
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd HIPH wystosował szereg pism w wielu 

ważnych i priorytetowych sprawach dotyczących 

działalności firm członkowskich Izby, m.in. do: 

-  Europosłów odnośnie zmian metodologii stosowanej w 
odniesieniu do przywozu od członków WTO niebędących 
gospodarkami rynkowymi, w tym przywozu z Chin , a co za tym 
idzie zapewnienie możliwości marginesu dumpingu 
wystarczającego do zwalczania nieuczciwych praktyk 
producentów z krajów trzecich oraz przywrócenia godziwych 
warunków dla producentów z UE - 29.08.2017r. 

-  Ministra Rozwoju i Finansów oraz Ministra Środowiska 
dokumentu opisującego zmiany w europejskim  systemie handlu 
emisjami po 2020 r. Ocena wpływu propozycji na hutnictwo – 
1.09.2017r. 

- Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa uwag i propozycji 
zmian do projektu ustawy o organach  administracji inwestycyjnej 
i nadzoru budowlanego (znajdującego się w Wykazie Prac 
Legislacyjnych Rady Ministrów pod nr. UD272) – 14.09.2017r. 

- Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
(Białystok, Gdański, Kielce, Kraków, Łodź, Olsztyn, Rzeszów, 
Wrocław) w sprawie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych - 15.09.2017r. 

- Ministerstwa Rozwoju, Departament Współpracy 
Międzynarodowej w sprawie wprowadzenia ceł ad valorem bez 
korekty bazującej na minimalnej cenie importowej – 20.09.2017r. 

- Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rozwoju dotyczącego 
przeglądu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji 
(EU ETS) i finalnych ustaleń dot. krytycznych elementów 
Dyrektywy odnośnie stalowego sektora - 21.09.2017r. 

 

- Ministerstwa Środowiska w związku z negocjacjami w 
ramach Trilogu w sprawie przeglądu unijnego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji po 2020r. - 3.10.2017r. 

- Ministerstwa Rozwoju, Departament Współpracy z 
Zagranicą  w sprawie poboru przez Ukrainę cła eksporto-
wego przy eksporcie odpadów i złomu metali żelaznych w 
świetle umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Ukrainą  a 
Unią Europejską – 3.10.2017r. 

- Ministra G.Tobiszewskiego w Ministerstwie Energii w 
sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa w Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem problemu niekorzystnej dla 
konkurencyjności polskiego przemysłu energochłonnego 
struktury kosztów energii elektrycznej w Polsce oraz 
gotowość do wsparcia procesu implementacji rozwiązań 
zawartych w stanowisku WRDS – 9.10.2017r. 

- Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rozwoju 
przesłanie uwag europejskiego przemysłu stalowego 
(reprezentowanego przez EUROFER) w sprawie przeglądu 
dyrektywy ramowej dot. odpadów i kilku poprawek 
zaproponowanych przez Radę i Parlament Europejski 
będących obecnie przedmiotem dyskusji w ramach Trilogu – 
20.10.2017r. 

- Przewodniczącego Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa z 
prośbą o umożliwienie przedstawicielowi HIPH uczestni-
czenia w pracach nad ustawa o rynku mocy – 20.10.2017r. 

- Ministerstwa Środowiska p. P.Sałka i Ministerstwa 
Rozwoju p. J.Emilewicz w sprawie  przeglądu unijnego 
systemu handlu emisjami (EU ETS) prosząc o przyjęcie 
takich rozwiązań, które zapewnią właściwą równowagę 
między ambicjami klimatycznymi a rzeczywistą 
konkurencyjnością – 23.10.2017r. 

- Ministerstwa Rozwoju p.J.Emilewicz z propozycjami 
zagadnień na spotkanie organizowane przez  Ministerstwo 
Rozwoju z udziałem Ministerstwa Infrastruktury i 
Budownictwa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 
mającego na celu poprawę międzynarodowej 
konkurencyjności polskiego sektora stalowego – 
25.10.2017r. 

- przekazanie pisma Posłowi do Parlamentu Europejskiego 
p. Adamowi Gierkowi  w sprawach dotyczących projektów 
aktów prawodawczych opublikowanych przez KE w 
listopadzie 2016r. a dot. czystej energii dla odbiorców  oraz 
propozycji brzmienia nowej Dyrektywy zmieniającej 
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dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności 
energetycznej – 17.11.2017r. 

- Ministerstwa Energii przekazanie uwag do projektu 
rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w 
obrocie energią elektryczną (22.11.2017r.) 

