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EBTP — Europejski Panel Testów
Biznesowych
Na zaproszenie Podsekretarza Stanu w
Ministerstwie Gospodarki
p. Andrzeja
Kaczmarka, uczestniczyliśmy w konferencji
poświęconej funkcjonującemu przy Dyrekcji
Generalnej Rynek Wewnętrzny i Usługi Komisji
Europejskiej, panelowi testów biznesowych
(European Business Test Panel EBTP).
Panel EBTP ustanowiła Komisja Europejska
jako formę konsultacji z przedsiębiorstwami w
sprawie projektowanych i istniejących regulacji
prawnych oraz polityki prowadzonej na szczeblu
wspólnotowym.
Nasza Izba, podobnie jak i inne tego typu
organizacje, współpracuje z Ministerstwem
Gospodarki pomagając w rekrutacji firm do
Panelu.
Firma uczestnicząca w Panelu, po
zarejestrowaniu się, otrzymuje hasło dostępu i
nazwę i bezpośrednio może informować KE
o własnych opiniach o skutkach obowiązujących
lub proponowanych inicjatyw i regulacji unijnych
dla biznesowej działalności przedsiębiorstwa.
W ten sposób, na wczesnym etapie stanowienia
prawa unijnego, przedsiębiorstwa mogą mieć
czynny udział w kształtowaniu unijnej polityki.
Niezbędne informacje na temat EBTP można
znaleźć na stronie:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp lub
skontaktować się z MG drogą e-mailową:
maryla.jankowska@mg.gov.pl
Najbliższe konsultacje poświęcone będą
sprawom zatrudnienia. Zachęcamy do udziału!

KPRU II – Spotkanie
w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego
24 października 2006 r. w siedzibie Ministerstwa

Rozwoju Regionalnego w Warszawie odbyło się
spotkanie członków Forum CO2 z Sekretarzem
Stanu p. Januszem S.Mikuła i specjalistami
z Jego Resortu oraz z Ministerstwa Gospodarki.
Celem spotkania było przedstawienie
sektorowych opracowań przygotowanych dla
potrzeb KPRU II i uzyskanie dla nich akceptacji
Resortu oraz włączenia tych branżowych
programów rozwoju do regionalnych planów
strategicznych, opracowywanych przez Resort.
Zarząd HIPH przygotował materiał
uzupełniający do przesłanego wcześniej
„Stanowiska sektora hutnictwa żelaza i stali oraz
przemysłów współpracujących w sprawie
Projektu Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień
do Emisji na lata 2008-2012", w którym
przedstawiono aktualne informacje nt. produkcji
oraz komentarz do uwag KE przekazywanych
rządowi polskiemu. Przygotowany przez Izbę

materiał przesłano do Ministerstwa Gospodarki,
Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego i do Komisji Gospodarki
Sejmu RP.
Pan Minister J. Mikuła zapewnił o Jego czynnym
uczestnictwie w pracach nad skonsolidowanym
planem rozwoju (z uwzględnieniem planów
sektorowych) aby stworzyć wiarygodne
opracowanie, które by nie budziło zastrzeżeń
Komisji Europejskiej!
Pojawia się tym samym szansa na włączenie
się w prace nad KPRU II kolejnych (poza
Ministerstwem Środowiska) Resortów:
Gospodarki, Finansów i Rozwoju
Regionalnego. To istotny krok w kierunku
sprostania stawianym przez KE warunkom
akceptacji przez Rząd RP sektorowych planów
rozwoju na lata 2008-2012. Kolejne spotkanie
w tej sprawie odbędzie się 31.10.2006 r.
w Warszawie.

Oszczędzanie energii
W dniu 23.10.2006 r. w Warszawie Prezes Izby
p. Romuald Talarek spotkał się z Zarządem
Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności
Energetycznej. Przedmiotem rozmów było
zagadnienie oszczędzania energii w układach
grzewczych i w chłodnictwie z ukierunkowaniem na hutnictwo.
Ustalono, że na najbliższym spotkaniu Forum
Dyrektorów Technicznych Izby, specjaliści z
Polsko-Japońskiego Centrum przedstawią
propozycję współpracy z podmiotami polskimi w
zakresie działań na rzecz efektywnej
eksploatacji urządzeń energochłonnych
w zakładach sektora stalowego.

