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..."nie będzie żadnych zmian w KPRU" ... oświadczył we wtorek (29.11.2011 r.) Minister
Środowiska p.Marcin Korolec, otwierając
spotkanie z przedstawicielami przemysłów:
cementowego, ciepłowniczego, metali
nieżelaznych, petrochemicznego, stalowego i
szklarskiego. Sektor stalowy reprezentował
prezes R.Talarek, który powiedział, że
przemysł stalowy dokładnie takiej decyzji w tej
sprawie oczekiwał i przyjmujemy ją z ulgą
i zadowoleniem.
R.Talarek zapytał o tryb i formę w jakiej ta
decyzja będzie upubliczniona?
W odpowiedzi - pani Wiceminister Joanna
Maćkowiak - Pandera wyjaśniła - "proces
konsultacji wykazał, że wprowadzenie
projektu rozporządzenia RM zmieniającego
rozporządzenie w sprawie przyjęcia KPRU do
emisji CO2 na lata 2008-2012, w wersji z 26
października 2011 r., przyniosłaby więcej
szkody niż korzyści - po prostu nie będzie się
go przyjmować!
Szkoda, że dojście do takiej prawdy o wartości
zgłoszonego przez MŚ Projektu Rozporządzenia musiało być aż tak stresujące i
kosztowne dla przemysłu.

Wojewódzka Komisja Dialogu
Społecznego
28 listopada 2011 r. w Urzędzie Wojewódzkim
w Katowicach uczestniczyliśmy w plenarnym
posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu
Społecznego (WKDS) oraz Stałego Zespołu
Roboczego WKDS ds. Bezrobocia.
Zaproszenie na posiedzenie WKDS zostało
również wystosowane do Ministra Gospodarki
i Ministra Skarbu Państwa - ale
przedstawiciela MG na obradach nie było.
Spotkanie było kontynuacją, przerwanych w
dniu 8.11.2011r. obrad o sytuacji w przemyśle
hutniczym w kontekście decyzji ArcelorMittal
Poland S.A. o ewentualnym wygaszeniu
wielkiego pieca w Dąbrowie Górniczej i
wynikających z tego konsekwencji
społecznych.

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

Zadaniem Izby było przedstawienie
członkom WKDS sytuacji na rynku stali.

5-lat REACH
W dniach 23-24 listopada br. w Warszawie z
inicjatywy Ministerstwa Gospodarki we
współpracy z Biurem do Spraw Substancji
Chemicznych oraz Polską Izbą Przemysłu
Chemicznego odbyła się konferencja "On
the REACH road".
W trakcie konferencji dokonano
podsumowania działań sprzed 2007 r. i po
2007 r. do dzisiaj.
Rozpoznawalnych jest obecnie ok. 30 tys.
substancji odnośnie ich właściwości i
szkodliwości dla ludzkiego zdrowia.
Udało się ujednolicić traktowanie w systemie
REACH substancji istniejących i
nowowprowadzonych. Obecnie w REACH
zarejestrowano 5200 substancji - przemysł i
duże przedsiębiorstwa wywiązały się ze
swoich powinności w terminie.
W 2012 r. odbędzie się przegląd REACHa,
korekt wymaga dokumentacja rejestracyjna.
Wg ECHA i KE DG Environment szacowany
koszt REACH to 2,8 - 5,2 mld Euro,
natomiast korzyści to ok. 50 mld Euro.
W kwestii wysokości opłat dla
przedsiębiorstw usłyszeliśmy, że funkcją
opłat jest zabezpieczenie samofinansowania się Agencji (ECHA). Poinformowano,
że nie będą one rosły niezasadnie - ich
wysokość i strukturę oceni PriceWaterHouseCoopers i upubliczni je.
Na lata 2013 i 2018 przewidziane są terminy
rejestracji substancji, głównie przez małe i
średnie przedsiębiorstwa.
W latach 2013 i 2020 do zarejestrowania
pozostało jeszcze ok. 25 tys. substancji.
Konferencja uświetniła obchodzony w br.
Międzynarodowy Rok Chemii oraz setną
rocznicy otrzymania Nagrody Nobla w
dziedzinie chemii przez Marię Skłodowską Curie.

