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W dniu 22.03.2011 r. w siedzibie Spółki
ArcelorMittal Warszawa, odbyło się wyjazdowe
posiedzenie Rady Hutniczej Izby PrzemysłowoHandlowej. W porządku obrad Rady mieściły
się m.in. sprawy dot. oceny sprawozdań z
działalności statutowej Organów Izby (Rady i
Zarządu) oraz sprawozdanie finansowe za
2010 rok. Rada postanawiała przyjąć
sprawozdania i rekomendować je do
zaakceptowania Walnemu Zgromadzeniu.
Rada wysłuchała również informacji zarządu
Izby o aktualnej sytuacji w produkcji i na rynku
stali w 2010 roku, który wyraźnie się odbudował
po kryzysie 2009 r.
Skala i dynamika
generowania nowego popytu dobrze rokują dla
tegorocznej produkcji i sprzedaży wyrobów
stalowych.
Rada pozytywnie oceniła starania i działania
Zarządu w sprawach: zapewnienia uprawnień
do emisji CO2 po 2013 r. przemysłowi
stalowemu i materiałów ogniotrwałych,
gwarancji dostaw gazu do hut i przedsiębiorstw
przemysłów powiązanych oraz o obniżenie
akcyzy za prąd elektryczny dla dużych jego
odbiorców.
Rada zaakceptowała przedstawiony przez
zarząd projekt i program XXIV Walnego
Zgromadzenia Członków Izby, które odbędzie
się w drugiej dekadzie czerwca br.
Zarząd Izby dziękuje prezesowi Henrykowi
Hulinowi za zaproszenie i umożliwienie
przeprowadzenia wyjazdowego posiedzenia
Rady Hutniczej Izby Przemysłowo Handlowej,
w Hucie ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.

podmiotów zrzeszonych w Izbie. Chcemy,
aby przedmiotem tego spotkania było:
- przekazanie Ministerstwu informacji o
zakresie stosowania, ilości zużycia i roli
węgla, koksu i gazu ziemnego w technologiach metalurgicznych,
- pokazanie skutków oddziaływania akcyzy
(w krótkim, średnim i długim okresie) na
zdolność polskiego przemysłu stalowego do
konkurencyjności oraz możliwości przynoszenia budżetowi państwa założonych
wpływów podatkowych,
- wskazanie gospodarczych aspektów
celowości zwolnienia z akcyzy węgla, koksu i
gazu ziemnego dla metalurgii.
W liście do Ministra Zarząd Izby zgłosił
gotowość współpracy w procesie dostosowywania systemu podatkowego w zakresie
akcyzy na węgiel, koks i gaz ziemny do ram
prawa wspólnotowego. Według informacji
otrzymanych z Ministerstwa, przedmiotowe
spotkanie, odbędzie się 18 kwietnia br. - o
wynikach rozmów poinformujemy Członków
Izby.

W MG o NPRGN

Z dniem 1 stycznia 2012 r. upłyną okresy
przejściowe pozwalające Polsce stosować
zwolnienie z opodatkowania akcyzą węgla i
koksu a 31 października 2013 r. - gazu
ziemnego. Następstwem upływu derogacji
będzie wprowadzenie podatku akcyzowego na
w/w produkty energetyczne.
Zarząd HIPH zwrócił się do Ministerstwa
Finansów z prośbą o spotkanie z reprezentacją

W związku ze zbliżającym się zakończeniem
prac nad założeniami Narodowego Programu
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
( N P R G N ) w d n i u 3 1 . 0 3 . 2 0 11 r. w
Ministerstwie Gospodarki odbyła się w tej
sprawie konferencja, jako forma konsultacji
społecznych. Departament Rozwoju
Gospodarki (Dyr. Zb. Kamieński) dokonał
przedstawienia założeń NPRGN a następnie
odbyła się prezentacja stanowisk i opinii
poszczególnych środowisk gospodarczych.
Istotą Programu NPRGN jest ..." zapewnienie
korzyści ekonomicznych, społecznych i
środowiskowych (zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju) z działań zmniejszających emisję i energochłonność a
sprzyjających w konsekwencji - wzrostowi
konkurencyjności gospodarki w horyzoncie
czasowym do 2050 r."
NPRGN realizowany ma być w podejściu
horyzontalnym, jako spójny ze średnio-
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okresową strategią rozwoju kraju opartą
na dziewięciu strategiach tj.: innowacyjności i efektywności gospodarki,
bezpieczeństwa energetycznego i
środowiska, rozwoju transportu, zrównoważonego rozwoju, rolnictwa, rozwoju
regionalnego, zintegrowanej polityki
podatkowej, zmian wzorców produkcji i
konsumpcji na sprzyjające realizacji
zasad trwałego zrównoważonego
rozwoju, redukcji gazów cieplarnianych,
działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2020 oraz na polityce
energetycznej Polski do 2030 r. Celem
głównym programu ma być rozwój
gospodarki niskoemisyjej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju.
Źródłem finansowania Programu będą
środki z budżetu państwa, NFOŚiGW, z
budżetu UE, z pomocy udzielonej przez
EFTA, z Funduszu Termomodernizacji,
prywatne i inne.
"Program" realizowany przez MG i MŚ
ma być skutecznym sposobem na
realizację ścieżki redukcji emisji CO2 do
2050 r. (o 80%) zakładanej w przyjętej
przez KE "Mapie drogowej'2050".
Obydwa ministerstwa, popierają
podejście UE z zastrzeżeniem, że będzie
ono realistyczne do realizacji.
Stanowisko sektorowe przedstawił
prezes HIPH (zostało ono rozesłane do
Członków Izby).

