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Społeczna odpowiedzialność biznesu
W dniu 29 października 2014 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego
miał miejsce III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
„CSR z punktu widzenia partnerów społecznych oraz samorządów". Wydarzenie
zorganizowało Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli oraz Rada
do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
W czasie obrad wyraźnie zaznaczono, że w Europie, w tym również w Polsce, w
coraz większym stopniu rośnie świadomość faktu, że przedsiębiorstwa muszą
odgrywać aktywną i pozytywną rolę w społeczeństwie. Ich działania nie powinny
koncentrować się tylko na osiągnięciu zysku i poprawie jakości swoich produktów
i usług, ale także na społecznych i ekologicznych skutkach działalności. Koncepcję
społecznej odpowiedzialności powinny promować nie tylko przedsiębiorstwa i
organizacje biznesowe, ale także instytucje rządowe, państwowe, ośrodki
akademickie, organizacje pozarządowe oraz media. Spotkanie było dobrą okazją
do wymiany doświadczeń oraz wypracowania wspólnych stanowisk, które będą
ważnym głosem w dyskusji o odpowiedzialności społecznej w sektorze MŚP.

Na tym pierwszym spotkaniu Stalowego Forum
Bezpieczeństwa swoje dobre praktyki prezentowali
przedstawiciele: Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o., CMC
Poland, Severstallat Silesia Sp. z o.o., Alchemia S.A (Zakład
Huta Batory), ArcelorMittal Warszawa. Poza prelegentami
w Forum uczestniczyli reprezentanci ArcelorMittal Poland,
Re Alloys, Marcegaglia, Vesuvius Poland, Instytutu
Metalurgii Żelaza w Gliwicach.
Po prezentacjach i dyskusji uczestnicy forum zwiedzili hale
Stalowni i Walcowni ArcelorMittal Warszawa. Po wycieczce
podkreślono, że w zakładzie widać zaangażowanie ludzi w
BHP oraz dobry przykład kierownictwa. Podobała się
otwartość i szczerość zarówno pracowników jak i
organizatorów.
Na zakończenie podjęto decyzję, iż Stalowe Forum
Bezpieczeństwa wejdzie na stałe do kalendarza wydarzeń
Hutniczej Izby Przemysłowo Handlowej. Spotkania będą się
odbywały raz na 6 miesięcy. Następne planowane jest w
kwietniu 2015 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim a kolejne
odbędzie się drugiej połowie roku w Zawierciu.
Uczestnicy postanowili też, że kolejne Fora będą
poświęcone konkretnym tematom takim jak np.
podwykonawcy, dostawcy złomu, zmiany w prawie BHP
dotyczące hutnictwa.
Zamiarem jest wypracowanie standardów BHP dla całego
przemysłu hutniczego. Ponadto postulowano utworzenie
poprzez HIPH platformy, na której będą umieszczane
informacje o dobrych praktykach BHP. Podkreślano
konieczność zaangażowania w to przedsięwzięcie także
mniejszych firm z branży, od których można się uczyć
dobrych praktyk.
Ilość zgłaszanych pomysłów i żywa dyskusja w trakcie
obrad Forum dowiodły, że nowa inicjatywa wychodzi
naprzeciw rzeczywistym potrzebom polskiego sektora
hutniczego w Polsce.

CDD ESTA Meeting

Stalowe Forum Bezpieczeństwa
5 listopada 2014 r. w warszawskiej hucie odbyło się pierwsze Stalowe Forum
Bezpieczeństwa. Była to wspólna inicjatywa Prezesa Hutniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej i Prezesa Zarządu Spółki ArcelorMittal Warszawa Sp. z
o.o. Chodziło o stworzenie forum, na którym specjaliści polskich zakładów
hutniczych będą mogli wymieniać się najlepszymi praktykami BHP. Witając
uczestników Forum Prezes Marek Kempa powiedział, że wprawdzie jesteśmy
konkurentami, ale w dziedzinie bezpieczeństwa konkurencja nie istnieje.
Przeciwnie, powinniśmy współpracować, wzajemnie się od siebie uczyć i
przejmować rozwiązania, które pozwalają podnosić bezpieczeństwo w pracy.
Z kolei Pan Prezes Dzienniak podkreślił, że nie ma ważniejszej rzeczy niż
bezpieczeństwo w naszych zakładach. Kiedy firma zaczyna zamykać się za swoim
ogrodzeniem, brakuje impulsów zewnętrznych, które pozwalają się rozwijać.
Dlatego tak ważna jest wymiana doświadczeń .

