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Kwiecień – Czerwiec’2022

• Nasze wystąpienia
• Apel o odblokowanie rozwoju lądowej energetyki
wiatrowej
• Konferencja HIPH
• Posiedzenie Rady Izby
• Walne Zgromadzenie Członków HIPH
• Nasz głos w mediach
• Wzięliśmy udział

Poniżej przedstawiamy działania Zarządu Hutniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej w okresie kwiecień – czerwiec 2022 r.
Zarząd HIPH brał udział w szeregu telekonferencjach i wideokonferencjach 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:
- 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)
- 1.04.2022
- Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. przesłaliśmy uwagi
do projektu Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i
przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata
2023-2032 (PRSP) - 5.04.2022
- Komisji Europejskiej przekazaliśmy uwagi nt. pozwoleń i
procedur administracyjnych związanych z budową instalacji
OZE - 12.04.2022
- Ministerstwa Klimatu i Środowiska przekazaliśmy uwagi do
projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz
niektórychinnych ustaw (Aktualizacja ustawy o Funduszu
Transformacji Energetyki) – 25.04.2022

- Ministerstwa Rozwoju i Technologii przekazaliśmy pismo
dot. współpracy na rzecz rozwoju krajowego hutnictwa –
5.05.2022
- Premiera Rządu RP z kopią do Ministra Rozwoju i
Technologii, Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie
rekomendacji
rozszerzenia
sankcji
gospodarczych
wymierzonych w Rosję o półwyroby ze stali – 10.05.2022
- Ministerstwa Rozwoju i Technologii przekazaliśmy w ramach
konsultacji publicznych uwagi do projektu ustawy o zmianie
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektórych innych ustaw (nr wykazu prac RM – UD369) 16.05.2022
- Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa w
Ministerstwie Klimatu i Środowiska z kopią do Ministra
Rozwoju i Technologii wysłaliśmy uwagi do projektu ustawy o
zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w
sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i
zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw
(UC 52) - 19.05.2022
- Ministerstwa Klimatu i Środowiska przesłaliśmy uwagi do
projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko oraz niektórych innych ustaw (nr wykazu prac RM
- UD 375) - 1.06.2022
- Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Ministra Rozwoju i
Technologii przesłaliśmy stanowisko krajowego przemysłu
hutniczego wobec mechanizmu dostosowywania cen na
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 -2.06.2022
- Europosłów w przededniu dwóch kluczowych głosowań w
sprawie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji
(ETS) i mechanizmu dostosowania emisji dwutlenku węgla na
granicach (CBAM) wysłaliśmy e-mail z prośbą dotyczącą
głosowania korzystnego dla przemysłu stalowego w Polsce –
6.06.2022
- Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE z kopią do Ministra
Klimatu i Środowiska wysłaliśmy pismo z prośbą o poparcie
stanowiska branży odnośnie ETS/CBAM w zakresie poprawki
do benchmarku dla ciekłej stali – 21.06.2022

- Europosłów wysłaliśmy prośbę o głosowanie za poprawką AM 531
dotyczącą ETS podczas głosowania na posiedzeniu plenarnym w
dniu 8.06.22 -22.06.2022
- Minister Klimatu i Środowiska wysłaliśmy stanowisko Hutniczej
Izby Przemysłowo-Handlowej do projektu aktu delegowanego w
sprawie kryteriów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla
RFNBO i RCF oraz do projektu aktu delegowanego w sprawie
dodatkowości i współczynników korelacji RFNBO dotyczących
energii elektrycznej, opublikowanych przez Komisję Europejską w
ramach Dyrektywy RED II – 23.06.2022

