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Walne Zgromadzenie Członków

nas informacje będą użyteczne dla Ministerstwa w
zwalczaniu tego procederu. Otrzymaliśmy
zapewnienie, iż została już założona Grupa Zadaniowa,
złożona z przedstawicieli wielu instytucji państwowych, mająca na celu walkę z unikaniem opodatkowania podatkiem od towarów i usług w obrocie stalą.
Pan Minister Parafianowicz zaproponował Izbie i jej
Członkom aktywne włączenie się w prace i działalność
wspomnianej Grupy Zadaniowej. Izba zgłosiła
gotowość udziału w pracach Grupy, oferując wiedzę
techniczną, posiadane przez siebie i Członków Izby
informacje oraz wszelkie możliwe wsparcia, pomocne
dla osiągnięcia wytyczonych celów. Negatywne
konsekwencje procederu wyłudzania VAT-u są
szczególnie dotkliwe dla krajowych producentów stali
zbrojeniowej, dlatego Izba traktuje ten problem jako
jedno z najważniejszych zadań w br.

Regionalna pomoc

W dniu 23 kwietnia br. w Katowicach odbyło się sprawozdawcze,
XXV Walne Zgromadzenie Członków HIPH .
Walne Zgromadzenie jednogłośnie zaakceptowało sprawozdanie z
działalności Rady i Zarządu HIPH w 2011 r. i udzieliło absolutorium
obydwu organom Izby. WZC uchwaliło ramowy plan pracy Izby na 2012 r.
Protokół z obrad WZC został rozesłany do wszystkich podmiotów
członkowskich Izby - jest też do wglądu w siedzibie HIPH.
W imieniu Zarządu i Rady Izby dziękujemy za wszelkie formy wsparcia i
przejawy życzliwości ze strony podmiotów członkowskich z jakimi
spotkaliśmy się w naszej działalności w 2011 r.

Nieuczciwe praktyki na rynku dystrybucji
stali zbrojeniowej
W ślad za pismem HIPH (0751/2012) skierowanym do Ministerstwa
Finansów, odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli HIPH, krajowych
producentów prętów zbrojeniowych i firmy konsultingowej z
Podsekretarzem Stanu w MF, Generalnym Inspektorem Kontroli
Skarbowej p. Andrzejem Parafianowiczem.
W imieniu całego środowiska przedstawiliśmy problematykę i zakres
zjawiska, jakim jest uchylanie się od opodatkowania podatkiem VAT przez
niektóre firmy uczestniczące w wewnątrzunijnym obrocie prętami
zbrojeniowymi, w tym - negatywne tego konsekwencje dla Skarbu Państwa
oraz polskiego przemysłu stalowego. Mamy nadzieję, że przekazane przez

W ślad za naszym wnioskiem dotyczących zmiany
unijnych zasad dot. regionalnej pomocy państwa w
perspektywie budżetowej 2014-2020, skierowanym
do Prezesa RM p. Donalda Tuska (pismo
HIPH/0144/12 z dnia 29.02.2012 r.) i wystąpieniem
Izby do EUROFER-u (pismo HIPH/0291/12 z dnia
10.02.2012 r.), otrzymaliśmy informacje, że DG
Competition KE prowadzi konsultacje odnośnie
możliwej rewizji dotychczas obowiązującego prawa.
Wypełniliśmy stosowny kwestionariusz w tej sprawie
i przesłaliśmy go 26.04.2012 r. do KE.
Wykazaliśmy w nim, że ustały już powody
"traktowania hutnictwa stalowego jako przemysłu
wrażliwego". Dostęp do funduszy unijnych na nowych
prawach z innymi gałęziami gospodarki, pozwoli
sektorowi na szybsze i skuteczne odchodzenie od
produkcji wyrobów masowych ( w której trudno sprostać
konkurencji azjatyckiej) na rzecz wyrobów specjalnych.

Opinie dla MG
dot. handlu z Mołdową i Gruzją
Zarząd HIPH dokonał analizy wielkości wymiany
handlowej stalą z Mołdową i Gruzją. W wyniku
dodatkowych konsultacji z krajowymi producentami
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przykazaliśmy do Ministerstwa Gospodarki stanowisko, że
zakres i poziom wymiany handlowej z w/w krajami nie rodzi
negatywnych konsekwencji dla krajowego hutnictwa.
Propozycja zmiany CN

W wyniku konsultacji z hutami Zarząd HIPH przygotował
informację dla MG w temacie modernizacji kodu CN 760120
obejmującego wlewki płaskie, kęsy okrągłe ze stopów
aluminium. Izba przekazała Ministerstwu opinię tożsamą z
opinią przemysłu metali nieżelaznych.

Nadzór uprzedni w imporcie stali
Zarząd Izby wystąpił do Ministerstwa Gospodarki
z wnioskiem o przedłużenie nadzoru uprzedniego w imporcie
stali na kolejne trzy lata.
Utrzymanie wspólnotowego systemu nadzoru uprzedniego
w imporcie pozwoli skutecznie monitorować (ilościowo
i cenowo) handel stalą z krajami trzecimi. Akcesja Rosji do
WTO stwarza duże prawdopodobieństwo zwiększenia importu
wyrobów stalowych z Rosji do Polski.

