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· Gala Œl¹skiej Izby Budownictwa

· Seminarium energetyczne

· Spotkanie Komitetu CDD ESTA 

· Kongres programowy Forum OEEiG

· Forum Dyrektorów Handlowych

· Warsztaty IED

· Posiedzenie Sektorowego Komitetu Dialogu  

Spo³ecznego "Stal"

· ¯yczenia noworoczne

Gala Œl¹skiej Izby Budownictwa  

W dniu 15 listopada 2013 r. w Operze Œl¹skiej w Bytomiu odby³a siê 

XVI Gala Œl¹skiej Izby Budownictwa.

W trakcie tego wydarzenia zosta³y uhonorowane przedsiêbiorstwa, 

instytucje, samorz¹dy terytorialne oraz wybitne osoby zaanga¿owane w 

rozwój budownictwa œl¹skiego. Wœród laureatów konkursu "Œl¹skie 

Budowanie 2013" znalaz³ siê dyrektor Opery Œl¹skiej w Bytomiu 

Tadeusz Serafin.

Dyrektor Opery otrzyma³ tytu³ Przyjaciela Œl¹skiego Budownictwa 

obok miêdzy innymi prof. Mariana Zembali ze Œl¹skiego Centrum 

Chorób Serca. Taki tytu³ otrzymuj¹ osoby nie zwi¹zane bezpoœrednio 

z budownictwem, ale maj¹ce na nie du¿y wp³yw.

Podczas imprezy rozdano równie¿ nagrody w kategoriach: Wielka 

Nagroda Budownictwa, Autorytet Budownictwa i Gospodarki Œl¹skiej 

oraz Osobowoœæ Budownictwa Œl¹skiego. Nagroda i tytu³ "Autorytet 

Budownictwa i Gospodarki Œl¹skiej" trafi³a m.in. w rêce pana Stefana 

Dzienniaka - prezesa zarz¹du Hutniczej Izby Przemys³owo-Handlowej.

Celem organizacji konkursu by³a promocja atrakcyjnoœci 

inwestycyjnej i gospodarczej województwa œl¹skiego.

Na uroczystoœci Prezydent Œl¹skiej Izby Budownictwa Tadeusz Wnuk 

podziêkowa³ wszystkim cz³onkom za ogromny wk³ad w dzia³alnoœæ 

œl¹skiego samorz¹du gospodarczego.

Wœród goœci byli Podsekretarz Stanu Ministerstwa Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusz ¯bik, Marsza³ek 

Województwa Œl¹skiego Miros³aw Seku³a, Wicewojewoda Andrzej Pilot, 

pos³owie oraz przedstawiciele w³adz samorz¹dowych.

Seminarium energetyczne  

  Spotkanie Komitetu Dyrektorów

CDD ESTA

8  listopada br.  Zarz¹d HIPH wspólnie z  Energomix 

Sp. z o. o., najwiêksz¹ w Polsce firm¹ doradztwa 

energetycznego, zorganizowa³ seminarium energe-

tyczne nt.  Efektywnego zarz¹dzania kosztami energii.

Podczas seminarium omówiono sposoby 

pozwalaj¹ce na efektywny zakup oraz u¿ytkowanie 

energii elektrycznej i gazu. W pierwszej czêœci  

przedstawiono strategie zakupowe pozwalaj¹ce na 

zakup  tañsze j  energ i i .  W czêœc i  drug ie j  

zaprezentowano metody optymalizacji kosztów 

energii bazuj¹ce na redukcji kosztów przesy³owych. 

W dalszej czêœci skupiono siê na ograniczeniu i 

monitoringu zu¿ycia energii elektrycznej. Poruszono 

równie¿ problem  uzyskania dodatkowego zysku 

poprzez uzyskanie bia³ego certyfikatu na przedsiê-

wziêcie poprawiaj¹ce efektywnoœæ energetyczn¹.

