
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd HIPH wystosował szereg pism w wielu 
ważnych i priorytetowych sprawach dotyczących 
działalności firm członkowskich Izby, m.in. do: 
 

- Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z uwagami dot. 
kwestii dystrybucji środków zgromadzonych w Funduszu 
Modernizacyjnym, w kontekście działań podejmowanych w 
zakresie wykorzystania technologii  wychwytu i utylizacji 
dwutlenku węgla (CCU) oraz budowy i funkcjonowania 
magazynów dwutlenku węgla (CCS), na podstawie dokumentu 
koncepcyjnego przygotowanego przez DG CLIMA – 1.10.2019 r. 

- Ministerstwa Środowiska przekazaliśmy dokument 
przygotowany przez EUROFER „Ramy prawne dla stali o niskiej 
zawartości CO2 wytwarzanej w Europie”. W dokumencie tym 
szczegółowo przedstawiono środki regulacyjne, których wdrożenie 
może prowadzić do pomyślnej transformacji europejskiej 
gospodarki, oraz dokumentu, w którym zaprezentowane zostało 
stanowisko dotyczące rozporządzenia w sprawie taksonomii i 
technicznych kryteriów kontroli, opracowanych przez grupę 
ekspertów technicznych Komisji (TEG). Niniejsze dokumenty 
zostały przesłane przed debatą polityczną na temat 
długoterminowej strategii UE na rzecz gospodarki neutralnej dla 
klimatu, polski i europejski przemysł stalowy pragnie zwrócić 
uwagę na zgłaszane dotychczas kluczowe postulaty dotyczące tej 
strategii, równocześnie zwracając się z prośbą o poparcie w ich 
realizacji – 2.10.2019r. 

 

 

 
- Europsłów  e-mail z  prośbą o przyłączenie się do prac Grupy ds. 
Handlu Międzynarodowego i Inwestycji i wsparcie sektora 
stalowego, najbardziej narażonego na działania międzynarodowej 
konkurencji w celu wprowadzenia równych zasad – 16.10.2019 

- Ministra Środowiska w sprawie zmiany terminu wdrożenia Bazy 
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami (BDO) – moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości - 
17.10.2019r. 

- Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska w sprawie 
zorganizowania szkolenia dla podmiotów zrzeszonych w HIPH w 
zakresie użytkowania Bazy danych o produktach i opakowaniach 
oraz o gospodarce odpadami (BDO) – moduł ewidencji i moduł 
sprawozdawczości - 17.10.2019r. 

- Europosłów e-mail w sprawie projektu rezolucji (2019/2844 
(RSP) pt.: „Sprzeciw na podstawie art. 112: częściowe udzielenie 
zezwolenia na stosowanie trójtlenku chromu (chromium trioxide) 
(Cromomed SA i in.) (D063690/01)” - opracowany przez posłów 
Bas Eickhouta, Marii Areny, Martina Hojsíka z prośbą o 
rozpatrzenie i odrzucenie tego projektu rezolucji - 21.10.2019r. 

- Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej w sprawie 
wprowadzającego w błąd nazewnictwa stosowanego w Krajowych 
Ocenach Technicznych wydawanych przez Instytut Techniki 
Budowlanej w kontekście istniejących norm dla stali zbrojeniowej 
- 25.10.2019r. 

- ME w sprawie stanowiska firmy Tempus Energy w kontekście 
specyfiki działania dużych odbiorców energii elektrycznej i 
zaniepokojeni wobec stanowiska firmy Tempus Energy dla rynku 
mocy w Polsce - 6.11.2019r. 

- ME propozycję uwag HIPH do zaktualizowanego projektu 
strategii energetycznej państwa: „Polityka energetyczna Polski do 
2040 r. – strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego” - 
26.11.2019r. 

