
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd HIPH wystosował szereg pism w wielu 
ważnych i priorytetowych sprawach dotyczących 
działalności firm członkowskich Izby, m.in. do: 
 
- Europosłów, e-mail z prośbą o poparcie dla rezolucji dla  
europejskiego zielonego ładu (European Green Deal) i Węglowego 
mechanizmu wyrównawczego Carbon Border Adjustment (CBA), 
który jest istotnym elementem Zielonego Ładu umożliwiającym 
realizację ambicji klimatycznych i uniknięcie ucieczki emisji –
08.01.2020r. 

- Prezesa URE oraz Ministra Rozwoju pismo w sprawie Uchwały  
nr 84 Strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu 
Społecznego z dnia 17 października w sprawie działań na rzecz 
poprawy konkurencyjności krajowej branży hutniczej i zabez-
pieczenia interesu przemysłu energochłonnego – 08.01.2020r.  

- do Europosłów, e-mail z prośbą o wsparcie inicjatywy pani 
Rodriguez-Pinero o otwarcie pilnego nowego przeglądu środków 
ochronnych (safeguards) dla stali w UE, a tym samym udzielenie 
wsparcia dla przemysłu stalowego w Polsce i całej Unii Europejskiej – 
09.01.2020  

- Ministra Rozwoju przekazanie stanowiska HIPH w sprawie 
mechanizmu Carbon Border Adjustment (CBA) po spotkaniu w dniu 
7.01.2020 oraz materiału pokazującego wyzwania hutnictwa wobec 
polityki dekarbonizacji – 13.01.2020r. 

- Senatorów Senackiej Komisji Środowiska, pismo z poprawkami do 
ustawy z dnia 9 stycznia 2020r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu 
ograniczenia ryzyka rozwoju szarej strefy w obrocie odpadami – 
14.01.2020r. 

 

 

 

 

 

- Prezesa PSE, pismo w sprawie propozycji współpracy przemysłu 
hutniczego z Operatorem Systemu Przesyłowego w zakresie 
regulacji sektora elektroenergetycznego – 14.01.2020r. 

- Ministra Klimatu, Ministra Aktywów Państwowych z kopią do 
Ministra Rozwoju, pismo w sprawie Uchwały nr 84 Strony 
pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 
dnia 17 października w sprawie działań na rzecz poprawy 
konkurencyjności krajowej branży hutniczej wraz z prośbą o 
spotkanie – 20.01.2020r. 

- Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska z kopią do Minister 
Klimatu i Ministra Rozwoju, pismo w sprawie uwag w zakresie 
funkcjonalności Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o 
gospodarce odpadami (dalej: BDO, Baza) wraz z propozycjami 
usprawnień – 21.01.2020r. 

- Przewodniczącego senackiej Komisji Środowiska (kopia do 
Ministra Klimatu) przekazanie stanowiska HIPH z propozycjami 
poprawek legislacyjnych i zmian związanych z gospodarowaniem 
odpadami z perspektywy branży stalowej, wraz z ich 
uzasadnieniem. Prosząc o poparcie wskazanych przez Izbę 
poprawek oraz rzeczową debatę w trakcie posiedzenia Komisji 
Środowiska w dniu 4.02.2020r. na temat problemów i wyzwań 
związanych z gospodarowaniem odpadami – 21.01.2020r. 

- Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, uwagi 
w sprawie planowanej nowelizacji rozporządzenia dot. warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrote-
chniczne i ich usytuowanie, zgodnie z pismem Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 18 grudnia 2019 r. – 
06.02.2020r. 

