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Wziêliœmy udzia³ w:

Pismo do Ministra A.Piotrowskiego
W dniu 4 lutego 2016 roku skierowaliœmy pismo do pana A.Piotrowskiego,
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii w sprawie zabezpieczenia
miêdzynarodowej konkurencyjnoœci sektora metalurgicznego poprzez
instrumenty krajowej polityki energetycznej. W piœmie zwróciliœmy uwagê, i¿
odbiorcy przemys³owi s¹ jedn¹ z grup, na któr¹ najmocniej oddzia³uj¹
dotychczas obowi¹zuj¹ce, niekorzystne rozwi¹zania w zakresie energetyki.
Argumentowaliœmy za podjêciem pilnych dzia³añ zmierzaj¹cych do
naprawienia wieloletnich zaniedbañ, które sprawi³y, ¿e polski sektor
metalurgiczny utraci³ miêdzynarodow¹ konkurencyjnoœæ.

Pismo do Komisarz E.Bieñkowskiej
W dniu 5 lutego 2016 roku Zarz¹d Izby wystosowa³ pismo do Pani
E. Bieñkowskiej, Komisarz ds. Rynku Wewnêtrznego, Przemys³u,
Przedsiêbiorczoœci i MŒP w sprawie kierunków rozwi¹zañ wspieraj¹cych
konkurencyjnoœæ unijnego przemys³u stalowego w perspektywie polskiego
przemys³u stalowego. Wskazaliœmy obszary takie jak: w³aœciwe ramy
regulacyjne, pobudzanie popytu, równe warunki dzia³ania na rynku
miêdzynarodowym, politykê energetyczn¹ i klimatyczn¹, innowacje i
wsparcie inwestycji oraz wymiar spo³eczny, które naszym zdaniem powinny
doczekaæ siê niezw³ocznej realizacji.

Pismo do Ministra Rozwoju i Ministra Energii
W dniu 22 lutego 2016 roku wys³aliœmy pismo do Pana Mateusza
Morawieckiego, Ministra Rozwoju i Pana Krzysztofa Tchórzewskiego,
Ministra Energii w sprawie nowej ustawy o efektywnoœci energetycznej z
proœb¹ o uwzglêdnienie postulowanych przez nas zmian w koñcowym
kszta³cie Ustawy.

W dniu 14.03.2016 r. wys³aliœmy Stanowisko Europejskiej
Asocjacji Stalowej EUROFER - wyst¹pienie do rz¹dów
pañstw cz³onkowskich UE o podjêcie konkretnych dzia³añ w
ramach Rady Europejskiej, która odby³a siê w dniach 17-18
marca 2016 r. w Brukseli do Wicepremiera M.Morawieckiego, Min. J.Szyszko, Sekretarza Stanu P.Naimskiego,
Sta³ego Przedstawicielstwa RP w Brukseli, Komisarz
E.Bieñkowskiej. Kwestie omówione w przedmiotowym
wyst¹pieniu dotyczy³y wprowadzenia praktycznych
usprawnieñ w zakresie: polityki handlowej UE oraz kwestii
przyznania statusu gospodarki rynkowej Chinom (MES);
systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych w UE (ETS); lepszych uregulowañ prawnych
oraz przejrzystoœci – zarówno w dzia³aniu Rady jak i Komisji
(„Better Regulation”); innowacji i inwestycji oraz
gospodarki o obiegu zamkniêtym.
Podkreœliliœmy, ¿e poprzez realizacjê powy¿szych za³o¿eñ
UE zabezpieczy konkurencyjnoœæ europejskiego przemys³u
stalowego, umo¿liwi hutom utrzymanie miejsc pracy dla
wysoko wykwalifikowanych pracowników, a wreszcie
pozwoli zachowaæ przemys³owi jego kluczow¹ rolê dostawcy
wysokogatunkowych materia³ów bazowych dla europejskiego sektora wytwórczego.