Konferencja HIPH  

W dniach 14-15 września 2017r. 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, modernizacji instrumentów ochrony 
rynku UE oraz aktualnych postępowań antydumpingowych i 
antysubsydyjnych w międzynarodowym handlu wyrobami 
stalowymi i  surowcami dla hutnictwa. Zostały też 
przedstawione informacje o stanie bieżącym prac dot. EU 
ETS, Zespole ds. Sektorów Energochłonnych oraz II 
konkursie programu sektorowego INNOSTAL. 

Posiedzenie Rady HIPH         

W dniu 2.10.2017r. w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie 
Rady HIPH. Członkowie Rady zapoznali się z sytuacją na 
rynku stali, koksu i materiałów ogniotrwałych po 6 
miesiącach 2017r. oraz pokrótce zostały im przedstawione 
tematy, dot. Spraw modyfikacji instrumentów ochrony 
rynku (MTDI), toczących się postępowań ochronnych i 
obowiązujących cłach AD/AS. Rada także zapoznała się z 
planem działań podejmowanych przez Zarząd Izby w 
ramach utworzonych koalicji: Zespołu ds. przemysłów 
energochłonnych oraz zagadnień objętych współpracą z EY. 

Warsztaty HIPH 

W dniu 16.11.2017r. Zarząd HIPH zorganizował warsztaty 
dedykowane członkom zarządów, dyrektorom odpowie-
dzialnym za obszar energetyki, finansów i podatków. 
Warsztaty przeprowadzone zostały przez firmę doradczą EY, 
która od wielu lat wspiera branże stalową w walce z 
nieuczciwą konkurencją oraz w staraniach o przyjęcie 
korzystnych dla sektora rozwiązań, min. w zakresie kosztów 
energii elektrycznej. Spotkanie było podzielone na 4 bloki 
tematyczne, poświęcone następującym zagadnieniom: 

- zwolnienie energii elektrycznej z podatku akcyzowego, 
- efektywność energetyczna 
- ulga OZE 
- usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP. 
 

Nasz głos w mediach: 

- Gorący zapał hutników, Puls Biznesu (8 sierpnia 2017r.) 

- Dobre półrocze stali. Szansa na produkcyjny rekord, 
Magazyn Hutniczy (29 sierpnia 2017r.) 

- WRDS. Hutnictwo wciąż czeka na decyzje, Magazyn 
Hutniczy (17 października 2017r.) 

- Przemysły energochłonne tego nie udźwigną. Opłaty 
mocowe zagrożeniem dla konkurencyjności hutnictwa, 
Magazyn Hutniczy (31.10.2017r.) 

Wzięliśmy udział w: 

-  spotkaniu w Ministerstwie Energii na którym omówiono 
projekt przepisów nowelizujących ustawę z dnia 
10.04.1997r. – Prawo energetyczne wraz z uzasadnieniem, 
wprowadzające instytucję operatora systemu 
dystrubucyjnego zamkniętego (25.09.2017r.) 

- seminarium eksperckim: Pakiet Zimowy – wpływ 
kluczowych regulacji na rynek energii elektrycznej, Polski 
Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 
(27.09.2017r.) 

- spotkaniu z ESTA, Kraków (29.09.2017r.) 

- posiedzeniu WRDS Katowice, Śląski Urząd Woje-wódzki 
(2.10.2017r.) 

- konferencji Akademicko-Gospodarczego Stowarzysze-nia 
Hutnictwa, Zakopane (18.10.2017r.) 

- konferencji „Walcownictwo 2017 Innowacje i Postęp”, 
Ustroń (18.10.2017r.) 

- spotkaniu informacyjnym dot. II Programu INNOSTAL 
2014-2020, NCBiR (27.10.2017r.)          

-  posiedzeniu podkomisji do rozpatrzenia rządowego 
projektu ustawy o rynku mocy, Sejm RP, Warszawa  
(15.11.2017r.) i Komisji Sejmowej ds. Energii i Skarbu 
Państwa (21.11.2017r.) 

- spotkaniu z Posłem do Parlamentu Europejskiego  
p. Adamem Gierkiem. Tematyka spotkania: dyrektywa PE i 
Rady zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie 
efektywności energetycznej, siedziba Regionu Śląsko- 
Dąbrowskiego NSZZ Solidarność (17.11.2017r.) 

- Kongresie Programowo-Organizacyjnym FOEEiG i 
FORUM CO2 , Mszczonów (23-24.11.2017r.)          

- spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju z p.Minister Jadwigą 
Emilewicz w temacie  stosowania odpowiedniej  jakościowo 
stali zbrojeniowej w konstrukcjach budowla-nych 
(28.11.2017r.) 

- telekonferencjach i licznych spotkaniach z EY w ramach 
Komitetu Sterującego Stali i zawiązanych koalicji z Forum 
Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz FORUM CO2 


