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Maj – Sierpień’2020

Izba w dobie koronawirusa COVID-19
• Nasze wystąpienia
• Posiedzenie Rady Izby
• Walne Zgromadzenie Członków HIPH
• Rekompensaty dla przedsiębiorstw z
sektorów energochłonnych za 2019 r.
• Nasz głos w mediach
• Wzięliśmy udział

- do Europosłów, Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Rozwoju
przekazaliśmy dokumenty ze stanowiskiem EUROFER-u (w tym
porozumienie branż energochłonnych) oraz nasze propozycje
poprawek do unijnego prawa klimatycznego - 27.05.2020
- do Premiera Rządu RP p.M.Morawickiego wysłaliśmy list
podpisany przez 29 przedstawicieli najbardziej energochłonnych
przedsiębiorstw w Polsce z apelem o podjęcie pilnych działań
mających na celu uniknięcie fali bankructw i innych problemów
gospodarczych w związku z wprowadzeniem w Polsce rynku mocy
od jesieni tego roku - 1.06.2020
- do Ministerstwa Rozwoju przekazaliśmy propozycje zmian i uwag
wraz z uzasadnieniem proponowanej zmiany do aktów prawnych,
które mają wpływ na gospodarkę odpadami - 3.06.2020
- do Ministerstwa Rozwoju Departament Innowacji przekazaliśmy
materiał analityczny pokazujący skutki rynku mocy z perspektywy
odbiorców - 5.06.2020

W okresie maj - sierpień 2020 roku Zarząd oraz pracownicy Hutniczej
Izby Przemysłowo-Handlowej kontynuowali pracę w trybie home office,
a od lipca w systemie hybrydowym tzn., że codziennie były pełnione dyżury w
siedzibie Izby.
Zarząd HIPH brał udział w szeregu telekonferencjach i videokonferencjach oraz wystosował szereg pism i opinii w wielu ważnych
i priorytetowych sprawach dotyczących działalności naszego sektora jak
i całej gospodarki naszego kraju, m.in. do:
- do Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Aktywów
Państwowych, Ministerstwa Budownictwa przekazaliśmy list Euroferu,
który w imieniu europejskiego przemysłu stalowego zwrócił się do
Komisarza UE ds. Handlu, Pana Phila Hogan o opracowanie
zorientowanej na kryzys, w świetle szerzącej się pandemii COVID-19
propozycji przeglądu, skutecznie chroniącego przemysł stalowy jako
kluczowego elementu europejskiego łańcucha wartości w produkcji 19.05.2020
- do Wicepremier Rządu RP, Minister Rozwoju wystosowaliśmy wspólne
pismo HIPH i SPC (Stowarzyszenie Producentów Cementu) w sprawie
wsparcia polskiej gospodarki poprzez pobudzanie w krótkim okresie
rynku mieszkaniowego celem uniknięcia jego załamania w 2020 r., co
wśród wielu niekorzystnych efektów doprowadziłoby także do negatywnego wpływu na krajową produkcję cementu i stali - 22.05.2020
- do Ministerstwa Rozwoju przekazaliśmy wypracowaną w gronie
hutnictwa, propozycję dodatkowego rozdziału w Ustawie o odpadach
obejmującego nową kategorię odpadów – surowce wtórne - 22.05.2020
- do Europosłów wysłaliśmy e-maile 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) - 20,05.2020, 22.05.2020

