
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd HIPH wystosował szereg pism w wielu 

ważnych i priorytetowych sprawach dotyczących 

działalności firm członkowskich Izby, m.in. do: 
 

- Ministerstwa Środowiska przekazanie uwag do projektu ustawy o 
zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD317) – 
06.03.2018r. 

- Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przekazanie stanowiska 
sektora stalowego odnośnie zapowiedzi wprowadzenia przez Stany 
Zjednoczone, cła na import wyrobów stalowych wynikającego z tzw. Sekcji 
232 – 08.03.2018r. 

- Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie pilnej potrzeby 
wsparcia krajowej branży hutniczej w kontekście podejmowanych przez 
Komisję Europejską działań ochronnych dotyczących wyrobów stalowych 
– 15.03.2018r. 

-  Ministerstwa Energii, Departament Energii Odnawialnej, Rozproszonej 
i Ciepłownictwa przekazanie uwag w odniesieniu do prac prawodawczych 
w zakresie zmiany Dyrektywy w sprawie promowania energii ze źródeł 
odnawialnych – 23.03.2018r. 

- Minister Przedsiębiorczości i Technologii przekazanie podziękowań za 
dotychczasowe wsparcie udzielone przemysłowi w Polsce, zwłaszcza a 
temacie wprowadzenia rekompensat na pokrycie kosztów pośrednich 
uprawnień do emisji CO2 a także ograniczenia negatywnych konsekwencji 
nałożenia przez USA ceł na wyroby stalowe. Prosiliśmy także Panią 
Minister o spotkanie odnośnie bieżących tematów dot. rynku stalowego w 
Polsce – 05.04.2018r. 

- Ministra Energii przekazanie uwag do proj. Ustawy o promowaniu 
energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji z dn. 16.03.2018r.) – 
18.04.2018r. 

 

- Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii 
oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli 
przesłanie opinii do zaproponowanego przez Komisję 
Europejską projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych - 08.05.2018r. 

- Minister Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie pilnej 
potrzeby wsparcia krajowej branży hutniczej w kontekście 
podejmowanych przez KE działań ochronnych dot. wyrobów 
stalowych – 25.05.2018r. 

- Ministra Energii p. K.Tchórzewskiego przekazanie uwag do 
rozp. ME w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 
wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i 
demonstrowania oraz szczegółowych warunków zawierania 
transakcji na rynku wtórnym – 28.05.2018r. 

- Komisarz UE p.E.Bieńkowskiej w sprawie dot. 
niezamierzonego wpływu zharmonizowanej klasyfikacji  i 
oznakowania (CLH) na kobalt metaliczny w sektorze stali i 
gospodarce o obiegu zamkniętym – 4.06.2018r.  

– Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (z kopią 
do Ministra Energii, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, 
Ministra Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie,  Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej)  
przekazanie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo 
wodne oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 29 maja 
2018 r.) –14.06.2018r. 

- Ministerstwa Środowiska, przesłanie uwag środowiska 
hutniczego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o 
odpadach – 14.06.2018r. 

- Ministra Środowiska wspólnie z IGMNiR  wystąpiliśmy w 
sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz 
niektórych innych ustaw z dnia 7 czerwca 2018 r. (prośba o 
spotkanie w celu wypracowania rozwiązań, które zabezpieczą 
stabilny rozwój przemysłów metali nieżelaznych i  stalowego w 
Polsce) – 18.06.2018r. 

- Ministra Środowiska wysłanie uwag i komentarzy w imieniu 
sektora hutniczego do zmian projektowanych w ustawie o 
Inspekcji Ochrony Środowiska – 20.06.2018r. 

- Minister Przedsiębiorczości i Technologii z prośbą o podjęcie 
pilnych działań na najwyższym poziomie Komisji Europejskiej 
ukierunkowanych na zabezpieczenie konkurencyjności pols-
kiego sektora stalowego w świetle zagrożeń wywoływanych w 
skali globalnej w następstwie wprowadzenia ceł na produkty 
stalowe przez Stany Zjednoczone, w tym także na eksport z Unii 
Europejskiej – 20.06.2018r. 

- Ministra Energii, Premiera Rządu RP, Ministra Finansów i 
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie Pakietu 
rozwiązań systemowych na rzecz poprawy konkurencyjności 
przemysłu w obszarze kosztów energii elektrycznej po spotkaniu 
Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w dniu 29.05.2018 r. 
– 26.06.2018r. 

-  Ministra Środowiska, Premiera Rządu RP, Ministra Finansów, 
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie Pakietu 
rozwiązań systemowych na rzecz poprawy konkurencyjności 
przemysłu w obszarze kosztów energii elektrycznej, a w 
szczególności wprowadzenie rekompensat finansowych na 
pokrycie kosztów uprawnień do emisji CO2 – 26.06.2018r. 
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Posiedzenia Rady HIPH 

W dniach 12.03.2018r. i 11.06.2018r. w siedzibie Izby odbyły się 

posiedzenia Rady HIPH. Na posiedzeniach 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. 

Na posiedzeniu w dniu 11.06.2018 r. Rada przyjęła bez uwag porządek 

obrad Walnego Zgromadzenia oraz przyjęła Uchwały dot. zatwierdzenia 

sprawozdań Zarządu i Rady, sprawozdania finansowego za 2017r., 

przyjęcia planu działalności oraz preliminarza wydatków na 2018 r. oraz 

zatwierdziła zasady finansowania Izby w 2018 r. 