- Ministerstwa Rozwoju przesłanie propozycji stanowiska HIPH w 
zakresie nowych kryteriów uprawniających do ulgi mocowej 
(przed spotkaniem nt. przemysłu energochłonnego) – 12.02.2020 

- Europosłów, e-mail z prośbą o poparcie postulatów przemysłu w 
związku z otwarciem drugiego przeglądu środków ochronnych 
(safequard second review) – 18.02.2020 

Ministerstwa Rozwoju w sprawie Unijnej Polityki Przemysłowej 
zwracającej szczególną uwagę na przemysły energochłonne w 
kontekście osiągnięcia celów wyznaczonych przez Europejski 
Zielony Ład – 20.02.2020 

Ministerstwa Rozwoju Memorandum - Podsumowanie 
projektowanych zmian w systemie ETS  w ramach nowych 
wytycznych na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2030 r. 
(e-mail) – 24.02.2020 

- Instytutu Badawczego Dróg i Mostów z prośbą o spotkanie 
mające na celu omówienie podejścia do wydawania Krajowych 
Ocen Technicznych dla stali zbrojeniowej, w tym szczególnie do 
ich nazewnictwa – 24.02.2020 

- Instytutu Techniki Budowlanej, z kopią do Ministerstwa 
Rozwoju i PKN wysłanie wspólnie z CPJS pisma w sprawie 
wprowadzającego w błąd nazewnictwa stosowanego w Krajowych 
Ocenach Technicznych wydawanych przez Instytut Techniki 
Budowlanej w kontekście istniejących norm dla stali zbrojeniowej 
– 25.02.2020 
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- Ministerstwa Rozwoju przesłanie stanowiska Izby w sprawie 
przekazania propozycji katalogu odpadów/surowców/ produktów 
ubocznych, które powinny zostać objęte wsparciem w celu 
zapewnienia ich racjonalnego wykorzystania w procesach 
produkcyjnych – 26.02.2020 

- Ministra Aktywów Państwowych przekazanie uwag do projektu 
rozporządzenia w sprawie sposobu obliczania współczynnika 
intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę 
przemysłowego – 3.03.2020 

- Ministra Rozwoju zwróciliśmy się o wsparcie krajowego 
hutnictwa w trakcie drugiego przeglądu ochrony rynku stali UE – 
13 marca 2020r. 
 

Nasz głos w mediach 

- Nieruchomości napędzają ceny stali –Puls Biznesu (15.01.2020) 

- Wietnam bije Polskę. 20 lat temu zaczynał od zera – Konstruk-
cje stalowe - WNP (21.02.2020) 

- Koniec Stalowych rekordów – Puls Biznesu (9.03.2020) 

- Najsmutniejszy w najnowszej historii Dzień Hutnika – WNP 
(4.05.2020) 
 

Wzięliśmy udział w: 

-  spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju przedstawicieli HIPH  w 
sprawie Carbon Border Adjustment (CBA) - 7 i 16.01.2020r. 

- posiedzeniu senackiej Komisji Środowiska (przedstawiciele 
HIPH), Senat RP, Warszawa - 14.01. i 04.02.2020r. 

- spotkaniu Komisji Historii SITPH, Katowice - 14.01.2020r. 

- Sectoral Social Dialogue Committee for Steel (EUROFER), 
Bruksela - 28.01.2020r. 

- posiedzeniu plenarnym WRDS w Katowicach, Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice - 31.01.2020r. 

- spotkaniu (przedstawicieli HIPH) w Ministerstwie Rozwoju nt. 
przemysłu energochłonnego -12.02.2020r. 

- konferencji „Śląski ład – tereny poprzemysłowe impulsem 
regionalnego rozwoju”, Śląski Urząd Wojewódzki - 17.02.2020r.  

- spotkaniu i przedstawienie prezentacji o sytuacji hutnictwa w 
2019 roku dla Stowarzyszenia   Inżynierów i Techników 
Przemysłu Hutniczego - Komisja Historii, siedziba HIPH – 
20.02.2020r. 

- posiedzeniu Rady Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytutu 
Metalurgii Żelaza, Gliwice - 25.02.2020. 

- spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju (przedstawicieli HIPH) w 
sprawach dot. drugiego przeglądu środków ochronnych, brexitu, 
importu z Rosji, akcesji Białorusi do WTO, Warszawa – 
26.02.2019r. 

- spotkaniu przedstawicieli HIPH z Dyrektorem Instytutu 
Badawczego Dróg i Mostów w celu omówienia podejścia do 
wydawania Krajowych Ocen Technicznych dla stali zbrojeniowej, 
Warszawa – 5.03.2020 

W okresie od 16 marca do 15 maja 2020 roku Zarząd 

oraz pracownicy Hutniczej Izby Przemysłowo-

Handlowej pracowali w trybie home office. 

