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BHP w hutnictwie  

W MF o akcyzie na gaz

W dniu 13 marca br. podczas Targów Bezpieczeñstwa, Higieny Pracy 

i Ochrony Przeciwpo¿arowej BHP 2013,  HIPH uczestniczy³a w  konferencji 

panelowej pt. " Na wszelki wypadek ... dekalog bezpiecznej pracy".

 Konferencja rozpoczê³a siê wyst¹pieniem Okrêgowego Inspektora Pracy, w 

którym przedstawiono dane statystyczne o wypadkowoœci w przemyœle. 

Wynika z nich, ¿e wœród przyczyn wypadków przy pracy w ci¹gu ostatnich 

trzech lat dominowa³ czynnik ludzki. Omówiono dziesiêæ uniwersalnych 

zasad ("przykazañ"), których przestrzeganie w ka¿dej bran¿y przyczyni³oby 

siê do poprawy stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy. Konferencja przebiega³a 

w trzech równoleg³ych panelach: górniczym, hutniczym i budowlanym. W  

panelu hutniczym pt. "Czynnik ludzki a kszta³towanie bezpieczeñstwa w 

hutnictwie" podsumowano wypadkowoœæ w polskim hutnictwie w latach 

2007-2012. Zwrócono uwagê na znaczenie w postêpowaniu powypadkowym i 

profilaktyce czynnika ludzkiego, kszta³towania w zak³adach pracy w³aœciwej 

kultury bezpieczeñstwa oraz organizacji pracy w strefach gazowo 

niebezpiecznych, zagro¿onych wybuchem.

18 marca 2013 r. w Ministerstwie Finansów odby³a siê konferencja 

uzgodnieniowa, poœwiêcona omówieniu uwag, zg³oszonych w ramach 

konsultacji spo³ecznych do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 30 

stycznia 2013 r. o podatku akcyzowym w zakresie gazu.  Projekt ustawy 

dotyczy nie tylko gazu ziemnego ale i gazów procesowych tj. gaz koksowniczy, 

wielkopiecowy i konwertorowy. Zarz¹d HIPH zg³osi³ uwagi sektorowe, 

wykazaliœmy, ¿e proponowane w projekcie ustawy przeliczeniowe wartoœci 

opa³owe dla gazów  procesowych (kod CN 2705 00 00)  znacznie przekraczaj¹ 

ich rzeczywist¹ wartoœæ opa³ow¹.

Postulowaliœmy  te¿ o:

- wprowadzenie rycza³towych wartoœci przelicze-

niowych na poziomie œrednich wartoœci rzeczywistych; 

- przyjêcie definicji zak³adu "energoch³onnego", 

zgodnej z Art.17 ust.1 lit.a unijnej Dyrektywy 

Energetycznej (Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 

27.10.2003 r.)

- nieuzale¿nianie zwolnieñ z akcyzy dla gazów 

procesowych od  cen gazu ziemnego na gie³dzie.

W reakcji na sektorowe wnioski o wprowadzenie 

systemowych rozwi¹zañ eliminuj¹cych proceder 

wy³udzeñ VAT w handlu stal¹, skierowane do 

Administracji i Parlamentu, Izba i przedstawiciele 

producentów prêtów zbrojeniowych zostali zaproszeni na 

wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej 

Sejmu RP i Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych 

Senatu RP. Spotkanie odby³o siê w dniu 19 marca br. 

Przedstawiciele bran¿y przedstawili zjawisko wy³udzania 

VAT-u w handlu stal¹ zbrojeniow¹, poinformowali 

parlamentarzystów o skali i mechanizmie procederu oraz 

o jego negatywnych skutkach dla lokalnych producentów i 

bud¿etu Pañstwa.

Uczestnicy spotkania (strona parlamentarna i 

bran¿owa) zgodzili siê z propozycj¹ MF, tj. wprowadzenia 

mechanizmu odwrotnego obci¹¿enia (reverse charge).
  

Na miêdzynarodowej konferencji Coaltrans Poland w 

dniu 19 marca 2013 r. w hotelu Angelo w Katowicach, 

zarz¹d Izby przedstawi³ referat pt.: "Steel - global and 

regional demand" autorstwa prezesa R.Talarka. 

