
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie kwiecień - czerwiec 2021 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: 

- Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przekazaliśmy pismo z 
prośbą o uwzględnienie uwag w stanowisku polskiego rządu do 
aktualnie procedowanych unijnych aktów prawnych RED – 
promowanie OZE, ETD – opodatkowanie produktów energetycznych 
i energii elektrycznej, EED – efektywność energetyczna – 16.04.2021 

- Komisji Europejskiej przekazaliśmy stanowisko HIPH w sprawie 
wytycznych IPCEI – 20.04.2021 

- Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wysłaliśmy pismo dot. 
dekarbonizacji sektora stalowego w Polsce – 22.04.2021 

- Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przesłaliśmy stanowisko 
sektora stalowego w Polsce i w UE w sprawie zagranicznych 
subsydiów przygotowane przez Eurofer – 27.04.2020 r. 

- Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z kopią do 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przesłaliśmy stanowisko do 
zaprezentowanej dnia 30.04.2021 r. nowej wersji projektu Krajowego 
Planu Odbudowy - 7.05.2021 

 

 

 

 

- Polskich Sieci Elektroenergetycznych złożyliśmy wniosek o 
udostępnienie informacji publicznej w zakresie wartości będących 
podstawą wyliczenia stawki opłaty jakościowej na rok 2021 – 
11.05.2021 

- Ministerstwa Finansów przekazaliśmy stanowisko Hutniczej Izby 
Przemysłowej (HIPH) w odniesieniu do kwestii związanych z 
trwającymi obecnie pracami legislacyjnymi nad zmianą dyrektywy 
Rady 2003/96/EC – dotyczącej opodatkowania podatkiem 
akcyzowym produktów energetycznych i energii elektrycznej 
(dyrektywa ETD) – 12.05.2021 

- Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przesłaliśmy pismo  z 
propozycja pilnego podjęcia wspólnych prac nad Kontraktem 
Branżowym dotyczącym hutnictwa stali w ramach powstającej 
Polityki Przemysłowej Polski – 17.05.2021 

- Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przekazaliśmy  
argumenty przemawiające za przedłużeniem środków ochronnych w 
postaci bezcłowych kontyngentów na wyroby stalowe (steel 
safeguard) – 17.05.2021 

- Premiera RP, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministra 
Klimatu i Środowiska napisaliśmy w sprawie nadzwyczajnego 
szczytu Rady Europejskiej w dniach 24–25 maja 2021 r. prosząc o 
wsparcie wprowadzenia zaproponowanego przez Komisję 
Europejską węglowego mechanizmu wyrównawczego (z ang. 
Carbon Border Adjustment, CBAM) – 20.05.2021 

- Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii – odpowiedź na pismo 
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, sygn. DIP-
IV.056.1.2021 z dnia 28.04.2021 r. - dotyczącego wystąpienia HIPH 
w sprawie rewizji unijnych dyrektyw RED, EED, ETD – 24.05.2021 r.  

- Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przekazaliśmy 
stanowisko  do projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w 
zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (UD 
207) – 27.05.2021 

- Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przekazaliśmy 
stanowiska w sprawach: 

a/ problemów jakie stwarza rosnąca tendencja w cenach wyrobów 
stalowych w tym blach ocynkowanych (HDG), 
b/  zarzutów przedstawionych przez producentów AGD w Polsce, 
jakoby środki ochronne w postaci bezcłowych kontyngentów na 
wyroby stalowe (steel safeguard) powodowały wzrost cen stali na 
rynku – 28.05.2021 
 
- Przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju 
przekazaliśmy  pismo dotyczące bieżących postulatów sektora, w 
szczególności odnoszących się do łagodzenia skutków wzrostu cen 
energii i uprawnień do emisji – 02.06.2021 
 
- Komisarza KE ds. Rolnictwa przekazaliśmy pismo dot. poparcia 
dla przedłużenia obowiązywania środków ochronnych na wyroby 
stalowe w Unii Europejskiej – 2.06.2021 
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Izba w dobie koronawirusa COVID-19 

• Nasze wystąpienia 

• Porozumienie pomiędzy HIPH a PSEW 

• Konferencja HIPH 

• Posiedzenie Rady Izby 

• Zdalne Walne Zgromadzenie Członków HIPH 

• Nasz głos w mediach 

• Wzięliśmy udział 

 



