
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W okresie październik - grudzień 2021 roku Zarząd oraz 
pracownicy Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej 
kontynuowali 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: 

- do Ministerstwa Klimatu i Środowiska przesłaliśmy 
stanowisko sektora do pakietu legislacyjnego „Fit for 55” 
odnośnie propozycji zmiany dyrektywy ETS oraz zapisów 
rozporządzenia ws. CBAM - 7.10.2021 

- Ministerstwa Klimatu i Środowiska  i URE wystosowaliśmy 
pismo  dot. sytuacji na rynku świadectw pochodzenia 
potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii. Postulowaliśmy o przedstawienie 
planu wygaszania obecnego systemu wsparcia do 2030 r., ze 
wskazaniem ścieżki wysokości obowiązku OZE w kolejnych 
latach – 8.10.2021 

- Urzędu Regulacji Energetyki zwróciliśmy się z prośbą o 
spotkanie z przedstawicielami największych hut w sprawie  
nadchodzących wyzwań oraz propozycji środków zaradczych w 
kontekście transformacji krajowego hutnictwa – 8.10.2021 

 
 
 

 

- Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Rozwoju i 
Technologii przekazaliśmy uwagi oraz propozycje środków 
zaradczych w odniesieniu do pakietu „Fit for 55” z perspektywy 
krajowego przemysłu hutniczego z prośbą o poparcie 
przedstawionych postulatów na poziomie unijnym – 14.10.2021 

- Senackiej Komisji Środowiska i Ministerstwa Klimatu i 
Środowiska przekazaliśmy zidentyfikowany problem w stosowaniu 
ustawy o zmianie ustawy o odpadach dotyczący utraty statusu 
odpadu w wersji przekazanej do prac Senatu wraz z propozycją 
poprawki – 18.10.2021 

- Ministra Klimatu i Środowiska oraz Prezesa URE wysłaliśmy 
wspólne pismo podpisane przez Prezesów następujących 
organizacji: HIPH, Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców 
Energii, Związku Pracodawców „Polskie Szkło”, Stowarzyszenia 
Producentów Cementu, Polskiej Fundacji Gazów Technicznych, 
Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu, 
Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego,  dotyczące sytuacji na 
rynku świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii podpisane przez 
Prezesów HIPH - 19.10.2021 

- Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z kopią do 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie potrzeby podjęcia 
pilnych działań na rzecz walki z negatywnymi skutkami pandemii 
oraz brakiem możliwości wypełniania ustawowych obowiązków 
przez administrację środowiskową i samorządową - 21.10.2021 

- Przewodniczącego Komisji Środowiska w Senacie RP przesłaliśmy 
pismo ze zgłoszeniem przedstawicieli HIPH na posiedzenie Komisji 
Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, 
mających za przedmiot tematykę „Rozpatrzenie ustawy o zmianie 
ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 
532, druki sejmowe nr 1588, 1645 i 1645 A) w dniu 26.10.2021 – 
22.10.2021 

- Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu w 
Senacie RP z kopią do Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
przekazaliśmy pismo dot. problem w stosowaniu ustawy o zmianie 
ustawy o odpadach dotyczący utraty statusu odpadu w wersji 
przekazanej do prac Senatu wraz z propozycją poprawki - 
22.10.2021 

- Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przesłaliśmy uwagi 
dotyczące zidentyfikowanych przez producentów stali w Polsce 
zjawisk napotykanych w zakresie wyrobów budowlanych 
dopuszczanych na rynek krajowy, tj. prętów zbrojeniowych – 
22.10.2021 

- Ministerstwa Rozwoju i Technologii przesłaliśmy uwagi  do 
projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla 
sektorów i podsektorów energochłonnych w ramach uzgodnień 
międzyresortowych i konsultacji publicznych – 25.10.2021, 
16.11.2021 
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Izba w dobie koronawirusa COVID-19 

• Nasze wystąpienia 
 

• Szkolenie nt. zmian w przepisach  
w nowym okresie rozliczeniowym CO2 (NAP-4) 
 

• Konferencja HIPH 

• Posiedzenie Rady Izby 

• Nasz głos w mediach 

• Wzięliśmy udział 

 



 

- Towarowej Giełdy Energi przekazaliśmy wspólne pismo  Forum 
Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Hutniczej Izby Przemysłowo-
Handlowej oraz Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego 
w sprawie ujednolicenia treści dokumentu potwierdzającego 
umorzenie gwarancji pochodzenia z przepisami ustawy o 
odnawialnych źródłach energii – 27.10.2021 

- Głównego Geologa Kraju, Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
przesłaliśmy pismo w sprawie obniżenia stawki jakościowej dla 
wszystkich odbiorców poczynając od 1 stycznia 2022 r., w stopniu 
odzwierciedlającym wygaszenie od początku 2021 r. części usług 
systemowych – 27.10.2021 

- Ministerstwa Rozwoju i Technologii przekazaliśmy uwagi do  
projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla 
sektorów i podsektorów energochłonnych, 28.10.2021, 10.11.2021, 
16.11.2021 

