
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W okresie listopad - grudzień 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: 

  - Wicepremiera, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (z 
kopią do Ministra Klimatu i Środowiska) przesłaliśmy pismo 
dotyczące sytuacji krajowego sektora hutniczego, wraz ze 
szczegółowym przedstawieniem postulatów mających na celu 
zabezpieczenie jego sytuacji konkurencyjnej - 19.11.2020 

- Ministra Klimatu i Środowiska przesłaliśmy uwagi 
systemowe oraz zestawienie propozycji zmian do projektu  
ustawy projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz 
niektórych innych ustaw (projekt z dnia 13 października 2020 
r., nr wykazu prac RM – UC43) z prośbą o ich rozpatrzenie – 
20.11.2020 

- Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wysłaliśmy pismo 
w sprawie poparcia strony polskiej dla wszczęcia przez 
Komisję Europejską przeglądu dotyczącego przedłużenia 
obowiązywania środków ochronnych na wyroby stalowe w 
Unii Europejskiej - 24.11.2020 

 

 

 
- Komisji Europejskiej przekazaliśmy stanowisko HIPH 
w konsultacjach zmian w systemie ETS w ramach 
Inception impact assessment – 26.11.2020 

- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazaliśmy nasze 
uwagi do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 
listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii  – 1.12.2020 

- Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i 
Technologii przekazaliśmy prośbę o spotkanie strony 
hutniczej z kierownictwem Ministerstwa Rozwoju, Pracy 
i Technologii  celem szczegółowego przedstawienia 
pakietu rozwiązań zaradczych mających na celu poprawę 
sytuacji – 2.12.2020 

- Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii – 
przekazaliśmy nasze uwagi w ramach konsultacji 
publicznych w sprawie kryteriów taksonomii UE dla 
celów zrównoważonego rozwoju – 3.12.2020 

-  Ministra Klimatu i Środowiska przesłaliśmy pismo w 
sprawie publikacji danych w kontekście aktualizacji 
wartości wskaźników emisyjności na lata 2021-2025 w 
fazie IV EU ETS - 3.12.2020 

- Ministerstwa Klimatu i Środowiska przekazaliśmy 
pismo, w którym prosimy o spotkanie w kontekście 
wyzwań dot. gospodarowania odpadami w świetle GOZ 
przez sektor hutniczy na tle aktualnych problemów, z 
którymi mierzy się sektor -  7.12.2020 

- Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej zwróciliśmy się z 
prośbą zgłoszenia do prac w ramach Zespołu doradczego 
ds. systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki 
odpadami przedstawiciela(i) HIPH - 11.12.2020 

- Ministerstwa Klimatu i Środowiska do Dyrektor 
Departamentu Elektroenergetyki i Gazu przekazaliśmy 
odpowiedź na pismo Min. Klimatu i Środowiska z dnia 
30 listopada 2020 r., w zakresie propozycji 
reparametryzacji opłaty mocowej - 11.12.2020 

- Ministerstwa Klimatu i Środowiska do Podsekretarza 
Stanu Piotra Dziadzio przesłaliśmy odpowiedź na pismo 
Min. Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2020 r., w 
związku z pogarszającą się sytuacją przemysłu 
energochłonnego w Polsce - 11.12.2020 
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Posiedzenia Rady HIPH w trybie zdalnym 
 

W dniu 07.12.2020 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.  

 
Konferencja HIPH 

W dniu 11.12.2020 r. w trybie zdalnym odbyła się Konferencja 
HIPH.  Zarząd Izby przedstawił sytuację na rynku stali, koksu 
i materiałów ogniotrwałych po 9 miesiącach 2020 r., handel 
stalą z krajami trzecimi po 9 miesiącach 2020 r. oraz aktualny 
stan postępowań ochronnych i obowiązujących środków 
ochronnych w międzynarodowym handlu wyrobami 
stalowymi - „Safeguard”. Omówione zostały również bieżące 
tematy, ważne dla producentów stali w Polsce i w Unii 
Europejskiej. 

 
Nasz głos w mediach 

 

-  Odbudowa branży zajmie lata – z cyklu Sytuacja w 
hutnictwie – Konstrukcje Stalowe Nr 6/grudzień’2020 
 
 
 

Wzięliśmy udział w: 

- seminarium online: "Graniczny podatek węglowy - nowe 
regulacje. Carbon Border Adjustment Mechanizm". HIPH 
objęła patronat honorowy nad tym wydarzeniem – 26.11.2020  

-  Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Katowicach, 
na której były omawiane sprawy związane z Planem dla Śląska 
– 8.12.2020 r. 

- pierwszym, eksperckim spotkaniu online w sprawie 
rekompensat zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju, 
Pracy i Technologii – 10.12.2020  

- spotkaniu grupy ds. odbiorców energochłonnych w sprawie 
opłaty mocowej zorganizowanej przez Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska – 18.12.2020 

 

 

- 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 najważniej-
szym i najbardziej pilnym dla hutnictwa obszarach 
wymagających działań takich jak opłata mocowa i jej 
wpływ na dalsze funkcjonowanie sektora  
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Wszystkim Członkom  
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej 
 
życzymy 
 
Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. 
Niech w nadchodzącym Nowym Roku 
szczęście i pomyślność nigdy nas nie opuszczą 
a wiara codziennie dodaje sił i energii 
do tworzenia i realizacji nowych pomysłów. 
 

Zarząd i pracownicy 
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej 

 
 

 
 
 