- Ministra Klimatu w sprawie  postulatu pilnego odroczenia 
terminu wejścia w życie przepisów dotyczących obowiązku 
prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania 
sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami wyłącznie 
w formie elektronicznej, za pośrednictwem Bazy danych o 
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami („BDO” 
lub „Baza”) oraz do Ministra Rozwoju w sprawie pilnego dialogu 
oraz zorganizowania spotkania z Ministrem Klimatu ws. 
odroczenia terminu wdrożenia wejścia w życie przepisów dot. 
BDO - 27.11.2019r. 

- Prezesa URE przekazanie stanowiska HIPH w sprawie 
wdrożenia systemu rekompensat - 6.12.2019 r. 

- Dyrektora Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i 
Bezpieczeństwa Technicznego w Ministerstwie Rozwoju w 
sprawie prekonsultacji dotyczących oczekiwanych kierunków 
zmian systemowych polskiego prawodawstwa w zakresie oceny 
zgodności i nadzoru wprowadzanych do obrotu produktów 
nieżywnościowych – uwagi na temat wyrobów stalowych ze 
szczególnym uwzględnieniem przykładu prętów zbrojeniowych - 
10.12.2019 r. 
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- Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie 
Rozwoju w sprawie wdrożenie ustawy o rekompensatach dla 
przemysłów energochłonnych - 11.12.2019r. 
  

Posiedzenia Rady HIPH 
 

W dniu 9 grudnia 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.  
 

Nowa Rada Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMŻ 
 

W dniu 10 grudnia 2019 r. została powołana nowa Rada Sieć 
Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Metalurgii Żelaza im.  
Stanisława Staszica w Gliwicach. 

Przewodniczącym Rady Instytutu został wybrany Pan Stefan 
Dzienniak.  

Konferencja HIPH 
 

W dniach 12-13 grudnia 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”. 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 

- Wyzwania funkcjonowania hutnictwa w Polsce – Magazyn 
Hutniczy (19-26.11.19) 

- wypowiedź dla Pulsu Biznesu  w sprawie Huty Częstochowa 

- Czego potrzebuje hutnictwo,  by przetrwać i rozwijać się? – 
Magazyn Hutniczy (12.2019r.) 
 

Wzięliśmy udział w: 

-  posiedzeniu WRDS w Katowicach w trakcie którego przyjęto 
stanowisko WRDS w sprawie gospodarki o obiegu 
zamkniętym (GOZ) jako szansy dla długofalowego, stabilnego 
i zrównoważonego rozwoju hutnictwa w Polsce (22.10.2019r.) 

- konferencji pt.: PPK – Przewodnik Pracodawcy, nad którą 
HIPH objęła patronat, Katowice (24.10.2019r.) 

- posiedzeniu Akademicko-Gospodarczego Stowarzyszenia 
Hutnictwa, Zakopane (25.10.2019r.) 

- warsztatach w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym 
zorganizowanych przez EY dla przedstawicieli sektora 
stalowego, siedziba EY Katowice (7.11.2019r.) 

- forum związków zawodowych Sunningwell Interena-
tional Polska Sp. z o.o., Złoty Potok (20.11.2019r.) 

- Gali Przedsiębiorczości, Dąbrowa Górnicza (20.11.2019r.) 

- warsztatach na temat energii elektrycznej z FOEEiG i EY, 
siedziba EY Katowice (21.11.2019r.) 

- posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego w Katowicach, Śląski Urząd Wojewódzki 
(29.11.2019r.) 

- spotkaniu przedstawicieli sektora energochłonnego z 
URE w sprawie systemu rekompensat, Warszawa, siedziba 
URE (3.12.2019r.) 

- posiedzeniu Rady Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytutu 
Metalurgii Żelaza, Gliwice (10.12.2019r.) 

- licznych telekonferencjach w sprawie wizyjnego systemu 
kontroli miejsca magazynowania lub składowania 
odpadów  
- telekonferencjach i wielu 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 

**** 

Z okazji nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia 

Zarząd oraz pracownicy 

Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej 

składają najlepsze życzenia 

wielu radosnych i ciepłych chwil, 

odpoczynku przy rodzinnym stole 

oraz pomyślności w życiu prywatnym 

i zawodowym w Nowym Roku 