Nie oznacza to jednak, że HIPH zmniejszyła swoja aktywność. 
Zarząd brał udział w szeregu telekonferencjach i 
videokonferencjach przygotowując dla Rządu RP ważne 
dokumenty i raporty. 

Konsultowaliśmy i wysyłaliśmy nasze opinie w ważnych dla 
działalności naszego sektora jak i całej gospodarki naszego kraju 
niżej wymienione pisma: 

- do Minister Rozwoju Pani J.Emilewicz przekazaliśmy 
wypracowane wspólnie ze Związkiem Pracodawców Przemysłu 
Hutniczego  Propozycje zmian i uzupełnień do ustawy o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw (projekt z dnia 21 marca 2020 r.) - 
22.03.2020 

- do Ministerstwa Rozwoju przekazaliśmy wkład HIPH do 
stanowiska Ministerstwa Aktywów Państwowych do zgłoszonych 
przez Ministerstwo Rozwoju uwag do projektu rozporządzenia ws. 
współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez 
odbiorcę przemysłowego - 24.03.2020 

- do MR przekazaliśmy odpowiedzi w związku z trwającymi pracami 
dotyczącymi rewizji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG - 
27.03.2020 

- do Premiera RP z kopią do Minister Rozwoju, Ministra Zdrowia, 
Ministra Infrastruktury wystosowaliśmy pismo w sprawie 
utrzymania ciągłości produkcji krajowego sektora stalowego z 
kluczowych gałęzi polskiej gospodarki, w której powszechnie i w 
sposób odpowiedzialny wdrożone zostały procedury przeciw 
propagacji wirusa SARS-CoV-2 – 3.04.2020 

do Europosłów w sprawie podjęcia natychmiastowych działań w 
zakresie prowadzonego obecnie przeglądu środków ochronnych w 
związku z kryzysem Covid-19 i spodziewanego nagłego zalewu 
importem (steel safeguards) - 8.04.2020,  

- kolejny nasz apel o poparcie wniosku o istotne obniżenie kwot 
kontyngentów w ramach obwiązujących środków ochronnych 
(safeguards) 22.04.2020 

- do Komisarza Janusza Wojciechowskiego pismo z prośbą o  
wsparcie naszych postulatów w zakresie większej ochrony rynku 
stali  w czasie drugiego przeglądu unijnych środków ochronnych 
(tzw. safeguards) dla rynku stalowego - 28.04.2020 i 29.04.2020 

- do Minister Rozwoju w sprawie potrzeby niezwłocznego działania 
związanego z aktualnym przeglądem unijnych środków ochronnych  



  

dotyczących  stali  odzwierciedlających  krytyczną  sytuację  branży  
stalowej  w dobie pandemii COVID-19  - 7.04.2020 

- do Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju wysłaliśmy 
pismo, w którym wskazaliśmy propozycje niezbędnych kierunków 
dalszych działań wobec epidemii COVID-19 z perspektywy 
przemysłu hutniczego - 16.04.2020 

- do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju p. Krzysztofa 
Mazura przesłaliśmy w imieniu producentów i przetwórców stali 
oraz przedstawicieli gałęzi przemysłu powiązanych z hutnictwem 
podziękowanie za głos poparcia dla zwiększenia ochrony rynku 
stalowego podczas spotkania na szczeblu UE ministrów ds. handlu z 
komisarzem Philem Hoganem oraz przekazaliśmy podziękowanie 
dla pracowników Ministerstwa Rozwoju za zaangażowanie w 
działania związane z aktualnym przeglądem unijnych środków 
ochronnych dotyczących importu wyrobów stalowych z krajów 
trzecich - 17.04.2020 

- do Ministra Klimatu i Wicepremier Rządu, Minister Rozwoju 
przekazaliśmy pismo  z uwagami branży stalowej dotyczącymi 
propozycji KE w zakresie Europejskiego Prawa Klimatycznego 
(European Climate Law) na nieformalne posiedzenie Rady ds. 
Środowiska - 17.04.2020 