Prawo gazowe - konsultacje społeczne
W dniu 24 kwietnia 2012 r. wzięliśmy udział w konsultacjach
projektu ustawy Prawo gazowe. Podczas spotkania
w Ministerstwie Gospodarki omawiano zagadnienia dot. m.in.:
- dostarczania i sprzedaży gazu,
- umów kompleksowych,
- kompetencji Prezesa URE ,
- zmiany dostawcy,
- odbiorców wrażliwych,
- zasad i metodologii ustalania taryf.
HIPH w lutym br., przygotowała i przekazała opinię do w/w
projektu Ustawy. Zgłosiliśmy również uwagi do projektu
ustawy Prawo energetyczne i o odnawialnych źródłach energii
(OZE).
Duża ilość zgłoszonych uwag i potrzeba ich uwzględnienia w
przyszłej Ustawie jest powodem tego, że Ministerstwo
Gospodarki przygotuje i przedstawi kolejny, poprawiony
projekt ustawy Prawo gazowe.

Złom stalowy
Mimo, że złom co do swojej istoty, nie stanowi odpadu
niebezpiecznego, do końca 2012 r. pozostaje na „zielonej liście”
odpadów, (jako konsekwencja realizacji regulacji zapisanych w
Traktacie Akcesyjnym - Rozporządzenie Rady EWG Nr 259/93
oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
1013/2006 z 12 lipca 2007 r.), Polska stosuje do niego w
przypadku importu wymogi i obostrzenia takie, jak dla
odpadów niebezpiecznych.
Decyzja GIOŚ opublikowana w dniu 15.03.2012 r.
o niepodejmowaniu jakichkolwiek działań dla przedłużania
okresów przejściowych w handlu zagranicznym i traktowaniu

złomu stalowego (po spełnieniu odpowiednich kryteriów) jako surowca,
a nie jako odpadu (Rozporządzenie 333/2011), została przyjęta przez
sektor z zadowoleniem.
Izba przygotowała raport nt. gospodarki złomem stalowym w Polsce i
przesłała go do Ministerstwa Środowiska z prośbą o włączenie HIPH w
proces konsultacji społecznych nad wytycznymi praktycznego
stosowania wymogów rozporządzenia 333/2011.

ECON
W dniach 27-30 marca w Waszyngtonie odbyło się kolejne spotkanie
Komitetu Ekonomicznego (ECON) World Steel Association.
W pierwszym dniu posiedzenia Komitetu na poszczególnych sesjach
przedstawiono i dyskutowano o: średnioterminowych prognozach
rynku stali (Świat i Chiny), stalochłonności gospodarek w regionach,
prognozach realnego zużycia stali oraz możliwych scenariuszach
rozwoju rynku stali.
Zaprezentowano też uaktualnione projekty: Ukraina'2020/Rosja'2020.
W kolejnych dwóch dniach odbywały się prezentacje dot. produkcji i
zużycia stali w regionach (Asia & Pacific: China, ASEAN, NAFTA, UE-27,
CIS i MENA) oraz w poszczególnych krajach (HIPH zaprezentowała
sytuację w Polsce).Większość wypowiadających się wskazywała, że
sytuacja na rynku stali w 2012 r. wyraźnie się pogorszy. Prognozy na
2013 r. są bardziej optymistyczne.

Konferencja SPMO
W dniu 26 kwietnia br. odbyło się Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia Producentów Materiałów Ogniotrwałych. Podczas sesji
poprzedzającej obrady Walnego Zgromadzenia Prezes Zarządu HIPH
przedstawił referat "Aktualna sytuacja hutnictwa żelaza i stali w Polsce i
w Świecie".

Uroczystości w AMP
W dniu 14 kwietnia br. uczestniczyliśmy w obchodach 40-lecia
rozpoczęcia budowy Huty Katowice. Zarząd Izby przekazał stosowne
gratulacje na tą okoliczność.

Dzień Chorwacki w Tychach
W odpowiedzi na zaproszenie Konsula Honorowego Republiki
Chorwacji w Krakowie Pana Pawła Włodarczyka w dniu 17 kwietnia
uczestniczyliśmy w Dniu Chorwackim w Tychach. W ramach programu
odbyło się Forum gospodarcze "Chorwacja wczoraj, dziś i jutro".

Dzień Hutnika'2012
Miesiąc maj to miesiąc, w którym przypada nasze hutnicze święto.
Dlatego też w imieniu Zarządu i Rady naszym podmiotom
członkowskim z okazji Dnia Hutnika'2012 składamy podziękowanie i
uznanie za faktyczne dokonania na rzecz tworzenia zrównoważonego
przemysłu stalowego w Polsce.
Wszystkim, którzy złożyli na nasze ręce okolicznościowe życzenia dla
całego środowiska hutniczego - bardzo dziękujemy!
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