Seminarium HIPH 

W 24 kwietnia 2018r. w Otwocku na wniosek Ministerstwa Finansów 

Zarząd Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej przy wsparciu EY 

zorganizował seminarium dla funkcjonariuszy celno-skarbowych 

Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie importu do Polski 

wyrobów stalowych. W trakcie seminarium służby celne zostały 

zaznajomione m.in. z praktycznym podejściem do oceny wyrobów 

stalowych podczas odprawy celnej, dostępnymi narzędziami kontroli i 

walki z nieprawidłowościami na rynku materiałów budowlanych, 

wyłudzeniami VAT w sektorze stali i analizą skutków wprowadzenia 

odwróconego obciążenia VAT. 

Walne Zgromadzenie Członków HIPH 

W dniu 11.06.2018r. odbyło się XXXII Walne Zgromadzenie Członków 

HIPH. Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczy. Posumowano 

kolejny rok działalności Izby. Podjęto stosowne uchwały zatwierdzające 

działalność Zarządu i Rady Izby, plan pracy na kolejny rok, preliminarz 

wydatków i zasady finansowania w 2018 r. Członkowie Izby wyrazili 

uznanie dla pracy organów statutowych oraz potrzebę dalszej 

efektywnej działalności dla dobra polskiego przemysłu i gospodarczego 

rozwoju kraju. 

Konferencja HIPH 

W dniach 14-15 czerwca 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: 

- Amerykańskie cła na stal uderzą w polskich producentów w postaci wzrostu 
importu, PAP (22.03. 2018r.) 

-  W ubiegłym roku polska gospodarka zużyła rekordową ilość stali; dobre 
prognozy na 2018 r., PAP (23.03. 2018r.) 

-  Nasza branża jest coraz mniej konkurencyjna, od dawna apelujemy o 
zmiany na poziomie krajowym i unijnym, Gazeta Giełdy Parkiet (kwiecień 
2018) 

- Podsumowanie roku 2017 w sektorze stali, S&P Global Platts  
(kwiecień 2018) 

-  Branża stalowa inwestuje w badania i rozwój, Forum Stalowe (maj 
2018) 

- Przemysł energochłonny potrzebuje warunków do rozwoju i 
inwestowania, PAP (15.05. 2018r.) 

- Stal tanieje. Cła amerykańskie przyczyniły się do obniżki cen 
wyrobów hutniczych w Polsce. Tymczasem koszty ich produkcji 
rosną, Puls Biznesu (10.05.2018r.) 

- Nadciąga lawina stalowych wyrobów. Import stali do Polski rośnie 
ekspresowo, a może być jeszcze gorzej. Amerykańskie cła zwiększą 
jej napływ do Polski i Europy, Puls Biznesu (5.06.2018r.) 

- Europejskie hutnictwo pod presją, Magazyn Hutniczy  
(5-12.06.2018r.) 

- W pierwszym kwartale wzrosło zużycie stali. Niepokoi rosnący 
import, PAP (8.06.2018r.) 

-  Dobry kwartał dla stali, Magazyn Hutniczy (19-26.06.2018r.) 

 

Wzięliśmy udział w: 

- Seminarium Rynek mocy w Polsce zorganizowanym przez City 
Brand Energia Odnawialna, nad którym objęliśmy patronat, 
Warszawa (8.03.2018r.) 

- Posiedzeniu WRDS Województwa Śląskiego, Katowice (12.03.2018r.) 

- Dąbrowskiej Radzie Biznesu, Dąbrowa Górnicza, (09.04.2018r.) 

- Dąbrowskim Forum Ekologicznym, Wyższa Szkoła Biznesu, 
Dąbrowa Górnicza (17.04.2018r.) 

- Walnym Zebraniu Delegatów Związków Zawodowych Hutnik, na 
którym Prezes Zarządu wygłosił prezentację, Dąbrowa 
Górnicza(19.04.2018r.) 

- Seminarium zorganizowanym w związku z uroczystościami Dnia 
Hutnika przez SITPH, Oddział Dąbrowa Górnicza. W trakcie 
seminarium Prezes Zarządu wygłosił prezentację. Sosnowiec. 
(27.04.2018r.) 

- WRDS Województwa Małopolskiego, Kraków (07.05.2018r.) 

- spotkaniu z Panem Marcinem Ociepą – Podsekretarzem Stanu w 
Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w tematach 
związanych z działalnością przemysłu stalowego takich jak: 
wdrożenie rekompensat na pokrycie kosztów pośrednich uprawnień 
do emisji CO2, rynku mocy, globalnych skutków wprowadzenia 
przez USA ceł na wyroby stalowe, standardów jakościowych, 
Warszawa). Do spotkania doszło w wyniku naszych starań o 
spotkanie z Minister J.Emilewicz (nasze pismo z 5.04.2018r.), 
Warszawa (8.05.2018r.) 

- spotkaniu Komisji Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa SITPH, 
Katowice (10.05.2018r.) 

- obchodach Dnia Hutnika:  na AGH, Kraków (11.05.2018r.),  
w CMC Poland Sp. z o.o. w Zawierciu i w Hucie Łabędy S.A. w 
Gliwicach (18.05.2018r.), w Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. w 
Ostrowcu Świętokrzyskim (25.05.2018r.) 

- Walnym Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ 
Solidarność, na którym to również Prezes Izby wygłosił prezentację, 
Bukowina Tatrzańska (24.05.2018r.) 

- w Europejskim Kongresie Gospodarczym (16-17.05.2018r.) 

- uroczystościach 40-lecia uruchomienia Walcowni Dużej (P15) w 
ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza (22.06.2018) 

- uroczystości otwarcia nowej linii produkcyjnej rur spiralnie 
spawanych w Ferrum S.A., Katowice (27.06.2018r.) 

- telekonferencjach i licznych spotkaniach z EY w ramach Komitetu 
Sterującego Stali  


