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Posiedzenie Rady HIPH  

III Stalowe Forum Bezpieczeństwa

Forum Dyrektorów Handlowych

W dniu 8 grudnia 2015r. w siedzibie Zarządu CMC Poland Sp. z o.o. 

w Zawierciu odbyło się posiedzenie Rady HIPH.

Na posiedzeniu Członkom Rady została przedstawiona informacja 

o sytuacji na rynku stali, koksu i materiałów ogniotrwałych po 10 miesiącach 

2015 r. Dokonano podsumowania stanu realizacji prac w ramach koalicji 

utworzonych z udziałem HIPH oraz kancelarii prawnych w zakresie: 

rozszerzenia zakresu umowy “Projekt Samson”, poprawy konkurencyjności 

przemysłu metalurgicznego w Polsce, nowego zlecenia “poprawy w obszarze 

polityki energetycznej i klimatycznej”. W czasie spotkania zostały też 

poruszone tematy ochrony rynku w zakresie GOES, przyznania Chinom 

statusu kraju o gospodarce rynkowej oraz szans i zagrożeń wynikających z 

umowy o wolnym handlu USA - UE. 

W dniu 8 grudnia 2015 roku w CMC Poland Sp. Z o.o.  w Zawierciu odbyło 

się III Stalowe Forum Bezpieczeństwa. W spotkaniu wzięły udział osoby 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo z największych przedsiębiorstw sektora 

hutniczego w Polsce i instytucji naukowych.

 W czasie spotkania swoje prezentacje przedstawili m.in.: CMC Poland  nt. 

Bezpiecznego złomu,  Celsa Huta Ostrowiec nt. Postępowań powypadkowych 

(teoria a praktyka), Centrozłomu nt. Stałego monitoringu BHP. 

Uczestnicy III Stalowego Forum Bezpieczeństwa podjęli zobowiązanie do 

współpracy oraz wymiany doświadczeń mającej na celu osiągnięcie w pełni 

bezpiecznego środowiska pracy w czasie kolejnych spotkań Forum.

W dniach 14-15 grudnia 2015 r. w Ustroniu odbyło się kolejne Forum 

Dyrektorów Handlowych. W trakcie spotkania dyskutowano na tematy dot.: 

sytuacji na rynku stali, koksu i materiałów ogniotrwałych, 

handlu wyrobami stalowymi UE z krajami trzecimi, TTIP, 

modernizacji instrumentów ochrony rynku UE oraz 

a k t u a l n y c h  p o s t ę p o w a ń  a n t y d u m p i n g o w y c h  

i antysubsydyjnych w międzynarodowym handlu 

wyrobami stalowymi  i  surowcami dla hutnictwa. 

Przedstawiciel Departamentu Polityki Handlowej w 

Ministerstwie Gospodarki pani A.Parol przedstawiła 

informacje o aktualnym stanie zaawansowania 

procedury przyznania Chińskiej Republice Ludowej 

statusu kraju o gospodarce rynkowej (MES) oraz jej 

konsekwencjach, o utrudnieniach w stosowaniu przez KE 

instrumentów ochrony rynku oraz prawnych 

możliwościach ograniczenia rosnącego importu wyr. 

stalowych z krajów trzecich realizowanych po cenach 

dumpingowych.

21 grudnia br. Zarząd Hutniczej Izby Przemysłowo-

Handlowej wystosował pismo do Pana Jana Szyszki, 

M i n i s t r a  Ś r o d o w i s k  o  o d r z u c e n i e  p r o j e k t u  

Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

(projekt z 24 listopada 2015 roku)  w całości.

22 grudnia 2015 r. skierowaliśmy jeszcze jedno pismo 

do Ministra J.Szyszki z prośbą o spotkanie w celu 

przybliżenia kondycji polskiego przemysłu hutniczego 

oraz wyzwań przed nim stojących i omówienia pilnych 

działań, które muszą zostać podjęte w związku z reformą 

europejskiego systemu handlu emisjami. 