 

- Premiera Rządu RP, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministra 
Spraw Zagranicznych przesłaliśmy pismo dotyczące naszej 
rekomendacji rozszerzenia sankcji gospodarczych wobec Białorusi o 
sektor stali – 7.06.2021 

- Ministra Klimatu i Środowiska przesłaliśmy pismo dotyczące 
wskaźników efektywności energetycznej w kontekście aktualizacji 
wytycznych w sprawie niektórych środków pomocy państwa w 
kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 
2021 r. – 8.06.2021 

- Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Departament Handlu i 
Współpracy Międzynarodowej przekazaliśmy stanowisko  sektora 
stalowego ws połączenia kontyngentów prętów żebrowanych i walcówki 
oraz dane dotyczące handlu Litwy tymi wyrobami i stan kontyngentów - 
17.06.2021 

- Wicepremiera Rządu RP, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
przekazaliśmy podziękowania za aktywne wsparcie krajowego sektora 
stali w procesie przedłużenia obowiązywania unijnych środków 
ochronnych na wyroby stalowe – 21.06.2021 

- Ministerstwa Klimatu i Środowiska przesłaliśmy uwagi do projektu 
ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o 
odnawialnych źródłach energii (UC74) – 21.06.2021 

- Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przesłaliśmy stanowisko 
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej do Rewizji Wytycznych w 
sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z 
energią (EEAG) - Guidelines on State aid for climate, environmental 
protection and energy 2022 – 21.06.2021 

- Ministerstwa Klimatu i Środowiska przesłaliśmy 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 2022 r. (nr 638 w 
wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska) - 
28.06.2021 

- Ministerstwa Aktywów Państwowych przesłaliśmy uwagi do projektu 
dokumentu pn. „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce 
Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem 
Skarbu Państwa” - 28.06.2021 

- Komisarza KE ds. Rolnictwa przekazaliśmy stanowisko w sprawie 
utrzymania niezmienionej alokacji darmowych uprawnień i 
rekompensat dla sektorów narażonych na zjawisko ucieczki emisji, 
łącznie z sektorami objętymi CBAM - 28.06.2021 

- Zarządu Województwa Śląskiego przesłaliśmy uwagi do projektu 
Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa 
Śląskiego 2030 – v.02. – 29.06.2021 

Porozumienie pomiędzy HIPH a PSEW 

 

W trakcie webinaru Zielony Ład dla stali podpisano Porozumienie 
pomiędzy Hutniczą Izbą Przemysłowo-Handlową i Polskim 
Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej - 25.05.2021 

Konferencja HIPH 
 

W dniu 18.06.2021 r. w trybie zdalnym odbyła się Konferencja 
HIPH.  Zarząd Izby przedstawił sytuację na rynku stali, koksu i 
materiałów ogniotrwałych po 5 miesiącach 2021 r., handel stalą z 
krajami trzecimi po 3 miesiącach 2021 r. oraz aktualny stan 
postępowań ochronnych i obowiązujących środków ochronnych w 
międzynarodowym handlu wyrobami stalowymi - „Safeguard”. 

 
 

Posiedzenia Rady HIPH w trybie zdalnym 
 

W dniu 21.06.2021 r. w trybie zdalnym odbyło się kolejne 
posiedzenie Rady Izby. Następnie 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 Walnego Zgromadzenia oraz przyjęła 
stosowne uchwały dot. zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady, 
sprawozdania finansowego za 2019r., przyjęcia planu działalności 
oraz preliminarza wydatków na 2020 r. oraz zatwierdziła zasady 
finansowania Izby w 2020 r.  

Zdalne Walne Zgromadzenie Członków HIPH 

21 czerwca 2021r. odbyło się XXXV zdalne Walne Zgromadzenie 
Członków Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Walne 
Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczy. Posumowano 
kolejny rok działalności Izby. Podjęto stosowne uchwały 
zatwierdzające działalność Zarządu i Rady Izby, plan pracy na 
kolejny rok, preliminarz wydatków i zasady finansowania w 2021 
roku. Jednym z punktów WZC było uzupełnienie składu Rady 
Izby po rezygnacji pana Czesława Żabińskiego o przedstawiciela 
Huty Łabędy S.A. w osobie Pana Marka Palki. Uczestnicy 
Walnego Zgromadzenia byli zgodni, że dzięki swojej działalności 
HIPH zarówno na forum regionalnym jaki i krajowym jest 
niekwestionowanym reprezentantem środowiska hutniczego.  

