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Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa i TAURON
Polska Energia S.A. zorganizowali wspólnie
dwudniową konferencję pt.: "Energetyka dla
przemysłu, stal dla energetyki". Konferencja
składała się z dwóch bloków tematycznych obejmujących:
- problematykę produkcji energii elektrycznej w
Polsce dzisiaj i w przyszłości, inwestycje
energetyczne do 2020 r. oraz modele sprzedaży i
zakupu energii elektrycznej,
- problematykę hutniczą - uwarunkowania dalszego
rozwoju przemysłu stalowego w Polsce, możliwości
hut w zakresie realizacji dostaw produktów
stalowych na inwestycje w energetyce oraz
propozycje poprawy wzajemnych relacji między
"dużym odbiorcą" energii elektrycznej a dostawcą
prądu w Polsce. Obok informacji o stanie i
prognozach rynku w tych obydwu sektorach, udało
się zakreślić obszary wzajemnych relacji
poprawiających zaufanie do siebie. Wskazano
potencjalne efekty synergiczne z dobrze ułożonej
współpracy obydwu sektorów. Wyrażono wolę
kontynuacji podobnych przedsięwzięć w
przyszłości. Więcej informacji o konferencji na
stronie www.hiph.org

Środowisko gospodarcze
u Prezydenta RP
Z inicjatywy Pana Bronisława Komorowskiego,
Prezydenta RP odbyła się w Pałacu Prezydenckim
w Warszawie, w dniu 3 listopada br. debata z
udziałem przedstawicieli środowisk gospodarczych
pt.: "Gospodarka konkurencyjnej Polski". Z
ramienia HIPH w debacie wziął udział prezes Izby
dr inż. R.Talarek.
W wyniku dyskusji uznano, że kluczowymi dla
poprawy konkurencyjności krajowych firm w ich
zmaganiach rynkowych są n/w kwestie:
- deregulacja, czyli potrzeba eliminacji barier w
postaci nadprodukcji przepisów prawa oraz
uciążliwości procedur administracyjnych,
- partnerstwo publiczno-prywatne
oraz
- promocja polskiej gospodarki za granicą.
Prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że
będzie wspierał rząd w dalszym reformowaniu
gospodarki.
W debacie uczestniczyli też Ministrowie
Gospodarki i Skarbu.
Wg deklaracji Prezydenta RP podobne debaty
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będą odbywać się i w przyszłości.

W MG o sytuacji na rynku stali
W dniu 28 października 2010 r w Departamencie
Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki
odbyło się nieformalne spotkanie prezesa Izby
p. R.Talarka z Kierownictwem Resortu.
Przedmiotem rozmów były tematy związane z
tzw. zniekształceniami kosztów produkcji w
krajach trzecich, których skutki odczuwa stalowy
rynek polski i unijny. Omówiono działania jakie
ewentualnie, zdaniem reprezentowanego przez
Izbę środowiska hutniczego, należałoby podjąć
na poziomie UE, by właściwie i na czas reagować
na zjawiska zniekształcające zasady zdrowej
konkurencji w handlu stalą.

Low-carbon Economy
3 listopada br. w Warszawie odbyła się sesja:
"Unlocking a low-carbon Poland industry".
Referat wprowadzający do dyskusji wygłosili pp.
Natalie Tureau z International Energy Agency i P.
Botschek - Szef Strategy Groups ds. Energii,
Zmian Klimatu, Zdrowia i BHP oraz Ekologii.
Stanowisko w tej sprawie, w imieniu krajowego
przemysłu stalowego przedstawił prezes Izby
dr inż. R.Talarek w referacie "Polish Steel
Industry against EU ETS challenges".
Dla zainteresowanych podmiotów członkowskich
referat jest dostępny w Izbie.