4 stycznia br. przekazaliśmy Panu Krzysztofowi 

Tchórzewskiemu, Ministrowi Energii uwagi (postulaty 

legislacyjne) Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w 

związku z pojawieniem się 28.12.2015 r. wersji 1.25 

projektu Ustawy o efektywności energetycznej.

 

6 stycznia 2016r. Zarząd Hutniczej Izby Przemysłowo-

Handlowej wystosował pismo do Pana Pawła Sałka, 

Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki 

Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska. Pismo 

zawierało postulaty Izby dotyczące zmian w projekcie 

dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w 

sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych.

Pisma do MŚ  

Pismo do ME

Pismo do MŚ 
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Pismo do ME  

Pismo do Premiera RP 

6 stycznia 2016 r. skierowaliśmy pismo do Piotra Naimskiego 

Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej 

Infrastruktury Energetycznej w Ministerstwie Energii w sprawie 

zabezpieczenia międzynarodowej konkurencyjności sektora 

metalurgicznego i  s tabi lności  polskiego systemu 

elektroenergetycznego w kontekście wdrażania mechanizmów 

strony popytowej, możliwości wprowadzenia rynków mocy oraz 

zagrożenia niedoborem mocy czynnej w krajowym systemie 

elektroenergetycznym. W piśmie wskazaliśmy, że sytuacja 

hutnictwa stali nie jest dobra i z niepokojem zauważamy 

postępującą utratę jego udziału w polskim i unijnym rynku 

wynikającym z drastycznego wzrostu importu produktów 

stalowych z Białorusi (przykładowo wzrost udziału prętów 

zbrojeniowych z Białorusi w polskim rynku z 2% dwa lata temu 

do aż 20% obecnie), a także Chin, Ukrainy i Rosji. Jedynym z 

najbardziej  palących problemów jest perspektywa 

niedostatecznej ilości mocy czynnej w krajowym systemie 

elektroenergetycznym, czego przejawem był ostatni kryzys 

zasilania w sierpniu 2015 r. 

Akcentowaliśmy, iż włączenie polskiego prawodawstwa 

postulatu skutecznego wprowadzenia usługi reakcji strony 

popytowej (ang. demand-side response) mogłoby stanowić 

uzupełnienie innych mechanizmów mających na celu 

zapewnienie wystarczającej ilości energii czynnej w krajowym 

systemie  elektroenergetycznym. Optowaliśmy  również  za 

koniecznością implementacji Dyrektywy o efektywności 

energetycznej do krajowego porządku prawnego i prosiliśmy o 

umożliwienie spotkania z przedstawicielami sektora 

metalurgicznego.

Podobne pismo skierowaliśmy do Pana Eryka Kłossowskiego, 

Prezesa Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetyczne S.A.

18 stycznia 2016r. zwróciliśmy się z pismem do Pani Beaty 

Szydło, Premiera Rządu RP odnośnie nawiązania stałej 

współpracy w obszarze polityki klimatycznej nakierowanej na 

ochronę interesów oraz wzmocnienie międzynarodowej pozycji 

konkurencyjnej przemysłu w Polsce. W piśmie podziękowaliśmy 

za zaproszenie do udziału w spotkaniu w dniu 8 stycznia 2016 r.  

w KPRM, na którym Rząd RP reprezentowany był w osobach 

Ministrów oraz Wiceministrów resortów Energii, Środowiska 

oraz Spraw Zagranicznych, którzy wysłuchał opinii 

przedstawicieli polskiego przemysłu na temat kształtu polityki 

klimatycznej i reformy Europejskiego Systemu Handlu 

Uprawnieniami (EU ETS).

W naszym piśmie szerzej skomentowaliśmy takie tematy  

jak:

- powołanie Zespołu eksperckiego ds. polityki klimatycznej 

przy Prezesie Rady Ministrów,

- trójpak mechanizmów służących ochronie sektorów 

narażonych na ucieczkę emisji, w tym:

a) propozycja zróżnicowanego co do intensywności 

podziału uprawnień stosownie do narażenia na ucieczkę emisji 

(tzw. tiering);

b) alokacje dynamiczne;

c) uprzywile jowanie  sytuacj i  przedsiębiorstw 

prowadzących działalność w państwach, które ze względu na sąsiedztwo z 

krajami nieprowadzącymi polityki klimatycznej są bardziej narażone na 

ucieczkę emisji lub konkurencję z towarami tańszymi z uwagi na brak 

obciążeń związanych z zakupem uprawnień do emisji. 

