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Zarząd Izby zaprosił dyrekcję Atmoterm S.A. do
zaprezentowania na forum Zespołu ds. ochrony
środowiska, idei systemowego zarządzania
ryzykiem środowiskowym.
Dzisiejsze akty prawne w zakresie ochrony
środowiska tworzy się w komisjach roboczych
instytucji unijnych, następnie implementuje się je w
całości do przepisów narodowych. Śledzenie
skutków implementacji dla gospodarki nie jest
łatwe, choćby z uwagi na ich ilość (około kilkaset
aktów prawnych). Aby uniknąć związanych z tym
ryzyk i dobrze wykorzystać szanse - jedne i drugie
trzeba najpierw zidentyfikować a następnie nimi
zarządzać. Takie możliwości daje zaproponowany
przez Atmoterm S.A. system "zarządzania
ryzykiem w ochronie środowiska". Naszym
zdaniem ta propozycja Atmotermu zasługuje na
zainteresowanie się nią. HIPH podejmie ścisłą
współpracę z Atmotermem w tym temacie

Do MG
w sprawie benchmarków
Zarząd Izby w dniu 25 listopada br. wystosował
pismo (HIPH/2320/09) do Ministerstwa Gospodarki
wnioskując o wprowadzenie poprawek do
stanowiska rządowego w sprawie benchmarków.
Ecofys/Fraunhofer (doradcy Komisji Europejskiej)
proponują podzielić uprawnienia emisyjne CO2
pomiędzy producenta gazu odpadowego i jego
konsumenta. Konsumenci gazu odpadowego
mieliby otrzymać przydział uprawnień
odpowiadający CO2 zawartemu w gazie ziemnym,
który ma taka samą zawartość energetyczną jak
gaz odpadowy, o którym mowa. Producent gazu
odpadowego otrzymałby więc przydział
odpowiadający zawartości CO 2 w gazie
odpadowym minus część, którą przypisano
konsumentowi gazu odpadowego. HIPH w swoim
stanowisku wnioskowała o przyznanie 100%
bezpłatnych uprawnień producentowi gazu
odpadowego. Izba obawia się, iż utracone zostaną
uprawnienia przydzielone wg propozycji
Ecofys/Fraunhofer elektrowniom, ponieważ
Komisja na obecnym etapie odmawia przypisania
bezpłatnych uprawnień producentom energii
(niezależnie od tego, czy elektrownia jest na terenie
zakładu czy poza nim lub czy należy do sektora
stalowego czy energetycznego).
Argumentowaliśmy, że użytkownikom gazów
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odpadowych nie można przypisać benchmarków.
W propozycji Ecofys/Fraunhofer traktowanie
gazu odpadowego jako paliwa komercyjnego
działa na niekorzyść przemysłu stalowego, który
nie może sprzedawać swojego gazu na tych
samych warunkach, na jakich sprzedaje się gaz
ziemny.

U Wojewody Śląskiego
W dniu 24 listopada br. odbyło się wspólne
posiedzenie Zespołu ds. monitorowania sytuacji
społeczno-gospodarczej w województwie
śląskim i Wojewódzkiej Komisji Dialogu
Społecznego. Poświęcone one było bieżącej
analizie rynku pracy, sytuacji społecznej i
gospodarczej w województwie w dobie
spowolnienia gospodarczego. Dyskutowano o
możliwościach rozwoju województwa śląskiego
w sytuacji kryzysu gospodarczego. Prezes HIPH
jest członkiem Zespołu d/s monitorowania
sytuacji w Regionie.

