
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W okresie styczeń – marzec 2022 roku Zarząd oraz pracownicy 
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej kontynuowali pracę w 
systemie hybrydowym.  

 
Zarząd HIPH brał udział w szeregu telekonferencjach i wideo-
konferencjach oraz wystosował szereg pism i opinii w wielu 
ważnych i priorytetowych sprawach dotyczących działalności 
sektora stalowego jak i całej gospodarki naszego kraju, m.in. do: 
 

- do Ministra Finansów z kopią do  Prezesa Rady Ministrów, 
Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Rozwoju i Technologii, 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przesłaliśmy pismo w 
sprawie zamiaru Ministerstwa Finansów objęcia złomu metali 
systemem SENT w zakresie jego transgranicznego przemie-
szczania do Polski - 14.01.2022 

- Ministra Finansów z kopią do Minister Klimatu i Środowiska 
oraz Ministra Rozwoju i Technologii przekazaliśmy stanowisko 
sektora hutniczego do rewizji unijnej dyrektywy ETD 
(2003/96/EC) – 17.01.2022 

- Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Rozwoju i 
Technologii przekazaliśmy stanowisko sektora hutniczego do 
rewizji dyrektywy w sprawie energii odnawialnej (2018/2001) 
Dyrektywa RED – 17.01.2022 

 
 

 

 

 

 
- Ministra Klimatu i Środowiska z kopią do Ministra Rozwoju i 
Technologii przekazaliśmy pismo, w którym zawarliśmy postulaty 
sektora hutniczego do rewizji unijnej dyrektywy w sprawie 
efektywności energetycznej (2018/2002) – 18.01.2022 

- Ministra Klimatu i Środowiska z kopią do Ministra Rozwoju i 
Technologii przesyłaliśmy pismo dotyczące stanowiska krajowego 
przemysłu hutniczego w zakresie mechanizmu dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) – 27.01.2022 

- Ministra Klimatu i Środowiska z kopią do Ministra Rozwoju i 
Technologii przesłaliśmy stanowisko Hutniczej Izby Przemysłowo-
Handlowej w odniesieniu do rewizji dyrektywy w sprawie emisji 
przemysłowych (2010/75/UE) – 27.01.2022 

- Ministerstwa Klimatu przesłaliśmy podpisane oświadczenie o 
przystąpieniu do Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju 
gospodarki wodorowej – 27.01.2022 

- Ministra Finansów z kopią do Prezesa Rady Ministrów, Ministra 
Klimatu i Środowiska, Ministra Rozwoju i Technologii oraz 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przesyłaliśmy pismo z 
prośbą o znowelizowanie  Rozporządzenia Ministra Finansów 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz 
jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego 
przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. 2022 
poz. 178). W piśmie prosiliśmy o wyłączenie z systemu SENT 
transgranicznego przemieszczania do Polski złomu metali - 
31.01.2022 

- Ministerstwa Finansów wystosowaliśmy pismo prosząc o 
dołączenie przedstawicieli Izby do spotkania nt. nowych 
obowiązków dot. zgłoszeń importu odpadów towarów do rejestru 
SENT - 2.02.2022, 4.02.2022 

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w ramach konsultacji społecznych  dotyczących Funduszu 
Modernizacyjnego przesłaliśmy formularze do zmian w Programie 
Priorytetowym w odniesieniu do Przemysłu energochłonnego w tym 
dekarbonizacji, poprawa efektywności energetycznej, OZE - 
7.02.2022 

- Ministerstwa Rozwoju i Technologii przekazaliśmy stanowisko 
Hutniczej Izby Przemysłowo - Handlowej w sprawie AD 680 tj. ceł 
antydumpingowych na import elektrod grafitowych pochodzących z 
Chin wraz z wnioskiem o zmianę zakresu tych elektrod w 
ostatecznej decyzji KE – 8.02.2022 

- Ministerstwa Klimatu i Środowiska z kopią do Prezesa Rady 
Ministrów przesłaliśmy pismo w sprawie sytuacji na rynku 
świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – 23.02.2022 

- Premiera RP w sprawie rekomendacji rozszerzenia sankcji 
gospodarczych wobec Rosji i Białorusi o sektor stali – 1.03.2022 
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Izba w dobie koronawirusa COVID-19 

• Nasze wystąpienia 
 

• Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 
HIPH 
 

• Konferencja HIPH 

• Posiedzenie Rady Izby 

• Nasz głos w mediach 

• Wzięliśmy udział 

 



 

