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- Ministerstwa Energii w sprawie wp³ywu
niew³aœciwej polityki klimatycznej UE oraz
niekorzystnej struktury kosztów energii elektrycznej
w Polsce na sytuacjê polskiego sektora stalowego
oraz szkodliwych efektów tego wp³ywu na sektor
górniczy w Polsce - 09.03.2017r.

· Nasze wyst¹pienia
· Posiedzenie Rady HIPH

- Wiceprezesa Rady Ministrów pana Mateusza
Morawieckiego, Ministra Œrodowiska Pana Jana
Szyszki oraz Ministra Energii pana Krzysztofa
Tchórzewskiego - w sprawie prac legislacyjnych w
przedmiocie przysz³ego kszta³tu Europejskiego
Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) - 22.03.2017r.

· Konferencja HIPH
· DSR
· 4 Maja - Dzieñ Hutnika
· 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:
Ministerstwa Finansów (Pana Leszka Skiby) z kopi¹ do
Ministerstwa Rozwoju (Pani Jadwigi Emilewicz) - z proœb¹ o spotkanie
celem dyskusji o wp³ywie realizacji postulatów bran¿y hutniczej na
sytuacjê sektora finansów publicznych - 07.02.2017r.

- Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - nasza opinia do
projektu rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ drogowe obiekty in¿ynierskie i ich
usytuowanie. - 17.02.2017r.
- Ministerstwa Œrodowiska - w odniesieniu do trwaj¹cych prac nad
Dyrektyw¹ o systemie handlu emisjami. - 21.02.2017r.
- Premiera Rz¹du RP i Ministra Œrodowiska - w sprawie bie¿¹cych
dyskusji w Radzie Ochrony Œrodowiska KE dotycz¹cych wniosku
Komisji odnoœnie Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) w perspektywie
po 2020 r. - 22.02.2017r.
- Ministerstwa Finansów w sprawie GOES - przerób pod kontrol¹
celn¹ (PCC authorisation) przekazaliœmy stanowisko EUROFER-u w
tej sprawie - 01.03.2017r.

- Ministerstwa Energii w sprawie deklaracji
gotowoœci do przyjêcia stanowiska polskiego
przemys³u w kontekœcie rozwi¹zañ wdra¿aj¹cych
zamkniête systemy dystrybucyjne (ZSD) do systemu
prawnego - 22.03.2017r.
- Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa
Œrodowiska przekazaliœmy stanowisko przemys³u
stalowego w sprawie rozpoczêtego trilogu w ramach
procesu rewizji Dyrektywy ETS - 07.04.2017r.
- Ministra Rozwoju i Finansów oraz
Ministerstwa Œrodowiska przekazaliœmy wniosek
przemys³u stalowego w sprawie rozporz¹dzenia
Ministra Œrodowiska zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie
dot. op³at za korzystanie ze œrodowiska - 11.04.2017r.
- Ministerstwa Rozwoju oraz Sta³ego
Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej
przekazaliœmy nasze spostrze¿enia dot. statusu
gospodarki rynkowej dla Chin w kwestiach dot.
nowej metodologii antydumpingu - 25.04.2017r.

Posiedzenie Rady HIPH
W dniu 13.03.2017r. w siedzibie Izby odby³o siê
posiedzenie Rady HIPH.
Na pocz¹tku spotkania Cz³onkom Rady zosta³a
przedstawiona prezentacja firmy McKinsey.
W dalszej czêœci posiedzenia Cz³onkowie Rady
zapoznali siê z sytuacj¹ na rynku stali, koksu i
materia³ów ogniotrwa³ych po 12 miesi¹cach 2016 r.
Dokonano podsumowania stanu realizacji prac w
ramach koalicji utworzonych z udzia³em HIPH oraz
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kancelarii prawnych w sprawach: wszczêcia postêpowania
AD dot. importu stali z Bia³orusi, “Plan dla metalurgii”.
Dyskutowano równie¿ nt. instrumentów ochrony rynku,
MES China, TTIP, ustawy o efektywnoœci energetycznej,
rozmów z PSE nt. DSR-ów, op³aty przejœciowej, tocz¹cych siê
postêpowaniach ochronnych i obowi¹zuj¹cych c³ach AD/AS.

Konferencja HIPH
W dniach 16-17 marca 2017r. w Ustroniu mia³a miejsce
konferencja firm cz³onkowskich HIPH.
W trakcie spotkania dyskutowano na tematy dot.: sytuacji
na rynku stali, koksu i materia³ów ogniotrwa³ych, handlu
wyrobami stalowymi UE z krajami trzecimi, TTIP,
modernizacji instrumentów ochrony rynku UE oraz
aktualnych postêpowañ antydumpingowych i antysubsydyjnych w miêdzynarodowym handlu wyrobami
stalowymi i surowcami dla hutnictwa.
Zosta³a te¿ przedstawiona informacja o mo¿liwych
konsekwencjach nadania Chiñskiej Republice Ludowej
statusu kraju o gospodarce rynkowej (MES), o ma³ej
skutecznoœci obecnie stosowanych przez KE instrumentów
ochrony rynku oraz prawnych mo¿liwoœciach ograniczenia
rosn¹cego importu wyrobów stalowych z krajów trzecich
realizowanych po cenach dumpingowych.