HIPH do Gaz Systemu
Wdrożenie projektu Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Przesyłowych
Operatora Gazociągów Przesyłowych
rodzi określone konsekwencje dla
odbiorców hutniczych. Zarząd Izby
wystosował do GAZ-SYSTEM-u S.A.
wniosek:
- aby płatności finansowe za usługi OSP,
zwolnić z konieczności ich dodatkowego
"zabezpieczenia finansowego",
- a by wydłużyć termin składania
wniosków do OSP o zmianę zamawianej
mocy - do 31 października.
- aby wydłużyć termin przekazania przez
ZUP do OSP nominacji rocznej na kolejny
rok - do 31 października,
- aby skrócić do 20 dni termin
przekazania do OSP renominacji,
- aby zwiększyć dopuszczalne
odchylenie od zaplanowanych wielkości
zużycia gazu z 10 do 20%.

.org

(specyficzność procesów hutniczych i jutro". Realizacja projektu pozwoliła na
utrudnia dotrzymanie 10% marginesu sformułowanie wniosków i rekomendacji,
odchylenia od zaplanowanych wartości).
z którymi warto się zapoznać.
Raport dostępny na stronie:
Spotkanie Związku
http://sekretariatmetalowcow.pl

Rurowników Polskich
1 marca br. w siedzibie HIPH odbyło się
spotkanie Związku Rurowników Polskich.
Omówiono na nim:
- sytuację na rynku rur w UE i
w Polsce,
- informację o produkcji i imporcie
rur z krajów trzecich (TOP 13) w
2010 r.
- współpracę z ESTA w 2011 r.
- prognozy krajowych producentów
rur dotyczące rozwoju rynku w
2011 r.
W ocenie producentów I kwartał 2011 r. był
lepszy niż w 2010 r
Pomimo niesprzyjającego kursu euro,
eksport rur b/szwu stanowi ponad 60% w ich
sprzedaży. Na krajowym rynku rur miało
miejsce przejęcie przez Alchemię S.A.
(4.01.2011 r.) spółki Rurexpol.

HIPH - PIP
W czasie trwania Targów Bezpieczeństwa,
Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej
BHP 2011 w dniu 17 marca 2011 r. Zarząd
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
wziął czynny udział w konferencji pt.:
Kierunek - bezpieczna praca. Stop
wypadkom. Mniej zagrożeń - na wszelki
wypadek". Izba przedstawiła referat pt.:
"Bezpieczne hutnictwo".

Konferencja w SGH
W dniu 24 lutego 2011 r. w Szkole Głownej
Handlowej w Warszawie odbyła się
konferencja podsumowująca realizację
projektu badawczo-szkoleniowego
"Kwalifikacje zawodowe dziś i jutro - badanie
adaptacyjności przedsiębiorstw i
pracowników w sektorze hutnictwa stali" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki - Priorytet II. Działanie 2.1. Celem
projektu było określenie poziomu kwalifikacji
zawodowych i wyzwań związanych z ich
kształtowaniem, w odpowiedzi na zmiany
zachodzące w przemyśle stalowym.
Na potrzeby projektu Izba opracowała
ekspertyzę "Charakterystyka sektora
stalowego w Polsce". Na konferencji
podsumowującej projekt, prezes Izby
przedstawił referat "Przemysł stalowy dzisiaj
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Konwencja LRTAP
21 marca br. w siedzibie Ministerstwa
Środowiska w Warszawie odbyło się
spotkanie w sprawie Konwencji EKG ONZ
dot. transgranicznego zanieczyszczenia
powietrza (LRTAP). Celem spotkania było
m.in.:
- omówienie zmian w ramach procesu
nowelizacji protokołów Konwencji,
- poinformowanie o udziale Polski w
pracach na rzecz Konwencji,
- stworzenie forum reprezentantów
przemysłu, nauki i administracji do
opiniowania i negocjowania poprawek do
protokołów Konwencji zaostrzających
pułapy i standardy emisji zanieczyszczeń.
Ważnym zobowiązaniem, obejmującym
też hutnictwo stalowe jest konieczność
redukcji emisji: rtęci, ołowiu i kadmu,
zastosowania BAT-ów dla istniejących i
nowych instalacji stanowiących stacjonarne źródła emisji metali ciężkich,
monitorowanie i inwentaryzacja emisji z
tych źródeł.
W ramach rewizji Protokołów Konwencji
nastąpi też zmiana w kategoriach źródeł
stacjonarnych.
W przypadku hutnictwa dotyczy to:
- spiekalni i grudkowni,
- wielkich pieców,
- urządzeń odlewania stali (ciągłego i
konwencjonalnego).
Zmienią się też standardy emisji dla kadmu
do 0,05 mg/Nm3, ołowiu - 0,5 mg/Nm3 i 1
mg/Nm3 dla spiekalni oraz rtęci 0,05
mg/Nm3

Wesołych i zdrowych
Świąt Wielkanocnych
Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy
Państwu tradycyjne życzenia "Wesołego
Alleluja" oraz sukcesów w działalności
zawodowej i wiosennego nastroju na co
dzień.
Zarząd i Rada
Hutniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej
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