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· Nasze wyst¹pienia

· Posiedzenie Rady HIPH 

· Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju

· Nasz g³os w mediach

· Wziêliœmy udzia³ 

Zarz¹d HIPH wystosowa³ szereg pism w wielu wa¿nych 

i priorytetowych sprawach dotycz¹cych dzia³alnoœci firm 

cz³onkowskich Izby, m.in. do:

- Ministra Œrodowiska - uwagi sektora hutniczego w zakresie op³at za 

korzystanie ze œrodowiska dotycz¹cym poboru wody i odprowadzania wód i 

œcieków (projekt ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. Prawo Wodne) - 1.07.2016r.

- Pos³a na Sejm RP (Pana Macieja Ma³eckiego) z kopi¹ do Ministra 

Energii w sprawie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy 

– Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 653) - 

7.07.2016r. 

-  Wicepremiera Rz¹du RP, Ministra Rozwoju (Pana M.Morawieckiego) 

w kwestiach dotycz¹cych MES China - 12.07.2016r.

-  Wicepremiera Rz¹du RP, Ministra Rozwoju (Pana M.Morawieckiego)

 w temacie Funduszu Badawczego Wêgla i Stali RFCS - 13.07.2016r.

- PSE w sprawie przetargu na us³ugê redukcji zapotrzebowania na 

polecenie Operatora Systemu Przesy³owego - 15.07.2016r.

- Ministra Energii - spostrze¿enia i uwagi bran¿y hutniczej odnoœnie 

dokumentu pt.: Projekt rozwi¹zañ funkcjonalnych rynku mocy - 18.07.2016r.

- Departamentu Energii w ME memorandum w sprawie zwolnienia z 

obowi¹zku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiêbiorstwa, 

o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnoœci 

energetycznej- 29.07.2016r.

- Departamentu Wspó³pracy Miêdzynarodowej w MR w sprawie poboru 

ce³ na surowce do produkcji  materia³ów ogniotrwa³ych - 1.08.2016r.

-  Wicepremiera Rz¹du RP (Pana M.Morawieckiego), 

Ministra Rozwoju w sprawie projektu zarz¹dzenia 

Ministra Rozwoju dot. powo³ania Zespo³u do spraw 

Przemys³ów Energoch³onnych - 1.08.2016r.

- Ministerstwa Rozwoju, Departament Innowacji, 

Wydzia³ Polityki Niskoemisyjnej z uwagami do projektu 

Ustawy Prawo wodne (w wersji po Komitecie Sta³ym 

Rady Ministrów) - 25.08.2016r.

- Ministra Energii (p.Krzysztofa Tchórzewskiego) nt. 

sytuacji bran¿y hutniczej w kontekœcie ryzyka 

wprowadzenia ograniczeñ poboru energii. Wyraziliœmy 

gotowoœæ do wspó³pracy w dzia³aniach, które maj¹ s³u¿yæ 

wypracowaniu rozwi¹zañ maj¹cych na celu zapewnienie 

bezpieczeñstwa polskiego systemu elektroenerge-

tycznego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu 

bezpieczeñstwa funkcjonowania na polskim rynku 

wysoko energoch³onnych przedsiêbiorców, których 

dzia³anie wymaga ponadto utrzymywania ci¹g³oœci 

procesu produkcyjnego - 31.08.2016r.

- Przewodnicz¹cego Forum Odbiorców Energii 

Elektrycznej i Gazu w sprawie pozycji agregatorów w 

projektowanych rozwi¹zaniach funkcjonalnych rynku 

mocy. Wyraziliœmy swoje zaniepokojenie i sprzeciw, 

zwi¹zany ze zg³aszanym przez FOEEiG postulatem 

zniesienia ograniczenia wolumenu mocy, który mo¿e byæ 

agregowany na cele œwiadczenia us³ugi DSR. Zdaniem 

Izby  usuniêcie ograniczeñ dla agregacji dla celów 

œwiadczenia us³ugi DSR w ramach projektowanego rynku 

mocy jest dzia³aniem niepo¿¹danym i nie przyczyni siê do 

zapewnienia bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej 

w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, a tak¿e do 

budowania miêdzynarodowej konkurencyjnoœci 

polskiego przemys³u metalurgicznego - 1 i 14.09.2016r.

- Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie 

Energii (p.T.D¹browskiego) w sprawie interpretacji 

przepisów przewiduj¹cych zwolnienie z obowi¹zku 

przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiê-

biorstwa dla posiadaczy systemu zarz¹dzania energi¹ - 

9.09.2016r.

- Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

(p.Tomasza ¯uchowski) i Budownictwa pismo dot. 

aktualizacji standardów jakoœciowych stali zbrojeniowej 

w konstrukcjach budowlanych w kontekœcie dokonanego 

postêpu technologicznego, przewagi technologicznej 

polskich hut przy jednoczesnych zagro¿eniach dla 
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konkurencyjnoœci polskiego przemys³u stalowego - 

13.09.2016r.

- Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju 

(p.R.Domagalskiego-£abêdzkiego) z deklaracj¹ pe³nej 

gotowoœci ca³ej Hutniczej Izby Przemys³owo-Handlowej do 

dalszego sta³ego i bie¿¹cego wspierania dzia³añ polskiego 

rz¹du nakierowanych na zabezpieczenie konkurencyjnoœci 

polskiego sektora metalurgicznego - 14.09.2016r.

- Ministra Finansów (p.M.Morawieckiego) w sprawie 

opublikowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku 

od towarów i us³ug oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 

wrzeœnia 2016 r.  Wyraziliœmy w nim swoje wsparcie dla 

wszelkich dzia³añ Rz¹du RP ukierunkowanych na ograniczanie 

szarej strefy w obrocie gospodarczym w Polsce, w tym pe³ne 

poparcie dla walki z wy³udzeniami podatku VAT w obrocie 

towarami i us³ugami - 3.10.2016r.

- Przewodnicz¹cego Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i 

Gazu (p.H.Kalisia) w sprawie wspó³pracy w kontekœcie 

spodziewanych prac Zespo³u do spraw Przemys³ów Energo-

ch³onnych - 14.10.2016r.

-  Premiera Rz¹du RP (p.B.Szyd³o), Wicepremiera Rz¹du RP 

(p.M.Morawieckiego), Ministra Energii (K.Tchórzewski)  i 

Ministra Œrodowiska (J.Szyszko) listu podpisanego przez 

dyrektorów generalnych europejskich spó³ek bran¿y stalowej 

w przededniu posiedzenia Rady Europejskiej (20-21 

paŸdziernika 2016 r.),  na której bêd¹ podejmowane decyzje 

mog¹ce pomóc europejskiej bran¿y stalowej utrzymaæ swoj¹ 

innowacyjnoœæ, zrównowa¿on¹ produkcjê i konkurencyjnoœæ 

na rynku globalnym - 18.10.2016r.

- Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju 

(p.J.Emilewicz) w sprawie propozycji zagadnieñ, które jako 

pierwsze powinny byæ przedmiotem prac Zespo³u 

do spraw Przemys³ów Energoch³onnych - 18.10.2016r.

W dniu 27 wrzeœnia br. w siedzibie Zarz¹du HIPH w 

Katowicach odby³o siê posiedzenie Rady HIPH. Przed 

rozpoczêciem posiedzenia swoj¹ prezentacjê przedstawi³ nowy 

cz³onek Izby Air Liquide Sp. z o.o.

Na posiedzeniu Cz³onkom Rady zosta³a przedstawiona 

informacja o sytuacji na rynku stali, koksu i materia³ów 

ogniotrwa³ych po 6 miesi¹cach 2016 r. Dokonano podsumo-

wania stanu realizacji prac w ramach koalicji utworzonych z 

udzia³em HIPH oraz kancelarii prawnych w sprawach: 

wszczêcia postêpowania AD dot. importu stali z Bia³orusi, 

“Plan dla metalurgii” oraz dyskutowano nt. instrumentów 

ochrony rynku, MES China, TTIP, ustawy o efektywnoœci 

energetycznej, rozmów z PSE nt. DSR-ów, op³aty przejœciowej. 