Komitet CDD ESTA 20.10.2006 r.
W dniu 20 października 2006 r. w Monachium
odbyło się posiedzenie Komitetu Dyrektorów
CDD ESTA Ze strony polskiej uczestniczyli:
Wiceprezes HIPH i Przewodniczący Związku
Rurowników. Na spotkaniu omówiono:
− sytuację sektora rurowego w Unii
Europejskiej w I półroczu 2006 r. (produkcja,
eksport, import, zużycie jawne);
− aktualne trendy rynkowe i prognozy na IV kw.
2006 r. i I kw. 2007 r.;
− stan postępowań dotyczących ochrony
rynku UE i postępowań wszczętych przez
kraje trzecie (np. import rur o dużych
średnicach do Rosji, import rur b/szwu na
rynek meksykański z Chin i Ukrainy).
Sytuacja sektora rurowego w UE jest dobra.
W I półroczu br. produkcja rur wzrosła o 8%,
eksport o 12% a import o 2%. Zużycie jawne rur
zwiększyło się o 4,2%. Zwrócono uwagę na
rosnący w szybkim tempie import rur z Chin do
UE. W I półroczu 2006 r. import rur bez szwu

www.
z tego kierunku wzrósł ponad dwukrotnie
w porównaniu z I półroczem 2005 r.

Forum Dyrektorów Finansowych
HIPH
W dniach 26-27 października br. odbyło się
zorganizowane z inicjatywy Zarządu Izby,
spotkanie Dyrektorów Finansowych /
Głównych Księgowych podmiotów
Członkowskich Izby (uczestniczyło 26 osób).
W programie Forum znalazły się m.in:
− „Pułapki podatkowe w świetle ostatnich
interpretacji organów podatkowych w
temacie handlu uprawnieniami do emisji
CO 2"
− Wspieranie działalności innowacyjnej —
nowe rozwiązania podatkowe.
− Instrumenty, polityki ekologicznej
elementem gospodarki finansowej w
przedsiębiorstwie.
− Fundusze inwestycyjne — ich znaczenie i
rola w gospodarce finansowej
przedsiębiorstw.
Kolejne Forum Dyrektorów Finansowych
odbędzie się w II dekadzie stycznia 2007 r.

Komitet Sterujący PPTS
19 października br. w Instytucie Metalurgii
Żelaza w Gliwicach odbyło się posiedzenie
Komitetu Sterującego Polskiej Platformy
Te c h n o l o g i c z n e j S t a l i ( P P T S ) . N a
Przewodniczącego Komitetu, na najbliższe
dwa lata wybrano p. Jerzego Podsiadło, Mittal
Steel Poland S.A.
Komitet Sterujący zatwierdził Strategiczny
Program Badań (SPB) opracowany przez
Grupy Robocze PPTS.

WRA Sp. z o.o. ma już 3 lata
20 października 2006 r. w Zawadzkiem,
uczestniczyliśmy w spotkaniu z okazji kolejnej
rocznicy realizacji produkcji rur bez szwu
przez Spółkę WRA.
2006 rok zapowiada się, kolejnym dobrym,
zarówno po względem produkcji jak i wyników
ekonomicznych. Sytuacja na rynku rur bez
szwu w Polsce jest bardzo dobra.
W 2006 r., w stosunku do analogicznego
okresu 2005 r., produkcja rur bez szwu w
Polsce wzrosła o 24,8 %.

System Nadzoru importu wyrobów
stalowych do UE
Dyrekcja Generalna ds. Handlu Komisji
Europejskiej (DG Trade) zamierza znieść
obowiązujący od wielu lat, w imporcie do UE,
system uprzedniego nadzoru (Prior