- do Ministerstwa Klimatu, Departament Elektroenergetyki
przekazaliśmy pismo dotyczące szczegółowych postulatów
obejmujących działania na rzecz poprawy konkurencyjności
krajowego sektora hutniczego - 15.06.2020
- do Wicepremier Rządu RP, Minister Rozwoju p. J.Emilewicz
przekazaliśmy wyrazy naszej wdzięczności za troskę o istnienie oraz
warunki działania krajowej i europejskiej branży stalowej poprzez
zaangażowanie w czasie prac nad rewizją środków ochronnych na
przywóz wyrobów stalowych do UE - 18.06.2020
- do Europosłów przesłaliśmy e-mail w sprawie tekstu propozycji KE
zmieniającej zasady działania środków ochrony rynku przed
nadmiernym importem z krajów trzecich (tzw. safeguards) - 18.06.2020
- do Ministra Klimatu z kopią do Minister Rozwoju i Zastępcy Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wysłaliśmy pismo z prośbą o
odpowiedź na apel 29 energochłonnych firm w sprawie opłaty
mocowej - 25.06.2020
- do Europosłów wysłaliśmy e-mail z prośbą o odrzucenie rezolucji
Komitetu ENVI, która ma zostać poddana pod głosowanie na
posiedzeniu plenarnym w dniu 9 lipca w odniesieniu do niektórych
zastosowań trójtlenku chloru - 7.07.2020
- do Ministerstwa Rozwoju, Departament Handlu i Współpracy
Międzynarodowej wysłaliśmy pismo dotyczące potrzeby poparcia
działań Komisji Europejskiej w zakresie postępowania dotyczącego
obejścia środków antydumpingowych przez chińskich producentów
stali odpornej na korozję - 7.07.2020
- do Ministerstwa Rozwoju, Departament Analiz Gospodarczych
wysłaliśmy pismo w sprawie problemu kryteriów technicznych
kontroli w unijnym projekcie taksonomii zrównoważonego
finansowania - 29.07.2020

- do Ministra Klimatu przesłaliśmy stanowisko polskiego przemysłu
stalowego w kontekście projektu wytycznych w sprawie pomocy
państwa w zakresie rekompensat pośrednich kosztów emisji CO2 29.07.2020
- do Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu
Badawczego wysłaliśmy pismo z uwagami w zakresie funkcjonalności
modułu sprawozdawczości Bazy danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami (BDO) oraz propozycje usprawnień 29.07.2020
- do Ministra Klimatu z kopią do Minister Rozwoju i IOŚ-PIB
wysłaliśmy pismo dotyczące funkcjonowania modułu sprawozdawczości
Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
- 29.07.2020
- do Ministra Klimatu wysłaliśmy uwagi do projektu ustawy o zmianie
ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw – 4.08.2020

Posiedzenia Rady HIPH w trybie zdalnym
Na zdalnym posiedzeniu w dniu 1.06.2020 r. członkowie Rady Izby
zatwierdzili zmiany w regulaminie Rady Izby dotyczące
przeprowadzenia posiedzeń w trybie zdalnym. Rada przyjęła bez
uwag 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
29 czerwca 2020r. odbyło się XXXIV 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 2020 r.
Dokonano stosownych zmian w Regulaminie Rady Izby,
Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia oraz Statucie Izby
celem umożliwienia przeprowadzania posiedzeń Rady Izby oraz
Walnych Zgromadzeń w trybie zdalnym. Jednym z punktów WZC
było uzupełnienie składu Rady Izby po rezygnacji pana Andrzeja
Jakubowa o przedstawiciela Sunningwell International Polska w
osobie Pana Surojita Ghosha. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia
byli zgodni, że dzięki swojej działalności HIPH zarówno na forum
regionalnym jaki i krajowym jest
niekwestionowanym
reprezentantem środowiska hutniczego.

Rekompensaty dla przedsiębiorstw z sektorów
energochłonnych za 2019 r.
URE zakończył pierwszy proces przyznawania rekompensat dla
przedsiębiorstw energochłonnych (ponad 340 mln złotych).
To nowy system wsparcia dla podmiotów wykonujących działalność
w sektorach i podsektorach energochłonnych.
Rekompensaty przyznawane są w związku z przenoszeniem kosztów
zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii
elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów przez te
podmioty. Rekompensaty przyznawane są w drodze decyzji
administracyjnych wydawanych przez Prezesa URE na wniosek
uprawnionych podmiotów. Do końca marca 2020 r. wnioski o

przyznanie rekompensat złożyło 28 podmiotów. Z systemu
wsparcia skorzystało 25 przedsiębiorstw co pozwoli im na
poprawę konkurencyjności krajowego przemysłu energochłonnego. Rekompensaty pozwalają bowiem w istotnym
stopniu zneutralizować wpływ wyższych cen uprawnień do
emisji CO2 na koszty energii. To m.in. dzięki staraniom Izby i
przy ogromnym wsparciu EY Doradztwo Podatkowe Krupa sp.k.
udało się uzyskać taki właśnie efekt, przyznania rekompensat
dla przedsiębiorstw energochłonnych.

