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Zarz¹d HIPH wystosowa³ szereg pism w wielu wa¿nych

i priorytetowych sprawach dotycz¹cych dzia³alnoœci firm

cz³onkowskich Izby, m.in. do:

- Ministra Piotra Naimskiego (Pe³nomocnika Rz¹du do spraw
Strategicznej Infrastruktury Energetycznej) w sprawie zabezpieczenia
miêdzynarodowej konkurencyjnoœci sektora metalurgicznego
poprzez wprowadzenie rekompensat na pokrycie kosztów poœrednich
emisji CO2 - 15.05.2017r.

- Minister Jadwigi Emilewicz, Podsekretarza Stanu w
Ministerstwie Rozwoju - przekazanie najwa¿niejszych postulatów
bran¿y do wdro¿enia po posiedzeniu Zespo³u ds. Przemys³ów
Energoch³onnych. - 19.05.2017r.

- Premiera Rz¹du RP, Ministrów: Rozwoju, Finansów, Œrodowiska,
Energii listu otwartego 76 dyrektorów generalnych spó³ek europejskiej
bran¿y stalowej w sprawie reformy unijnego systemu handlu emisjami
(EU ETS) - 24.05.2017r.

- KE DG ds. Podatków i Unii Celnej w sprawie planowanego
procesu przegl¹du Dyrektywy o opodatkowaniu produktów
energetycznych w zakresie w jakim obejmuje opodatkowanie
podatkiem akcyzowym noœników energii zu¿ywanych przez przemys³
metalurgiczny - 30.05.2017r.

- Minister Jadwigi Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Rozwoju w sprawie modelu sektora energoch³onnego na potrzeby

Zespo³u ds. Przemys³ów Energoch³onnych -
05.06.2017r.

- Ministra Paw³a Gruzy, Podsekretarza Stanu w
Ministerstwie Finansów odnoœnie projektu z dnia
12.05.2017r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i us³ug oraz niektórych innych ustaw -
08.06.2017r.

- Ministra Rozwoju i Finansów Matusza
Morawieckiego, oraz Ministra Tadeusza
Koœciñskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Rozwoju podziêkowania za udzielone polskiemu
hutnictwu przez Minis terstwo Rozwoju,
w szczególnoœci przez Departament Wspó³pracy
Miêdzynarodowej, wsparcie, które zaowocowa³o
podjêciem przez Komisjê Europejsk¹ decyzji o
na³o¿eniu ce³ antydumpingowych na import do Unii
Europejskiej stali zbrojeniowej z Bia³orusi (EU ETS)
- 19.06.2017r.

- Departamentu Energi i Odnawialnej
w Ministerstwie Energii w sprawie procesu
legislacyjnego w odniesieniu do zaproponowanego
przez Komisjê Europejsk¹ projektu Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
promowania stosowania energii ze Ÿróde³
odnawialnych (wersja przekszta³cona) COM(2016)
767 final - 23.06.2017r.

- Minister Jadwigi Emilewicz, Podsekretarza
Stanu w Ministerstwie Rozwoju - podziêkowania za
udzielone wsparcie polskiemu hutnictwu przy
promocji postêpu technicznego w zakresie stali
zbrojeniowej w wyniku spotkania w MR z GDDKiA
(20 kwietnia 2017 r.). GDDKiA zmiani³a podejœcie
do zamówieñ publicznych polegaj¹ce na zaleceniu,
aby szczegó³owe specyfikacje techniczne opraco-
wywane przez Oddzia³y na etapie przygotowywania
dokumentacji do przetargów realizowanych w
systemie Projektuj i Buduj, wskazywa³y wymóg
stosowania stali o wysokiej ci¹gliwoœci klasy
C do zbrojenia obiektów in¿ynierskich - 11.07.2017r.

- Sekretarza Stanu w Ministerstwie Œrodowiska
p.. Paw³a Sa³ka z uwagami do dokumentu podlegaj¹-
cego konsultacji Inception Impact Assessment -
Commission Delegated Regulation establishing the
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Innovation Fundnia Ministra Œrodowiska zmieniaj¹cego
rozporz¹dzenie dot. op³at za korzystanie ze œrodowiska -
18.07.2017r.

W dniu 19.06.2017r. w siedzibie Izby odby³o siê
posiedzenie Rady HIPH.

Cz³onkowie Rady zapoznali siê z sytuacj¹ na rynku stali,
koksu i materia³ów ogniotrwa³ych po 4 miesi¹cach 2017r.
oraz po krótce zosta³y im przedstawione tematy, które
zosta³y zawarte w prezentacji na Walne Zgromadzenie Izby.
Rada przyjê³a bez uwag porz¹dek obrad Walnego
Zgromadzenia oraz przyjê³a Uchwa³y dotycz¹ce
zatwierdzenia sprawozdañ Zarz¹du i Rady, sprawozdzania
finansowego za 2016r., przyjêcia planu dzia³alnoœci oraz
preliminarza wydatków na 2017 r. oraz zatwierdzi³a zasady
finansowania Izby w 2017r.

