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W biuletynie informacyjnym 7/2009
poinformowaliśmy Członków Izby o naszych
działaniach na rzecz złagodzenia zapisów
projektu umów kompleksowych na dostawę
gazu ziemnego dla hut i innych
przedsiębiorstw produkcyjnych
PGNiG jak przystało na "prawdziwego
monopolistę" pouczył nas, że Izba dla nich
będzie partnerem dopiero ..." po otrzymaniu
stosownych pełnomocnictw od hut"... (pełną
treść odpowiedzi PGNiG - przesłaliśmy w
wersji pdf do podmiotów członkowskich).
Po takim dictium pozostało nam tylko
upublicznić nasz wniosek na łamach "Pulsu
Biznesu", no i pomogło - PGNiG otworzył się
na negocjacje.

URE nas popiera
Kopię listu HIPH do PGNiG przesłaliśmy do
MG i do URE.
Reakcja URE na nasze wystąpienie jest
diametralnie odmienna od odpowiedzi
PGNiG.
URE odbiera nasz głos jako sygnał, że
projekt nowych "umów kompleksowych" na
dostawę gazu przez PGNiG jest niekorzystny
dla przedsiębiorców.
W swoim piśmie URE podkreśla, iż w jego
ocenie ..."odbiorcy nie mogą zawierać umów
na narzuconych przez PGNiG warunkach"...,
gdyż takie działanie może być
zakwalifikowane jako praktyka
monopolistyczna. Pełna treść listu
przesłanego przez URE do HIPH (wersja pdf)
z o s t a ł a r o z e s ł a n a d o p o d m i o t ó w,
producentów - członków Izby!

Spotkanie Zarządu HIPH
i przedstawiciela MG
W dniu 18 września 2009 r. w siedzibie Izby
odbyło się spotkanie Zarządu HIPH z
Dyrektorem Departamentu Energetyki w
MG p. H.Majchrzakiem. W spotkaniu
uczestniczył także p. H.Kaliś,
Przewodniczący Forum 3E+G.
Omówiono możliwości obniżenia w Polsce
kosztów energii elektrycznej dla hutnictwa i
innych sektorów energochłonnych,
powołując się na przykłady rozwiązań
stosowanych w innych krajach UE. Liczymy
na wsparcie MG w działaniach Zarządu
Izby i Forum 3E+G w celu obniżenia
podatku akcyzowego od energii
elektrycznej i innych parapodatków
wynikających z obniżenia obowiązku
zakupu energii z OZE (kolory), oraz korekty
opłaty przesyłowej.

do Premiera W.Pawlaka
w sprawie EU ETS

W dniach od 16 do 18 września 2009 r. w
siedzibie World Steel Association w Brukseli
odbyło się cykliczne posiedzenie komitetu
ekonomicznego ECON.
W komitecie tym, stałym przedstawicielem
Izby jest Prezes Zarządu.

Mając na względzie prace i rozmowy jakie
rząd RP prowadzi z Komisją Europejską w
sprawie europejskiego systemu handlu
emisjami (EU ETS) poprosiliśmy MG o
zadbanie by w przyjmowanych rozwiązaniach unikać zapisów niekorzystnych dla
konkurencyjności krajowego przemysłu
stalowego. Zarząd Hutniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej wykazał, że
krajowe instalacje w przemyśle stalowym
kwalifikują się do bezpłatnego przydziału
100% uprawnień emisyjnych. Prosiliśmy
rząd RP o przyjęcie rozwiązań umożliwiających rekompensaty dla przedsiębiorstw
narażonych ne wyciek emisji CO2 (z części
dochodów z aukcji) na sfinansowanie
przekształceń dostosowawczych.
Wnioskowaliśmy o wprowadzenie rozwiązań pozwalających na współfinansowanie nowych inwestycji sektorowych
oraz działań ukierunkowanych na
oszczędność zasobów naturalnych i

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

Polish Steel Association

ECON - WSA

www.
redukcję zużycia energii, z funduszy
strukturalnych i funduszu spójności,
zachowując zgodność z zasadami o
udzielaniu pomocy publicznej.
Postulowaliśmy o wprowadzenie przez
rząd RP systemowych rozwiązań w
postaci "działań równoważnych" wobec
importu stali z krajów nie objętych UE
ETS. Prosiliśmy, by przy formułowaniu
zapisów międzynarodowego porozumienia w Kopenhadze, zadbano o
zachowanie konkurencyjności
krajowych producentów wobec importu
stali z krajów, które nie ponoszą
kosztów na dostosowanie się do
przepisów związanych z UE ETS.

