencja poświęcona była
promocji 7 PR. Przedstawiono
strukturę, główne elementy i zasady
uczestnictwa w 7 PR. Wydarzenie to,
miało umożliwić nawiązanie
roboczych kontaktów polskich i
zagranicznych zespołów naukowych
i przemysłowych.
Więcej informacji na temat programu
można znaleźć na stronie
http:/www.kpk.pl/inauguracja7pr/
Zarząd Izby czynnie uczestniczy w
konferencjach poświęconych
Programom Ramowym z myślą
utworzenia konsorcjum dla ew.
przygotowania projektu w zakresie
nowych technologii dla hutnictwa.

System Nadzoru Importu wyrobów
stalowych do UE

HIPH i Ecofys
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Ecofys, jedna z większych międzynarodowych firm konsultingowych w
dziedzinie zrównoważonej energetyki i
polityki klimatycznej, otworzyła oddział
w Warszawie.
Uczestniczyliśmy w Sympozjum
inaugurującym pracę biura w
Warszawie. Izba współpracuje z
Ecofys

W nawiązaniu do notatki zamieszczonej w 9 numerze Biuletynu
Informacyjnego HIPH, a dotyczącej
zamiaru zniesienia przez KE z końcem
2006 r., funkcjonującego od 2002 r.
systemu nadzoru importu wyrobów
stalowych na obszar UE, informujemy,
że w wyniku podjętych przez Eurofer i
wspartych przez jego członków (w

STAHL 2006
„Crossing Frontiers”

W dniach 9-10 listopada 2006 r.
odbyło się doroczne międzynarodowe spotkanie, zorganizowane
w Düsseldorfie przez Stahlinstitut
VDEh. Poświęcone było tematom
związanym z produkcją i zużyciem
stali na światowym rynku. W
imprezie, która odbywała się w na
terenach targowych Messe Düsseldorf uczestniczyło kilka tysięcy osób
z całego Świata.
W programie pierwszego dnia Stahl
2006, w kilku panelach tematycznych
dyskutowano na tematy dotyczące
m.in. nowych technologii w hutnictwie,
zasad uczciwej konkurencji, zatrudnienia oraz ochrony środowiska.
Drugi dzień poświęcony był dyskusji
podsumowującej zmiany w sektorze
stalowym w świetle globalizacji i
socjalnego wymiaru tego procesu.
Tragedia w Halembie
…”we wszystkim dostrzegamy grę
przeciwieństw, ale wiarę
w ład Świata zachowajmy”….
z Heraklita

Wyrazy otuchy Rodzinom i Bliskim
zmarłych tragiczne górników Halemby
i zapewnienie o naszej solidarności z
całym górniczym środowiskiem w tych
trudnych chwilach, składają

− w imieniu
hutników
Jerzy Podsiadło

Romuald Talarek

Prezes Rady
Prezes Zarządu
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
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