- Ministra Rozwoju i Technologii przekazaliśmy informację o stanie 
krajowego hutnictwa stali w kontekście wojny w Ukrainie w skutek 
agresji ze strony reżimów w Rosji i Białorusi – 4.03.2022 

- Ministra Klimatu i Środowiska przesłaliśmy postulaty sektora 
hutniczego do propozycji rozporządzenia CBAM oraz rewizji 
Dyrektywy ETS – 10.03.2022 

- Ministerstwa Klimatu i Środowiska przesłaliśmy pismo z prośbą o 
spotkanie w celu omówienia najważniejszych wyzwań stojących przed 
krajowym hutnictwem w kontekście transformacji niskoemisyjnej  jak 
i aktualnej sytuacji w sektorze stalowym – 15.03.2022 

- Ministerstwa Klimatu i Środowiska przekazaliśmy stanowisko 
Izby do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC99) – 
18.03.2022 

- Ministerstwa Rozwoju i Technologii przekazaliśmy pismo z 
informacjami nt. problemów w zakupie stali przez mikro i małe 
podmioty gospodarcze – 18.03.2022 

- Ministerstwa Klimatu i Środowiska przekazaliśmy uwagi do 
projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w 
sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii 
elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia 
potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii w 2023 r.(nr 816 w Wykazie MKiŚ)- 
30.03.2022 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Członków HIPH  

W dniu 27 stycznia 2022r. na wniosek Rady HIPH zostało zwołane 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków HIPH w celu 
zwiększenia składek członkowskich w związku z wysoką inflacją, 
zwiększeniem wydatków za najem pomieszczeń biurowych oraz 
wzrostem kosztów utrzymania biura. Walne Zgromadzenie podjęło 
uchwałę  o podwyższeniu składek członkowskich. 

 
 

    Konferencja HIPH 
 

W dniach 24-25 marca 2022 r. w Ustroniu odbyła się Konferencja 
HIPH.  Zastępca Dyrektora Izby p. Marta Zagórska przedstawiła 
sytuację na rynku stali, koksu i materiałów ogniotrwałych po IV 
kwartałach 2021 r., handel stalą z krajami trzecimi po IV kwartałach 
2021 r. oraz aktualny stan postępowań ochronnych i obowiązujących 
środków ochronnych w międzynarodowym handlu wyrobami 
stalowymi - „Safeguard”. Został także omówiony temat węglowego 
podatku granicznego (CBAM) w kontekście nowo opublikowanych 
przepisów. 

 

Posiedzenia Rady HIPH w trybie zdalnym 
 
 

W dniu 21.03.2022 r. w trybie zdalnym odbyło się kolejne posiedzenie 
Rady Izby. 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.  

Nasz głos w mediach 
 

- 40 mld zł na rekompensaty dla energożerców. Rząd przyśpiesza 
prace nad projektem ustawy zwiększającej finansowanie dla firm 
energochłonnych. Inne mają mniej szczęścia, Puls Biznesu, 
12.01.2022 
- Ukraina chce 200 tys. zezwoleń przewozowych. Narasta konflikt 
związany blokadą prowadzącego do Polski szerokiego toru. 
Rozwiązaniem może być zwiększenie i podział pozwoleń dla 
ukraińskich przewoźników drogowych, Puls Biznesu, 19.01.2022 
- Ukraina przesuwa blokadę torów na 10 lutego, Puls Biznesu, 
20.01.2022 
- Energochłonni mówią spekulacji stop, Puls Biznesu, 23.01.2022 
- Złom pod lupą skarbówki. Producenci stali i wyrobów z metali 
nieżelaznych nie chcą włączenia surowców w system SENT. Fiskus 
twierdzi, że monitoring odpadów ma charakter prewencyjny, Puls 
Biznesu, 02.02.2022 
- Brak funduszy z UE groźniejszy niż wojna i sankcje, Puls Biznesu, 
23.02.2022 
- Stal ze Wschodu nie przyjedzie. Hutnicy apelują o sankcje na stal z 
Rosji i Białorusi. Zapewniają, że zaspokoją popyt, mimo że Cognor 
szykuje się do modernizacji zakładu. Importerzy mówią: będzie 
luka, Puls Biznesu, 1.03.2022 
- Nie ma obaw, że zabraknie rudy żelaza dla polskiego hutnictwa. 
Czy napaść Rosji na Ukrainę powinna budzić niepokój w polskim 
hutnictwie, które importuje rudy żelaza z ukraińskiego Krzywego 
Rogu?, Gazeta Górnicza, 1.03.2022 