Walcownia zimna w AMP
po modernizacji
Uroczyste otwarcie zmodernizowanej walcowni
zimnej w AMP w Krakowie odbyło się 30 listopada
br. Stara walcownia zimna nie pracowała od 2007
r. (było to konsekwencją dostosowania się do
standardów pracy w globalnej firmie ArcelorMittal
i wymaganej przez KE redukcji zdolności
produkcyjnych po naszej akcesji do UE).
Po wybudowaniu nowej walcowni gorącej w
Krakowie, modernizacja walcowni zimnej stała
się logicznym elementem działań
modernizacyjno-inwestycyjnych w ramach
domknięcia całego procesu technologicznego
produkcji poszukiwanych przez rynek wysokojakościowych wyrobów płaskich. Blacha ze
zmodernizowanej walcowni spełnia kryteria
jakościowe (w zakresie własności plastycznych,
tolerancji grubości, płaskości powierzchni i stanu
krawędzi) oczekiwane przez coraz bardziej
wymagającego klienta końcowego.
Przekazaliśmy Zarządowi AMP S.A. stosowne
gratulacje z tej okazji, prezes Izby uczestniczył
również w okolicznościowej konferencji
prasowej.

Platforma barterowa
W swoim liście skierowanym do Zarządu Izby z
października br. Pani Małgorzata Handzlik, Poseł
do Parlamentu Europejskiego pracująca w
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony
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www.
Konsumenta PE, poinformowała o tzw.
"platformach barterowych". Idea barteru
jest wyjściem na przeciw przedsiębiorstwom, które w dobie kryzysu stają
przed problemem płynności finansowej. W
ramach tzw. platformy biznesowej w całości
lub w części dokonuje się bezgotówkowej
wymiany towarów i usług zachowując
formę rozliczeń podlegającą zapisom
księgowym, ze skutkami podatkowymi
takimi jak przy transakcjach gotówkowych.
Forma barteru w sytuacji drożejących
kredytów pozwala zaoszczędzić gotówkę.
Pani Małgorzata Handzlik przybliży ideę
barteru na posiedzeniu Rady Izby w dniu
29.12.2009 r.

Pakiet energetyczno klimatyczny
Pakiet energetyczno-klimatyczny –
seminarium w zakresie systemu handlu
emisjami
W dniu 11 grudnia br. w Ministerstwie
Środowiska odbyło się seminarium
poświęcone kwestiom związanym z
zagadnieniami pakietu energetycznoklimatycznego.
Celem konferencji było wyjaśnienie kwestii
wynikających z przepisów dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu
usprawnienia i rozszerzenia
wspólnotowego systemu handlu
uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (dyrektywa EU ETS.)
Podczas spotkania przedstawiciele
Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa
Gospodarki i Krajowego Administratora
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
omówili zagadnienia dotyczące m.in.
zakupu uprawnień na aukcjach, zjawiska
ucieczki emisji i wynikających z nich
przydziałów bezpłatnych uprawnień dla
części sektorów.
Rozmawiano na temat wskaźników
emisyjnych jako podstawy przydziału
bezpłatnych uprawnień oraz o kwestiach
częściowego bezpłatnego przydziału
uprawnień dla sektora elektroenergetycznego.
Organizatorem seminarium było
Ministerstwo Środowiska przy współpracy
z Krajowym Administratorem Systemu
Handlu Uprawnieniami do Emisji.Izba
dysponuje kompletem materiałów z tej
konferencji.

Dylematy klimatyczne
W dniu 11 grudnia br. w Ministerstwie
Gospodarki odbyła się publiczna
prezentacja wyników badań „Ocena

.org

potencjału do redukcji emisji gazów
cieplarnianych dla Polski do roku 2030”
przeprowadzonych przez firmę McKinsey &
C o m p a n y. We d ł u g a u t o r ó w r a p o r t u
przeprowadzone badania pozwolą oszacować m.in. poziom redukcji gazów cieplarnianych w naszym kraju oraz określić koszty z
tym związane. Wicepremier Pawlak
zaznaczył, że przy podejmowaniu działań
dotyczących klimatu i energii trzeba korzystać
z rzetelnych eksperckich opracowań. Wyniki
raportu zostaną wykorzystane w pracach
Ministerstwa Gospodarki nad „Narodowym
programem redukcji emisji gazów cieplarnianych na lata po 2012 r. Informacje o
raporcie McKinsey & Company są dostępne
na stronie www.mg.gov.pl

Stal w infrastrukturze drogowej
Zarząd Hutniczej Izby PrzemysłowoHandlowej razem z Polskim Kongresem
Drogowym organizują w dniu 14 stycznia
2010 roku w Warszawie seminarium
szkoleniowe "Stal w infrastrukturze drogowej".

