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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:
- Ministerstwa Środowiska, p.M.Kurtyki, Sekretarza Stanu w MŚ,
Komisarz rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP,
p.E.Bieńkowskiej, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE odnośnie zasad
dot. bezpłatnych przydziałów uprawnień do emisji po 2020r., które
stanowią istotny element całości przepisów dot. przeciwdziałaniu ucieczce
emisji i zachowanie konkurencyjności sektora stalowego – 12.07.2018r.
- URE z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dot. programu
pomocy publicznej określonego w Ustawie z dnia 29.06.2007r. o zasadach
pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z
przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży
mocy i energii elektrycznej (Ustawa KDT) – 07.08.2018r., do Zarządcy
Rozliczeń S.A. – 10.08.2018r., do PSE S.A. – 23.08.2018r.
- Ministra Środowiska w sprawie projektu rozporządzenia dot. stawek
zabezpieczenia roszczeń – 16.08.2018r.
- Ministerstwa Energii, p.G.Tobiszewskiego, Sekretarza Stanu w ME uwag
do proj. Ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych
innych ustaw – 17.08.2018r.
- Ministra Środowiska HIPH wspólnie z IGMNiR oraz IPHGZ
apelowaliśmy w sprawie zmiany ustawy o odpadach – 29.08.2018r.
- Ministra Finansów z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
dot. wskazania przypadków obejścia środków antydumpingowych
nałożonych przez KE na importowane wyroby stalowe (wyroby ze stali
odpornej na korozję) – 04.09.2018r.
- Premiera Rządu RP p.Mateusza Morawickiego w sprawie projektu Baltic
Pipe – 10.09.2018r.

- Minister Przedsiębiorczości i Technologii, p.J.Emilewicz, pisma
Euroferu skierowanego do Szefa Komisji Europejskiej JeanClaude Junckera
dotyczącego zasad alokacji darmowych
uprawnień z prośbą o wsparcie działań przemysłu stalowego.) –
13.09.2018r.
- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Dyrektor
Departamentu Ochrony Ludności i Zarzadzania Kryzysowego w
związku z rozpoczęciem prac nad rozp. MSWiA w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych budynków budowalnych i
terenów, z prośbą o włączenie sektora stalowego w prace przy
proj. rozp. – 20.09.2018r.
- Ministerstwa Środowiska uwag sektora stalowego do projektu
Rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca
magazynowania lub składowania odpadów - 20.09.2018r.
- Ministerstwa Środowiska HIPH wspólnie z IPHGZ i IGMNiR w
sprawie nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie
ustawy o odpadach oraz innych ustaw – 21.09., 26.09.,
28.09.2018r.
- Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictw
Wyższego, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Ministra
Inwestycji i Rozowoju, Ministra Środowiska w sprawie wspólnej
inicjatywy
dot.
stali
niskoemisyjnej
zmierzającej
do
przekształcenia UE w gospodarkę niskoemisyjną, niskowęglową, o
obiegu zamkniętym i przy tym konkurencyjną. Prosiliśmy o
wsparcie działań KE w zakresie ustanowienia partnerstwa
europejskiego na rzecz stali niskoemisyjnej w ramach programu
Horyzont Europa – 2.10.2018r.
- Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa
Energii i Ministerstwa Środowiska przekazanie przekrojowego
opracowania dotyczącego wkładu europejskiego przemysłu
energochłonnego w strategię UE na rzecz długoterminowej
redukcji emisji gazów cieplarnianych, w związku z zaplanowanym
na 9 października br. spotkaniem Grupy Wysokiego Szczebla do
spraw Przemysłu Energochłonnego – 5.10.2018r.

Posiedzenie Rady HIPH
W dniu 24.09.2018r. w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie
Rady HIPH. Na posiedzeniu Członkowie Rady zapoznali się
z bieżącą sytuacją na rynku stali, koksu i materiałów
ogniotrwałych oraz tematami dot. instrumentów ochrony
rynku (TDI), toczących się postępowań ochronnych i
obowiązujących ceł AD/AS. Dyskutowano również o toczącej
się „wojnie handlowej” po decyzji USA o nałożeniu 25% cła
na import stali i wprowadzeniu przez UE tymczasowych
kontyngentów (na 200 dni) na import wyrobów stalowych.
Rada zapoznała się także z planem działań podejmowanych
przez Zarząd Izby w ramach utworzonych koalicji: Zespołu
ds. przemysłów energochłonnych, zagadnień objętych
współpracą z EY oraz FOEEiG i Forum CO2.

Spotkanie informacyjne HIPH
W dniu 9 lipca 2018r. w siedzibie HIPH, Zarząd Izby zorganizował
wspólnie z Wydziałem Postępowań i Środków Ochronnych UE w
Departamencie Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie
Przedsiębiorczości i Technologii spotkanie informacyjne na temat
wdrożenia środków ochrony polskiego rynku stalowego w następstwie
wprowadzenia ceł na produkty stalowe przez Stany Zjednoczone
(Section 232).

Konferencja HIPH
W dniach 13-14 września 2018r. 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. 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.