Posiedzenie Rady HIPH
W dniu 14 marca 2016r. w siedzibie Zarz¹du HIPH
w Katowicach odby³o siê posiedzenie Rady HIPH.
Przed rozpoczêciem posiedzenia swoje prezentacje
przedstawi³y firmy: MARAT i Partner.
Na posiedzeniu Cz³onkom Rady zosta³a przedstawiona
informacja o sytuacji na rynku stali, koksu i materia³ów
ogniotrwa³ych w 2015 r. i na pocz¹tku 2016 r. Dokonano
podsumowania stanu realizacji prac w ramach koalicji
utworzonych z udzia³em HIPH oraz kancelarii prawnych w
sprawach: wszczêcia postêpowania AD na import prêtów z
Bia³orusi, poprawy konkurencyjnoœci polskiego przemys³u
metalurgicznego INNOSTAL. W czasie spotkania zosta³y te¿
poruszone tematy modernizacji unijnych instrumentów
ochrony rynku, przyznania Chinom statusu kraju o
gospodarce rynkowej.

Spotkanie z Wiceministrem Gospodarki
Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej
15 marca 2016 r. w siedzibie HIPH odby³o siê spotkanie z
Panem Ministrem Paw³em Brzezickim - Podsekretarzem
Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i ¯eglugi
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Œródl¹dowej w sprawie aktywizacji przemys³u okrêtowego i
produkcji komplementarnej. W trakcie spotkania swoje
prezentacje przedstawili pan Minister P.Brzezicki, pan Prezes
S.Dzienniak, przedstawiciele: ISD Huta Czêstochowa,
ArcelorMittal oraz Huty Zabrze.

Pismo do Sejmowej Komisji ds. Energii
i Skarbu Pañstwa
17.03.2016 r. wys³aliœmy pismo do Przewodnicz¹cego Sejmowej
Komisji ds. Energii i Skarbu Pañstwa p.Marka Suskiego w sprawie
projektu nowej ustawy o efektywnoœci energetycznej. W piœmie
omówiliœmy najistotniejsze problemy zwi¹zane z
funkcjonowaniem obowi¹zuj¹cej ustawy o efektywnoœci
energetycznej wraz z propozycjami ich rozwi¹zania w przemyœle
stalowym.

Pismo do ME
17.03.2016 r. wys³aliœmy pismo do p. J.Stani³ko, Departament
Innowacji w Ministerstwie Rozwoju w sprawie aktualizacji
standardów jakoœciowych stali zbrojeniowej w konstrukcjach
budowlanych w perspektywie pogarszaj¹cej siê konkurencyjnoœci
polskiego przemys³u stalowego.

Forum Dyrektorów Handlowych
W dniach 17-18 marca 2016 r. w Ustroniu odby³o siê kolejne
Forum Dyrektorów Handlowych. 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 konsekwencjach
nadania Chiñskiej Republice Ludowej statusu kraju o gospodarce
rynkowej (MES), o utrudnieniach w stosowaniu przez KE
instrumentów ochrony rynku oraz prawnych mo¿liwoœciach
ograniczenia rosn¹cego importu wyrobów stalowych z krajów
trzecich realizowanych po cenach dumpingowych.

Pismo do ME
31 marca br. wystosowaliœmy pismo do Ministerstwa Energii
w odniesieniu do uwag Ministerstwa Energii przedstawionych w
odpowiedzi na postulaty sektora metalurgicznego zg³oszonych w
toku prac nad projektem ustawy o efektywnoœci energetycznej

Pismo do MR i MSZ
7 kwietnia br. wystosowaliœmy pismo do pismo do
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Rozwoju w
sprawie postêpowania antydumpingowego w zakresie p³askich
wyrobów stalowych walcowanych na zimno pochodz¹cych z Chin i
Rosji.