W dniach 22-23 listopada w Londynie odby³o siê 

spotkanie Komitetu Dyrektorów Europejskiej 

Asocjacji Rur Stalowych (CDD ESTA)  Na spotkaniu 

Sekretarz Generalny ESTA p. Patrick Martinache 

przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci organizacji w 

2013 r. oraz  propozycjê bud¿etu ESTA na 2014 r.

Przedstawiciele poszczególnych krajów, cz³onkowie 

organizacji ESTA, omówili ogóln¹ sytuacjê 

gospodarcz¹ oraz jej wp³yw na przemys³ rurowy.  W 

wiêkszoœci krajów UE sytuacja producentów rur jest 

trudna. 

Unijna produkcja rur w pierwszej po³owie 2013 r. 

roku wynios³a 6,5 mln ton i spad³a o 9% w porównaniu 

do pierwszej po³owy 2012 r. Omówiono bie¿¹ce 

postêpowania AD prowadzone przez UE oraz œrodki 

ochrony rynku wprowadzane przez kraje trzecie. 

Przedstawiono propozycje nowych postêpowañ 

antydumpingowych i antysubsydyjnych. 

Dyskutowano równie¿ nad przyznaniem Chinom 

s t a t u s u  g o s p o d a r k i  r y n k o w e j ,  p r o j e k t e m  

modernizacji instrumentów ochrony rynku 

proponowanym przez KE oraz podpisaniem umowy 

wolnego handlu pomiêdzy UE a USA . 
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Kongres Forum Odbiorców Energii 

Elektrycznej i Gazu i Forum CO    2

Forum Dyrektorów Handlowych

Umowy handlowe UE - USA

Warsztaty nt. Dyrektywy IED

 W dniach 26-27 listopada br. w £odzi odby³ siê VI 

Kongres programowo-organizacyjny FOEEiG i Forum CO2. 

W trakcie obrad Kongresu zosta³y omówione sprawozdania 

z dzia³alnoœci FOEEiG oraz FORUM CO2, w tym 

m.in.bud¿et obu forów. Kancelarie: El¿anowski Cherka i 

Wspólnicy oraz Viewpoint Group zda³y sprawozdanie z 

najwa¿niejszych dzia³añ podejmowanyh w ramach 

wspó³pracy z FOEEiG. W dalszej czêœci spotkania zosta³y 

wybrane nowe w³adze oraz wypracowano  stanowiska w 

sprawach dotycz¹cych:

· potencjalnych zagro¿eñ dla funkcjonowania energo-

ch³onnych sektorów przemys³u w zwi¹zku z planowan¹ 

nowelizacj¹ Dyrektywy ETS,

· zagro¿enia sektorów energoch³onnych zjawiskiem 

carbon leakage,

· unijnej polityki klimatycznej w zakresie deklaracji 

progresywnego zaostrzania celów redukcji CO2 do 2050r.,

· kierunków ewolucji unijnej polityki w zakresie 

promowania efektywnoœci energetycznej,

· oczekiwañ zwi¹zanych z negocjacjami podczas œwia-

towego szczytu klimatycznego COP19 w Warszawie,

·  potencjalnego wp³ywu skutków modyfikacji przepisów 

Dyrektywy IED na funkcjonowanie przemys³u krajowego.

  W dniach 5-6 grudnia 2013 r. Ustroniu odby³o siê kolejne  

Forum Dyrektorów Handlowych. Izba przedstawi³a 

informacjê o sytuacji na rynku stali, koksu i materia³ów 

ogniotrwa³ych. Omówiono stan postêpowañ ochronnych w 

handlu stal¹ i surowcami oraz aktualne dzia³ania przeciwko 

nieuczciwemu procederowi wy³udzania VAT w 

wewn¹trzunijnym obrocie wyrobów stalowych. 

Przedstawiciele firm cz³onkowskich Izby przedstawili ocenê 

aktualnej sytuacji na  rynku stali oraz  prognozê na I kw. 

