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Lipiec - Wrzesień’2021

Izba w dobie koronawirusa COVID-19
•

Nasze wystąpienia

•

Zespół Roboczy WRDS

•

Zespół Trójstronny ds. Społecznych
Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa

•

Ustawa o rynku mocy

•

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach – Prawo ochrony środowiska oraz
ustawa o odpadach

•

Posiedzenie Rady Izby

•

Europejski Kongres Gospodarczy 2021

•

Konferencja HIPH

•

Nasz głos w mediach

W okresie lipiec - sierpień 2021 roku Zarząd oraz pracownicy
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej kontynuował pracę w
systemie hybrydowym. Od września Izba powróciła do
normalnego trybu pracy.
Zarząd HIPH brał
wideokonferencjach
wielu ważnych i
działalności sektora
kraju, m.in. do:

udział w szeregu telekonferencjach i
oraz wystosował szereg pism i opinii w
priorytetowych sprawach dotyczących
stalowego jak i całej gospodarki naszego

- Prezesa URE z kopią do Podsekretarza Stanu w MRPiT
przesłaliśmy pismo w sprawie dot. zmiany sposobu poboru
opłaty jakościowej dla przedsiębiorstw energochłonnych –
12.07.2021
- Senackiej Nadzwyczajnej Komisji ds. Klimatu przekazaliśmy
pismo w sprawie poparcia dla zapisów ustawy zmieniającej
dotychczas obowiązującą ustawę o rynku mocy odnośnie
reparametryzacji sposobu poboru opłaty mocowej – 12.07.2021
- Członka Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
przesłaliśmy pismo dotyczące potrzeby pilnej nowelizacji
krajowego systemu o rekompensatach dla sektorów
energochłonnych – 13.07.2021

- Programu Infrastruktura i Środowisko – zgłosiliśmy uwagi o
charakterze ogólnym, dotyczące braku bezpośredniego
uwzględnienia przemysłu hutniczego do projektu Programu
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
2021-2027 – 16.07.2021
- Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przesłaliśmy
stanowisko HIPH dot. projektu wytycznych w sprawie pomocy
państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią –
19.07.2021
- Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz do polskich
Europarlamentarzystów przesłaliśmy stanowisko unijnego, w
tym polskiego sektora stalowego w zakresie zaproponowanego
przez Komisję Europejską instrumentu, który ma pomóc
eliminować ewentualny zakłócający wpływ subsydiów
zagranicznych na jednolitym rynku. Stanowisko zostało
przygotowane przez EUROFER wspólnie z AEGIS Europe –
27.07.2021
- Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przesłaliśmy e-mail
z prośbą o poparcie przez stronę polską dla przedłużenia
środków. środków AD na płaskie wyroby ze stali nierdzewnej
(SSCR) z Chin oraz Tajwanu (sprawa R722) – 29.07.2021
- Komisji Europejskiej w ramach publicznych konsultacji
przekazaliśmy stanowisko HIPH w odniesieniu do zmiany
wytycznych EEAG (CEEAG) – 2.08.2021
- Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu do spraw
Polityki Surowcowej Państwa przekazaliśmy uwagi do projektu
Polityki Surowcowej Państwa – 6.08.2021
- Ministerstwa Rozwoju i Technologii przekazaliśmy nasze
uwagi do projektu rozporządzenia ws. wprowadzenia CBAM –
16.08.2021
- Ministerstwa Klimatu i Środowiska wysłaliśmy pismo, w
którym zgłosiliśmy potrzebę zorganizowania spotkania z
przedstawicielami sektora stalowego w celu omówienia
zaproponowanych przepisów do projektu ustawy o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – 19.08.2021
- Ministerstwa Rozwoju i Technologii wspólnie z FOEEiG oraz
POPIHN przekazaliśmy projekt pisma do Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w sprawie zmian w systemie
rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych jako
wkład podczas rozmów z KE w sprawie notyfikacji w/w projektu
– 31.08.2021

- Prezesa PSE S.A. wystosowaliśmy pismo prosząc o
wyznaczenie
terminu
spotkania
w
sprawach
dot.
nadchodzących wyzwań oraz propozycji środków zaradczych w
kontekście transformacji krajowego hutnictwa – 14.09.2021
- Ministerstwa Klimatu i Środowiska przesłaliśmy uwagi w
ramach konsultacji społecznych do projektu ustawy o zmianie
ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (proj. ustawy z dnia
2.08.2021) – 17.09.2021
- Ministerstwa Rozwoju i Technologii przekazaliśmy uwagi do
stanowiska polskiego rządu do projektu zmienionej dyrektywy o
odnawialnych źródłach energii COM (2021) 557 – RED 2,5 –
17.09.2021
- Komisarza KE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciliśmy się z
prośbą o spotkanie celem dyskusji o wpływie proponowanych
zmian w wytycznych EEAG na konkurencyjność polskiego
przemysłu hutniczego – 21.09.2021
- Ministerstwa Klimatu i Środowiska przekazaliśmy uwagi do
strategii klimatycznej UE „Fit for 55” – 23.09.2021