.org

Surveillance System). Zasady działania
systemu wymagają od importera unijnego
przedłożenia służbom celnym tzw. licencji
importowej. Procedura uzyskania takiej
licencji jest prosta i nie wiąże się z dużym
obciążeniem dla importera. Funkcjonujący
obecnie system nadzoru pozwala na bieżące
kontrolowanie wielkości i struktury importu i
stanowi mechanizm „wczesnego ostrzegania”
w przypadku gwałtownego wzrostu
importu określonych produktów. Poniżej
przedstawiamy fragmenty listu wysłanego
przez EUROFER do Dyrektora P.Amilhata
z DG Trade KE w sprawie przedłużenia okresu
funkcjonowania systemu:
...„Chciałbym jeszcze raz podkreślić, jak
ważnym dla nas jest stosowanie uprzedniego
nadzoru dla naszego sektora. Jak Panu
wiadomo, napisaliśmy do p. Plijtera pismo z
dn. 24 marca 2006 r. wyjaśniające, dlaczego,
naszym zdaniem, istnieją ważne powody dla
kontynuacji systemu. Niech mi będzie wolno
powtórzyć kilka z nich. Przede wszystkim, to
podatność europejskiego rynku na nagłe
zmiany na globalnych rynkach światowych
stali oraz zmienność warunków handlowych
stanowią główne uzasadnienie dla systemu.
W tym zakresie, mamy obecnie okres
dramatycznego wzrostu importu wyrobów
stalowych. Aktualna sytuacja, kiedy to cyfry
dotyczące importu rosną wykładniczo z
miesiąca na miesiąc, jest bardziej niestabilna i
szkodliwa niż poprzednim razem, kiedy
informowaliśmy o tym w marcu br. Nigdy
przedtem nie doświadczyliśmy w UE napływu
importu w takiej ilości – znacznie przekracza
to, co działo się w trakcie kryzysu
azjatyckiego, a także sytuację, kiedy system
uprzedniego nadzoru został wprowadzony w
2002 roku i ponowiony w 2005 roku. Rynek
jest przytłoczony i jeśli ta sytuacja będzie
trwała nadal, podejmiemy z naszej strony
odpowiednie działania ochronne. W tych
okolicznościach byłoby szaleństwem i to
naprawdę niewytłumaczalnym, pozbycie się
instrumentu, który dostarcza jedynego
widocznego wskaźnika przepływów
handlowych oraz który, poprzez ostrzeganie
na czas zarówno przemysłu jak i decydentów
o pojawiających się problemach, może być
narzędziem w zachowaniu otwartości rynków
zapobiegając przeradzaniu się napięć
gospodarczych w konflikty handlowe.
Taki z pewnością jest pogląd naszych
głównych partnerów handlowych – USA, Chin,
Brazylii, Południowej Korei, Kanady, Japonii, u
których podobny system funkcjonuje. Co
więcej, kontynuacja systemu w UE, w naszym
odczuciu, spotyka się również ze wsparciem
zdecydowanej większości krajów
członkowskich. W związku z powyższym,
wzywamy Komisję do wydania pozytywnej

decyzji w sprawie prolongaty obecnego
systemu.”... (Gordon Moffat – EUROFER),
Bruksela, 25.10.2006 r.

Spotkanie w Czesko–Polskiej
Izbie Handlowej
W dniu 12.10.2006 r. w czeskiej Řece odbyło
się spotkanie Czesko-Polskiej Izby Handlowej
z polskimi i czeskimi dyplomatami oraz
przedstawicielami władz regionalnych Śląska i
Moraw. Podczas spotkania omówiono m.in.:
sprawy dotyczące rewitalizacji terenów
poprzemysłowych, perspektywy rozwoju
infrastruktury transportowej Okręgu
Morawsko-Śląskiego, infrastruktury
transportowej Województwa Śląskiego z
punktu widzenia przedsiębiorców oraz
uwspólnienie wysiłków przy ubieganiu się o
dotacje unijne w latach 2007-2013.

Debata nad wizerunkiem Śląska
11 października 2006 r. w Bibliotece Śląskiej w
Katowicach uczestniczyliśmy w X Forum
Małej i Średniej Przedsiębiorczości, którego
głównym tematem był „Pozytywny wizerunek
regionu źródłem sukcesu śląskich firm”.
Wzięliśmy udział w debacie dotyczącej m.in.:
− sposobu kształtowania pozytywnego
wizerunku przemysłu śląskiego,
− postrzeganiu Śląska z zewnątrz,
istniejących dla wizerunku zagrożeń,
− opinii inwestorów na temat czynników
wpływających na ich decyzje biznesowe,
− strategii kształtowania obrazu regionu.
Debata z udziałem parlamentarzystów,
prezydentów miast, przedstawicieli
samorządu gospodarczego, firm i specjalistów
od marketingu regionalnego miała na celu
określenie sposobu prowadzenia
regionalnego lobbingu, kreowania wizerunku
Śląska.

Walne Zgromadzenie Członków
Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach
Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach na swoim
posiedzeniu w dniu 19 czerwca br.
postanowiło nadać godność Honorowego
Członka RIG prezesowi HIPH dr inż.
R.Talarkowi. Swoją decyzją środowisko
gospodarcze RIG podkreśliło wieloletnie
zaangażowanie p. R.Talarka w inicjatywy
promujące i wspierające przedsiębiorczość
oraz działania na rzecz rozwoju samorządu
gospodarczego.
Uroczystość wręczenia tytułu odbyła się 16
października 2006 r.
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