
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd HIPH wystosował szereg pism w wielu 

ważnych i priorytetowych sprawach dotyczących 

działalności firm członkowskich Izby, m.in. do: 
 

- Ministerstwa Środowiska, Departament Ochrony Powietrza i 
Klimatu przekazanie pisma EUROFER-u w sprawie nowego 
aspektu dot. projektu rozporządzenia odnośnie zasad bezpłatnych 
przydziałów w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami 
do emisji (EU ETS)– 23.10.2018r. 

- Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Departament Architektury, 
Budownictwa i Geodezji w sprawie proj. rozp. MIiR zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym – 24.10.2018r. 

- Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie 
poparcia prowadzonych roboczych prekonsultacji w zakresie 
wprowadzenia w Polsce systemu rekompensat na pokrycie 
kosztów pośrednich zakupu uprawnień do emisji. – 24.10.2018r. 

- Ministerstwa Środowiska opinii środowiska stalowego dot. 
nowelizacji ustawy o odpadach (29.10.2018 r.) 

-  Ministerstwa Przedsiębiorczości i Rozwoju oraz Ministerstwa 
Środowiska w sprawie projektu rozporządzenia Komisji 
Europejskiej dot. zasad przyznawania bezpłatnych uprawnień do 
emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do 
emisji na okres po 2020 r. – z którym to stanowiskiem całkowicie 
się utożsamiamy – 05.11.2018r. 

 

 

- Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Dyrektor 
Departamentu Innowacji z prośbą o poparcie wniosku 
złożonego przez Europejskie Stowarzyszenie Hutnictwa 
Stali EUROFER pt.: "Strategiczny łańcuch wartości dla 
niskoemisyjnego hutnictwa stali" (Strategic Value Chain 
on Low-Carbon Steel) – 07.11.2018r. 

- Ministra Energii  w sprawie projektu ustawy o zmianie 
ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych 
ustaw, a w szczególności propozycji implementacji do 
polskiego prawa, instytucji znanej z prawodawstwa 
unijnego dotyczącej zamkniętych systemów dystrybu-
cyjnych (dalej: „ZSD”) – 09.11.2018r. 

- Ministerstwa Energii, Departament Elektroenergetyki i 
Ciepłownictwa, z kopią do Prezesa URE, MPiT oraz PSE w 
ramach utworzonej koalicji HIPH i Forum OEEiG oraz 
Forum CO2 w sprawie wpływu niższej stawki opłaty 
jakościowej na pozostałych odbiorców oraz kwestii wpływu 
odbiorców na koszty operatora systemu przesyłowego - 
16.11.2018r. 

- Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 
wsparcia przez rząd RP wspólnej inicjatywy 
technologicznej europejskiego przemysłu stalowego w 
sprawie stali niskoemisyjnej” (Joint Technology Initiative 
on Low Carbon Steel), która pozwoli przekształcić UE w 
gospodarkę niskoemisyjną, cyrkularną i konkurencyjną – 
26.11.2018r. 

- Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 
przekazanie uwag podmiotów członkowskich do projektu 
rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli 
miejsca magazynowania lub składowania odpadów  
– 5 i 6.12.2018r. 

- Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz 
Ministerstwa Środowiska przekazanie uwag do projektu 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw z dnia 28 sierpnia 2018r. - 
18.12.2018r. 

- Ministerstwa Energii i Ministerstwa Przedsiębiorczości i 
Technologii przekazanie uwag do projektu Polityki 
Energetycznej Polski do 2040 r. - (11 i 16.01.2019 r.) 

- Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Przedsiębior-
czości i Technologii w sprawie metodologii obliczania 
wartości recyklingu odpadów - (15.01.2019r.) 

-  Eurodeputowanych w KE przesłanie e-maila z prośbą o 
wsparcie poprawek do projektu rezolucji Komisji ENVI w 
sprawie strategii długoterminowej redukcji gazów 
cieplarnianych w UE zgodnie z porozumieniem paryskim, 
aby UE rozpoczęła opracowywanie strategii przemysłowej 
za pomocą zestawu środków zgodnych z zasadami WTO, 
które pozwolą przemysłowi UE na pokrycie pełnych 
kosztów dekarbonizacji.  
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Polityka ta powinna zapewnić, by produkty wytwarzane, 
importowane i sprzedawane na rynku wspólnotowym miały 
podobne ograniczenia w postaci kosztów emisji dwutlenku 
węgla. (24.01.2019r.) 