Zamkniête systemy dystrybucyjne (DSR)
Zarz¹dzanie popytem na energiê (Demand Side Response DSR) mo¿e odegraæ w bilansowaniu polskiego systemu
elektroenergetycznego wiêksz¹ rolê ni¿ dotychczas.
8 maja 2017 r. dostaliœmy informacjê, ¿e PSE otwar³o
przetarg na DSR i wszystkie firmy (w tym równie¿ niektórzy
nasi cz³onkowie), które z³o¿y³y wnioski dotyczace tej oferty
zosta³y zakwalifikowane.
HIPH zabiega³a o te nowe zasady œwiadczenia us³ug DSR
ju¿ od d³u¿szego czasu.

Gratulacje z okazji Dnia Hutnika
Z okazji Dnia Hutnika serdeczne ¿yczenia z³o¿yli nam
Prezesi: Regionalnej Izby Gospodarczej, Górniczej Izby
Przemys³owo-Handlowej, Koksowni Czêstochowa Nowa
oraz Prezydent Miasta D¹browa Górnicza.

Nasz g³os w mediach
- W ubieg³ym roku polska gospodarka zu¿y³a rekordow¹
iloœæ stali - PAP (1.03.2017r.)
- Polski Rz¹d przeciwstawia siê unijnym propozycjom
dotycz¹cym emisji gazów cieplarnianych. Energoch³onne
firmy uznaj¹ je za kompromisowe i boj¹ siê zmian
proponowanych przez nasze w³adze - Puls Biznesu
(06.03.2017r.)
- Potrzebna Mapa Drogowa - Magazyn Hutniczy
(14.03.2017r.)
- Przemys³ stalowy w 2016 roku - Stal Metale Nowe
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Wziêliœmy udzia³ w:
- Zebraniu Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ
„Solidarnoœæ”, przedstawicieli Zwi¹zku Pracodawców
Przemys³u Hutniczego z udzia³em parlamentarzystów,
przedstawicieli samorz¹du terytorialnego i Rz¹du, D¹browa
Górnicza (31.01.2017r.)
- Posiedzeniu Zespo³u Trójstronnego ds. Spo³ecznych
Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa, Warszawa
( 1.02.2017r.)
- Posiedzeniu WRDS w Kielcach (23.02.2017r.)
- Spotkaniu w Ministerstwie Finansów - wyniki analizy wp³ywu sektora stalowego na gospodarkê, postulaty bran¿y
energoch³onnej dotycz¹ce kosztów energii elektrycznej oraz
rekompensat z tytu³u poœrednich kosztów emisji, Warszawa
(28.02.2017r.)
- Konferencji ci¹garskiej, w trakcie której wyg³osiliœmy
referat pt.: „Sytuacja hutnictwa stali na Œwiecie, w UE i w Polsce,
szanse i zagro¿enie”, Zakopane (2-3.03.2017r.)
- Spotkaniu organizacji bran¿owych (HIPH, PIKS, SSN)
z PUDS, Warszawa (08.03.2017r.)
- Spotkaniu z Ministrem Piotrem Naimskim w sprawach dot.
energii elektrycznej, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa
(15.03.2017r.)
- Walnym Zebraniu Delegatów Krajowej Sekcji Hutnictwa
NSZZ Solidarnoœæ, na którym wyg³osiliœmy referat nt. sytuacji
przemys³ów energoch³onnych oraz reformy EU ETS, Katowice
(27.03.2017r.)
- Radzie Gospodarczej przy Prezydencie RP, sekcja
ds.. przemys³u, Warszawa (29.03.2017r.)
- Walnym Zebraniu Delegatów Miêdzyzak³adowej
Organizacji Zwi¹zkowej NSZZ Solidarnoœæ AMP S.A., D¹browa
Górniczaa (31.03.2017r.)
- Spotkaniu z Zarz¹dem i cz³onkami Izby Przemys³owoHandlow¹ Gospodarki Z³omem, Zawiercie (06.04.2017r.)
- Œniadaniu biznesowym z Konsulem Honorowym Szwecji,
Katowice (20.04.2017r.)
- Inauguracji D¹browskiego Forum Ekologicznego,
D¹browa Górnicza (21.04.2017r.)
- Posiedzeniu Rady Spo³ecznej Politechniki Œl¹skiej, Gliwice
(25.04.2017r.)
- Spotkaniu z URE nt. kosztów energii elektrycznej,
Warszawa (27.04.2017r.)
- 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 oraz FORUM Co2
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