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NWZC HIPH

W dniu 20 listopada br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Członków Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (dalej NWZCz HIPH). 

Zostało ono zwołane przez Zarząd Izby na wniosek Celsa Huta Ostrowiec 

Sp.z o.o. o dokonanie zmiany w składzie Rady Izby (stosowne pismo jest w 

aktach Izby). Wniosek dotyczył odwołania pana Valentina Raventosa z 

funkcji członka Rady HIPH, w związku z powierzeniem mu przez 

korporację CELSA nowych obowiązków poza granicami Polski.

Prezes Rady Izby pan Stefan Dzienniak przedstawiał NWZCz HIPH, 

powody odwołania pana Valentina Raventosa ze składu Rady Izby i 

zaproponował powołanie w jej skład pana Jose Vilaseca,  który od 14 maja 

2012 roku pełni funkcję Dyrektora Generalnego w Grupie CELSA HUTA 

OSTROWIEC Sp. z o.o. NWZCz HIPH zdecydowało o powołaniu pana 

Jose Vilaseca w skład Rady Izby obecnej kadencji.

W sprawach innych w ramach porządku obrad:

•  Zarząd Izby przedstawił Walnemu Zgromadzeniu wyniki prac trzech 

Koalicji (HIPH + Huty + Kancelarie Doradcze) pracujące na rzecz trzech 

projektów.: wyłudzenia VATu w obrocie prętami zbrojeniowymi, 

zwolnienia sektora z akcyzy na gaz oraz nowelizowanych ustaw 

obejmujących prawo energetyczne, prawo gazowe i prawo dla OZE a także 

dot. aukcjoningu uprawnień emisyjnych po 2012 w EU ETS.

• Prorektor Politechniki Śląskiej pan prof. Leszek Dobrzański 

przedstawił NWZCz HIPH propozycję sieci powiązań i trwałej współpracy 

Uczelni z przemysłem w zakresie innowacji. 

•  Zarząd Izby  przekazał  stosowne gratulacje z okazji uhonorowania 

prof. L. Dobrzańskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

W dniu 12.11.2012 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu 

zorganizowanym przez EUROFER na wniosek Koalicji 

ds. VAT w DG TAXUD Komisji Europejskiej w 

Brukseli. Tematem spotkania było omówienie 

nieprawidłowości w wewnątrzunijnym obrocie 

handlowym stalą zbrojeniową. Zasygnalizowaliśmy  

skalę zjawiska i jego konsekwencje, podjęte działania 

oraz propozycje rozwiązań i oczekiwania producentów 

rebarsów w Polsce. Wyraziliśmy obawy, że proceder 

może rozszerzyć się również na inne wyroby stalowe. 

Zaprezentowano  aktualną sytuację na rynku polskim, 

mechanizm nieuczciwych działań i argumenty 

potwierdzające istnienie i skalę tego procederu. 

Opracowanie E&Y , zawierające argumenty i wyniki 

analiz, wręczone pracownikom Komisji , powstało z 

dużym udziałem HIPH. Do propozycji wprowadzenia 

dla rebarsów tzw. mechanizmu reverse charge 

Komisja odniosła się dość sceptycznie. Jeżeli rząd RP 

wystąpi z taką propozycją do KE sprawa zostanie 

r o z p a t r z o n a  p r z e z  K o m i s j ę  a l e  z d a n i e m  

przedstawicieli TAXUD proponowane rozwiązanie 

powinno mieć charakter szerszy niż jednostkowy, 

ograniczający się do jednego, wybranego asortymentu.

W dniu 20.11.2012 r. uczestniczyliśmy w V Kongresie 

programowo-organizacyjnym Forum OEEiG oraz 

Forum CO  w Warszawie. Uczestnicy Kongresu 2

wysłuchali i przyjęli sprawozdania z działalności 

zarządów w/w Forów w 2011 r. oraz sprawozdania z 

działań kancelarii Elżanowski, Cherka & Wspólnicy i 

Viewpoint Group. Dokonali wyboru Przewodniczących 

i Wiceprzewodniczących Forum OEEiG oraz Forum 

CO . Nie dokonano zmian w dotychczasowym składzie 2

władz. 

Dyskutowano na tematy związane z podatkiem 

akcyzowym na gaz i energię elektryczną dla sektorów 

energochłonnych oraz rekompensatami za emisje 

pośrednie. Przyjęto propozycje stanowisk Forum w 

sprawach dot. m.in. udziału odbiorców energii w
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zarządzaniu popytem, rozproszonych źródeł energii w 

kogeneracji, efektywności energetycznej, rekompensat za 

emisje pośrednie, redystrybucji środków uzyskanych ze 

sprzedaży uprawnień i rewizji  listy carbon leakage. 

W Warszawie, w dniu 22 listopada br. prezes Izby 

uczestniczył w Forum dyskusyjnym nt. obowiązujących i 

czekających na implementację regulacji dot. rynku, 

mechanizmów obrotu oraz gospodarowania uprawnieniami 

emisyjnymi w okresie lat 2013 - 2020.  