Apel o odblokowanie rozwoju
lądowej energetyki wiatrowej
31 marca 2022 r. w Warszawie odbyło się spotkanie, na którym 10
organizacji - przedstawicieli branży energetyki wiatrowej, biznesu,
przemysłu, przedsiębiorców, pracodawców oraz samorządu
terytorialnego przedstawili "Apel do rządzących" o natychmiastowe
uwolnienie rozwoju lądowej energetyki wiatrowej na lądzie poprzez
dokończenie procesu zmian w ustawie odległościowej i liberalizacji
zasady 10H. Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa jest jednym z
sygnatariuszy apelu.
Sygnatariusze apelu wezwali rządzących do niezwłocznego
sfinalizowania prac i przyjęcia nowelizacji ustawy o inwestycjach w
zakresie elektrowni wiatrowych. Zmiany w ustawie zakładają
właśnie rezygnację z tzw. zasady odległościowej, przewidującej
minimalną
odległość
elektrowni
od
budynku
równą
dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej (10H) w
sytuacji, gdy lokalna społeczność wyrazi na to zgodę (minimalna
odległość nie może być niższa niż 500 metrów). W przypadku
nowelizacji ustawy najważniejsze jest właśnie przesunięcie
decyzyjności na poziom lokalny w miejsce, gdzie inwestycje te będą
realizowane.

przyjęcia planu działalności oraz preliminarza wydatków Izby na
2022 r., udzielenia absolutorium Zarządowi Izby za 2021 r.

XXXVII Sprawozdawczo-wyborcze
Walne Zgromadzenie Członków HIPH
20 czerwca 2022r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków
HIPH. Walne Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczowyborczy.
W głosowaniu tajnym Pan Mirosław Motyka jednogłośnie został
wybrany nowym Prezesem Zarządu Izby. Została powołana również
8 osobowa Rada Izby. Walne Zgromadzenie podjęło następujące
Uchwały: o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania z działalności
Zarządu Izby w 2021r, o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania z
działalności Rady HIPH za 2021 r., o zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego HIPH za 2021 r., o udzieleniu absolutorium Członkom
Rady HIPH oraz Prezesowi Zarządu, o zatwierdzeniu ramowego
planu pracy HIPH na lata 2022-2023, o zatwierdzeniu preliminarza
wydatków na rok 2022. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia byli
zgodni, że dzięki swojej działalności HIPH zarówno na forum
regionalnym
jak
i
krajowym
jest
niekwestionowanym
reprezentantem środowiska hutniczego.
Nowo wybrany Prezes podziękował za zaufanie i wybór do władz
HIPH. Zadeklarował, że wszystkie rozpoczęte tematy ważne dla
działalności firm członkowskich będą kontynuowane oraz powiedział, że jest jeszcze wiele wyzwań, przed którymi stoi branża
hutnicza. Ukonstytuowała się również nowa Rada HIPH. Prezesem
Rady Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej XIV kadencji
jednogłośnie został wybrany Pan Stefan Dzienniak.

Nasz głos w mediach
-

Konferencja HIPH

-

W dniach 9-10 czerwca 2022 r. w Ustroniu odbyła się Konferencja
HIPH. Zastępca Dyrektora Izby p. Marta Zagórska przedstawiła
sytuację na rynku stali, koksu i materiałów ogniotrwałych po
II kwartałach 2021 r., handel stalą z krajami trzecimi po I kwartale
2022r. 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 dniu 20.06.2022 r. 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. Rada
przyjęła porządek obrad sprawozdawczo-wyborczego Walnego
Zgromadzenia oraz przyjęła stosowne uchwały dot. zatwierdzenia
sprawozdań Zarządu i Rady, sprawozdania finansowego za 2021r.,

Starcie energetyków z prądożercami, Puls Biznesu,
31.03.2022
CO2 sfinansuje inwestycje za 120 mld zł – Puls Biznesu,
14.04.2022
Wojenne konsekwencje na stalowym rynku, Magazyn
Hutniczy, 5-26.04.2022
Stal jest bronią. W Polsce musimy o nią zadbać, PB – 5.05.2022
Stal nieco staniała, Puls Biznesu, 10.05.2022
Kończy się stalowe eldorado, Puls Biznesu, 15.05.2022
Rynek stali pogrąża się w kryzysie, Puls Biznesu, 16.06.2022