Nasz głos w mediach
- Europejscy producenci stali oczekują unijnego wsparcia w
związku z epidemią Covid-19, Eurofer w imieniu 34 koncernów i
organizacji przemysłu stalowego w Europie (w tym HIPH)
opublikował stanowisko domagając się unijnego wsparcia dla
branży i podjęcia działań skutecznie chroniących europejski
przemysł stalowy w okresie po pandemii Sars-CoV-2 - 8.06.2020 - PAP
- Firmy energochłonne apelują o zawieszenie opłaty mocowej do
końca 2021r. Szefowie najbardziej energochłonnych firm w
Polsce, m.in. hut, cementowni i papierni, postulowały w liście do
Premiera Rządu RP o zawieszenie poboru opłaty mocowej do
końca 2021 r. i wypracowanie rozwiązań, zmniejszających
dotkliwość tej opłaty dla podmiotów o dużym zużyciu prądu 15.06.2020 r. – PAP
- Bruksela będzie chronić przemysł -28.06.2020 r. - Puls Biznesu
- Jest źle, a może być gorzej. Firmy energochłonne krytycznie o
rynku mocy - 10.07.2020 - WNP
- Czy rząd zapobiegnie katastrofie? Opłata mocowa może dobić
firmy energochłonne - 14.07.2020 - Magazyn Hutniczy nr 14

Wzięliśmy udział w:
- EEC Online. Rozmowy toczyły się wokół kondycji europejskiego
przemysłu przed i w trakcie pandemii. Prezes Zarządu HIPH
uczestniczył w sesji „Przemysł w Polsce i w Europie" . Oceniono na
nim przemysłowy potencjał Polski – jego sieci powiązań
kooperacyjnych i międzynarodowych konkurentów, bariery, takie
jak wysokie koszty energii, czy regulacje związane z ochroną
klimatu, a także szanse, związane np. ze zmianami w architekturze
światowych powiązań gospodarczych – 24 czerwca 2020 r.
- telekonferencjach z Ministerstwem Rozwoju, podczas których
podsumowano
ostatnie
wydarzenia
dotyczące
środków
ochronnych, kwestie handlowe - 28.05.2020, 04.06.2020,
8.06.2020 r.
- Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Katowicach
(videokonferencja). WRDS przyjęła stanowisko w sprawie
niebezpieczeństwa jeszcze większego wzrostu bezrobocia oraz
problemów gospodarczych szczególnie w województwie śląskim,
jeśli przemysł energochłonny będzie zmuszony ponosić opłatę
mocową, Katowice 23.07.2020 r.
- telekonferencja w temacie koordynacji agend regulacyjnych
branż budowlanej stalowej i cementowej w dobie COVID-19,
31.07.2020 r.
- spotkaniu z SITPH O/Dąbrowa Górnicza w celu omówienia
programu planowanej konferencji hutniczej, która miałaby się
odbyć jesienią tego roku
- videokonferencji zorganizowanej na naszą prośbę przez
Dyrektora Departamentu Elektroenergetyki w Ministerstwie
Klimatu dotyczącej rozwiązań dla obiorców energochłonnych w
rynku mocy – 7.08.2020 r.
- licznych telekonferencjach poświęconych najważniejszym i
najbardziej pilnym dla hutnictwa obszarach wymagających
działań takich jak opłata mocowa i jej wpływ na dalsze
funkcjonowanie sektora – 27, 28. 30.07.2020 r.