29 stycznia 2016 r. skierowaliśmy pismo do prof. Jerzego  Buzka  w 

sprawie rewizji unijnego systemu handlu emisjami (ETS) na lata 2020-

2030, który  jest obecnie omawiany w Parlamencie Europejskim i Radzie.  

Głównym zadaniem tej rewizji będzie zaprojektowanie podziału 

ograniczonej sumy uprawnień do emisji CO2, aby stworzyć efekt zachęty 

do inwestowania w technologie niskowęglowe w najbardziej efektywny 

kosztowo sposób. W piśmie zwróciliśmy uwagę, iż w celu pogodzenia 

unijnego systemu ETS z programem na rzecz wzrostu zatrudnienia i 

inwestycji najlepsze instalacje nie powinny ponosić żadnych 

dodatkowych bezpośrednich czy pośrednich kosztów. Zachęci to i ułatwi 

wprowadzenie innowacji niezbędnych do realizacji celów redukcji emisji 

CO2 przy zachowaniu tej strategicznej branży w Europie i utrzymaniu 

aktualnej wielkości  zatrudnionych.

-  Hutnicy do administracji UE: zejdźcie z obłoków na ziemię, WNP 

         (03.12.2015),

-    Na razie rośniemy, Rynek Stali (grudzień’ 2015)

-  W 2015 r. wzrosła produkcja i zużycie stali a ceny spadły, PAP  

         (15.01.2016),

-    Stalowe Priorytety, Magazyn Hutniczy (26.01.2016)

-  Huty wydadzą ponad 2 mld zł na inwestycje proekologiczne, PAP 

         (27.01.2016),

-   Świat ogranicza wytwarzanie stali. Polska jest wyjątkiem, bo u nas jej

         produkcja rośnie - Puls Biznesu (29-31.01.2016r.)

 

-  spotkaniu przedstawicieli koalicji  hutniczej w Ministerstwie Rozwoju z 

Podsekretarzami Stanu p. Mariuszem Haładyjem i p.Tadeuszem Kościńskim, 

Warszawa (08.01.2016)

-   spotkaniu w KPRM -  okrągły stół m.in. z  Sekretarzem ds. Europejskich 

p. Konradem Szymańskim  poświęconemu konkurencyjności polskiego 

przemysłu elektroenergetycznego oraz przemysłów energochłonnych w 

kontekście polityki klimatycznej UE, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 

Warszawa (08.01. 2016r.)

-   spotkaniu w sprawie BAT-ów, AMP Dąbrowa Górnicza (12.01.2016r.)

- spotkaniu z Zastępcą Przewodniczącego Sejmowej Komisji ds. 

Gospodarki i Rozwoju p. Ewą Malik, AMP Dąbrowa Górnicza  (12.01.2016 r.),

-  spotkaniu w NCBiR w sprawie przygotowania agendy badawczej do 

programu sektorowego INNOSTAL, Warszawa (18.01.2016r.)

-  spotkaniu z Komisarz UE p. Elżbietą Bieńkowską w  sprawach 

dotyczących  hutnictwa ,  Bruksela(21.01.2016r.)

-  posiedzeniu Sejmowej Komisji ds. Energetyki i Skarbu Państwa, 

Warszawa(28.01.2016r.)

-  spotkaniu Komisji Historycznej przy SITPH na której Prezes HIPH 

wygłosił prelekcje nt. Aktualnej sytuacji w hutnictwie żelaza i stali, Katowice 

(04.02.2016r.)

- telekonferencjach i licznych spotkaniach z EY w ramach Komitetu 

Sterującego i zawiązanych koalicji w tematyce konkurencyjności polskiego 

przemysłu metalurgicznego. 

Pismo do prof.J.Buzka  

Nasz głos w mediach
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