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Grudzieñ 2016 - Styczeñ 2017

- Prezesa Rady Ministrów pani Beaty Szyd³o przekazanie stanowiska bran¿y stalowej w sprawie
unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji
(EU ETS) - 12.12.2016r.

· Nasze wyst¹pienia
· Posiedzenie PCS Komisji ds. Hutnictwa
· Konferencja HIPH
· Posiedzenie Rady HIPH

- Ministra Energii pana Krzysztofa
Tchórzewskiego - przekazanie uwag Hutniczej Izby
Przemys³owo-Handlowej do projektu ustawy
o rynku mocy - 19.12.2016r.
- Ministerstwa Rozwoju (Pani Jadwigi
Emilewicz) oraz Ministerstwa Energii (Pana
Wojciecha Kowalczyka) w sprawie realizacji
postulatów zawartych w uchwale nr 8 Rady Dialogu
Spo³ecznego z 7 kwietnia 2016 r. Po spotkaniu
w Ministerstwie Rozwoju w dniu 10.10. 2016 r 5.01.2017r.

· Program sektorowy INNOSTAL
· 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 Rozwoju (Pani Jadwigi Emilewicz) - w sprawie
publikacji za³¹czników krajowych do Eurokodu2. Wyst¹piliœmy
o realizacjê kolejnych etapów dzia³añ wspieraj¹cych miêdzynarodow¹
konkurencyjnoœæ krajowego sektora stalowego w udzia³em m.in.
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - 29.11.2016r.

- Ministra Œrodowiska - w sprawie projektu rozporz¹dzenia MŒ w
sprawie wymagañ dotycz¹cych wyodrêbnienia podinstalacji w ramach
instalacji, zakresu i sposobu gromadzenia danych do okreœlenia
pocz¹tkowej zainstalowanej zdolnoœci produkcyjnej i zainstalowanej
zdolnoœci produkcyjnej w instalacji i podinstalacji, sposobu okreœlenia
historycznego poziomu dzia³alnoœci oraz poziomów dzia³alnoœci i
sposobu obliczania wstêpnej rocznej liczby uprawnieñ do emisji 30.11.2016r.
- Ministra Œrodowiska - w sprawie projektu ustawy o zmianie
ustawy o odpadach - 06.12.2016r.
- Ministerstwa Rozwoju - w sprawie projektu ustawy o zmianie
ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku - 09.12.2016r.
- Ministra Œrodowiska w sprawie rozporz¹dzenia dotycz¹cego
op³at za korzystanie ze œrodowiska - 09.12.2016r.

- Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
oraz Ministerstwa Rozwoju w sprawie aktualizacji
standardów jakoœciowych stali zbrojeniowej, oraz
wdro¿enia standardów zrównowa¿onego rozwoju
w zamówieniach publicznych z proœb¹ o dyskusjê
o mo¿liwoœciach usprawnienia realizacji projektów
infrastrukturalnych, w których wykorzystywane s¹
wyroby stalowe - 20.01.2017r.

Posiedzenie PCS Komisji ds. Hutnictwa,
Koksownictwa, Budowy Maszyn,
Energetyki oraz Œrodowiska Naturalnego
W dniach 31.11.- 1.12.2016r. w Ustroniu odby³o siê
posiedzenie Polsko-Czesko-S³owackiej Komisji ds.
Hutnictwa, Koksownictwa, Budowy Maszyn,
Energetyki oraz Œrodowiska Naturalnego. Te trzy
hutnicze organizacje bran¿owe podpisa³y wspóln¹
deklaracjê, w której zaapelowa³y do swoich rz¹dów o
podjêcie dzia³añ na rzecz utrzymania konkurencyjnoœci sektora stalowego. Ochrona rynku przed
nieuczciwym importem, racjonalne zasady handlu
emisjami, poziom kosztów energii oraz temat
przyznania Chinom statusu gospodarki rynkowej to
najistotniejsze sprawy do za³atwienia na dziœ.

Konferencja HIPH
W dniach 1-2 grudnia 2016r. w Ustroniu mia³a
miejsce konferencja firm cz³onkowskich HIPH.
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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 miêdzynaro-dowym 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.

