
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd HIPH wystosował szereg pism w wielu 

ważnych i priorytetowych sprawach dotyczących 

działalności firm członkowskich Izby, m.in. do: 
 

- Ministra Środowiska, Ministra Przedsiębiorczości i 
Technologii oraz Europosłów przesłanie stanowiska 
EUROFER-u "Strategia długofalowej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w UE - przełomowe ramy prawne dla stali 
niskoemisyjnej", które szczegółowo opisuje potrzebne środki 
polityczne dla pomyślnej transformacji. Jest to działanie 
niezbędne aby UE mogła spełnić ambitne cele klimatyczne, 
które wyznaczyła do roku 2050. Aby to osiągnąć, 
długoterminowa strategia UE w zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych nie może jedynie identyfikować i mobilizować 
inwestycje ze źródeł publicznych i prywatnych w celu 
przeprowadzenie zadań B+R na poziomie demonstracji, 
zwiększania skali i komercjalizacji przełomowych technologii, 
ale także w celu zapewnienia globalnej konkurencyjności 
naszego przemysłu – 06.02.2019r. 

- Ministerstwa Środowiska przekazanie uwag do projektu 
rozporządzenia Ministra Środowiska z 1 lutego 2019 r. w 
sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania 
odpadów – 18.02.2019r. 

- Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii przesłanie pisma 
dot. wykorzystania potencjału krajowego hutnictwa stali w 
kontekście wielkich projektów inwestycyjnych koordynowa-
nych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z prośbą o spotkanie z branżą hutniczą w 
Ministerstwie – 22.02.2019r. 

- Ministerstwa Środowiska wysłanie wspólnego wystąpienia 
Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu i Hutniczej 
Izby Przemysłowo-Handlowej, w którym prosiliśmy o 
rozważanie nowelizacji ustawy w sprawie odpadów oraz 
rozporządzeń wykonawczych, w tym projektów rozporzą-
dzeń i zmianę zapisów dot.: obowiązku monitoringu 
wizyjnego, zabezpieczenia roszczeń, operatu przeciwpoża-
rowego, skrócenia okresu magazynowania, wymagań 
technicznych dla miejsc magazynowania – 26.02.2019r. 
 

- Ministerstwa Energii przesłanie uwag środowiska 
stalowego w ramach konsultacji społecznych projektu 
ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 
oraz niektórych innych ustaw (UD477) - 06.03.2019r. 
 

-   podpisanie przez HIPH wspólnie z innymi europejskimi 
firmami i organizacjami Manifestu pt.: "By przemysł stał się 
kluczowy dla przyszłości Unii Europejskiej" – 07.03.2019r. 
 

-  Europosłów przesłanie prośby o uwzględnienie uwag 
branży stalowej w trakcie głosowania Komisji ENVI w 
sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone 
inwestycje" (tzw. “Taksonomia”, którą uważamy za cenne 
narzędzie w mobilizowaniu inwestycji w UE w celu 
osiągnięcia trwałego przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną)y – 11.03.2019r. 
 

- Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie 
Finansów oraz Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 
wysłanie pism odnośnie wprowadzonych przez Komisję 
Europejską środków ochronnych dotyczących importu 
wyrobów stalowych z krajów trzecich. Zwróciliśmy uwagę na 
realne zagrożenie obchodzenia od przepisów i nie 
kontrolowanego wprowadzania produktów stalowych na 
rynek Unii Europejskiej. Zasugerowaliśmy, że należy liczyć 
się z pojawieniem się nowych negatywnych zjawisk, takich 
jak naruszanie przepisów dotyczących pochodzenia, 
klasyfikacji towarów itp. Wskazaliśmy że największe 
zagrożenie dla producentów krajowych może dotyczyć 
takich wyrobów stalowych jak: rury, pręty zbrojeniowe, 
walcówka, profile zimnogięte zamknięte, blachy gorąco i 
zimnowalcowane w kręgach.) – 14.03.2019r. 
 