Zespół Roboczy WRDS
Prezes Stefan Dzienniak został członkiem doraźnego zespołu
roboczego WRDS, którego zadaniem jest opracowanie projektu
stanowiska WRDS lub stron WRDS w sprawie konsekwencji
gospodarczych wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, zwłaszcza
ich oddziaływaniu na kondycję i rozwój przemysłu w
województwie śląskimi i kraju – lipiec 2021

Zespół Trójstronny ds. Społecznych Warunków
Restrukturyzacji Hutnictwa
W dniu 6 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu
Trójstronnym ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji
Hutnictwa z udziałem p. Olgi Semeniuk
(Ministerstwo
Rozwoju, Pracy i Technologii) p. Piotra Dziadzio (Ministerstwo
Klimatu i Środowiska), przedstawicieli strony społecznej oraz
przedstawicieli przemysłu.
W trakcie spotkania omówione zostały m.in. skutki wzrostu cen
uprawnień do emisji CO2 na przemysł hutniczy w Polsce, skutki
wzrostu cen kosztów energii na przemysł hutniczy w Polsce.
Podjęte zostały tematy dot.: stanu prac nad nowelizacją ustawy
o rynku mocy wprowadzającą reparametryzację opłaty mocowej,
stanu prac nad nowelizacją ustawy o rekompensatach
sektorowych wraz z pracami w obszarze notyfikacji w wyniku
publikacji wytycznych w sprawie pomocy państwa dot. systemu
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po
2021r. oraz zobowiązano się do opracowania planu działania dla
branży stalowej uwzględniającej koszty i źródła finansowania
transformacji niskoemisyjnej. Prezes HIPH w trakcie
posiedzenia przedstawił prezentację nt. Transformacja
energetyczna sektora hutniczego.

Ustawa o rynku mocy
Informujemy, że ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie

ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw została
podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w dniu
7 sierpnia 2021 r. a z datą 17.08.2021 r. została ogłoszona w
Dzienniku Ustaw. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia, a więc od 1 września 2021 r., natomiast
przepisy dotyczące reparametryzacji stosuje się od pierwszego
dnia miesiąca następującego po dniu wejście w życie ustawy.
Oznacza to, że obniżoną opłatę mocową będą Państwo ponosić
od 1 października. Złożenie wniosku o połączenie punktów
możliwe będzie także od 1 października, przy czym efektywne
korzystanie z połączenia punktów nastąpi od dnia
następującego po dniu złożeniu kompletnego wniosku, czyli w
tym wypadku najwcześniej od 2 października.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
– Prawo ochrony środowiska oraz ustawa o odpadach
21 sierpnia br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 sierpnia
2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach – Prawo ochrony środowiska oraz ustawę o
odpadach W ustawie o odpadach zmieniono m.in.:
- okres magazynowania odpadów niebezpiecznych i palnych
(do 3 lat), jeżeli konieczność magazynowania wynika z
procesów technologicznych lub organizacyjnych (wcześniej
okres ten wynosił nie dłużej niż 1 rok);
- wyłączono spod konieczności prowadzenia wizyjnego
systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania
odpadów dla odpadów niepalnych wskazanych w załączniku
do ustawy m.in. odpady metali, żużle, popioły paleniskowe,
pyły z kotłów, popioły lotne, w tym piaski ze złóż fluidalnych,
mieszanki popiołowo-żużlowe, odpady powstałe z materiałów
ogniotrwałych.

Posiedzenia Rady HIPH w trybie zdalnym
W dniu 20.09.2021 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.

Europejski Kongres Gospodarczy EKG’2021
W dniach 20-22 września 2021r. w Katowicach odbył się
Europejski Kongres Gospodarczy. W trzecim dniu trwania
kongresu odbył się panel hutniczy. Jednym z prelegentów był
prezes HIPH p.Stefan Dzienniak. W trakcie sesji hutnictwo
omawiano m.in. mechanizmy ochronne unijnego rynku UE, a
także wsparcia innowacji. Podkreślono, iż poziom cen energii
oraz jej pochodzenie z odnawialnych źródeł to obecnie
kluczowe parametry dla międzynarodowej konkurencyjności