W referacie przedstawiono najnowsze dane dot. 

globalnego i krajowego popytu na stal oraz studium 

prognoz na najbli¿sze lata. Konferencja poœwiêcona by³a 

innowacyjnym dzia³aniom podejmowanym przez 

producentów wêgla koksowego i koksu, dla poprawy 

efektywnoœci tych sektorów.

W dniu 20 marca 2013 roku w Katowicach, HIPH wziê³a 

udzia³ w konferencji pt. "Perspektywy rozwoju 

motoryzacji w województwie œl¹skim". Konferencja 

zorganizowana w ramach projektu Automotive Silesia 

Region, realizowanego przez Wydzia³ Gospodarki,

Promocji i Wspó³pracy Miêdzynarodowej Urzêdu

HIPH i huty na 
Komisji Sejmu i Senatu RP
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O motoryzacji na Œl¹sku
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Marsza³kowskiego Województwa Œl¹skiego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapita³ Ludzki, koncentrowa³a siê wokó³ 

zagadnieñ atrakcyjnoœci inwestycyjnej województwa œl¹skiego 

oraz wspó³pracy nauki i biznesu w bran¿y motoryzacyjnej. 

Szczególn¹ uwagê poœwiêcono perspektywom rozwoju tego 

sektora w regionie.

9 kwietnia br. odby³o siê robocze spotkanie przedstawicieli 

Koalicji na rzecz przeciwdzia³ania nieuczciwym praktykom w 

wewn¹trzunijnym handlu stal¹ zbrojeniow¹ z Attaché 

Handlowym Sta³ego Przedstawicielstwa Republiki £otewskiej 

przy Unii Europejskiej, p. L. Martinsonsem.

Stronie ³otewskiej przedstawiono, informacjê o roli £otwy w 

procederze wy³udzania podatku VAT. Pan L. Martinsons 

przeka¿e uzyskane informacje rz¹dowi ³otewskiemu.
.

Z inicjatywy Koalicji 9 kwietnia br. odby³o siê spotkanie 

przedstawicieli Izby, producentów i kancelarii doradczej E&Y

z przedstawicielami biura ds. administracji podatkowej i walki z 

oszustwami podatkowymi Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i 

Unii Celnej (TAXUD) Komisji Europejskiej. Tematyka rozmów 

dotyczy³a nieprawid³owoœci w wewn¹trzwspólnotowym obrocie 

prêtami zbrojeniowymi.  

Konsultacje i procedura informowania s¹ wa¿nym 

instrumentem wzmacniania adaptacyjnoœci podmiotów 

cz³onkowskich do dynamicznie zmnieniaj¹cej siê rzeczywistoœci 

rynkowej. Podmioty w³¹czone w globalne korporacje dysponuj¹  

wiedz¹ i instrumentarium niezbêdnym do szybkiego reagowania 

na tendencje i zjawiska rynkowe - podmioty mniejsze i œrednie 

czêsto uzyskuj¹ te informacje poprzez HIPH.

W dniu 5.04.2013 r. w zarz¹dzie Izby odby³y siê konsultacje z 

kancelari¹ T.W³ostowski o formach pomocy dla ma³ych i 

œ r e d n i c h  p r z e d s i ê b i o r s t w  w  z a k r e s i e  s p r a w  d o t .  

konkurencyjnoœci.
 

HIPH wystosowa³a do Premiera D.Tuska podziêkowanie w 

zwi¹zku z przyjêciem przez Rz¹d RP i skierowaniem do KE 

wniosku o derogacjê dla Rzeczpospolitej Polskiej, o 

wprowadzenie mechanizmu odwrotnego obci¹¿enia w handlu 

stal¹ zbrojeniow¹. Wprowadzenie "reverse charge" pozwoli na 

skuteczne wyeliminowanie procederu wy³udzenia VAT w obrocie 

stal¹.

