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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:
- Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. przekazanie
postulatów przygotowanych w oparciu o doświadczenia
zrzeszonych w Izbie wykonawców usługi DSR w programie
gwarantowany – 28.11.2017r.
- Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
utrudnień w kolejowych przewozach towarowych wyrobów
hutniczych – 7.12.2017r.
- Ministerstwa Rozwoju w sprawie Planu działań na rzecz
rozwiązania problemu fałszerstw certyfikatów odbioru
wystawianych dla wyrobów stalowych poprzez utworzenie dla
przemysłu hutniczego zdecentralizowanej bazy danych) –
18.12.2017r.
- Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
energią elektryczną (wsparcie uwag zgłoszonych przez
Ministerstwo Rozwoju) – 18.12.2017r.
- Ministra Energii w sprawie kluczowego znaczenia kosztu
nośników
energii
dla
zabezpieczenia
i
poprawy
konkurencyjności hutnictwa. Zgłosiliśmy gotowość wsparcia
przez HIPH w procesie notyfikacji ulg od opłaty mocowej
wynikającej z ustawy o rynku mocy – 20.12.2017r.

- Forum OEEiG i Forum CO2 pisma informującego,
że od dnia
1 stycznia 2018r. rezygnujemy z
członkostwa w FORUMCO2 i w Forum Odbiorców
Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) – 22.12.2017r.
- ABW w sprawie przekazania kopii dokumentów,
które w latach 2012-2013 były adresowane do
Ministerstwa Finansów oraz podległych mu organów
państwowych w sprawie oszustw w podatku od
towarów i usług (VAT). - 29.12.2017r.
- Departamentu Energetyki w ME w sprawie prac nad
notyfikacją ulgi od opłaty mocowej – 23.01.2018r.
- Minister Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie
udzielenia wsparcia do włączenia w ramy FP9
(Framework Programme 9, program UE w zakresie
badań i innowacji) wspólnej inicjatywy na rzecz
niskoemisyjnego, konkurencyjnego unijnego łańcucha
wartości w hutnictwie stali – 23.01.2018r.
- Ministerstwa Energii z prośbą o spotkanie celem
dyskusji o wpływie rynku mocy na hutnictwo i
pozostały przemysł energochłonny w sytuacji
rozdzielenia postępowań notyfikacyjnych rynku mocy
i ulgi w opłacie mocowej – 1.02.2018r.
- Europosłów przesłaliśmy stanowisko Euroferu
odnośnie propozycji dotyczących Bezpośrednich
Inwestycji Zagranicznych (BIZ) obecnie omawianych
na poziomie UE z prośbą o poparcie zawartych w nim
propozycji – 8.02.2018r.
- Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. przekazanie
za
pośrednictwem
formularza
zgłoszeniowego uwag do projektu Regulaminu rynku
mocy – 9.02.2018r.
- Ministerstwa Energii poruszając istotną kwestię
związaną z potencjalnym udziałem odbiorców w
mechanizmie rynku mocy – 15.02.2018r.
- Ministerstwa Środowiska z kopią do Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa
Finansów i Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wprowadzenia
rekompensat
dla
odbiorców
przemysłowych na pokrycie pośrednich kosztów
emisji – 20.02.2018r.

Posiedzenie Rady HIPH
W dniu 11.12.2017r. w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie
Rady HIPH. Członkowie Rady zapoznali się z sytuacją na
rynku stali, koksu i materiałów ogniotrwałych po 11
miesiącach 2017r. oraz tematami dot. spraw modyfikacji
instrumentów ochrony rynku (MTDI), toczących się
postępowań ochronnych i obowiązujących ceł AD/AS. Rada
zapoznała się także z planem działań podejmowanych przez
Zarząd Izby w ramach utworzonych koalicji: Zespołu ds.
przemysłów energochłonnych oraz zagadnień objętych
współpracą z EY.