- do Wicepremier Rządu RP, Ministra Rozwoju przekazaliśmy nasze 
uwagi i komentarze do Nowego  planu  działania  UE  dotyczącego  
gospodarki  o  obiegu  zamkniętym  na  rzecz  czystszej  i   bardziej   
konkurencyjnej   Europy,   zgodnie   z   komunikatem   Komisji   
Europejskiej  z  dnia  11  marca  2020  r.  –  uwagi,  komentarze  i  
postulaty  w  kontekście  prac  w  grupach roboczych Rady Unii 
Europejskiej - 20.04.2020 

- do Premiera Rządu RP z kopią do Wicepremiera Rządu, Ministra 
Rozwoju wystąpiliśmy wspólnie z Zarządem Regionu Śląsko-
Dąbrowski NSZZ „Solidarności” przeglądu unijnych środków 
ochronnych (tzw. safeguards) dla rynku stalowego prosząc o dalsze 
skuteczne zaangażowanie Polski, w sprawie przeglądu i aby od lipca 
br. obowiązywały zaktualizowane, znacznie bardziej dostosowane 
do kryzysowej rzeczywistości, kwoty - 27.04.2020 
 
- do Ministerstwa Rozwoju pisaliśmy w sprawie  postępowania AD 
dotyczącego wyrobów ze stali nierdzewnej, które budzi obawy 
przemysłu ze względu na podejście przyjęte przez Komisję w dwóch 
obszarach, kluczowych z punktu stosowania w praktyce 
zmodernizowanych ostatnio przepisów o środkach ochrony handlu:  
 

1. Zniesienie zasady niższego cła  i 2. Uwzględnienie kosztów B+R 
oraz środowiskowych w kalkulacji ceny docelowej. zastosowanie 
przez Komisję zmodernizowanych przepisów w omawianym 
postępowaniu jest dalekie od oczekiwań. Przykład ten może 
posłużyć Komisji, ale i eksporterom (w ramach zgłaszania uwag) w 
przyszłych postępowaniach, narażając na szwank producentów 
unijnych, w tym polskich. Mając na uwadze, że omawiane 
postępowanie w chwili obecnej rozstrzygnięte jest na etapie 
środków tymczasowych, w imieniu przemysłu zwracamy się z 
prośbą, by przy najbliższej okazji poruszyć przed Komisją 

wspomniane wyżej kwestie w kontekście skuteczności stosowanych 
środków ochrony rynku - 28.04.2020 
 
- do Ministerstwa Spraw Zagranicznych przesłaliśmy stanowisko 
sektora stalowego w przedmiocie zmiany wytycznych w sprawie 
niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. (Wytyczne 
ETS) 28.04.2020 
 
- do Ministerstwa Rozwoju - odpowiedź na pismo MR Dep. 
Innowacji w którym wyraziliśmy pełną gotowość do współpracy, 
dialogu i wsparcia merytorycznego działań podejmowanych w 
Departamencie Innowacji w zakresie Gospodarki o Obiegu 
Zamkniętym (dalej: „GOZ”) w Polsce w zakresie realizacji działań w 
zakresie dotyczących w szczególności produkcji i przetwórstwa stali 
- 28.04.2020 
 
- do Ministra Finansów przekazaliśmy nasze stanowisko w związku 
z trwającym okresem konsultacji oceny skutków regulacji w zakresie 
zrównoważonego finansowania, czyli wspólnotowego systemu 
klasyfikacji zielonych inwestycji (Inception Impact Assessment for 
Sustainable Finance - EU classification system for green 
investments), Zwróciliśmy uwagę na zagadnienia, które w naszej 
ocenie są kluczowe aby Taksonomia i jej techniczne kryteria 
sprawdzające były wykonalne i odpowiednie do osiągnięcia 
zakładanego celu 28.04.2020 
 
- do Ministerstwa Rozwoju przesłaliśmy na prośbą Pani Premier 
(przedstawioną na telekonferencji 28 kwietnia 2020 r.) propozycję 
tzw. 1-pagera, który ma służyć zainicjowaniu dyskusji nad zmianami 
w polskim rynku mocy - 29.04.2020 
 
- do Ministerstwa Rozwoju przekazaliśmy stanowisko w temacie 
prac nad Wytycznymi ETS i EEAG - 4.05.2020 r. 
 