 

Z udzia³em przedstawicieli producentów surowców, energii 

elektrycznej, reprezentantów i wybranych rodzajów transportu i 

us³ug a tak¿e œrodowisk naukowych i badawczych, odby³a siê w 

dniu 9.04.2013r. w siedzibie HIPH, dyskusja nt. mo¿liwoœci

rozwoju gospodarczego przemys³u i regionu, w kontekœcie

Spotkanie

z przedstawicielstwem £otwy przy UE

... i w Komisji Europejskiej

Oferta dla MŒP 

Podziêkowanie dla Prezesa RM 

Interbran¿owa dyskusja 

wyzwañ niskoemisyjnej gospodarki. Obecny rozwój gospodarki i 

generowany przez ni¹ popyt na materia³y konstrukcyjne tradycyjne 

mo¿na uznaæ w zasadzie "za zrealizowany". Centra produkuj¹ce wyroby 

masowe tzw. "comodities" przesunê³y siê do Azji. Wiele wskazuje na to, ¿e 

w Europie racjê bytu mieæ bêdzie tylko produkcja o wysokim stopniu 

skomplikowania z zachowaniem kanonów klimatyczno-energetycznych. 

Wyzwaniom z tego wynikaj¹cym, zarówno w aspekcie wewnêtrznym jak i 

globalnym poœwiêcono przedmiotow¹ dyskusjê.
  

Warunki w jakich przychodzi dzisiaj funkcjonowaæ organizacjom 

samorz¹du gospodarczego zmieniaj¹ siê dynamicznie. 

Realia globalne, geograficzne zmiany struktury produkcji, kryzysy 

gospodarcze i ich skutki, wymagaj¹ du¿ej wra¿liwoœci samorz¹du na nie.  

W dotychczasowej dzia³alnoœci Izba zachowa³a swój charakter, ale 

zmiany na przysz³oœæ s¹ nieuniknione.  Zarz¹d Izby proponuje korektê 

statutu HIPH -  aktualnie s¹ one opiniowane przez Cz³onków  - aby 

chocia¿ w czêœci dopasowaæ do rynku.

HIPH uczestniczy³a w konferencji "Determinanty rozwoju miast w 

kontekœcie polityki miejskiej po roku 2013". Odby³a siê ona 10 kwietnia br. 

w Sali Sejmu Œl¹skiego. Omówiono procesy decyduj¹ce o 

wszechstronnym rozwoju miast w kontekœcie nowego okresu 

programowania polityki unijnej. Obliguje ona pañstwa cz³onkowskie do 

wykorzystania czêœci funduszy (min. 5% z EFRR) na wzmocnienie 

potencja³u miejskiego. Istotnym wyzwaniem, które stoi przed miastami 

regionu, obok bezrobocia i poprawy ¿ycia mieszkañców, jest problem 

nadmiernego zu¿ycia energii i poszukiwanie innowacyjnych rozwi¹zañ w 

zakresie jej ograniczenia. Stal jako tworzywo konstrukcyjne ma swoje 

miejsce w kreacji tego programu.

Posiedzenie Rady HIPH odby³o siê 16 kwietnia 2013 r. w Katowicach  W 

czêœci pierwszej posiedzenia Rada wys³ucha³a informacji zarz¹du o stanie 

rynku stali, koksu i materia³ów ogniotrwa³ych w I kwartale 2013 r. 

Zapozna³a siê z raportem z realizacji trzech Porozumieñ koalicji : Huty - 

HIPH -  Kancelarie Doradcze tj.:

-  zwalczanie nieuczciwych praktyk wy³udzania VAT w 

wewn¹trzunijnym obrocie wyrobami stalowymi, 

-   zwolnienie z akcyzy paliw gazowych (gazu ziemnego i gazów 

procesowych) zu¿ywanych w metalurgii,

-       akcyzy i innych kosztów podatkowych dla energii elektrycznej. 

Dyskutowano o mo¿liwoœciach dalszej poprawy konkurencyjnoœci 

krajowych hut w dobie przed³u¿aj¹cego siê kryzysu na unijnym  rynku. 

W czêœci drugiej - dot. spraw statutowych i organizacyjnych Rada 

wys³ucha³a sprawozdañ z dzia³alnoœci statutowej i gospodarczej zarz¹du i 

Rady oraz dzia³alnoœci finansowej HIPH za 2012 r. Zarz¹d przedstawi³ 

Radzie projekt ramowego planu pracy Izby na lata 2013-2015 oraz 

projekty zmian w Statucie i w regulaminie Walnego Zgromadzenia 

Cz³onków HIPH. We wszystkich w/w sprawach Rada podjê³a uchwa³y. 

Rada zaleci³a zarz¹dowi zwo³anie XXVII WZC na 21 czerwca 2013 r.

Zmiany w statucie HIPH

O polityce rozwoju miast

Rada HIPH

www.hiph.org
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