
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie styczeń - marzec 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: 

  - Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wystosowaliśmy wspólne 
pismo HIPH i CPJS z prośbą o interwencję w sprawie podejścia 
do wydawania Krajowych Ocen Technicznych dla stali 
zbrojeniowej na podstawie ostatniej publikacji Instytutu 
Badawczego Dróg i Mostów w tym obszarze – 11.01.2021 

- Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przekazaliśmy wkład 
z postulatami do Białej Księgi Rozwoju Przemysłu – 26.01.2021, 
28.01.2021 

- Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przekazaliśmy 
stanowisko Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w 
przedmiocie zmiany intensywności pomocy w odniesieniu do GVA 
– 28.01.2021 

- Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przesłaliśmy propozycje 
działań na rzecz sektora hutnictwa stali, w oparciu o problemy 
wskazane w formularzu wysłanym poprzez stronę Ministerstwa, w 
ramach konsultacji Białej Księgi Rozwoju Przemysłu – 28.01.2021 

 

 

 
 

 
- Ministerstwa Klimatu i Środowiska przesyłaliśmy uwagi 
systemowe oraz zestawienie propozycji zmian do projektu 
ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz niektórych innych ustaw (ustawa o odpadach) – 
29.01.2021 

- Ministerstwa Klimatu i Środowiska przekazaliśmy uwagi do 
projektu zmiany ustawy o rynku mocy z dnia 29 stycznia 2021 – 
3.02.2021 

- Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przekazaliśmy 
pakiet dokumentów niezbędnych do dokonania wpisu do 
wykazu prac legislacyjnych RM dot. kwestii GVA – 4.02.2021 

- Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przekazaliśmy 
propozycje stanowiska HIPH do konsultacji Umowy 
Partnerstwa 2021-2027 (dokumentu określającego sposób 
wykorzystania funduszy europejskich) - 4.02.2021 

- Komisji Europejskiej przekazaliśmy uwagi sektora w ramach 
konsultacji publicznych KE - dyrektywa OZE – 9.02.2021 

- Ministerstwa Klimatu oraz URE zgłosiliśmy uwagi do projekt 
zmiany ustawy o rynku mocy, do wersji z 5.02.2021 – 11.02.2021 

- EUROFERu przekazaliśmy opinię sektora hutniczego do “Low 
CO2 Emissions Industry Alliance” – 12.02.2021 

- Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii  przekazaliśmy 
odpowiedzi polskiego hutnictwa na ankietę przygotowaną przez 
Komisję Europejską dla Forum Przemysłowego. Komisja 
Europejska planuje wykorzystać odpowiedzi w aktualizacji 
swojej strategii przemysłowej od marca 2020 r. – 17.02.2021 

- Ministra Klimatu i Środowiska przekazaliśmy pismo w sprawie 
potrzeby ograniczenia wywozu wartościowych surowców 
wtórnych z Unii Europejskiej, w tym w szczególności 
ograniczenia eksportu złomu z prośbą o podjęcie stosownych 
działań – 25.02.2021 

- Wicepremiera Rządu, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  
przesłaliśmy podziękowanie za wsparcie okazane krajowemu 
przemysłowi stalowemu w ramach prac nad wszczęciem przez 
KE przeglądu unijnych środków ochronnych na wyroby stalowe 
– 25.02.2021 

- Ministerstwa Klimatu przekazaliśmy materiały dot. 
problematycznych tematów technicznych w zakresie 
funkcjonowania BDO, w podziale na moduł ewidencji i moduł 
sprawozdawczości – 5.03.2021 
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- Komisji Europejskiej przekazaliśmy list – stanowisko HIPH jako 
wkład do toczącego się postępowania o przedłużenie safeguardu – 
15.03.2021 

- Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przesłaliśmy pismo z 
prośbą o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami 
największych przedsiębiorstw sektora hutniczego w Polsce, aby 
przybliżyć pilny i ważny temat potrzeby ograniczenia wywozu 
wartościowych surowców wtórnych z UE - w tym w szczególności 
ograniczenia eksportu złomu – 15.03.2021 

- Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przekazaliśmy 
stanowisko HIPH zawierające odpowiedź na uwagi zgłoszone 
przez Dep. Prawny do projektu ustawy o rekompensatach – 
16.03.2021 

- Ministra Infrastruktury z kopią do MRPiT, Instytutu 
Badawczego Dróg i Mostów, Instytutu Techniki Budowlanej 
wysłaliśmy pismo podpisane wspólnie z Centrum Promocji 
Jakości Stali dot. potrzeby podjęcia prac mających na celu 
dokonanie modernizacji podstawy prawnej wydawania, 
zmieniania oraz uchylania krajowych ocen technicznych – 
22.03.2021 

- Ministra Infrastruktury z kopią do Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii wysłaliśmy wspólne  pismo HIPH i CPJS dot. 
potrzeby nowelizacji rozporządzenia dot. budowli 
hydrotechnicznych – 22.03.2020 

- Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz do 
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przesłaliśmy 
stanowisko do zaprezentowanego dnia 26.02.2021 r. projektu 
Krajowego Planu Odbudowy (KPO) - 23.03.2021 r. 

- Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przekazaliśmy 
materiały w związku z nowelizacją ustawy o rekompensatach – 
25.03.2021 r. 

- Europosłów  przesłaliśmy uwagi polskiego sektora stali do pisma 
dotyczącego działań w zakresie ochrony unijnego rynku stali 
przesłanego przez Komisarza ds. handlu oraz 
wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Valdisa 
Dombrovskisa do krajów członkowskich – 31.03.2021 

- Ministerstwa Klimatu i Środowiska wysłaliśmy pismo w sprawie 
rewizji systemu EU ETS prosząc o wyznaczenie terminu 
spotkania, na którym zostałyby poruszone kwestie ochrony 
konkurencyjności polskiego sektora stalowego – 1.04.2021 
 

Ważne działania Izby 

HIPH wsparła Kampanię niezwalniam.pl i została Partnerem tego 
wydarzenia. Celem Kampanii jest budowanie świadomości oraz 
zaufania w zakresie pełniejszego wykorzystania potencjału 
ludzkiego poprzez wykorzystanie nowych, elastycznych form 
zatrudnienia - w szczególności formuły „współdzielenia” w relacji 
pracownik – pracodawca. Oficjalny start Kampanii nastąpi w 
czerwcu br. 

HIPH przystąpiła jako partner współpracujący do Polskiego 
Porozumienia Wodorowego – 10.03.2021. Stefan Dzienniak 
został Członkiem Grupy 3 „Dekarbonizacja przemysłu”. 

EEC Trends 
 

W dniach 17-18 lutego 2021 r. PTWP zorganizował debatę on-
line EEC Trends, której głównym celem była dyskusja nad 
głównymi trendami, które w roku 2021 staną się przedmiotem 
rozmów w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.   

Zaproszeni Goście, eksperci i naukowcy, przedsiębiorcy, 
inwestorzy i decydenci – wzięli udział w dyskusjach w tematach 
takich jak: 

EEC Green. Zrównoważony rozwój, ochrona klimatu, cele 
Zielonego Ładu – w strategiach firm, w sferze technologii, w 
ofertach biznesowych. Innowacyjne rozwiązania dla zielonej 
gospodarki. Zielony zwrot i ograniczanie emisji w wybranych 
sektorach przemysłu gospodarki. W sesji tej udział wziął Prezes 
Zarządu HIPH Pan Stefan Dzienniak (17 lutego 2021 r., godz. 
11.30-13.00) 
    EEC Digital,    EEC Invest,     EEC Innovation,    EEC Future.  
 

 
 

Posiedzenia Rady HIPH w trybie zdalnym 
 

W dniu 22.03.2021 r. w trybie zdalnym odbyło się kolejne 
posiedzenie Rady Izby. Na początku spotkania swoją 
prezentację miała firma Miastoprojekt Wrocław, która 
przybliżyła Członkom Rady Izby działalność firmy, jej cele i 
zachęciła do nawiązania współpracy. 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.  