Expo-Silesia' 2010
Side Event "Międzygałęziowa kooperacja
dla przyszłości"
W ramach działalności Izby obejmującej
promocję stali i przemysłu hutniczego oraz
powiązanych z nim gałęzi gospodarki, zarząd
HIPH zorganizował side event pt.:
"Międzygałęziowa kooperacja dla przyszłości"
oraz stoisko wystawiennicze w ramach
Międzynarodowych Targów Metali i Stali
STEELMET'2010.
Do udziału w side evencie - Międzygałęziowa
kooperacja dla przyszłości - zaprosiliśmy
reprezentantów dostawców surowców i mediów:
energetyki i koksownictwa oraz użytkowników
stali.- przedstawicieli przemysłu samochodowego z GM Manufacturing Poland.
Celem zorganizowanego przedsięwzięcia było
pokazanie efektów synergii z międzygałęziowej
kooperacji oraz poszukiwanie dodatkowych
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www.
możliwości na ich pozy-skiwanie. Izba
będzie kontynuować w przyszłości
podobne inicjatywy z udziałem przemysłu
stalowego i branż Pozostających w
kooperacji z hutnictwem.

Stoisko wystawiennicze HIPH:
Podczas targów Expo Silesia, na stoisku
HIPH prezentowano ofertę produktów i
usług podmiotów członkowskich dla rynku.
Udzielano informacji o producentach stali i
zbierano zapytania od odwiedzających
stoisko. Nawiązano nowe kontakty z
zainteresowanymi problematyką stali i
zakupami gotowych wyrobów.
Rozdano materiały informacyjne, katalogi
firmowe itp. udostępnione Izbie przez: Hutę
Łabędy S.A., HSW - Huta Stali
Jakościowych S.A, Hutę Pokój S.A., Celsa
"Huta Ostrowiec" Sp. z o.o., CMC Zawiercie
S.A., ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
Targi odbywały się w dniach 19-21.10.2010 r.

Rynek koksu
Na konferencji "Koksownictwo'2010"
(6-8.10.2010 r.), zorganizowanej przez
ICHPW, dużo uwagi poświęcono ocenie
sytuacji na rynku koksu dzisiaj i w
perspektywie najbliższych lat.
W kryzysowym 2009 r. Chiny drastycznie
ograniczyły eksport koksu, dzięki czemu
polskie koksownie wysunęły się na czoło
listy jego eksporterów. Krajowy koks jest w
ponad 60% eksportowany głównie do
krajów Europy Zachodniej, Ameryki
Północnej i Azji.
Koksownie w Polsce, w większości
zmodernizowane, mogą budować optymistyczne scenariusze na przyszłość ale
możliwości krajowego zapotrzebowania na
koks są warunkowane sytuacją w
hutnictwie i odlewnictwie.
Podczas tej konferencji, "Uwarunkowania
zrównoważonego rozwoju przemysłu stalowego w Polsce w najbliższych latach",
zostały omówione przez prezesa HIPH. Do
barier rozwoju hutnictwa w Polsce prezes
zaliczył wysokie ceny energii elektrycznej i
gazu oraz dostępność i ceny lokalnych
surowców m.in. węgla koksowego.

Monitoring Rynku Budowlanego
Dnia 28 października br. w Warszawie
HIPH wzięła udział w zorganizowanej przez
ASM Centrum Badań i Analiz Rynku,
konferencji: MONITORING RYNKU
BUDOWLANEGO'2010. Konferencja
odbyła się pod Patronatem Honorowym
Ministerstwa Infrastruktury.
Na konferencji prezentowano następujące
tematy:

.org

1. Stan aktualny oraz prognozy rozwoju
produkcji budowlanej, mieszkalnictwa,
budownictwa niemieszkalnego i inży nieryjnego;
2. Kondycja polskiego budownictwa;
3. Social media w budownictwie.
Sesja Pierwsza konferencji dotyczyła stanu
aktualnego sektora budowlanego w Polsce
oraz prognoz dla poszczególnych jego
segmentów. Przedstawiono stan aktualny
produkcji budowlanej oraz prognozy, a także
efekty budownictwa mieszkaniowego
(spadek popytu i spadek podaży), jak i kwestie
finansowania inwestycji oraz ich koszty.
Omówiono tematykę budownictwa inżynieryjnego - zdiagnozowano budownictwo
drogowe i infrastrukturę kolejową w roku
2010, inwestycje w polskich portach
lotniczych i morskich oraz potencjał budownictwa inżynieryjnego w energetyce oraz
sytuację w polskim transporcie.