- Potrzebujemy stabilnego i przyjaznego prawa, Magazyn Hutniczy, 
01-15.03.2022  
- Okiem eksperta. Premia dla UE, Puls Biznesu, 29.03.2022 

 

Wzięliśmy udział w: 

- wideokonferencjach ws. systemu rekompensat - HIPH, FOEEiG i 
POPiHN  

- posiedzeniach: senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej oraz sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej w 
sprawie „Wniosek dot. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie przemieszczania odpadów oraz zmieniającego 
rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 i (UE) nr 2020/1056 – 
COM(2021) 709 – 11.01.2022, 13.01.2022 

- wywiadzie w ramach projektu badawczego poświęconego 
transformacji w przemyśle (Fundacja Instrat) - 18.01.2022 

- spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w sprawie 
wypracowania stanowiska rządu do CBAM oraz proponowanej 
przez KE reformy ETS oraz propozycji rozwiązań, które będę mogły 
być wykorzystane podczas negocjacji z KE – 19.01.2022 

- spotkaniu on-line z Ministrem Piotrem Nowakiem w sprawie 
znaczenia transformacji krajowego hutnictwa dla rozwoju polskiej 
gospodarki i jej bezpieczeństwa ekonomicznego - 24.01.2022 

- posiedzeniu Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju na którym 
mówiono o głównych problemach branży stalowej i metali 
kolorowych w Polsce oraz o działaniach podejmowanych w celu 
realizacji postulatów branży, Warszawa – 25.01.2022 



  

- panelu eksperckim zorganizowanym przez Forum Energii nt. 
kontraktów długoterminowych OZE jako narzędzia transformacji 
polskiego przemysłu – 28.01.2022 

-  spotkaniu przedstawicieli HIPH z Panem Ministrem Michałem 
Mistrzakiem i Panią Minister Magdą Gosk w sprawach dot. wyzwań 
stojących przed sektorem stalowym w dobie rozwoju GOZ, nowych 
obowiązków dot. objęcia importu odpadów systemem SENT i in. - 
2.02.2022 

- posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków 
Restrukturyzacji Hutnictwa (on-line) - 8.02.2022 

- posiedzeniu Sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów 
Państwowych, na którym dyskutowany był projekt ustawy o zmianie 
ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów 
energochłonnych – 8.02.2022 

- roboczym spotkaniu prekonsultacyjnym dot. nowego programu 
regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - 
11.02.2022 

- posiedzeniach: Senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu 
oraz Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, na 
której omawiane były zmiany ustawy o systemie rekompensat dla 
sektorów i podsektorów energochłonnych – 15.02.2022 

-  spotkaniu przedstawicieli HIPH z Panem Ministrem Michałem 
Mistrzakiem i Panią Minister Magdą Gosk w sprawie potrzeby 
usprawnienia i przyśpieszenia procesu wydawania decyzji 
administracyjnych i kontroli WIOŚ - 16.02.2022  

- spotkaniu (on-line) zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów, 
Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej nt. systemu 
SENT, 17.02.2022r 

- spotkaniu przedstawicieli HIPH z Głównym Inspektorem Ochrony 
Środowiska w sprawie usprawnienia procesu wydawania decyzji 
administracyjnych – 23.02.2022  

- Radzie Instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii 
Żelaza (on-line) – 24.02.2022 

- panelu eksperckim - dyskusji nt. kontraktów długoterminowych 
OZE  jako metody ograniczania kosztów (PPA) zorganizowanym przez 
Forum Energii – 3.03.2022 

- konferencji (on-line) Ochrona Środowiska w nowej rzeczywistości. 
Prezes Stefan Dzienniak uczestniczył w roli eksperta w panelu 
Wszystkie strony Zielonego Ładu, 16.03.2022  

-  spotkaniu ze związkami zawodowymi w ArcelorMittal Poland 
Dąbrowa Górnicza, 23.03.2022 

- spotkaniu on-line Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki 
Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu, którego tematem 
spotkania była reforma unijnego systemu handlu emisjami CO2 – czy 
powrót do węgla w obliczu rezygnacji z rosyjskiego gazu jest możliwy? 
– 25.03.2022 

- telekonferencjach w temacie koordynacji agend regulacyjnych branż 
budowlanej stalowej i cementowej w dobie COVID-19,  

- telekonferencjach z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii w 
kwestiach dotyczących funkcjonowania środków ochrony handlu w UE, 

- licznych telekonferencjach poświęconych najważniejszym i 
najbardziej pilnym dla hutnictwa obszarach wymagających działań 
takich jak opłata mocowa i jej wpływ na dalsze funkcjonowanie 
sektora  

  

  


