
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie sierpień-październik 2020 roku Zarząd oraz 
pracownicy Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej 
kontynuował pracę w systemie hybrydowym. 
 
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: 
 

 - Ministra Klimatu przesłaliśmy uwagi do nowelizacji ustawy 
o rynku mocy. Uwagi dotyczyły przyjętych przez 
projektodawcę założeń w zakresie kosztu rynku mocy i 
przyjętych scenariuszy bazowych oraz wprowadzenia limitu 
redukcji dla jednostek DSR – 10.08.2020 

-  Ministerstwa Rozwoju przesłaliśmy uwagi dot. opracowania 
i wdrożenia rozwiązań usprawniających krajowy proces 
inwestycyjny dla przedsięwzięć, o których mowa w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko - 21.08.2020 

- Europosłów przesłaliśmy stanowisko polskiego przemysłu 
hutniczego w zakresie tematyki związanej z kształtem 
mechanizmu dostosowania cen na granicach uwzględniającym 
emisję CO2 będącej przedmiotem nadchodzącego webinarium 
Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) – 7.09.2020 

 

 

  

 
 

- Euroferu przesłaliśmy pismo polskiego przemysłu 
stalowego z prośbą o podjęcie pilnych działań 
zapobiegających destrukcyjnemu importowi prętów 
zbrojeniowych z Białorusi – 7.09.2020 

- Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej 
w Ministerstwie Rozwoju przekazaliśmy stanowisko 
polskiego przemysłu hutniczego w kontekście 
zbliżającego się wygaśnięcia unijnych środków 
ochronnych na wyroby stalowe 30 czerwca 2021 r. – 
16.09.2020 

- Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej 
w Ministerstwie Rozwoju przekazaliśmy stanowisko 
polskiego przemysłu hutniczego wraz z prośbą o 
interwencję skierowaną do Komisarza ds. Handlu Unii 
oraz prośbę o interwencję skierowaną do Komisarza ds. 
Handlu Unii Europejskiej w zakresie trwającego 
postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu 
niektórych blach gorąco walcowanych ze stali 
nierdzewnej w arkuszach i kręgach pochodzących z 
Indonezji oraz Chińskiej Republiki Ludowej - 16.09.2020 

- Ministerstwa Środowiska przesłaliśmy propozycje 
inwestycji w obszarze transformacji niskoemisyjnej, 
których finansowanie powinno być przewidziane w 
ramach Funduszu Modernizacyjnego - 17.09.2020 

- Ministerstwa Rozwoju  przekazaliśmy wspólne 
stanowisko europejskiego sektora stalowego 
(przygotowane przez europejską asocjację stalową 
EUROFER), będące odpowiedziami na pytania zadane w 
toczących się konsultacjach UE w sprawie tzw. Białej 
Księgi, regulującej kwestie subsydiów zagranicznych – 
17.09.2020 

- Ministerstwa Rozwoju przekazaliśmy wypełniony 
formularz dot. wsparcie niskoemisyjnych i energo-
oszczędnych inwestycji w przemyśle hutniczym oraz 
dostosowanie do gospodarki o obiegu zamkniętym w 
ramach Krajowego Planu Odbudowy – 30.09.2020 

- Ministra Finansów przekazaliśmy wspólne pismo HIPH 
i Stowarzyszenia Producentów Cementu w sprawie pilnej 
potrzeby uwzględniania specyfiki branży deweloperskiej 
w ramach prowadzonych działań modernizujących 
krajowe przepisy dot. podatków dochodowych – 
5.10.2020 
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- Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska przekazaliśmy 
kolejne uwagi dot. funkcjonalności modułu sprawozdawczości 
(BDO) – 6.10.2020 

- Ministra Klimatu i Środowiska z kopią do Prezesa Rady 
Ministrów i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii wysłaliśmy 
pismo z uwagami do projektu ustawy dot. wprowadzenia 
nowego modułu do BDO tj. VAT-BDO, który miałby wejść w 
życie od 1 stycznia 2021 r. – 12.10.2020 

- Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z kopią do Prezesa URE  
przekazaliśmy pismo w sprawie konieczności dostosowania 
systemu rekompensat dla sektorów energochłonnych do nowych 
Wytycznych ETS – 16.10.2020 

- Premiera Rządu RP z kopią do Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii, Ministra Klimatu i Środowiska wystosowaliśmy list 
otwarty podpisany przez reprezentantów najbardziej 
energochłonnych przedsiębiorstw w Polsce w sprawie problemu 
braku ulgi w rynku mocy (opłacie mocowej) – 20.10.2020 

- Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z kopią do Prezesa URE 
przekazaliśmy propozycję przepisów nowelizujących ustawę o 
systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów 
energochłonnych – 27.10.2020 

- Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Minister Klimatu i 
Środowiska, Europosłowie przekazaliśmy stanowisko polskiego 
sektora stali w sprawie wprowadzenia mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
(CBAM) – 29.10.2020 

- Ministra Klimatu i Środowiska z kopią do Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii oraz Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska w sprawie potrzeby podjęcia pilnych i doraźnych 
działań legislacyjnych w świetle spowodowanego pandemią 
braku możliwości wypełniania ustawowych obowiązków przez 
administrację środowiskową i samorządową – 2.11.2020 

Europejski Kongres Gospodarczy 

W ramach Europejskiego Kongresu Europejskiego w dniu 
3.09.2020 r. odbyła się sesja „Hutnictwo w Polsce i w Europie”.  
Jednym z prelegentów sesji dot. hutnictwa był Prezes Zarządu 
HIPH Pan Stefan Dzienniak, który omówił obecną sytuację 
rynku stalowego w Polsce. W dalszej części panelu poruszył 
również bardzo ważny temat dla przedsiębiorstw 
energochłonnych w Polsce – tzw. opłatę mocową. Ustawa z 2017 
roku zakładała, że dzięki rynkowi mocy, będą powstawać nowe 
moce. Nic takiego się nie stało. Dziś ceny są znacznie wyższe niż 
w innych krajach europejskich co odbiera konkurencyjność 
przedsiębiorstwom energochłonnym. 
 

Posiedzenia Rady HIPH w trybie zdalnym 
 

W dniu 14.09.2020 r. w trybie zdalnym odbyło się kolejne 
posiedzenie Rady Izby.  

Na posiedzeniu 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.  
 

Przyjęcie nowego Członka HIPH 
 
 

W dniu 26.10.2020 r. Zarząd Izby przyjął w poczet Członków 
Izby nowego członka - Hutrem Serwis S.A.  Serdecznie witamy 
w gronie Członów Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej! 

 

Nasz głos w mediach 

 

-   Wodór przyszłością hutnictwa. Jeśli branża w Europie 
przetrwa. – WNP 15.09.2020 
 

-  Firmy energochłonne apelują o rozwiązania, które 
pozwolą im przetrwać – PAP 21.10.2020 
 
 

Wzięliśmy udział w: 

- wideokonferencjach Grupy Roboczej ds. rozwiązań dla 
odbiorców energochłonnych zorganizowanych przez 
Dyrektora Departamentu  Elektroenergetyki w 
Ministerstwie Klimatu i Ochrony Środowiska dotyczącej 
rozwiązań dla obiorców energochłonnych w rynku mocy - 
25.08.2020, 07.09.2020, 14.10.2020, 
 
- konferencji „Ekonomiczne skutki pandemii” i wygłoszenie 
referatu „Droga energia przyczyną niskiej konkurencyjności 
polskiej gospodarki na przykładzie przemysłu stalowego" – 
Katowice, 22.09.2020  
 

- posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego w Katowicach(WRDS)– Katowice 29.09.2020  
 

- Walnym Zebraniu Delegatów Sekcji Krajowej Hutnictwa 
NSZZ Solidarność, Sudół/Ostrowca Świętokrzyskiego, 
2.10.2020 
 

- 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 wymaga-
jących działań takich jak opłata mocowa i jej wpływ na 
dalsze funkcjonowanie sektora  