Nasz g³os w mediach
- Polish steel output and consumption slowly increase - SBB
(8.02.2016)
- Bicie rekordów nie s³u¿y hutnikom - Puls Biznesu (5-7.02.2016)
- Polityka klimatyczna wp³ynie na rynek pracy - Stalowe Forum
(10.02.2016)

- Bran¿a stalowa za dzia³aniami antydumpingowymi na szczeblu UE WNP (11.02.2016)
- Huty i bud¿et zyskali na odwróconym VAT - Puls Biznesu (18.02.2016)
- Bran¿a stalowa przekaza³a pos³om postulaty dot. cen energii - WNP
(25.02.2016)
- Rz¹d obiecuje wsparcie dla hut - Puls Biznesu (26-28.02.2016)
- Przerwijmy wojnê cenow¹! Skuteczniej broñmy rynku a unikniemy
katastrofy - Magazyn Hutniczy (8.03.2016)
- KE wszczê³a postêpowanie antydumpingowe ws. przywozu do UE stali
zbrojeniowej z Bia³orusi - PAP (4.04.2016), Magazyn Hutniczy (12.04.2016)
- Nieuczciwy import, ceny energii i luka pokoleniowa wœród zagro¿eñ dla
hut - WNP - (7.04.2016)

Wziêliœmy udzia³ w:
- posiedzeniu Zespo³u Trójstronnego ds. Spo³ecznych Warunków
Restrukturyzacji Hutnictwa, Warszawa (09.02.2016)
- posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Spo³ecznego, Œl¹ski Urz¹d
Wojewódzki (11.02.2016r.)
- spotkaniu przedstawicieli przemys³u stalowego z PSE w sprawie
wspó³pracy polskiego hutnictwa oraz PSE jako szansy na zwiêkszenie
bezpieczeñstwa systemu elektroenergetycznego oraz wzrostu
konkurencyjnoœci polskiej gospodarki, Warszawa (18.02.2016r.)
- spotkaniu z Wojewod¹ Œl¹skim w tematach zwi¹zanych z Wojewódzk¹
Rad¹ Dialogu Spo³ecznego, Katowice (23.02.2016r.)
- posiedzeniu Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej, Krajowa Izba
Gospodarcza, Warszawa (25.02.2016r.)
- posiedzeniu Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, Sejm RP,
Warszawa (25.02.2016r.)
- spotkaniu Zespo³u ds. Kontraktu dla Œl¹ska oraz prezydium
Wojewódzkiej Rady Dialogu Spo³ecznego, Urz¹d Wojewódzki w
Katowicach (9.03.2016r.)
- spotkaniu w sprawie programu sektorowego INNOSTAL, NCBiR
Warszawa (9.03.2016r.)
- spotkaniu Lo¿y Katowickiej BCC - Model œl¹skiej gospodarki, Katowice
(16.03.2016r.)
- spotkaniu Zespo³u problemowego WRDS ds. Kontraktu dla Œl¹ska,
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Œl¹skiego (17.03.2016r.)
- posiedzeniu Zespo³u Roboczego ds. hutnictwa stali WRDS w
Kielcach(22.03.2016r.)
- posiedzeniu Zespo³u problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku
Rady Dialogu Spo³ecznego, Warszawa (30.03.2016r.)
- konferencji organizowanej przez Zarz¹dy HIPH i PUDS przy
wspó³pracy z EY „Stal w otoczeniu regulacyjnym 2016 w zakresie c³a i VAT”,
Warszawa (31.03.2016r.)
- konferencji w Celsa Huta Ostrowiec „Zagro¿enia dla hutnictwa w Polsce
oraz Unii Europejskiej”, Ostrowiec Œwiêtokrzyski (5.04.2016r.)
- spotkaniu Komitetu Steruj¹cego Programu Sektorowego INNOSTAL,
NCBR Warszawa (13.04.2016r.)
- Komitecie Ekonomicznym EUROFER-u w Madrycie (13.04.2016r.)
- Komitecie Statystycznym EUROFER-u w Brukseli(14.04.2016r.)
- posiedzeniu WRDS w Opolu (18.04.2016r.) i w Krakowie (26.04.2016r.)
- spotkaniu z panem A.Orzechowskim, Dyrektorem Departamentu Wspó³pracy
Miêdzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju, Warszawa (22.04.2016r.)
- konferencji Episkopatu Polski pt.:Nowoczesna energetyka i ekologia a
nauczanie Papie¿a Franciszka- encyklika Laudato Si, Warszawa (26.04.2016)
- 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.
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