.org

Związek Rurowników
Polskich

W dniu 24 września 2009 r. odbyło się
spotkanie Związku Rurowników
Polskich w Hucie Batory w Chorzowie.
Omówiono sytuacje w zakresie:
1. Rynku rur stalowych w Polsce po 8
miesiącach 2009 r.,
2. Importu rur stalowych do UE z krajów
trzecich w I półroczu 2009 r.
i
aktualnego stanu postępowań
ochronnych w UE i niektórych krajach
trzecich,
3.Rynku wsadu do produkcji rur
(półwyroby, HRC, CRC),
Dokonano oceny bieżącej sytuacji na
Spotkania z Wojewodami - cd. rynku i przedstawiciele krajowych
producentów przedstawili prognozy na
IV kw. 2009 r.
Kolejne spotkania Prezesa Zarządu
Kolejne spotkanie zaplanowano na
Izby z wojewodami regionów, w których
listopad br.
funkcjonuje hutnictwo stalowe i
kooperujace z nim gałęzie przemysłu
Posiedzenie Rady HIPH
miały miejsce:
W dniu 9.10.2009 w siedzibie
- w Krakowie w dniu 21.09.2009 r.,
Węglokoksu S.A. w Katowicach odbyło
- w Kielcach w dniu 23.09.2009 r.,
się kolejne posiedzenie Rady HIPH.
- w Rzeszowie w dniu 28.09.2009 r.
Rada Izby postanowiła:
1. pozytywnie zaopiniować wniosek
Forum Dyrektorów Handlowych Zarządu ArcelorMittal Poland S.A. i
zarekomendować Walnemu ZgromaW dniach 17-18 września br. w Ustroniu
dzeniu kandydaturę p. Stefana
odbyło się Forum Dyrektorów
Dzienniaka na Członka Rady HIPH.
Handlowych - Członków HIPH.
2. zapoznała się z informacjami Zarządu
Omówiono:
dotyczącymi:
- sytuację w hutnictwie żelaza i stali
- sytuacji w sektorze stalowym,
oraz w przemysłach współpracujących
- działalności Izby w celu złagodzenia
w Polsce i na Świecie po 7 miesiącach
negatywnych skutków wzrostu cen
2009 r.
energii elektrycznej
- sytuację w handlu stalą Unii
- proponowanych przez PGNiG
Europejskiej z krajami trzecimi,
warunków przy zawieraniu umów
- kierunki importu wyrobów stalowych
kompleksowych na zakup gazu
do UE w 2009 r. i stopień wykorzystania
ziemnego.
licencji w imporcie z Rosji i
Prezes Zarządu przedstawił Radzie
Kazachstanu,
informację o spotkaniach Zarządu z
- politykę handlową UE – aktualny
Wojewodami województw na terenie
stan postępowań ochronnych,
których znajdują się huty i zakłady
- dokonano analizy rynków zbytu na
przetwórcze kooperujące z hutnictwem.
wyroby hutnicze w Europie i w Polsce –
a przedstawiciele poszczególnych
Economic Committee
podmiotów członkowskich HIPH
w Euroferze
przedstawili własne prognozy na IV
W dniu 14.10.2009 w siedzibie
kwartał 2009 r.
EUROFER-u odbyło się kolejne
spotkanie Członków Komitetu
Ekonomicznego.
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, Poland

Program spotkania obejmował postęp w
sprawie raportów technicznych oraz
omówiono prezentacje poszczególnych
krajów zrzeszonych w EUROFERze.

"Stal i cement
w infrastrukturze"
W czasie trwania II Międzynarodowych
Targów Metali i Stali STEELMET'2009
Zarząd HIPH we współpracy ze
Stowarzyszeniem Producentów Cementu zorganizował konferencję pt.: "Stal i
cement w infrastrukturze".
W czasie trwania targów Hutnicza Izba
Przemysłowo-Handlowa zorganizowała
wspólnie z ISD Huta Częstochowa
stoisko wystawiennicze.

Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Członków HIPH
W dniu 23.10.2009 w siedzibie HIPH
odbyło się Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Członków Hutniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej. Zgromadzenie miało charakter wyborczy. W
czasie obrad NWZC postanowiło, że
Rada Izby do końca kadencji
obejmującej lata 2007-2009, będzie
działała w składzie ośmioosobowym.
Nowo wybranym
Członkiem Rady
został p. Stefan Dzienniak.

PSI przejmuje AIS
W dniu 26 sierpnia br. PSI wykupiło
100% udziałów w austriackiej grupie AIS
Advanced Information Systems dostawcą rozwiązań IT w obszarze
zaawansowanego planowania, kontroli
produkcji i zarządzania łańcuchem
dostaw dla przemysłu stalowego. AIS
obsługuje klientów z branży stalowej w
25 krajach na całym świecie. Tym
samym PSI zostaje największym
światowym dostawcą oprogramowania
do zarządzania produkcją dla przemysłu
stalowego.

Posiedzenie Prezydium KIG
W dniu 24.09.2009 w Częstochowie
odbyło się uroczyste posiedzenie
Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej.
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