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Wzięliśmy udział

Zarząd HIPH wystosował szereg pism w wielu
ważnych i priorytetowych sprawach dotyczących
działalności firm członkowskich Izby, m.in. do:
- Dyrektora Departamentu Innowacji w MPiT przesłanie
pisma w sprawie Europejskiego partnerstwa na rzecz stali
niskowęglowej - 22.05.2019r.
- Ministra Środowiska z kopią do Prezesa Rady Ministrów,
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Ministra Energii
przekazanie uwag w sprawie projektu ustawy o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw - 22.05.2019r.
- Szefów państw i rządów UE oraz instytucje UE podpisaliśmy
List otwarty prezesów europejskiego przemysłu stalowego
zrzeszonych w EUROFER w sprawie podjęcia pilnych działań
przeciwdziałającym pojawiąjącemu się kryzysowi w przemyśle
stalowym będącego następstwem zakłóceń na rynku stali w
wyniku nałożenia przez USA ceł importowych w 2018 roku 3.06.2019r.
- Ministra Energii, Minister Przedsiębiorczości i Technologii,
Ministra Środowiska i Komisarz ds. rynku wewnętrznego,
przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (GROW) wysłanie pisma w sprawie
wytycznych pomocy państwa dot. systemu handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2021 r.
- 3.06.2019r.
- Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie
Przedsiębiorczości i Technologii przekazanie pisma w sprawie

poparcia prac nad opracowaniem operacyjnego planu
generalnego (Master Plan) na rzecz przejścia energochłonnych
gałęzi przemysłu na gospodarkę neutralną dla klimatu i o
obiegu zamkniętym w trakcie zbliżających się obrad Grupy
Wysokiego Szczebla Przemysłu Energochłonnego - 4.06.2019r.
- Polskich Posłów do Parlamentu Europejskiego wysłanie
gratulacji z okazji wyboru do Parlamentu Europejskiego 6.06.2019r.
- Ministra Środowiska z kopią do: Prezesa Rady Ministrów
p.M.Morawickiego, Minister Przedsiębiorczości i Technologii
p.J.Emilewicz, Ministra Energii p.K.Tchórzewskiego wysłanie
pisma z uwagami do projektu ustawy o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw - 6.06.2019r.
- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji p.Elżbiety
Witek z kopią do Prezes Rady Ministrów przekazanie
stanowiska przemysłu stalowego do projektu rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają
spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca
przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania
odpadów - 17.06.2019r.
Komisarz
ds.
rynku
wewnętrznego,
przemysłu,
przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw
(DG GROW) p. E.Bieńkowskiej wysłanie pisma z prośbą o
spotkanie z przedstawicielami krajowej branży hutniczej w
kontekście wprowadzenia ulgi od opłaty mocowej
- 25.06.2019r.
- Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
p.M.Gróbarczyka z kopią do Minister Przedsiębiorczości i
Technologii i Ministra Infrastruktury wysłanie pisma w
sprawie potrzeba aktualizacji standardów jakościowych stali
zbrojeniowej w kontekście dokonanego postępu technicznego
poprzez nowelizację rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2007 r. poz. 86 nr 579), co jednocześnie
przyczyniać się będzie do szerszego zastosowania stali o
wysokiej jakości pochodzącej z Polski - 27.06.2019r.
- Prezesa Rady Ministrów p. M.Morawickiego z kopią do
Ministra Środowiska i Minister Przedsiębiorczości i
Technologii wysłanie pisma w imieniu HIPH i IGMNiR w
sprawie pilnej potrzeby ochrony konkurencyjności polskiego
przemysłu w świetle nieracjonalnych działań legislacyjnych
realizowanych przez Ministerstwo Środowiska prosząc o pilne
podjęcie poprawki w zakresie rządowego projektu ustawy o
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw, w celu dokonania zmiany
przepisów o odpadach, której to materii dotyczy w
szczególności przedmiotowy projekt rządowy - 1.07.2019r.

-

Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa i Przewodniczący Komisji Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej w Sejmie RP wysłanie pisma
zgłaszającego przedstawiciela HIPH na posiedzenie wspólne Komisji
Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu 2.07.2019 r.,
mającego za przedmiot tematykę „Rozpatrzenia sprawozdania
Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw - 1.07.2019r.
- Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa w Sejmie RP wspólne wysłanie przez HIPH i
IGMNiR propozycji poprawki do rządowego projektu ustawy o
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw, w tym ustawy o odpadach - 2.07.2019r.

Posiedzenia Rady HIPH
Na posiedzeniu w dniu 6.06.2018 r. Rada przyjęła bez uwag porządek
obrad Walnego Zgromadzenia oraz przyjęła Uchwały dot.
zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady, sprawozdania
finansowego za 2018r., przyjęcia planu działalności oraz preliminarza
wydatków na 2019 r. oraz zatwierdziła zasady finansowania Izby w
2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków HIPH
6 czerwca 2019r. w siedzibie HIPH odbyło się XXXIII Walne
Zgromadzenie Członków Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Walne Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.
W głosowaniu tajnym Pan Stefan Dzienniak jednogłośnie został
wybrany prezesem na kolejną kadencję Zarządu Izby. Została
powołana również 9 osobowa Rada Izby. Uczestnicy Walnego
Zgromadzenia byli zgodni, że dzięki swojej działalności HIPH
zarówno na forum regionalnym jaki i krajowym jest
niekwestionowanym reprezentantem środowiska hutniczego.