- Ministra Środowiska z kopią do Prezesa Rady Ministrów, 
Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Ministra Energii 
przesłanie propozycji zmian przepisów o odpadach i 
ochronie środowiska w celu zapewnienia ich efektywnego i 
skutecznego ukierunkowania na zwalczanie patologii przy 
jednoczesnym zapewnieniu poszanowania zasady 
proporcjonalności w zakresie stosowania tych przepisów 
przez uczciwe przedsiębiorstwa - 29.03.2019r.  
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- Komisji Środowiska i Komisji Gospodarki Narodowej i 
Innowacyjności w Senacie RP wysłaliśmy prośbę o 
umożliwienie udziału przedstawicieli HIPH w posiedzeniu 
połączonych obu Komisji w dniu 11 kwietnia 2019 r., na 
którym będzie omawiana tematyka „Wpływu ustawy o odpadach 
na warunki funkcjonowania zakładów przemysłowych w Polsce” - 
09.04.2019r. 

- Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Wydział Polityki 
Przemysłowej, Departament Innowacji) przesłaliśmy e-mail z 
prośbę o organizację roboczego spotkania celem dyskusji o 
dalszych krokach związanych z notyfikacją ulgi w rynku mocy w 
kontekście przesłanej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie ulgi 
w rynku mocy - 19.04.2019r. 

- Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przesłaliśmy 
stanowisko Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej odnośnie 
procedowanego projektu ustawy o zmianie Ustawy o odpadach 
oraz ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z wykazem kodów 
odpadów o właściwościach niepalnych dla sektora hutniczego - 
30.04.2019r. 

  

Posiedzenia Rady HIPH 
 

W dniu 19 marca 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 21-22 marca 2019r. w Ustroniu miała miejsce 
konferencja firm członkowskich HIPH.  Na początku spotkania 
przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 
przedstawił aktualny stan postępowań ochronnych i obowiązują-
cych środków ochronnych w międzynarodowym handlu wyrobami 
stalowymi oraz omówił przyczyny wprowadzania i sposoby 
monitorowania środków ochrony rynku stalowego UE. Następnie 
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 znów pobił rekord, Puls Biznesu (1-3.03. 2019r.) 

-   Polska liderem w imporcie stali, Puls Biznesu (04.03. 2019r.) 

 

Wzięliśmy udział w: 

- spotkaniu z Marszałkiem Województwa Śląskiego, 
zorganizowanym przez BCC Lożę Katowicką, siedziba 
BCC Katowice (12.02.2019r.) 

-  spotkaniu w Ministerstwie Finansów w Departamencie 
Ceł poświęconym tematyce rynku stalowego w dobie 
wojen celnych, w tych szczególnych okolicznościach, tj. 
wprowadzenia w lutym br. przez UE finalnych 
kontyngentów celnych na wyroby stalowe, Warszawa 
(15.02.2019r.) 

- spotkaniu w MPiT dotyczącym realizacji działań 
związanych z "Pakietem dla małych ośrodków 
przemysłowych". W czasie spotkania zostały omówione: 
rezultaty spotkania z przedstawicielami Komisji 
Europejskiej w sprawie notyfikacji systemu ulg w opłacie 
kogeneracyjnej oraz mocowej, kwestie związane z 
funduszem modernizacyjnym oraz stan prac nad ustawą o  
systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów 
energochłonnych, Warszawa (20.02.2019r.) 

- posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych 
Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa, MPiT Warszawa 
(25.02.2019r.) 

- spotkaniu przedstawicieli przemysłu stalowego w MPiT 

(20.03.2019r.) 

- Komisji Uzgodnieniowej w Ministerstwie Energii 
(przedstawiciel HIPH) –  w ramach konsultacji publicz-
nych do projektu ustawy o zmianie ustawy odnawialnych 
źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, ME 
Warszawa (26.03.2019r.) 

- posiedzeniu połączonych senackich Komisji Środowiska 
oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
(przedstawiciele HIPH), na których poruszono tematykę 
„Wpływu ustawy o odpadach na warunki 
funkcjonowania zakładów przemysłowych w Polsce” – 
Sejm RP, Warszawa (11.04.2019r.) 

- zebraniu Delegatów Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ „Solidarność” AMP S.A. (udział i 
wygłoszenie referatu) - 12.04.2019r. 

- spotkaniu Komisji Historii i Ochrony Zabytków 
Hutnictwa SITPH, Gliwickie Zakłady Urządzeń 
Technicznych, Gliwice (16.04.2019r.) 

-  spotkaniu przedstawicieli przemysłu stalowego w MPiT 
w sprawie systemu ulg w opłacie mocowej, Warszawa 
(26.04.2019r.) 

- zebraniu Delegatów ZZ HUNIK ArcelorMittal Poland 
S.A, Dąbrowa Górnicza (26.04.2019r.) 

- 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 


