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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:
- Ministra Środowiska przekazaliśmy wnioski dotyczące przyszłej
polityki klimatycznej i stopniowego przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną z uwzględnieniem aktywnego udziału w procesie
dekarbonizacji – 5.07.2019 r.
- Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie
restrykcji eksportowych na złom z Rosji, rewizji środków
ochronnych na wyroby stalowe (caseSafe009R1 – walcówka ze
stali niestopowych i stopowych) i przeglądu w sprawie rur bez
szwu z Ukrainy – 12, 15, 16.07.2019r.
- Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do projektu
rozporządzenia MSWiA w sprawie wymagań w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich
części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadów - 23.07.2019r.
- Ministerstwa Energii z kopią do MPiT w sprawach dotyczących
tematów: zmian parametrów uprawniających do stosowania
obniżonej stawki opłaty jakościowej, notyfikacji przed Komisją
Europejską schematu pomocy publicznej dotyczącego ulgi od
opłaty mocowej dla odbiorców przemysłowych oraz zmian w
Regulaminie Rynku Mocy w celu umożliwienia pełnego
wykorzystania potencjału usługi redukcji zapotrzebowania na moc
(DSR) - 26.07.2019r.

- Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej w sprawie
potrzeby omówienia kwestii dotyczących wydawania
Krajowych Ocen Technicznych w kontekście istniejących norm
dla stali zbrojeniowej – 26.07.2019r. i 19.08.2019 r.
- Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
wspólnego stanowiska HIPH i Forum Odbiorców Energii
Elektrycznej i Gazu odnośnie wskaźników zasolenia dla
wielkich rzek nizinnych dla dobrego potencjału ekologicznego
jako odpowiedź na publikację proj. rozp. w sprawie
klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i
stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm
jakości dla substancji priorytetowych – 31.07.2019r.
- Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii listu
Dyrektora Generalnego Eurofer'u do Pani Komisarz Cecilii
Malmström, w sprawie podjęcia dalszych działań
zmniejszających liberalizację kwot importowych na wyroby
stalowe w obecnym przeglądzie Safeguard'u w kontekście
ochrony krajowego i europejskiego przemysłu stalowego przed
nadmiernym importem z krajów trzecich – 27.08.2019r.
- Ministerstwa Energii pisma wraz z raportem przygotowanym
przez EY, dotyczącym niemieckiego systemu indywidualnej
opłaty dla dużych odbiorców – 12.09.2019r.
- Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach
przekazaliśmy uwagi do projektu stanowiska WRDS w sprawie
gospodarki o obiegu zamkniętym – 9 i 16.09.19r.
- do Posłów do Parlamentu Europejskiego wysłaliśmy
propozycje pytań, które mogłyby zostać zadane kandydatom
na stanowiska komisarzy na plenum Parlamentu
Europejskiego. Celem tych pytań jest zwrócenie uwagi na
ważne tematy z punktu widzenia sektora stalowego, który jest
szczególnie narażony na utratę konkurencyjności względem
przedstawicieli sektora prowadzących działalność poza
terytorium Unii Europejskiej – 17.09.2019r.
- Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z kopią do
Ministerstwa Środowiska przekazaliśmy pismo dot.
wytycznych w sprawie pomocy państwa dot. systemu handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. –
19.09.2019r.
- Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie
pilnej interwencji w Komisji Europejskiej w obszarze środków
ochrony handlu z uwagi na bezprecedensowe zagrożenie dla
unijnego, a w tym także polskiego sektora stalowego w
związku z bardzo trudną sytuacją rynkową i niekorzystnym
otoczeniem regulacyjnym - 20.09.2019r.
- Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z kopią do MPiT
stanowiska i postulatów krajowego przemysłu stalowego w
kontekście obrad Rady ds. Konkurencyjności Rady UE
odbywających się w dniach 26-27 września br. - 25.09.2019r.

Spotkanie z Gaz –System S.A.
Na prośbę producentów zrzeszonych w HIPH w siedzibie Izby
w dniu 30 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie pomiędzy GazSystem S.A. a producentami rur odbyło się . Powodem
zorganizowania spotkania była informacja o przyjęciu przez
Gaz-System S.A. nowych „Warunków Technicznych”
uzgodnionych z UDT 11 lipca 2019 r., określających
wymagania do stosowania w Gaz System S.A. w zakresie
projektowania, budowy (również w zakresie materiałów i
elementów stosowanych do budowy), naprawy lub
modernizacji oraz innych kwestii na etapie eksploatacji,
stawiane urządzeniom technicznych podlegającym dozorowi
technicznemu.