- podpisanie Manifestu przedstawicieli przemysłu europejskiego 
do Szefów państw i rządów - By przemysł stał się kluczowy dla 
przyszłości Unii Europejskiej (28.01.2019r.) 

 

Posiedzenia Rady HIPH 
 

W dniu 3 grudnia 2018r. w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie 

Rady HIPH. Na początku krótką prezentację miała firma 

reprezentująca producenta łożysk RKR Bearing Industries i 

LIEBHERR Components. 

W dalszej części posiedzenia Członkowie Rady zapoznali się z 
bieżącą sytuacją na rynku stali, koksu i materiałów 
ogniotrwałych 2018r. 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 13-14 grudnia 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. 
 

Nasz głos w mediach: 
 

-   Popyt na stal zaczyna hamować, Puls Biznesu (04.11. 2018r.) 

-   Stal tanieje, wkrótce podrożeje, Puls Biznesu (27.11. 2018r.) 

- Rynek stali rośnie, ale polskie firmy nie mogą z tego 

     skorzystać, WNP (20.12.2018r.) 

- Polskie hutnictwo 2018. Osiągnięcia – zagrożenia -  

      perspektywy, Magazyn Hutniczy nr 51/52  (19-25.12. 2018r.) 

-   Ceny prądu w zamrażarce, Puls Biznesu (01.01.2019r.) 

- Energożercy boją się pomocy publicznej, Puls Biznesu  

    (08.01.2019r.) 

-  W 2018 r. polska gospodarka zużyła rekordową ilość stali,   

     PAP (31.01.2019r.) 

 

 

Wzięliśmy udział w: 

- warsztatach on-line nt. kryteriów ulgi od opłaty 
jakościowej, zorganizowanych przez EY (17.10.2018r.) 

- spotkaniu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i 
Technologii na temat  rozwiązań mających na celu 
zmniejszenie obciążeń, jakie dotykają przedsiębiorców 
energochłonnych w związku z rosnącymi kosztami 
energii elektrycznej, Warszawa (19.10.2018r.) 

- plenarnym posiedzeniu Akademicko-Gospodarczego 
Stowarzyszenia Hutnictwa oraz wygłoszenie prezentacji pt.: 
Sytuacja w przemyśle stalowym w Polsce. Szanse i 
zagrożenia, Zakopane (19.10.2018r.) 

- spotkaniu właścicieli, prezesów i dyrektorów 
Odlewniczej Izby Gospodarczej oraz przedstawienie 
prezentacja pt.: Wpływ regulacji prawnych na koszty 
produkcji w przemysłach energochłonnych. Ustawa o 
rynku mocy i inne regulacje”, Bobolice (25.10.2018r.) 

- Radzie Odpowiedzialności Biznesu, Dąbrowa Górnicza, 
Dąbrowa Górnicza (29.10.2018r.) 

- wydarzeniu „Buduj ze stali” w ramach Dnia Stali 
zorganizowanym przez Polską Izbę Konstrukcji 
Stalowych, Warszawa (14.11.2018r.) 

- spotkaniu z przedstawicielami World Steel Association 
zajmującymi się tematyką ochrony środowiska i klimatu,  
siedziba HIPH (07.12.2018r.) 

- nadzwyczajnym posiedzeniu Komitetu ds. Energii i 
Polityki  Klimatycznej KIG. Celem spotkania było 
wypracowania stanowiska do projektu Polityki 
Energetycznej Polski do roku 2040, KIG (10.01.2019r.) 

- spotkaniu w AMP S.A. w sprawie zakresu i sposobu 
koordynacji działań przedsiębiorstw członkowskich Izby 
w obszarze regulacji środowiskowych dla przemysłu 
stalowego, Dąbrowa Górnicza (28.01.2019r.) 

- w szeregu spotkań w Ministerstwie Przedsiębiorczości i 
Technologii w sprawach: rozwiązań mających na celu 
zmniejszenie obciążeń, jakie dotykają przedsiębiorców 
energochłonnych w związku z  rosnącymi kosztami 
energii elektrycznej, projektu systemu rekompensat dla 
przedsiębiorstw energochłonnych oraz notyfikacji ulgi 
mocowej (11, 19, 31.10.2018, 4 i 5.12.2018 wyjazd do KE, 
19.12.2018, 10.01.2019, 24.01.2019) 

- spotkaniu Komitetu Sterującego programu 
sektorowego INNOSTAL w Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju, Warszawa (30.01.2019r.) 

- 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 