- Ministerstwa Klimatu i Środowiska przesłaliśmy uwagi Hutniczej 
Izby Przemysłowo-Handlowej do projektu ustawy o zmianie ustawy o 
systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz 
ustawy – Prawo ochrony środowiska (Funduszu Transformacji 
Energetyki) – 3.11.2021 

- Komisji Europejskiej przekazaliśmy stanowisko HIPH w procesie 
konsultacji dyrektywy ETS i CBAM (mechanizm dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji CO2) – 8.11.2021, 17.11.2021 

- Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju i Technologii 
przesłaliśmy ankietę dotyczącą transformacji przemysłów  
energochłonnych (“For a resilient, innovative, sustainable and digital 
energy-intensive industries ecosystem: Scenarios for a transition 
pathway") - 19.11.2021, 23.11.2021 

- Ministerstwa Klimatu i Środowiska przekazaliśmy uwagi do 
projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków 
zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych 
recyklingowi– 19.11.2021 

- Ministerstwo Rozwoju i Technologii przesłaliśmy uwagi do  Polityki 
Zakupowej Państwa w ramach konsultacji publicznych - 22.11.2021 

- Ministerstwa Klimatu i Środowiska przekazaliśmy stanowisko 
przemysłu w sprawie stawki jakościowej z prośbą o spotkanie – 
24.11.2021 

- Ministra Rozwoju i Technologii przesłaliśmy pismo w sprawie 
znaczenia transformacji krajowego hutnictwa dla rozwoju polskiej 
gospodarki i jej bezpieczeństwa ekonomicznego - 29.11.2021 r. 

- Minister Klimatu i Środowiska przesłaliśmy pismo Hutniczej Izby 
Przemysłowo-Handlowej dotyczące nadchodzących wyzwań oraz 
propozycji środków zaradczych w kontekście transformacji krajowego 
hutnictwa - 29.11.2021 

- Ministerstwa Finansów z kopia do MRiT przekazaliśmy uwagi 
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej do projektu Rozporządzenia 
Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, 
których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i 
kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi 
(projekt rozporządzenia obejmującego transgraniczne 

przemieszczenie odpadów systemem SENT z dnia 10 listopada 2021 
r.) z prośbą o ich uwzględnienie – 29.11.2021 

- Ministerstwa Rozwoju i Technologii zwróciliśmy się o poparcie 
wniosku unijnego sektora stalowego, w sprawie postępowania 
AS678 na import blach walcowanych na zimno ze stali nierdzewnej 
(SSCR) z Indii i Indonezji, o uznanie wprowadzonego przez te kraje 
zakazu wywozu rudy niklu za subsydium 2.12.2021 

- Premiera Rządu RP z kopią do Ministra Rozwoju i Technologii 
przesłaliśmy pismo w imieniu organizacji reprezentujących interes 
odbiorców przemysłowych (HIPH, FOEEiG, POPiHN) 
z prośbą o pilne podjęcie kroków związku z koniecznością pilnej  
zmierzających do przyjęcia nowelizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 
r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów 
energochłonnych - 9.12.2021 

- Ministerstwa Rozwoju i Technologii przesłaliśmy  stanowisko 
polskiego przemysłu hutniczego w przedmiocie trwającego 
postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu elektrod 
grafitowych z Chin – 9.12.2021 

- Ministerstwa Rozwoju i Technologii i Ministerstwa Klimatu i 
Środowiska przekazaliśmy stanowisko krajowego przemysłu 
stalowego do ankiety dot. rozporządzenia w sprawie mechanizmu 
dostosowania cen na granicach uwzględniającego emisje CO2 
(CBAM) – 13.12.2021 

- Europosłów przekazaliśmy propozycje zmian do projektu 
rozporządzania w zakresie mechanizmu dostosowania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) - 14.12.2021 

Szkolenie nt. zmian w przepisach  
w nowym okresie rozliczeniowym CO2 (NAP-4)  

W dniu 5.10.2021 r. HIPH zorganizowała szkolenie  on-line nt. 
zmian w przepisach w nowym okresie rozliczeniowym CO2 (NAP-4). 
W programie znalazły się takie zagadnienia jak: podsumowanie 
poziomów działalności okresu 2021-2030, nowe zasady dotyczące 
korekty przydziału uprawnień, modyfikacja zasad dotyczących 
przenoszenia CO2 i N2O między instalacjami, zmiany powodujące 
konieczność zmiany planu monitorowania, zmiany w zakresie 
biomasy, zmiany w rozporządzeniu dot. monitorowania i 
raportowania emisji, zmiany planu monitorowania i planu 
metodyki monitorowania, zmiany  dotyczące weryfikacji danych i 
emisji za rok 2020, raport dotyczący udoskonaleń PM i PMM, 
terminy składania dokumentów, proces zatwierdzania przez Organ, 
nowy raport w zakresie poziomów działalności (ALC).  
Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowanie podmiotów 
członkowskich HIPH. 