Konferencja HIPH
W dniach 6-7 czerwca 2019r. w Ustroniu miała miejsce konferencja
firm członkowskich HIPH. Na początku spotkania przedstawiciel
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przedstawił aktualny
stan postępowań ochronnych i obowiązujących środków ochronnych
w międzynarodowym handlu wyrobami stalowymi oraz omówił
przyczyny wprowadzania i sposoby monitorowania środków ochrony
rynku stalowego UE. Następnie dyskutowano na tematy dot.: sytuacji
na rynku stali, koksu i materiałów ogniotrwałych, handlu wyrobami
stalowymi UE z krajami trzecimi. Przedstawiony został aktualny stan
postępowań ochronnych i obowiązujących środków ochronnych w
międzynarodowym handlu wyrobami stalowymi i surowcami dla
hutnictwa. Omówiono również bieżące tematy, ważne dla
producentów stali w Polsce i w UE.

- obchodach Dnia Hutnika w roku Jubileuszu 100-lecia Akademii
Górniczo-Hutniczej im. S.Staszica w Krakowie, AGH Kraków
(10.05.2019r.)
- Europejskim Kongresie Gospodarczym, jako jeden z prelegentów
w panelach: Koszty energii – teraz efektywność oraz Hutnictwo,
Katowice (14.05.2019r.)
- Jubileuszu 20-lecia PUDS, Katowice (15.05.2019r.)
- obchodach Dnia Hutnika w CMC Poland w Zawierciu i Celsa Huta
Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim gdzie przedstawiliśmy
prezentację nt. aktualnej sytuacji w przemyśle hutniczym
(17.05.2019r.)
- nadzwyczajne posiedzenie WRDS województwa małopolskiego,
Małopolski Urząd Wojewódzki, Kraków (21.05.2019r.)
- udział i wygłoszenie referatu pt.: Sytuacja przemysłu stalowego na
Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Materiały ogniotrwałe:
wytwarzanie, metody badań, stosowanie.", Wisła Jawornik –
(22.05.2019r.)
- Walnym Zebraniu Delegatów Sekcji Krajowej Hutnictwa NSZZ
Solidarność i wygłoszenie referatu nt. Sytuacja w przemyśle
stalowym, Bukowina Tatrzańska (27.05.2019r.)
- Sejmowej Komisji Śledczej – przesłuchanie w sprawie toczącego
się postępowania zmierzającego do zbadania prawidłowości i
legalności działań oraz występowania zaniedbań organów i
instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu
Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego
w okresie XII’2007 – XI’2015 – (5.06.2019r.)
- Radzie Odpowiedzialności Biznesu, AMP Dąbrowa Górnicza
(10.06.2019r.)
- seminarium Perspektywy dla Chłodu Sieciowego, Chorzów
(12.06.2019r.)
- spotkaniu z Europosłem Markiem Baltem oraz przedstawicielami
firm członkowskich Izby (ISD, AMP, CMC), (14.06.2019r.)
- Walnym Zgromadzeniu ZPPH, Katowice (18.06.2019r.)
- spotkaniu Zespołu ds. Przemysłów Energochłonnych, MPiT
Warszawa (28.06.2019r.)
- spotkaniu przedstawicieli HIPH w MF w tematyce dot.
przeciwdziałaniu nieuczciwemu przywozowi wyrobów stalowych (4.07.2019r.)
- panelu specjalistycznym nt. przemysłu stoczniowego jako szansy
dla Śląska, w ramach konwencji PIS, Katowice (7.07.2019r.)
- spotkaniu z Panem Tomaszem Husakiem, Szefem Gabinetu Pani
Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej w tematyce ochrony rynku, kwestii
ulgi w rynku mocy, carbon border adjustment. Komisja Europejska,
Bruksela (9.07.2019r.)

Wzięliśmy udział w:

- udział przedstawiciela HIPH w spotkaniu roboczym Senackiej Komisji
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności dotyczącym rządowego
projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw (9.07.2019r.)

- konferencji z okazji 25-lecia Związku Pracodawców Przemysłu
Hutniczego, na której został wygłoszony referat, Ustroń
(09.05.2019r.)

- telekonferencjach i licznych spotkaniach z EY w ramach Komitetu
Sterującego Stali

- spotkaniu w MPiT w sprawie Safequards (przywóz wyr. stalowych
z krajów nierozwiniętych, z Turcji i z Rosji), MPiT, Warszawa
(10.05.2019r.)

- telekonferencjach Komitetu Sterującego, Komitetu Roboczego oraz
Doradców w ramach współpracy z Forum Odbiorców Energii
Elektrycznej i Gazu – w tematach systemu rekompensat, kogeneracji i
rynku mocy