- Hutnictwo zaakceptuje podwy¿kê cen wêgla koksowego,
ale nie tak irracjonaln¹ - WNP (31.10.2016)
- Huty mog¹ znikn¹æ z Europy - Puls Biznesu (4.11.2016)
- Raport o wp³ywie sektora stalowego na gospodarkê Polski.
Co dziesi¹ta górnicza z³otówka pochodzi od hutnictwa - WNP
(7.11.2016) Wp³yw hutnictwa na resztê gospodarki jest
ogromny - WNP (22.11.2016). Ceny energii hamulcem
rozwoju sektora stalowego - PAP (23.11.2016r.)
- Bran¿a hutnicza postuluje ograniczenie nieuczciwego
importu stali - WNP (30.11.2016)
- Hutnicy z Polski, Czech i S³owacji razem apeluj¹ o ochronê
rynku - PAP / WNP (1.12.2016)
- Cenowy rajd wyrobów ze stali - Puls Biznesu (7.12.2016)

Posiedzenie Rady HIPH
W dniu 5 grudnia 2016r. w siedzibie Zarz¹du HIPH
w Katowicach odby³o siê posiedzenie Rady HIPH.
Na posiedzeniu Cz³onkom Rady zosta³a przedstawiona
informacja o sytuacji na rynku stali, koksu i materia³ów
ogniotrwa³ych po 9 miesi¹cach 2016 r. Dokonano
podsumowania 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”. Dyskutowano równie¿
nt. instrumentów ochrony rynku, MES China, TTIP,
ustawy o efektywnoœci energetycznej, rozmów z PSE nt.
DSR-ów, op³aty przejœciowej i programu sektorowego
INNOSTAL.

- Pogodziæ klimat z przemys³em. Przysz³oœæ europejskiego
sektora stalowego zale¿y od unijnej polityki klimatycznej Puls Biznesu (18.12.16)
- Korzyœci ze stalowej wojny - Puls Biznesu (27.01.2017.)Kolejny dobry rok polskiego hutnictwa - WNP (18.01.207)

Wziêliœmy udzia³ w:
- spotkaniu przedstawicieli przemys³u stalowego w PSE,
Warszawa (30.11.2016r.)
- posiedzeniu PCS Komisji ds. Hutnictwa, Koksownictwa,
Budowy Maszyn, Ochrony Œrodowiska, Ustroñ (30.11. 1.12.2016r.)
- forum Dyrektorów Handlowych, Ustroñ (1-2.12.2016r.)

Program sektorowy INNOSTAL
15 grudnia 2016 r. NCBiR opublikowa³ listê rankingow¹
projektów przeznaczonych do dofinansowania w ramach
projektu INNOSTAL.
W wyniku oceny merytorycznej 19 projektów zosta³o
ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do
dofinansowania.
NCBiR podj¹³ decyzjê o przyznaniu dodatkowej kwoty
95 mln z³ na drugi konkurs w 2017 roku (nabór wniosków
nast¹pi prawdopodobnie w III kwartale 2017 r.).

Nasz g³os w mediach
- komunikat prasowy nt. Koniecznej obrony polskiego
rynku stali wys³any do dziennikarzy najpoczytniejszych
dzienników i agencji prasowych w Polsce (30.11.2016)
- list otwarty do Szefów Pañstw i Rz¹du RP w sprawie
ochrony przemys³u stalowego - Magazyn Hutniczy
(1.11.2016)
- Walczymy o przysz³oœæ europejskiego hutnictwa Magazyn Hutniczy (1.11.2016)
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- posiedzeniu Zespo³u ds. Przemys³ów Energoch³onnych,
Ministerstwo Rozwoju, Warszawa (07.12.2016r.)
- posiedzeniu Rady Odpowiedzialnoœci Biznesu, D¹browa
Górnicza (14.12.2016r.)
- spotkaniu Komisji Historii i Ochrony Zabytków
Hutnictwa, SITPH Katowice (11.01.2017r.)
- spotkaniu izb bran¿owych z inicjatywy KIG i GIPH,
Katowice (13.01.2017r.)
- spotkaniu po³¹czonym z kolacj¹ z pos³ami Parlamentu
Europejskiego w temacie dotycz¹cym EU ETS, Strasburg
(18.01.2017r.)
- spotkaniu w temacie wspó³pracy nt. wykorzystania stali
w budownictwie, World Steel Association, Kolonia (2324.01.2017r.)
- 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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