Poniewa¿ by³o to pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady 

Izby z poœród swojego grona dokonano wyboru Prezesa Rady 

Izby, którym zosta³ ponownie p.Miros³aw Motyka.

Posiedzenie Rady HIPH  

Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju

Nasz g³os w mediach

Wziêliœmy udzia³ w:

W dniu 10 paŸdziernika 2016 roku w Ministerstwie Rozwoju dosz³o do 

spotkania przedstawicieli bran¿y hutniczej z Pani¹ Minister Jadwig¹ 

Emilewicz z MR i Panem Ministrem Wojciechem Kowalczykiem z ME w 

sprawie tematów zawartych w Uchwale nr 8 strony pracowników i 

strony pracodawców Rady Dialogu Spo³ecznego z dnia 7 kwietnia 2016r.  

w odniesieniu do struktury kosztów energii elektrycznej w sektorze 

hutnictwa ¿elaza i stali.

-   Skuteczne inicjatywy antydumpingowe - WNP (2.07.2016)

-  Przyznanie Chinom statusu gospodarki rynkowej uderzy³oby m.in. 

w polskie hutnictwo -  PAP  (25.07.2016)

-  UE. C³a antydumpingowe na niektóre produkty stalowe z Chin i 

Rosji - PAP (4.08.2016r.)

- Rynek stali i bariery ograniczaj¹ce konkurencyjnoœæ hutnictwa w 

Polsce  -  Stal, Metale i Nowe Technologie (nr 7/8 2016)

-  Hutnicy walcz¹ o jakoœæ stali -  Puls Biznesu (24.08.2016r.)

- Jak obroniæ europejsk¹ stal przed chiñsk¹ konkurencj¹ - Magazyn 

Hutniczy (30.08.2016r.)

- Œwiatowe forum stali do spraw nadzdolnoœci wytwórczych - Magazyn 

Hutniczy (27.09.2016r.)

 

-  spotkaniu z Komisarz UE p.E.Bieñkowsk¹ w sprawie MES China, 

Bruksela (6.07.2016r.)

-  posiedzeniu Zespo³u problemowego WRDS ds. Kontraktu dla Œl¹ska, 

Urz¹d Marsza³kowski Województwa Œl¹skiego, Katowice (7.07.2016r. ,  

4.08.2016r. i 2.09.2016r.)

-  Forum Dyrektorów Handlowych, Ustroñ (22-23.09.2016r.)

- uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 100-lecia uzyskania przez 

D¹browê Górnicz¹ praw miejskich (28.09.2016r.)

-  spotkaniu z Zastêpc¹ Dyrektora Departamentu Innowacji 

Ministerstwa Rozwoju w sprawie standardów jakoœciowych, 

Ministerstwo Rozwoju, Warszawa (29.09.2016r.)

- posiedzeniu Zespo³u Trójstronnego ds. Hutnictwa ¯elaza i Stali oraz 

Koksownictwa w sprawie oceny realizacji Uchwa³y nr 8 RDS z dnia 

7.04.2016r., Warszawa (5.10.2016 r.)

- spotkaniu  z przedstawicielami MR i ME w sprawie tematów 

zawartych w Uchwale nr 8 RDS, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 

(10.10.2016r.)

-  posiedzeniu Economic Committee, Eurofer, Bruksela (13.10.2016r.)

- posiedzeniu Europejskiego Parlamentu Przedsiêbiorstw, Parlament 

Europejski, Bruksela (13.10.2016)

- posiedzeniu Akademicko-Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa, 

Zakopane (14.10.2016r.)

- spotkaniu z Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu w sprawie 

powo³ania miêdzyresortowego Zespo³u do Spraw Przemys³ów Energo-

ch³onnych, Warszawa (17.10.2016r.)

-  CDD ESTA Meeting, Madryt (20-21.10.2016)

- 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. 

www.hiph.org

tel. +48 32 788 77 77, fax +48 32 788 77 78
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