80 lat czasopisma HUTNIK
Z okazji 80-lecia czasopisma HUTNIK odbyło
się okolicznościowe seminarium.
Przekazaliśmy stosowane gratulacje na ręce
Redaktora Naczelnego tego wydawnictwa
pana prof. dr hab. inż. Andrzeja Wyciślika.
Prezes zarządu Izby wygłosił zamówiony na
tę okoliczność referat pt.: "Nowoczesne
hutnictwo stalowe w Polsce wobec wyzwań
globalnego kryzysu ekonomi-cznego".

II forum polityki gospodarczej
"Śląskie 2013+"
W dniach 26 i 27 listopada br. w Wiśle odbyło
się II forum gospodarcze. Omawiano m.in.
skutki dla gospodarki Regionu wdrożenia
Pakietu klimatyczno-energetycznego,
realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjnej
oraz rolę (dzisiaj i w przyszłości)
nowoczesnych i tradycyjnych sekto-rów
przemysłu. Czynnie uczestniczyliśmy w
obradach forum w części pierwszej
poświęconej nowym efektywnym
energetycznie technologiom oraz
proekologicznemu zagospodarowywaniu
odpadów.

- kierunki importu wyrobów stalowych do UE
w 2009 r. i stopień wykorzystania licencji w
imporcie z Rosji i Kazachstanu,
- politykę handlową UE – aktualny
stan postępowań ochronnych,
- dokonano analizy rynków zbytu na wyroby
hutnicze w Europie i w Polsce,
a przedstawiciele poszczególnych
podmiotów członkowskich HIPH przedstawili
własne prognozy na I kwartał 2010 r.
Polski Koks SA przedstawił informację na
temat stanu obecnego krajowego i światowego rynku koksu. Największym
konsumentem koksu jest przemysł stalowy,
który determinuje sytuację na rynku koksu. W
2009 r. moce produkcyjne polskich koksowni
były wykorzystane w 70%. Światowy kryzys
zmienił układ geograficzny produkcji i handlu
koksem. Globalny handel koksem w 2009
roku szacowany jest na 13,2 mln ton i jest
mniejszy o 60% w porównaniu z rokiem
ubiegłym. Chiny praktycznie wstrzymały
eksport koksu w tym roku a Polska została
liderem w jego eksporcie z 36% udziałem w
rynku (przed Rosją, Japonią i Chinami).
Głównymi odbiorcami polskiego koksu w
2009 r. są kraje UE, Indie i Iran.

HIPH - KIG
W dniu 17.12.2009 r. w Warszawie odbyło się
posiedzenie Rady Krajowej Izby
Gospodarczej. Omawiano sprawy statutowe i
organizacyjne oraz program działania KIG w
2010 r. Dyskutowano też o potrzebie
zakończenia prac nad nową formułą
samorządu gospodarczego w Polsce. Izby
branżowe będą odgrywały większą niż
dotychczas rolę przy wypracowywaniu
stanowiska KIG odnośnie polityki
gospodarczej. HIPH jest członkiem KIG.

Szanowni Państwo,
Inwestorom, Zarządom i Pracownikom
Spółek hutniczych, współpracującym
przedsiębiorstwom i instytucjom
Członkowskim Hutniczej Izby PrzemysłowoHandlowej, życzymy Radosnych Świąt
Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego
2010 Roku oraz optymizmu i spełnienia
nadziei na rychłe odbudowanie koniunktury
na nasze produkty.

Forum Dyrektorów Handlowych
W dniach 17-18 grudnia br. w Ustroniu odbyło
się Forum Dyrektorów Handlowych Członków HIPH. Omówiono:
- sytuację w hutnictwie żelaza i stali oraz w
przemysłach współpracujących w Polsce i na
Świecie po 10 miesiącach 2009 r.
- sytuację w handlu stalą Unii Europejskiej z
krajami trzecimi,
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