Wzięliśmy udział w:
- spotkaniu Rady Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Poland
S.A. – 6.04.2022
- 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?– 08.04.2022
- posiedzeniu Rady Programowej ds. Rozwoju Huty Łabędy S.A. –
11.04.2022
- posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków
Restrukturyzacji Hutnictwa – 12 kwietnia 2022
- spotkaniu przedstawicieli HIPH z Głównym Inspektoratem
Ochrony Środowiska w sprawach dot. usprawnienia i przyśpieszenia
procesu wydawania decyzji administracyjnych i kontroli WIOŚ,
sytuacji odpadów złomu w Polsce i UE – 13.04.2022

- spotkaniu przedstawicieli środowiska hutniczego (specjaliści ds.
opadów poszczególnych hut) z Dyrektorem Departamentu
Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w
sprawie wyzwań i szans stojących przed hutnictwem w obszarze
gospodarki odpadami ¬– 19.04.2022 r.

posiedzeniu
plenarnym
Akademicko-Gospodarczym
Stowarzyszeniu Hutnictwa, Kraków 24.06.2022

- w uroczystościach z okazji 50 rocznicy „wbicia pierwszej łopaty” pod
budowę Huty Katowice w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej
- 20.04.2022

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

- spotkaniu z nowym Ministrem Rozwoju i Technologii w sprawach
dot. aktualnej sytuacji przemysłu stalowego w Polsce – 21.04.2022
- Panelu Taksonomia i Panelu Hutnictwo w czasie Europejskiego
Kongresu Gospodarczego, Katowice - 27.04. 2022 r
- obchodach Dnia Hutnika w: Hucie Pokój, Cognor S.A., Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica gdzie obchody połączone
były z Jubileuszem 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki
Przemysłowej, Celsa Huta Ostrowiec - 4.05.2022, 6.05.2022,
13.05.2022, 20.05.2022
- konferencji Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach
pt.: "Sukcesja w biznesie", Katowice - 17.05.2022
- zebraniu delegatów Oddziału SITPH w Dąbrowie Górniczej –
18.05.2022
- konferencji naukowo-technicznej Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów
Ogniotrwałych w Gliwicach pt.: „Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie,
metody badań, stosowanie”. W trakcie konferencji została
przedstawiona prezentacja HIPH nt. sytuacji przemysłu stalowego w
Polsce oraz perspektyw dla sektora, Wisła Jawornik – 18.05.2022 r.
- spotkaniu związków zawodowych z branży metalurgicznej Czech,
Polski i Słowacji, na którym Prezes Rady Izby wygłosił prezentację
dot. sytuacji sektora stalowego w Polsce w 2021 roku, Štrbské Pleso 19.05.2022
- walnym zgromadzeniu członków ESTA (on-line) – 19.05.2022
- zebraniu dyrektorów CDD ESTA Meeting (on-line) – 20.05.2022
- seminarium z okazji 50-lecia budowy Huty Katowice połączone z
obchodami Dnia Hutnika, ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza 19.05.2022
- otwartym spotkaniu firm członkowskich RIG, Pałac Schoena w
Sosnowcu – 23.05.2022
- spotkaniu przedstawicieli HIPH z Departamentem Gospodarki
Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, na którym zostały
omówione zgłoszone przez HIPH postulaty dotyczące zmiany
przepisów z zakresu gospodarki odpadami - 25.05.2022
- wideokonferencji z Panem Tomaszem Jamrozem, dyrektorem
Departamentu Współpracy Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych. Tematem rozmowy, oprócz sankcji wobec Rosji i
Białorusi, były również kwestie ekspansji zagranicznej polskich
przedsiębiorstw branży hutniczej – 2.06.2022
- debacie pt.: Zielony Ład a przemysł w Polsce w czasie trwania
Forum Zielonego Przemysłu. Dekarbonizacja i własne źródła energii
2022, Katowice 8.06.2022
- spotkanie z władzami miasta w siedzibie Stalprofil S.A., Dąbrowa
Górnicza, 23.06.2022
- spotkanie z Ambasadorem Luxemburga p. Paul Schmit, Warszawa
23.06.2022

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

- 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
- telekonferencjach grup tematycznych EUROFER (ds. środowiska,
handlu, energii, zmian klimatu)