Energy - mix dla Polski
17 listopada 2011 r. w Ministerstwie
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Gospodarki zaprezentowano raport
"Energy-mix dla Polski", w zakresie
energii ogółem i energii elektrycznej.
Izba została zaproszona na debatę w
tej sprawie i uczestniczył w niej prezes
zarządu R.Talarek
Dyskusja odbywała się w ramach
dwóch sesji:
1. Energetyczny mix dla Polski - jakie
opcje i co możemy?
2. Optymalny energy-mix dla Polski jaka Polska jaki mix?
Wynikało z niej, że mix energetyczny
należy widzieć poprzez konieczność:
- redukcji emisji GHG - w aspekcie
spełnienia wymagań międzynarodowych,
- dywersyfikacji - w aspekcie
bezpieczeństwa
energetycznego i
niepewności ex-ante co do przyszłej
konkurencyjności poszczególnych
technologii.
W trakcie dyskusji, zarówno
administracja rządowa jak i
środowiska bliskie energetyce, starały
się wykazać, że bez pomocy
publicznej na przemiany w strukturze
energetycznej "polski-mix" - i za 20 i za
40 lat będziemy zależni od węgla i
paliw kopalnych.
Środowisko przemysłu uważa
natomiast, że Polska nie może
pozwolić sobie na trwanie w modelu
wzrostu, opartym na paliwach
kopalnych. Aby skutecznie rozwijać
gospodarkę, powinno się przejść do
modelu opartego na czystej energii.
Tylko poprzez innowacyjność i
konkurencyjną energetykę można
będzie mówić o zrównoważonym
rozwoju gospodarki. Konsensus
wydaje się być możliwy w kwestii
konieczności i opłacalności poprawy
efektywności energetycznej.

Seminarium
"Unia Celna Rosji, Białorusi
i Kazachstanu"
22 listopada br. w Warszawie
uczestniczyliśmy w seminarium,
którego tematem był "Dostęp polskich
towarów i usług na rynek Unii Celnej i
Wspólnego Obszaru Gospodarczego
Rosji, Białorusi i Kazachstanu".

.org

W trakcie spotkania zaprezentowano
formalno-prawne aspekty funkcjonowania Unii Celnej (UC), aktualne
zasady obrotu towarowego z krajami ją
tworzącymi oraz planowane nowe
rozwiązania w tym zakresie w
przyszłości.
Omówiono także możliwości realizacji
eksportu i działalności gospodarczej na
rynkach krajów UC, w szczególności na
rynku rosyjskim, w związku z
przystąpieniem tego kraju do WTO w
2012 r. W opinii MG powołanie UC nie
powinno negatywnie wpływać na poziom
polskiego eksportu do Rosji, a
wprowadzenie wspólnego ustawodawstwa, procedur, dokumentacji i
wymogów celnych, stanowi szansę dla
uproszczenia eksportu i przyspieszenia
procedury odpraw celnych.
Udział krajów UC w obrotach handlowych
Polski wyrobami stalowymi stanowi 3,3%
po 9 miesiącach 2011 r.

Eurofer Board
and General Assembly
Spotkanie Rady i Zarządu Euroferu
odbyło się 7 grudnia 2011 r. tym razem w
Dusseldorfie. W porządku obrad znalazły
się:
1. Podsumowanie roku 2011.
2. Założenia budżetowe na 2012 r.
3. Wybory prezesa i wiceprezesa Rady na
lata 2012 -2014
4. Uchwały w sprawie zatwierdzenia
bilansu za 2010 r. i udzielenie
absolutorium.
5. Uchwała w sprawie budżetu na 2012 r.
6. Powołanie członków Rady zgodnie z
przyjętą ostatnio nowelizacją statutu
Euroferu.
Omówiono też zadania dotyczące
aktywności Euroferu w 2011 i 2012 r. w
zakresie:
- handlu stalą
- wyzwań polityki klimatycznoenergetycznej.
W spotkaniu wziął udział prezes HIPH dr
inż. R.Talarek.

Jubileusz 20-lecia HIPH
Z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
w d n i u 1 6 l i s t o p a d a 2 0 11 r .

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, Poland

w Katowicach odbył się uroczysty
wieczór, podczas którego spotkaliśmy
się w gronie firm członkowskich oraz
osób współpracujących i sympatyzujących z HIPH. Uroczystość została
uświetniona koncertem Kwartetu
Śląskiego.
Zarząd dziękuje partnerom i podmiotom
członkowskim, tym którzy przyczynili się
do tego, że uroczystość mogła się odbyć
w miejscu podkreślającym rangę
Jubileuszu oraz wszystkim uczestniczącym w jubileuszowym wieczorze za
okazaną sympatię oraz przekazane
gratulacje i życzenia.

Szkolenie
w Severstallat Silesia
Zarząd HIPH, przy współpracy
specjalistów z Politechniki Śląskiej i
Sektora Hutnictwa Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego zorganizował w
dniach 21-22.11.2011 r. w Severstallat
Silesia Sp. z o.o. szkolenie z zakresu
materiałoznawstwa, normalizacji i
obowiązujących dokumentów kontroli
wyrobów stalowych. Szkolenie było
przeznaczone dla służb handlowych i
produkcyjnych Spółki.

Prezydium KIG
29 listopada br. w siedzibie Krajowej Izby
Gospodarczej w Warszawie odbyło się
posiedzenie Prezydium Krajowej Izby
Gospodarczej. Prezes HIPH jest
członkiem tego gremium.

Życzenia
Świąteczno - Noworoczne

Hutnikom i naszym sympatykom
życzymy by Święta Bożego
Narodzenia i Nowego Roku upłynęły
w atmosferze spokoju i szczęścia
a spełnienie nadziei na dobry 2012 rok
- dopełni świąteczną radość.
Zarząd i Rada
Hutniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej

hiph@hiph.org Polish Steel Association
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