Nasz głos w mediach 

 

-  HIPH i PSEW: energia z wiatru na lądzie wzmocni 
konkurencyjność hutnictwa – PAP (25.05.2021) 
 

-       Sytuacja przemysłu stalowego po 5 miesiącach i perspektywy – 
Hutnictwu nie wystarcza mała stabilizacja – Giełda Parkiet 
(7.06.2021) 

 
Wzięliśmy udział w: 

- konferencji on-line zorganizowana przez JSW S.A. na temat 
Strategiczne łańcuchy dostaw – surowce krytyczne a konkurencyj-
ność przemysłu UE. W panelu: Łańcuch wartości węgla koksowego 
czynny udział wziął Prezes Zarządu HIPH - 21.04.2021 

- posiedzeniu  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowi-
cach – 29.04.2021 

 



  

- spotkaniu online z Posłami i Europosłami ws. wyzwań stojących 
przed hutnictwem w Polsce i społecznościami lokalnymi  
związanymi z naszym przemysłem, ze szczególnym uwzględnieniem 
tematyki wyzwań dekarbonizacyjnych i związanych z nimi kosztów 
energii elektrycznej – 6.05.2021, 20.05.2021 

-  webinarium - Premiera raportu „Lądowa energetyka wiatrowa w 
Polsce”" założonej przez PSEW – 11.05.2021 

- warsztatach on-line z  Federacją Przedsiębiorców Polskich  w 
zakresie OZE – 19.05.2021 

- videokonferencji z MRPiT w sprawie węglowego środka 
wyrównawczego (CBAM) – 20.05.2021 

- prezentacji projektów w ramach grupy 3 - Partnerstwo Wodorowe – 
1.06.2021 

- spotkaniu on-line przedstawicielami środowisk zainteresowanych 
rozwojem lądowej energetyki wiatrowej z Panią Minister Anną 
Kornecką – 1. 06.2021 

- spotkaniu Komitetu Energii i Środowiska (w ramach współpracy z 
Federacją Przedsiębiorców Polskich) z Panem Ministrem Tomankiem 
oraz Dyrektorem Hoffmanem – 17.06.2021 

- plenarnym posiedzeniu Akademicko-Gospodarczego Stowarzyszenia 
Hutnictwa n.t.: "Geopolityczne, ekonomiczne i środowiskowe 
wyzwania dla hutnictwa polskiego w obecnym czasie i po pandemii" –
25 czerwca 2021 

- spotkaniu w AMP S.A. poświęconym omówieniu kwestii związanych 
z procesem dekarbonizacji – 28.06.2021 

- Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego (WRDS) w Katowicach 
poświęconej konsekwencjom gospodarczym wzrostu cen uprawnień 
do emisji CO2 a zwłaszcza ich oddziaływaniu na rozwój przemysłu w 
woj. Śląskiem i całym kraju – 29.06.2021 

- 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  

 

 

 

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Tadeusza Torza 

I Prezesa Zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej 

Dyrektora Technicznego Huty Łaziska  
w latach 1970 do 1978 

wyrazy głębokiego współczucia  

Rodzinie i Bliskim 

składają 

Zarząd RE Alloys Sp. z o.o.  

oraz  

Zarząd Huta Łaziska S.A. w upadłości układowej 

 

 

 

Z głębokim smutkiem żegnamy  

Wielkiego Człowieka i oddanego hutnictwu  

metalurga i pasjonata 
 

Pana Tadeusza Torza 

I Prezesa Zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej  

w Katowicach 

To wielka strata dla całej hutniczej branży, z którą związał  

On swoje życie zawodowe 

Rodzinie i bliskim 

składamy  szczere wyrazy współczucia 

w imieniu Zarządu i Rady  

Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej 

Stefan Dzienniak 

 