2014 r. Z wypowiedzi tych wynika, ¿e nale¿y oczekiwaæ w 

najbli¿szych miesi¹cach stopniowej poprawy sytuacji na 

rynku wyrobów stalowych.

W dniu 2 grudnia br. w Ministerstwie Gospodarki w 

Warszawie odby³o siê spotkanie konsultacyjne w sprawie 

umowy o partnerstwie handlowym i inwestycyjnym UE-USA.

W dniu 10.12.2013 r. Izba przygotowa³a i przekaza³a do 

MG sektorowe stanowisko w tej sprawie.

W dniu 11 grudnia 2013 r. w Katowicach HIPH 

zorganizowa³a warsztaty pt.:"Dyrektywa IED zmiany w 

prawie ochrony œrodowiska", na których przedstawiciele 

Ministerstwa Œrodowiska (Pani Ewa Pol-Seku³a i 

Pan Marcin Wiœniewski) omówili g³ówne zagadnienia Dyrektywy 

IED oraz jej transpozycjê do prawa polskiego.  W Polsce Dyrektywa 

IED  jest transponowana poprzez Projekt ustawy o zmianie ustawy 

Prawo Ochrony Œrodowiska oraz niektórych innych ustaw, która 

obecnie jest przedmiotem obrad Sta³ego Komitetu Rady Ministrów 

i do koñca 2013 r. ma byæ skierowana do Rady Ministrów. W 

optymistycznej wersji projekt ustawy powinien zostaæ uchwalony 

w I kwartale 2014 r. Przepisy przejœciowe do ustawy okreœlaj¹, ¿e po 

uchwaleniu ustawy, przedsiêbiorstwa bêd¹ mia³y 4 lata na dostoso-

wanie siê do jej wymogów. 

W dniu 12 grudnia 2013 r. przedstawiciele HIPH uczestniczyli w 

Brukseli w kolejnym posiedzeniu plenarnym Sektorowego 

Komitetu Dialogu Spo³ecznego "Stal". W spotkaniu wziêli udzia³ 

przedstawiciele:

- pracodawców przemys³u stalowego UE, reprezentowanych 

przez EUROFER i jego podmioty cz³onkowskie;

-  zwi¹zków zawodowych reprezentowanych przez  industrialAll i 

przedstawicieli krajowych organizacji zwi¹zkowych.

Komisjê Europejsk¹ reprezentowali: p. M. Wiœniewski (DG 

EMPL) i p. A. Koz³owska (DG Enterprise).

EUROFER i Syndex przedstawili bie¿¹c¹ sytuacjê makro-

ekonomiczn¹ gospodarki UE i na unijnym rynku stali.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci w 2013 r. przedstawi³y Grupy Robocze 

ds. zmian strukturalnych i BHP. 

Przedstawiono program dzia³añ Komitetu Dialogu Spo³ecznego 

na lata 2014 i 2015.  Reprezentanci Komisji Europejskiej omówili:  

Plan dzia³ania na rzecz konkurencyjnego i zrównowa¿onego 

przemys³u stalowego w Europie oraz Projekt modernizacji 

instrumentów ochrony rynku UE. EUROFER i industrialAll, 

partnerzy spo³eczni europejskiego przemys³u stalowego, 

zaprezentowali uzgodnione wczeœniej wspólne stanowisko w 

sprawie priorytetów dot. w/w Planu dzia³ania  na rzecz przemys³u 

stalowego.  

Posiedzenie Sektorowego Komitetu 
Dialogu Spo³ecznego "Stal"

www.hiph.org

tel. +48 32 788 77 77, fax +48 32 788 77 78
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W nowym 2014 roku pragniemy z³o¿yæ Pañstwu 

najserdeczniejsze ¿yczenia, 

niech ten rok bêdzie czasem  sukcesów zawodowych

 i realizacji osobistych zamierzeñ.
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