- do Ministerstwa Rozwoju przekazaliśmy projekt odpowiedzi Pani 
Jadwigi Emilewicz, Wicepremier Rządu RP do Pana Petera 
Altmaiera, Ministra Gospodarki i Energii Niemiec - 5.05.2020 
 
- do Europosłów wysłaliśmy uwagi branży stalowej do projektu 
Prawa klimatycznego - 7.05.2020 
 

- do Członkowie FOEEiG oraz FORUMCO2 Stanowisko wobec 
postulatów FOEEiG oraz FORUMCO2 dotyczących  działań do 
przeprowadzenia w ramach „Pakietu dla firm energochłonnych 
2020” - 8.05.2020 
 
- do MR przekazaliśmy uwagi sektora hutniczego do projektu 
stanowiska Rządu dot. GOZ - 8.05.2020 
 
- do Wicepremier Rządu RP, Ministra Rozwoju przesłaliśmy pismo 
(w nawiązaniu do pisma HIPH/0144/2020 z dnia 16 kwietnia 
2020)  z aktualnymi informacjami dotyczącymi sytuacji hutnictwa, 
oraz stanowisko sektora wobec zmian legislacyjnych ogłoszonych w 
ciągu ostatnich tygodni oraz informacje zawierające porównanie 
przyjmowanych na bieżąco w okresie pandemii rozwiązań 



 

stosowanych w krajach członkowskich, o dużym udziale przemysłu 
w gospodarce - 12.05.2020 

- do Europosłów w sprawie wdrożenia środków nadzwyczajnych 
dot. wzmocnienia unijnych środków ochronnych (safeguards) dla 
wyrobów stalowych, zasobów własnych i planu naprawy – 
12.05.2020 

Odbyliśmy szereg telekonferencji hutniczej grupy roboczej z panią 
Anną Parol z Ministerstwa Rozwoju. Omówiliśmy najnowsze 
aktualizacje związane z drugą recenzją SFG. Podczas telekonferencji 
przedstawiliśmy zaktualizowane postulaty dotyczące przeglądu 
zabezpieczeń i omówiliśmy prawdopodobny harmonogram działań 
Komisji dotyczących przeglądu - 09.04.2020, 17,04.2020, 
29.04.2020, 7.05.2020, 14.05.2020,  
 
- telekonferencja  w temacie koordynacji agend regulacyjnych branż 
budowlanej stalowej i cementowej w dobie COVID-19, 16.04.2020 
 
- telekonferencja poświęcona propozycji wspólnych działań w 
zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym 
COVID-19 w odniesieniu do następujących obszarów: budownictwo 
infrastrukturalne – zamówienia instytucji centralnych, 
budownictwo użyteczności publicznej – zamówienia jednostek 
samorządu terytorialnego, budownictwo komercyjne, budownictwo 
mieszkaniowe w ramach programów rządowych, budownictwo 
mieszkaniowe realizowane przez deweloperów komercyjnych - 
27.04.2020 

-  telekonferencja energochłonnych branż polskiego przemysłu z 
Panią Premier J.Emilewicz i Dyrektorem Departamentu Innowacji 
w Ministerstwie Rozwoju, w sprawie propozycji 1-pagera, który 
zgodnie z prośbą Pani Premier ma służyć do zainicjowania dyskusji 
o przyszłości rynku mocy w Polsce - 28.04.2020 
 
- telekonferencjach i videokonferencjach z EY w ramach Komitetu 
Sterującego Stali  

- telekonferencjach Komitetu Sterującego, Komitetu Roboczego 
oraz Doradców w ramach współpracy z Forum Odbiorców Energii 
Elektrycznej i Gazu – w tematach systemu rekompensat, 
kogeneracji i rynku mocy. 

- podpisaliśmy deklarację przystąpienia do Programu PIME pod 
nazwą „Gospodarka wodorowa w energetyce i transporcie – mapa 
drogowa dla Polski” - 29.04.2020 

 

 

 

 


