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Szanowny Panie Przewodniczący,

Uprzejmie dziękuję za przekazanie Wspólnego wezwania przedstawicieli organizacji 
związkowych przemysłu stalowego z Republiki Czeskiej, Polski i Słowacji, odnoszącego się 
do aktualnych wyzwań stojących przed europejskim sektorem stalowym w świetle sytuacji 
na rynku energii i uprawnień do emisji CO2. Pragnę zapewnić, że polska administracja 
każdorazowo z uwagą przysłuchuje się głosom poszczególnych stowarzyszeń branżowych oraz 
działających w nich związków zawodowych odnośnie do toczących się negocjacji europejskich 
przepisów w dziedzinie energii i klimatu, starając się możliwie jak najlepiej zabezpieczyć 
interesy polskiego przemysłu. Dostrzegamy trudną sytuację polskich przedsiębiorstw w świetle 
kryzysu wywołanego agresją Rosji na Ukrainę oraz wobec konkurentów z państw 
o luźniejszych przepisach dotyczących ochrony środowiska czy praw pracowniczych.

Odnosząc się do poszczególnych postulatów zawartych w Wezwaniu, pozostających 
w kompetencji Ministra Klimatu i Środowiska, z przyjemnością informuję, że Państwa opinie 
są w przeważającym zakresie zbieżne ze stanowiskiem prezentowanym przez Polskę na forum 
Unii Europejskiej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska całkowicie zgadza się z prezentowanym 
przez Państwa postulatem realistycznej i stopniowej niskoemisyjnej transformacji 
europejskiego przemysłu i gospodarki, który odpowiadałby poziomowi analogicznych 
zobowiązań podejmowanych przez największych emitentów, w szczególności przez 
gospodarki wschodzące. Polska stale próbuje przekonać pozostałe państwa członkowskie Unii 
Europejskiej do przyjęcia rozwiązań korzystnych dla europejskiego przemysłu, obywateli oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw, odnoszących się na przykład do wprowadzenia limitu ceny 
na importowany gaz ziemny czy tymczasowego zawieszenia funkcjonowania systemu EU ETS 
lub przynajmniej wprowadzenia limitu ceny uprawnień do emisji na bardziej realistycznym 
poziomie, przewidywanym przez Komisję Europejską w jej analizach towarzyszących 
projektowi pakietu Fit for 55. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla również 



każdorazowo potrzebę podejmowania decyzji w oparciu o szczegółową analizę kosztów 
i korzyści, w tym skutków wprowadzanych środków dla europejskiego przemysłu 
energochłonnego. W przypadku rozporządzenia CBAM dotyczy to w szczególności 
stopniowego wycofywania darmowych uprawnień do emisji dla przedsiębiorstw z sektorów 
nim objętych czy zaprojektowania mechanizmu szczelnego, uniemożliwiającego ewentualne 
obchodzenie przepisów, w oparciu o zebrane doświadczenia praktyczne ze stosowania 
mechanizmu na etapie pilotażowym. 

Rząd podejmuje również szeroko zakrojone działania, mające na celu ograniczenie skutków 
rosnących cen energii na rynkach europejskich dla polskich obywateli i przedsiębiorstw. 
W szczególności w ostatnim okresie Rada Ministrów przyjęła zaproponowane przez Ministra 
Klimatu i Środowiska rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania limitu ceny za energię 
elektryczną przez wytwórców tej energii. Jego efektem będzie minimalizowanie negatywnych 
efektów wysokich cen energii elektrycznej poprzez redystrybucję uzyskanych środków 
do odbiorców końcowych. Przyjęcie rozporządzenia było następstwem dużego obciążenia 
obecnymi wysokimi cenami energii dla gospodarstw domowych, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przemysłu, które w dłuższej perspektywie mogą spowodować znaczące 
szkody społeczne i gospodarcze, przy jednoczesnym generowaniu istotnych 
i niewspółmiernych zysków finansowych dla niektórych wytwórców i przedsiębiorstw obrotu. 

Pragnę zapewnić, że w negocjacjach europejskich Polska stara się prezentować stanowisko 
realistyczne, uwzględniające interesy polskich przedsiębiorców i ich długoterminową 
konkurencyjność na rynkach europejskich i międzynarodowych. Jednocześnie zachęcam 
do dalszego kontaktowania się z Ministerstwem Klimatu i Środowiska celem prezentacji 
stanowiska branży hutniczej odnośnie do poszczególnych przepisów wpływających na jej 
funkcjonowanie.

Z wyrazami szacunku,

Anna Moskwa
Minister Klimatu i Środowiska
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/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów
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