Rekompensaty
W wyniku wielu starań, przeprowadzonych telekonferencji i
spotkań w ramach Koalicji utworzonej z przedstawicieli
podmiotów członkowskich HIPH, Forum Odbiorców Energii
Elektrycznej i Gazu oraz firm doradczych w dniu 9.08.2019 r.
została podpisana przez Prezydenta RP ustawa o systemie
rekompensat kosztów pośrednich. Dnia 14.08.2019r. została
ogłoszona w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie w dniu
29.08.2019 r. W wyniku tej ustawy wiele przedsiębiorstw z
branż energochłonnych będzie uprawnionych do uzyskania
rekompensat za zawarte w cenie energii koszty nabycia
uprawnień do emisji CO2.
Rekompensaty pomogą przemysłowi stalowemu utrzymać
konkurencyjność z zagranicą, poprawić rentowność oraz
zwiększyć inwestycje. Pozwoli to utrzymać wiele miejsc pracy w
samych przedsiębiorstwach energochłonnych oraz u ich
kooperantów. Pierwsze wypłaty, za rok 2019 - nastąpią już w
2020 roku.

Posiedzenia Rady HIPH
W dniu 30 września 2019r. 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. 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.

Konferencja HIPH
W dniach 26-27 września 2019r. w Ustroniu odbyła się kolejna
konferencja firm członkowskich HIPH. Na początku spotkania
został omówiony aktualny stan postępowań ochronnych i
obowiązujących środków ochronnych w międzynarodowym
handlu wyrobami stalowymi. Została podsumowana rewizja jak i
poziomu wykorzystania środków ochrony rynku stalowego UE –
„Safeguard”. Następnie dyskutowano na tematy dot.: sytuacji na
rynku stali, koksu i materiałów ogniotrwałych, handlu wyrobami
stalowymi UE z krajami trzecimi. Omówiono również bieżące
tematy, ważne dla producentów stali w Polsce i w UE.

Nasz głos w mediach
- Co dalej z Hutnictwem? – Magazyn Hutniczy (10-17.09.19)
Wzięliśmy udział w:
posiedzeniu Zespołu problemowego ds. polityki
gospodarczej i rynku Rady Dialogu Społecznego, Centrum
Partnerstwa Społecznego, Warszawa (22.07.2019r.)
- spotkaniu w Ministerstwie Energii w Departamencie
Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w celu przedyskutowania
postulatów zawartych w piśmie HIPH/0470/2019 przed
Zespołem Trójstronnym ds. Społecznych Warunków
Restrukturyzacji Hutnictwa, Warszawa (19.08.2019r.)
- posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa, Warszawa (20.08.2019r.)
- spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych
odnośnie wypracowania pisma do Przewodniczącego Rady
Dialogu Społecznego w sprawach najbardziej nurtujących
przemysł stalowy, AMP Dąbrowa Górnicza (27.08.2019r.)
seminarium
technicznym
„Odpylanie
przemysłowa”, Katowice (29.08.2019r.)
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- spotkaniu z Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego w
sprawie problemów z jakimi boryka się przemysł stalowy
przed kolejnym posiedzeniem RDS, Warszawa (3.09.2019r.)
- posiedzeniu Zespołu WRDS ds. gospodarki o obiegu
zamkniętym, Katowice (4.09.2019r.)
- warsztatach z zakresu wyrobów stalowych dla Izby
Administracji Skarbowej, Świętochłowice (11.09.2019r.)
Izba wspólnie z EY podjęła się organizacji cyklu szkoleń dla
przedstawicieli administracji skarbowej. Łącznie odbędzie się
15 spotkań mających na celu edukację służb celnych w
obszarze rozpoznawania wyrobów stalowych, a także ich
właściwości (wyroby płaskie, pręty zbrojeniowe i walcówka,
kształtowniki, grodzice oraz rury) w świetle obowiązujących w
UE handlowych środków ochronnych.
- obchodach XXXIX rocznicy podpisania
Katowickich, Dąbrowa Górnicza (11.09.2019r.)
posiedzeniu
(18.09.2019r.)

Rady

Dialogu

Porozumień

Społecznego,

Warszawa

- spotkaniu z Instytutem Techniki Budowlanej
w kwestii
omówienia kwestii dotyczących wydawania Krajowych Ocen
Technicznych w kontekście istniejących norm dla stali
zbrojeniowej, Warszawa (27.09.2019r.)
- 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 tematach systemu rekompensat,
kogeneracji i rynku mocy