 
 

    Konferencja HIPH 
 

W dniu 10 grudnia 2021 r. w trybie zdalnym odbyła się Konferencja 
HIPH.  Zastępca Dyrektora Izby p. Marta Zagórska przedstawiła 
sytuację na rynku stali, koksu i materiałów ogniotrwałych po III 
kwartałach 2021 r., handel stalą z krajami trzecimi po III 
kwartałach 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. 



  

 

Posiedzenia Rady HIPH w trybie zdalnym 
 
 

W dniu 17.12.2021 r. w trybie zdalnym odbyło się kolejne 
posiedzenie Rady Izby. Na początku spotkania swoją 
prezentację nt. systemów magazynowania energii przedstawiła 
firma Neo Eisall. 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 zaleciła Zarządowi zorganizowanie 
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków HIPH w 
sprawie podniesienia wysokości składek członkowskich, w celu 
zrównoważenia przychodów i kosztów Izby w 2022  r. 

Nasz głos w mediach 

 

- Dekarbonizacja hutnictwa wyzwaniem dla producentów i 
dystrybutorów. XIII Europejski Kongres Gospodarczy –
Magazyn Hutniczy, 12.10.2021 
 

- Tanio już było. Europejscy hutnicy z niepokojem patrzą w 
przyszłość. Nasz rynek jest słabo chroniony przed nieuczciwą 
konkurencją z krajów, które nie podzielają „zielonych” poglądów 
UE i nie ponoszą kosztów polityki klimatycznej – Konstrukcje 
stalowe, listopad 2021 
 

- Co polski biznes może stracić na Białorusi – Puls Biznesu, 
17.11.2021 
 

 
 

Wzięliśmy udział w: 
 

- wideokonferencji ws. systemu rekompensat - HIPH, FOEEiG i 
POPiHN – 7.10.2021, 21.10.2021, 16.12.2021 

- warsztatach dekarbonizacyjncych pomiędzy HIPH a KGHM – 
7.10.2021 

- konferencji zorganizowanej przez Departament Spraw 
Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w 
Ministerstwie Klimatu i Środowiska pt.: Produkcja stali w Polsce a 
suwerenność państwa i bezpieczeństwo sektora energetycznego”. 
W trakcie konferencji Pan Prezes Stefan Dzienniak wygłosił 
referat „Sytuacja sektora stalowego w Polsce”. Warszawa, 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska – 19.10.2021 r. 

- spotkaniu organizacji związkowych i krajowych stowarzyszeń 
hutniczych Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji. Na spotkaniu 
prezes HIPH p.Stefan Dzienniak przedstawił sytuację sektora 
stalowego w Polsce, Bukowina Tatrzańska – 20-21.10.2021 r. 

- telekonferencji w sprawie projektowanych zmian w ustawie z 
dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i 
podsektorów energochłonnych - 20.10.2021 

- posiedzeniu on-line senackich: Komisji Środowiska oraz Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, których przedmiotem było 
rozpatrzenie zmiany ustawy o odpadach (druk senacki nr 532)  
- 26 października br. 

- spotkaniu roboczym (on-line) Zespołu w sprawie uwag 
międzyresortowych do projektu ustawy o rekompensatach 
(MRiT) - 27.10.2021, 4.11.2021 

-  posiedzeniu (on-line) Parlamentarnego Zespołu ds. 
Energetyki. W trakcie posiedzenia próbowano odpowiedzieć na 
pytanie: czy polski przemysł energochłonny zachowa swoją 
konkurencyjność na światowych rynkach w obliczu globalnego 
wyzwania dekarbonizacji? – 29.10.2021 

- spotkaniu on-line z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w 
związku z nadchodzącymi wyzwaniami w kontekście 
transformacji krajowego hutnictwa - 8.11.2021 

- spotkaniu przedstawicieli związków zawodowych, ZPPH, 
HIPH oraz Posłów na Sejm w sprawach dot. postulatów 
krajowego sektora stalowego, AMP Dąbrowa Górnicza – 
10.11.2021 

- wideokonferencji nt. "Europejsko-regionalnego dostosowania 
umiejętności w sektorze stalowym" w ramach projektu ESSA - 
23.11.2021 

- uroczystości 45-lecia uruchomienia produkcji w Hucie 
Katowice, Akademia Wyższa Szkoła biznesu, Dąbrowa Górnicza, 
26.11.2021  

-  posiedzeniu Rady Programowej ds. Rozwoju HUTY ŁABĘDY 
S.A. – 8.12.2021 

- spotkaniu z przedstawicielami Instytutu Ochrony Środowiska 
– Państwowego Instytutu Badawczego w tematach: zgłoszonych 
przez sektor stalowy uwag w ramach konsultacji społecznych do 
ustawy zmieniającej ustawę o gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi oraz opisu trudności w pracy na 
systemie BDO - 17.12.2021 

- 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  
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**** 

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech Nowy Rok przyniesie nam szczęście i pomyślność 

a wiara codziennie dodaje energii i sił do tworzenia  

i realizacji nowych pomysłów. 
  

Zarząd i pracownicy 

Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej 

**** 