Grudniowa konferencja HIPH
W dniach 14-15 grudnia 2017r. w Ustroniu miała miejsce
konferencja firm członkowskich HIPH. W trakcie spotkania
dyskutowano na tematy dot.: sytuacji na rynku stali, koksu i
materiałów ogniotrwałych, handlu wyrobami stalowymi UE z
krajami trzecimi, modernizacji instrumentów ochrony rynku UE
oraz aktualnych postępowań antydumpingowych i antysubsydyjnych w międzynarodowym handlu wyrobami stalowymi i
surowcami dla hutnictwa. Zostały też przedstawione informacje
o stanie bieżącym prac dot. EU ETS, o Zespole ds. Sektorów
Energochłonnych oraz II konkursie programu sektorowego
INNOSTAL.

Webcast w sprawie DSR
W dniu 1.03.2018r. HIPH wspólnie z EY oraz Ogólnopolskim
Stowarzyszeniem
Dystrybutorów
Niezależnych
Energii
Elektrycznej (OSDnEE) zorganizowała warsztaty online
(webcast) pt.: "Zamknięte systemy dystrybucyjne jako
remedium na ryzyko kar do 15% rocznego przychodu firmy".
Omówione zostały m.in. takie tematy jak: ustalenia Rady
Dialogu Społecznego - postulaty i sposób ich realizacji,
dolegliwe obowiązki, nadmierne ryzyko prawne OSD i
możliwości ich ograniczenia, wprowadzenie do tematyki
zamkniętych systemów dystrybucyjnych (ZSD) - uregulowania
unijne i podsumowanie wyników analizy rozwiązań z innych
państw UE, założenia proponowanego rozwiązania, omówienie
brzmienia przepisów prawnych i dalszy sposób procedowania i
przedstawienia finalnej koncepcji prawodawcy.

Konferencja HIPH
W dniach 1-2 marca 2018r. w Ustroniu odbyła się konferencja
firm członkowskich HIPH. W trakcie spotkania omówiono m.in.
takie tematy jak: sytuacja na rynku stali, koksu i materiałów
ogniotrwałych w 2017r., handel wyrobami stalowymi UE z
krajami trzecimi w 2017r., aktualny stan postępowań
ochronnych i środków ochronnych
w międzynarodowym
handlu wyrobami stalowymi i surowcami dla hutnictwa, zmiany

przepisów w zakresie środków ochrony rynku UE.
Zostały też przedstawione informacje nt. zwiększonej
aktywności
organów
państwowych
w
zakresie
postępowań dot. oszustw podatkowych(VAT) w latach
2008-2013. Omówiono również bieżące tematy, ważne
dla producentów stali w Polsce i w UE.

Nasz głos w mediach:
- Polskie blachy podbijają Europę, Puls Biznesu
(8 stycznia 2018r.)
- Przyszłość hutnictwa widzę optymistycznie, Magazyn
Hutniczy (9 stycznia 2018r.)
- Spodziewamy się trzyprocentowego wzrostu rynku stali
w Polsce, WNP (17 stycznia 2018r.)
- Rynek mocy dobije przemysł energochłonny. Ta
perspektywa przeraża, WNP (22.02.2018r.)
- Bez ulg w opłacie mocowej przemysł energochłonny
nie przetrwa, PAP (22.02.2018r.)
- Czy warto być recyklerem w Polsce, Energia i Recykling
(marzec 2018r.)

Wzięliśmy udział w:
- spotkaniu w Departamencie Energii w Ministerstwie
Energii dot. rynku mocy (30.11.2017r.)
- posiedzeniu Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa i Krajowego
Sekretariatu Metalowców NSZZ Solidarność, w czasie
którego została wygłoszona prezentacja nt. sytuacji
hutnictwa stali na świecie w UE i w Polsce, Ostrowiec
Świętokrzyski (6.12.2017r.)
- konferencji „Program dla Śląska jako odpowiedź na
wyzwania rozwojowe regionu”, Śląski Urząd Wojewódzki,
Katowice (21.12.2017r.)
- seminarium zorganizowanym dla branży hutniczoodlewniczej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w
kontekście nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki,
Katowice (16.01.2018r.)
- spotkaniu z Europosłem A.Gierkiem w sprawie dyrektywy
KE „Efektywność Energetyczna – w procesie zmian”,
Katowice (9.02.2018r.)
- telekonferencjach i licznych spotkaniach z EY w ramach
Komitetu Sterującego Stali i koalicji z Forum Odbiorców
Energii Elektrycznej i Gazu oraz FORUM CO2