Najistotniejsze zmiany jaki nastąpią w trzecim okresie EU 

ETS to:

- zmiana zasad przydziału uprawnień: aukcja, imple-

mentacja benchmarków i derogacje,

- uregulowanie kwestii tzw. wczesnych aukcji - winny 

zostać przeprowadzone do końca 2012r.,

-  dostosowanie do przepisów UE zasad administrowania 

rejestrem uprawnień, 

-    określenie zasad zbywania uprawnień, 

-    wykorzystanie jednostek CER i ERU,

Na poziomie unijnym - nadal niestety brakuje 

konsekwencji w działaniu KE (występują opróżnienia w 

wydawaniu przewidzianych dyrektywą 2003/87/WE i 

2009/29/WE aktów prawnych). 

Na poziomie krajowym - ma miejsce opóźnienie w 

przyjęciu krajowych regulacji prawnych na trzeci okres 

rozliczeniowy. Niedogodnością jest też brak spójności 

terminologicznej pomiędzy prawem krajowym i unijnym. 

W ramach Forum zaprezentowano doświadczenia z handlu 

emisjami na Europejskiej Giełdzie Energii (EEX) i (ICE) oraz 

wiodących brokerów (VERTIS) i analityków produktów 

środowiskowych (TRPC). 

HIPH zdecydowała się być pomostem pomiędzy 

przemysłem a ośrodkami naukowo-badawczymi, na rzecz 

propagowania i rozwijania współpracy i "partnerstwa dla 

innowacji". Współpraca z sektorem będzie się koncentrować 

na takich wyzwaniach jak: zmiana klimatu, efektywność 

energetyczna, bezpieczeństwo oraz pokoleniowa wymiana 

kadr.  W wyniku tej współpracy oczekuje się zwiększenia 

adaptacyjności nowatorskich rozwiązań do praktyki 

gospodarczej oraz wymiany studentów. W tej sprawie odbyły 

się już pierwsze spotkania prezesa Izby na forum Politechniki 

Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytetu Ekonomicznego i 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Porozumienie o 

współpracy z Politechniką Śląską Izba podpisała 26.11. 2012r. 

W dniu 22 listopada br. w Warszawie, prezes  Izby 

rozmawiał z dziennikarzami TVN nt. wpływu procederu 

European Emission Trading Summit

Na uczelnianym forum 

W TVN o wyłudzeniach VATu 

 

wyłudzania VATu w wewnątrzunijnym obrocie stalą zbrojeniową, 

dla jej krajowych producentów. Audycję, prezentującą szerzej niż 

tylko z pozycji krajowych producentów proceder nieuczciwych 

praktyk w handlu stalą TVN wymitowała w dniu 29.11.2012 r.

W dniach 15- 16 listopada 2012 r. w Madrycie, wiceprezes Izby wziął 

udział w dorocznym posiedzeniu Komitetu CDD Europejskiej 

Asocjacji Rur Stalowych (ESTA),  na którym omówiono m.in.:  

- sytuację na rynku rur stalowych oraz półproduktów do ich 

wytwarzania,

- obowiązujące i prowadzone obecnie przez UE i kraje trzecie 

postępowania ochronne w zakresie rur oraz proponowane przez KE 

zmiany w obowiązujących instrumentach ochrony rynku UE; 

-  wymianę handlową UE z krajami trzecimi oraz rynek rur 

stalowych w UE i w wybranych krajach członkowskich Unii;

-  projekt budżetu ESTA na 2013 r.

W drugiej połowie 2012 r. w większości krajów UE nastąpiło 

załamanie w sektorach zużywających rury (m.in. w budownictwie i 

konstrukcjach stalowych, energetyce, przemyśle samochodowym, 

maszynowym, AGD), spadło wyraźnie zużycie rur w tych sektorach i 

utrzymuje się bardzo niski poziom zapasów na składach. Trudności z 

uzyskaniem kredytu przez wykonawców inwestycji są powodem 

ograniczania lub przesuwania terminów realizacji inwestycji, co 

wpływa negatywnie na wielkość składanych u producentów zamówień. 

Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski, na wniosek Kapituły 

Orderu Odrodzenia Polski nadał Panu Józefowi Siwcowi Krzyż 

Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

To szczególne wyróźnienie zostało przyznane prezesowi J.Siwcowi 

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki oraz za osiągnięcia w 

dziedzinie charytatywnej i społecznej.  Serdecznie gratulujemy!

W piątek 23 listopada br. odbyło się robocze spotkanie zarządu 

HIPH z zarządem Huty Łabędy Sp. z o.o.  Przedmiotem rozmów były 

tematy dot: sytuacji na rynku niektórych gotowych wyrobów 

stalowych oraz tematy z zakresu nowych regulacji środowiskowych
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www.hiph.org
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Hutnikom i naszym sympatykom 
życzymy, by Święta 

i Nowego Roku upłynęły 
w atmosferze spokoju, szczęścia
i nadziei na dobry 2013 rok 

Bożego Narodzenia 

Zarząd i Rada
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