Radzie zosta³y tak¿e przedstawione informacje dot.
ochrony rynku UE i prowadzonych postêpowañ anty-
dumpingowych.

W dniach 8-9 czerwca 2017r. w Ustroniu mia³a miejsce
konferencja firm cz³onkowskich HIPH.

W trakcie spotkania dyskutowano na tematy dot.: sytuacji
na rynku stali, koksu i materia³ów ogniotrwa³ych, handlu
wyrobami stalowymi UE z krajami trzecimi, TTIP,
modernizacji instrumentów ochrony rynku UE oraz
aktualnych postêpowañ antydumpingowych i antysub-
sydyjnych w miêdzynarodowym handlu wyrobami
stalowymi i surowcami dla hutnictwa.

Zosta³a te¿ przedstawiona informacja o mo¿liwych
konsekwencjach nadania Chiñskiej Republice Ludowej
statusu kraju o gospodarce rynkowej (MES), o ma³ej
skutecznoœci obecnie stosowanych przez KE instrumentów
ochrony rynku oraz prawnych mo¿liwoœciach ograniczenia
rosn¹cego importu wyrobów stalowych z krajów trzecich
realizowanych po cenach dumpingowych.

W dniu 19 czerwca 2017r. odby³o siê XXXI Walne
Zgromadzenie Cz³onków HIPH. Zgromadzenie mia³o
charakter sprawozdawczy.

Podsumowano kolejny rok dzia³alnoœci Izby. Podjêto
stosowne uchwa³y zatawierdzaj¹ce: dzia³alnoœæ Zarz¹du
i Rady Izby, plan pracy na kolejny rok, preliminarz wydatków
i zasady finansowania w 2017r.

Cz³onkowie Izby wyrazili uznanie dla pracy organów
statutowych oraz potrzebê dalszej efektywnej dzia³alnoœci
dla dobra polskiego przemys³u i gospodarczego rozwoju
kraju.
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Wziêliœmy udzia³ w:

- Polityka klimatyczna: wiêcej elastycznoœci i uwagi dla
konkurencyjnoœci

Hutnictwo wci¹¿ na cenzurowanym w europejskiej
administracji - WNP (18.05.2017r.)

-

- Europejskim Kongresie Gospodarczym- Panel Hutniczy,
Katowice (12.05. 2017r.)

- Posiedzeniu Zespo³u ds. Przemys³ów Energoch³onnych,
Ministerstwo Rozwoju, Warszawa ( 15.05.2017r.)

- Konferencji „Surowce dla gospodarki Polski”, AGH Kraków
(23.05.2017r.)

- Konferencji „Materia³y ogniotrwa³e, wytwarzanie, metody
badañ, stosowanie”, na której wyg³osiliœmy referat pt.:
„Sytuacja i perspektywy rozwoju hutnictwa stalowego
w Polsce”, Wis³a (24.05.2017r.)

- Walnym Zgromadzeniu KIG, Warszawa (25.05.2017r.)

- Posiedzeniach Komitetu Steruj¹cego Programu
Sektorowego INNOSTAL, NCBiR, Warszawa (25.05.2017r. i
22.06.2017r.)

- Spotkaniu Komitetu Steruj¹cego koalicji zawi¹zanej we
wspó³pracy z EY oraz FOEEiG w sprawach dot. koalicji
energetycznej, IGMNiR Katowice (30.05.2017r.) i ZGH
Boles³aw, Bukowno (27.07.2017r.)

- Posiedzeniu Rady Odpowiedzialnoœci Biznesu, D¹browa
Górnicza (05.06.2017r.)

- CDD ESTA Meeting, Sztokholm, Szwecja (8-9.06.2017r.)

- Walnym Zgromadzeniu Ogólnym Zwi¹zku Pracodawców
Przemys³u Hutniczego, Katowice (13.06.2017r.)

- Konferencji Energy News Kongres w sesji dotycz¹cej
skutków polityki klimatycznej (28.06.2017r.)

- Spotkanie przedstawicieli koalicji w MR z przedstawi-
cielami urzêdów marsza³kowskich w sprawie stali jakoœciowej
w zamówieniach publicznych na inwestycje infrastrukturalne
(29.06.2017r.)

- Social Dialoque Committee Euroferu, Wiedeñ, Austria
(6-7.07.2017r.)

- telekonferencjach i licznych spotkaniach z EY w ramach
Komitetu Steruj¹cego i zawi¹zanych koalicji w tematyce
konkurencyjnoœci polskiego przemys³u metalurgicznego oraz
telekonferencjach zorganizowanych przez Forum Odbiorców
Energii Elektrycznej i Gazu oraz FORUM Co

- WNP

Konsekwentnie i skutecznie w obronie przemys³u stalowego
- Magazyn Hutniczy (27.04.2017r.)

- Polska powinna nurkowaæ po skarby - Puls Biznesu
(12.07.2017r.)

(16.05.2017r.)
-

, Warszawa
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