 

 
Konferencja HIPH 

 
W dniu 26.03.2021 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 12 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 

- Sytuacja w przemyśle stalowym na świecie w latach 2019-
2020, HUTNIK nr 11-12, grudzień 2020  



  

- Hutnictwo za obniżką kosztów energii, ochroną rynku i 
wsparciem zielonej transformacji, PAP (3.02.2021) 

- Przemysł energochłonny liczy na szybką nowelizację Ustawy o 
rynku mocy, PAP (4.02.2021) 

- Polska gospodarka zużyła mniej stali – w tym roku spodziewane 
odbicie, PAP (4.02.2021) 

- Świat podwoił produkcję stali, tylko w Unii ona maleje, Trybuna 
Górnicza (18.02.2021) 

- Bronimy tego, co nam zostało, Magazyn Hutniczy (22.02.2021) 

- Safeguard powinien być utrzymany do czasu opracowania i 
wprowadzenia węglowej opłaty wyrównawczej (Carbon Border 
Tax), WNP – 8.03.2021 

- W 2020 r. hutnictwo w Polsce straciło nieodwracalnie 2 mln ton 
mocy produkcyjnych, Trybuna Górnicza (11.03.2021) 

 

Wzięliśmy udział w: 

- spotkaniu w formie videokonferencji przedstawicieli HIPH  
z Dyrektorem Departamentu Gospodarki Odpadami w 
Ministerstwie Klimatu i Środowiska – 29 grudnia 2020 r. 

- spotkaniu w sprawie nowych wytycznych dot. rekompensat (on-
line), Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – 8.01.2021 

- Zespole Trójstronnym ds. Społecznych Warunków 
Restrukturyzacji Hutnictwa (on-line) – 3.02.2021 

- debacie zorganizowanej przez KIG i Hydrogen Poland nt. 
Polskiej Strategii Wodorowej – 5.02.2021 

- Radzie Instytutu Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytutu 
Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica – 25.02.2021, 
10.03.2021 

- spotkaniu grupy ds. odbiorców energochłonnych (on-line) – 
11.02.2021 

- EEC Trends w sesji dotyczącej zrównoważonego rozwój, ochrony 
klimatu, celów Zielonego Ładu – w strategiach firm, w sferze 
technologii, w ofertach biznesowych a także innowacyjnych 
rozwiązań dla zielonej gospodarki, zielonego zwrotu i 
ograniczania emisji w wybranych sektorach przemysłu gospodarki 
– 17.02.2021 

- spotkaniu on-line z Ministrem Piotrem Dziadzio (Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska) w sprawie Krajowego Planu Odbudowy – 
26.02.2021, 

- telekonferencji z EUROFER w sprawie IPCEI - important 
projects of common European interest, czyli  mechanizmu 
uregulowanym w UE, który ma na celu pomoc projektom 
innowacyjnym i zagrożonym wysokim poziomem ryzyka. 
Mechanizm ma doprowadzać do podnoszenia konkurencyjności 
europejskiego przemysłu względem państw trzecich – 3.03.2021 

- spotkaniu on-line z Federacją Przedsiębiorców Polskich w 
sprawie pierwszego spotkania w temacie utworzenia Komisji ds. 
Energii – 4.03.2021, 

- spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez MRPiT w 
sprawie KPO – 26.03.2021, 

- X Europejskim Meeting Gospodarczym zorganizowany przez KIG –
on-line – czynny udział w debacie Prezesa Zarządu HIPH nt. Polityki 
energetycznej Polski a Polityki klimatyczno-energetycznej UE - „kurs 
na neutralność klimatyczną – szanse, rafy, mielizny i koszty”. Gdzie 
jesteśmy - dokąd zmierzamy w oglądzie gospodarki  –  26.03.2021, 

- w wysłuchaniu (on-line) pt.: Zielona energia i zmniejszenie 
energochłonności w ramach publicznych konsultacji Krajowego 
Planu Odbudowy. Prezes Zarządu Izby w bardzo krótkiej ale 
merytorycznej 3 min wypowiedzi przedstawił informację nt. 
zwiększenia środków w ramach KPO na efektywność 
energetyczną w przedsiębiorstwach przemysłowych, które 
pozwoliłyby na realizację inwestycji dekarbonizacyjnych – 
29.03.2021 

- 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  

 
 

 
 