Nowy Przemysł Expo
W dniach 27-28 września 2018 r. w Katowicach miało miejsce
wydarzenie Nowy Przemysł Expo. W pierwszym dniu Prezes Zarządu
Izby wziął czynny udział w dyskusjach panelowych: Rynek energii w
Polsce oraz Polityka klimatyczna – co przyniesie COP24 w Katowicach?
Prezes Zarządu Izby zaapelował do energetyków, by zainteresowali się
sytuacją hutnictwa, wielkiego konsumenta energii. Podkreślił że
instalacje hutnicze należą do benchmarkowych i najnowocześniejszych
na świecie, a mimo to przemysł stalowy przegrywa konkurencję
europejską, głownie za sprawą kosztów energii elektrycznej.
W drugim dniu uczestniczyliśmy w panelu dyskusyjnym nt. Hutnictwa.
Zostały tam poruszone m.in. następujące tematy:
- Wolność i bariery. Przeobrażenia w światowym handlu a obrót
wyrobami hutniczymi,
- Decyzje administracji Donalda Trumpa – skutki dla europejskiego
sektora stalowego,
- Chińska gospodarka, ekspansja i produkcja hutnicza jako czynniki
modelujące globalną koniunkturę i perspektywy produkcji stali w
Europie,
- Główne kierunki zmian w produkcji hutniczej – efektywność, jakość,
środowisko,
- Przegląd nowych technologii i rozwiązań służących redukcji kosztów i
lepszemu wykorzystaniu zasobów.

Nasz głos w mediach:
- Zużycie stali wzrosło pięciokrotnie szybciej niż produkcja, WNP
(01.08. 2018r.)
- Są już w Polsce widoczne efekty wojny celnej, PAP (21.08. 2018r.)
- Drogi prąd i CO2 nakręcą spirale cen, Puls Biznesu (19.09.2018)
- Firmy hutnicze chcą importować tańszy prąd do Polski, WNP
(27.09. 2018)
- Hutnictwo znalazło się w dramatycznej sytuacji, WNP (27.09.2018)
- Stal nie zalewa Europy, Puls Biznesu (01.10. 2018)

- Przemysł energochłonny walczy o dopłaty do energii.
"Balansujemy na granicy rentowności" – Rzeczpospolita
(7.10.2018)
- Budżet pachnie od dwutlenku, Giełda Parkiet (8.10.2018)
- Możecie nie budować bloków jak upadnie hutnictwo, Magazyn
Hutniczy (2-9.10.2018)

Wzięliśmy udział w:
- spotkaniu przedstawicieli przemysłu stalowego z Ministrem
Marcinem Ociepą, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie
Przedsiębiorczości i Technologii w celu przybliżenia specyfiki
przemysłu hutniczego oraz stanu wyposażenia i potencjału
przedsiębiorstw hutniczych, Warszawa (12.07.2018r.)
- posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków
Restrukturyzacji Hutnictwa, Warszawa (13.07.2018r.)
- wspólnym posiedzeniu Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i
Innowacyjności oraz Komisji Środowiska. Na posiedzeniu poruszone
zostały tematy związane z konkurencyjnością polskiego przemysłu
energochłonnego, Sejm RP (19.07.2018r.)
- warsztatach w MPiT – udział wzięli delegaci przedsiębiorstw
hutniczych i doradcy HIPH, Warszawa (20.07.2018r.)
- spotkaniu ze studyjną grupą z Niemiec, na której Prezes Zarządu
dokonał prezentacji nt. aktualnej sytuacji hutnictwa na Śląsku i w
Polsce, Katowice, Park Hotel Diament (9.08.2018r.)
- spotkaniu z Panem J.Staniłko Dyrektorem Departamentu Innowacji w
Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Panem Pawłem
Różyckim Zastępcą Dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza i
Klimatu w Ministerstwie Środowiska i przekazanie w imieniu środowisk
skupionych w zawartej Koalicji (FOEEiG, Forum CO2 i HIPH)
propozycji rozwiązań legislacyjnych w zakresie wprowadzenia do
polskiego porządku prawnego pomocy publicznej z tytułu przenoszenia
kosztów uprawnień do emisji na ceny energii elektrycznej tzw.
Rekompenasaty, Warszawa (17.08.2018r.)
- warsztatach w EY nt. strategii wprowadzenia w Polsce Systemu
Rekompensat kosztów pośrednich i redukcji kosztu Opłaty Mocowej,
siedziba EY Warszawa (29.08.2018r.)
- gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, Gliwice (1.09.2018r.)
- spotkaniu przedstawicieli przemysłu stalowego w MPiT nt. realizacji
pakietu dla małych ośrodków przemysłowych (w tym również temat
procesu notyfikacji ulgi w opłacie mocowej), Warszawa (21.09.2018r.)
- inauguracji modernizacji Walcowni walcówki w ArcelorMittal Poland,
Sosnowiec (25.09.2018r.)
- spotkaniu z Minister Przedsiębiorczości i TechnologiiPanią J.Emilewcz
nt. rozwiązań mających na celu zmniejszenie obciążeń, jakie dotykają
przedsiębiorców energochłonnych, wynikających z rosnących kosztów
energii elektrycznej (rekompensaty, ulgi w opłacie mocowej)
- Dąbrowskiej Radzie Biznesu, Dąbrowa Górnicza, (05.10.2018r.)
- telekonferencjach i licznych spotkaniach z EY w ramach
Komitetu Sterującego Stali
- telekonferencjach Komitetu Sterującego, Komitetu Roboczego
oraz Doradców w ramach współpracy z Forum Odbiorców
Energii Elektrycznej i Gazu – w temacie systemu rekompensat
„Pakiet dla energochłonnych”