HIPH w PIKS
Podczas dorocznej konferncji przedsiębiorstw sektora konstrukcji stalowych (12-13
października br. w Józefowie k/Warszawy)
omawiano aktualną sytuację tego przemysłu
w Polsce. Większość wypowiadających się
podnosiła problem dostępności stali i ceny
gotowych wyrobów stalowych stosowanych w
konstrukcjach. Referat "Nowe możliwości
producentów stali w Polsce, w zaspokajaniu
potrzeb rynku konstrukcji stalowych"
przedstawił prezes HIPH. W swoim
wystąpieniu prezes odniósł się do kwestii
jakości i dostępności stali dla wielu
zastosowań, także dla potrzeb konstrukcji
stalowych, przedstawił dokonania
inwestycyjne w hutach, które znacząco
umocniły i poszerzyły krajową ofertę
produktową dla rynku. Oferowane dziś przez
huty dodatkowo usługi w zakresie
prefabrykacji wyrobów stalowych stanowią
wyjście na przeciw oczekiwaniom rynku i
mogą uzupełniać portfel ofertowy konstruktorów.

Targi INFRASTRUKTURA
w Warszawie
HIPH w parnerstwie z Polskim Kongresem
Drogowym zorganizowała podczas targów
INFRASTRUKTURA'2010 w Warszawie (1314 października br.) side event "Materiały dla
budownictwa drogowego".
W ramach side eventu przedstawiono zapotrzebowanie na materiały dla drogownictwa
(stal, cement, asfalt i kruszywa) i możliwości
jego zaspakajania. W sprawach dotyczących
stali wypowiadał się prezes Izby p. R.Talarek.
W swoim referacie prezes Izby omówił
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"Tradycyjne i innowacyjne wyroby stalowe i
konstrukcje z ich udziałem, niezbędne dla
realizacji inwestycji drogowych".

Marcegaglia - otwarcie Zakładu
w Kluczborku J
Pod hasłem "Być liderem na rynku rur" w dniu
14.10.2010 r. w Kluczborku miało miejsce
uroczyste otwarcie w Polsce nowego zakładu
włoskiego koncernu Marcegaglia.
Zakład wytwarzać będzie kształtowniki
zimnogięte i rury ze szwem (o różnych
przekrojach) dla zastosowań konstrukcyjnych oraz wyroby precyzyjne dla motoryzacji. Planowane zdolności produkcyjne
w/w wyrobów w Polsce to około
300 tys. ton/rok. Zakres wymiarowy produkowanych kształtowników i rur jest bardzo
szeroki od średnic 12 mm do 168,3 mm przy
grubościach ścianek od: 0,5 do 8,0 mm.
Zakład w Kluczborku dysponuje dużymi
możliwościami w zakresie prefabrykacji.
Stanowi też centrum logistyczne na Europę
Wschodnią i Pólnocną dla wyrobów Firmy.
Firma w Polsce będzie ważnym ogniwem w
całym systemie dystrybucji wyrobów
Marcegaglii.
Przy tej okazji złożyliśmy stosowne życzenia i
gratulacje obecnym na uroczystości
członkom Rodziny właściciela i Zarządowi
Firmy Marcegaglia Poland Sp. z o.o.
Marcegaglia Poland Sp. z o.o. jest członkiem
HIPH od sierpnia 2010 r.

Izba zaopiniowała n/w projekty
ustaw i rozporządzeń:
W ciągu ostatnich 2 miesięcy do Izby wpłynęły
następujące projekty ustaw i rozporządzeń,
które po zaopiniowaniu przesłaliśmy do:
- Ministerstwa Środowiska - w sprawie wzoru
rocznego sprawozdania o wysokości środków
przeznaczonych na publiczne kampanie
edukacyjne,
- Ministerstwa Gospodarki - w sprawie
dyrektywy o emisjach przemysłowych,
- Ministerstwa Gospodarki - w sprawie
wprowadzenia do obrotu i używania
prekursorów materiałów wybuchowych,
- Ministra Środowiska - w sprawie limitu
cyjanków w wodzie w nowym ujęciu
"Dyrektywy Wodnej",
- Ministerstwa Gospodarki - w sprawie wykazu istotnych surowców i materiałów wykorzystywanych w okresie 2005-2009 w przemyśle
hutniczym,
- Ministerstwa Gospodarki - w sprawie
wielkości benchmarków i wyboru okresu
bazowego do obliczeń należnych instytucjom
członkowskim uprawnień po 2020 r.
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