polskiego hutnictwa. Aby hutnictwo mogło przetrwać w Polsce,
należy jak najszybciej rozpocząć inwestycje w produkcję stali w
technologii redukcji bezpośredniej (DRI) z użyciem zielonego
wodoru (pozyskanym z elektrolizy wody przy użyciu
odnawialnych źródeł energii). Dyskutowano czy opłata od
importu emisji (CBAM) powinna zastąpić czy uzupełnić
darmowe prawa do emisji dla przemysłu oraz kiedy CBAM
powinien zacząć działać i jak docelowo wyglądać? Poruszono
problem surowców w hutnictwie. Mówiono też o galopadzie cen,
która rozregulowuje rynek wykonawczy. Zastanawiano się jak
uratować inwestycje?
Paneliści wskazywali, że hutnictwo ma ambicje i potencjał by
zaangażować się w rozwój mocy wytwórczych OZE w Polsce,
jednak aby było to możliwe konieczne jest stworzenie
odpowiednich rozwiązań regulacyjnych. Bezpieczne dostawy
taniej, zielonej energii jest w stanie w perspektywie najbliższych
lat zapewnić jedynie lądowa energetyka wiatrowa, dlatego tak
ważne jest odblokowanie nowych inwestycji poprzez
liberalizację zasady 10H oraz umożliwienie przyłączeń farm
wiatrowych do sieci. Wiatraki na lądzie, zarówno obecnie jak i w
przewidywalnej przyszłości są zdecydowanie najtańszymi
źródłami energii. Potrzebne są także rozwiązania wspierające
przemysłową autoprodukcję zlokalizowaną zarówno w
bezpośrednim
otoczeniu
zakładu
np.
poprzez
linię
bezpośrednią, jak i zlokalizowaną w innym miejscu niż miejsce
zużycia energii. W ten sposób energetyka przemysłowa oparta o
OZE może odgrywać kluczowa rolę w transformacji polskiej
energetyki i gospodarki.

Konferencja HIPH
W dniach 23-24 września 2021 r. w Ustroniu odbyła się
Konferencja HIPH. Zastępca Dyrektora Izby p. Marta Zagórska
przedstawiła sytuację na rynku stali, koksu i materiałów
ogniotrwałych po 7 miesiącach 2021 r., handel stalą z krajami
trzecimi po 6 miesiącach 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.
Nasz głos w mediach
- Boję się o przyszłość hutnictwa w Polsce – Magazyn
Hutniczy,21.07.2021
- Ceny stali poszły na urlop – Puls Biznesu, 23.08.2021
- Sytuacja na rynku stalowym – WNP, 31.08.2021
- Hutnicze piece powoli będą gasnąć – Puls Biznesu, 15.09.2021
- Hutnictwo na EKG’2021. Eksperci: cena i zielone pochodzenie
energii kluczowe dla konkurencyjności hutnictwa – PAP,
22.09.2021
30-lecie HIPH
Z okazji 30-lecia HIPH gratulacje przesłali: AkademickoGospodarcze
Stowarzyszenie
Hutnictwa,
Stowarzyszenie

Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Zarząd Główny,
Prezydent Miasta Ostrowiec Świętokrzyski.
Wzięliśmy udział w:
- publicznym wysłuchaniu dot. projektu Programu Fundusze
Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakłada, że w wyniku
realizacji programu zwiększona zostanie efektywność energetyczna
mieszkalnictwa,
budynków
użyteczności
publicznej
i
przedsiębiorstw oraz zwiększony zostanie udział zielonej energii z
odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii –
15.07.2021
- spotkaniu Loży Katowickiej BCC Center Club z Wicepremierem
Rządu RP p. Jarosławem Gowinem, którego tematem były kwestie
podatków i projektu Polski Ład, Chorzów – 19.07.2021
- posiedzeniu Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju
(przedstawiciele HIPH) poświęconej głównym problemom branży
stalowej i metali kolorowych w Polsce – Warszawa, Sejm RP 20.07.2021
- pierwszym spotkaniu Doraźnego Zespołu Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego w Katowicach ds. cen uprawnień do emisji
CO2 – 24.08.2021
- wideokonferencji FOEEiG, HIPH na
temat
współpracy
organizacji reprezentujących polski przemysł mająca na celu
przeprowadzenie nowelizacji Ustawy o systemie rekompensat –
26.08.2021
- wideokonferencji FOEEiG, HIPH, na
temat
współpracy
organizacji reprezentujących polski przemysł mająca na celu
przeprowadzenie nowelizacji Ustawy o systemie rekompensat –
26.08.2021
- obchodach 100-lecia działalności Koła SITPH przy Hucie
Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim – 27.08.2021
- spotkaniu Zespołu ds. rekompensat, którego tematem było
przygotowanie do rozmów z KE w sprawie dostosowania przepisów
krajowych do nowych wytycznych – 21.09.2021
- uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Panu prof.
Michałowi Kleiberowi, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej –
23.09.2021
- spotkaniu z Panią Olgą Semeniuk, Podsekretarzem Stanu w
Ministerstwie Rozwoju i Technologii w temacie kontraktu
branżowego. Spotkanie odbyło się w formie debaty nad kształtem
nowego sektorowego instrumentu wsparcia – 28.09.2021 r.
- spotkaniu z PSE S.A. w temacie nadchodzących wyzwań oraz
przedyskutowania propozycji środków zaradczych w kontekście
transformacji krajowego hutnictwa – 30.09.2021
- 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