W dniach 4 i 5 listopada w Dusseldorfie odbyło się
spotkanie komitetu dyrektorów Europejskiej Asocjacji Rur
Stalowych (ESTA). Podczas obrad przedstawione zostało
sprawozdanie z działalności oraz zaprezentowany został
projekt budżetu na kolejny rok. Przedstawiono również stan
gospodarek poszczególnych krajów - członków ESTA.
Sytuacja została określona jako trudna i z szansami na
niewielką poprawą w najbliższym czasie. Produkcja rur w
UE w pierwszym półroczu 2014 r. wyniosła 6,6 mln ton i
wzrosła o 4,5% w porównaniu do pierwszego półrocza 2013 r.,
z czego 2,3 mln ton to rury bez szwu, 0,6 mln ton rury ze
szwem powyżej 406,4 mm i 3,7 mln rury ze szwem poniżej
406,4 mm. Przedstawione zostały sprawy dotyczące
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postępowań AD, które w najbliższym czasie zostaną wniesione oraz
poddane przeglądowi. Poruszono również problem modernizacji
instrumentów ochrony rynku UE, europejskiego planu dla stali oraz
dyskutowano na temat przyznania Chinom statusu gospodarki
rynkowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu
i Finasów Publicznych oraz
Komisji Gospodarki Narodowej
W dniu 18 listopada 2014 r. wzięlismy udział we wspólnym
posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji
Gospodarki Narodowej Senatu RP odnośnie wpływu zmian
legislacyjnych i administracyjnych na szarą strefę na rynku prętów
zbrojeniowych i na finanse publiczne.
Po przedstawieniu informacji (w formie prezentacji HIPH, PUDS,
EY i IGMNiR) na temat zmian na rynku prętów zbrojeniowych w
Polsce w efekcie wprowadzenia tzw. reverse charge odbyła się
dyskusja, w której głos zabrali przedstawiciele ArcelorMittal
Warszawa i Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”. Wyrazili oni
satysfakcję, że wskutek apeli branży, podtrzymanych na wspólnych
posiedzeniach przez obie komisje senackie, udało się rozszerzyć
odwrócone naliczanie VAT na produkty przemysłu stalowego i metali
nieżelaznych. Pozwoliło to uratować wiele zakładów i miejsc pracy.
Uregulowanie kwestii podatkowych ukróciło nadużycia i oszustwa,
które znacząco obniżały konkurencyjność legalnego obrotu i
rentowność produkcji. Jednocześnie wyraźnie wzrosły wpływy
budżetu państwa. Członkowie połączonych komisji poruszyli kwestię
kolejnej nowelizacji, która ograniczyłaby szarą strefę na rynku
pozostałych metali nieżelaznych oraz w niektórych innych branżach.
Zdaniem senatorów rozwiązania uszczelniające system fiskalny
skutkują nie tylko większymi wpływami podatkowymi, ale także
realnymi korzyściami dla gospodarki.

System stabilności rynku
handlu emisjami CO2
W dniach 22 listopada i 10 grudnia 2014 r. Zarząd Izby wysłał do
Europosłów, członków Komisji ENVI prośbę o poparcie propozycji
sektora stalowego odnośnie wprowadzenia poprawek do systemu
rezerwy stabilności rynku handlu emisjami CO2 (ETS Market
Stability Plan).

zainicjować współpracę między instytucjami badawczymi a przedsiębiorcami
oraz świadczyć usługi doradcze.

Forum Dyrektorów Handlowych
W dniach 4-5 grudnia br. w Ustroniu odbyło się kolejne Forum Dyrektorów
Handlowych HIPH. Izba przedstawiła informację o bieżącej sytuacji na rynku
stali, koksu i materiałów ogniotrwałych. Omówiono m.in. takie tematy jak:
modernizacja Instrumentów Ochrony Rynku UE, postępowania ochronne w
międzynarodowym handlu wyrobami stalowymi i surowcami dla hutnictwa.
Podsumowano prace Izby w ramach koalicji, ukierunkowanych na poprawę
konkurencyjności sektora.
Dokonano analizy wewnątrzunijnego handlu wyrobami stalowymi oraz
oceny skuteczności zmian legislacyjnych (po wprowadzeniu od 1.10.2013 r.
zasady "reverse charge" w obrocie wyrobami stalowymi). W dyskusji
analizowano również obecną sytuację na rynkach zbytu na wyroby hutnicze
w Europie i w Polsce oraz prognozy rynku na I kwartał 2015 r.

Rada HIPH
W dniu 9 grudnia br. w siedzibie AMP w Dąbrowie Górniczej odbyło się
ostatnie już w tym roku posiedzenie Rady HIPH.
Członkom Rady została przedstawiona informacja o sytuacji na rynku stali,
koksu i materiałów ogniotrwałych w 2014 r., stan po 10 miesiącach 2014 r. oraz
dokonano podsumowania stanu realizacji prac w ramach koalicji utworzonych
z udziałem HIPH oraz kancelarii prawnych w zakresie: notyfikacji kolorowych
certyfikatów, poprawy konkurencyjności przemysłu metalurgicznego w Polsce,
uruchomienie przez NCBiR programu sektorowego.

Wzięliśmy udział w:
- licznych telekonferencjach z EY zarówno w ramach Komitetu Sterującego jak i
Grup Roboczych działających w ramach zawiązanych koalicji w tematyce
konkurencyjności polskiego przemysłu metalurgicznego oraz w sprawie
przygotowania studium wykonalności programu sektorowego dla przemysłu
hutniczego
- telekonferencji z DG Competition KE - w sprawie skargi przyznania
domniemanej pomocy państwa na rzecz Liepajas Metalurgs,
- seminarium eksperckim w dniu 11.12.2014r. pt.: "Jak skutecznie walczyć z
oszustwami z VAT?". Hutnicza Izba przedstawiła krótką prezentecję w rok po
wprowadzeniu ustawy o odwóconym naliczaniu podatku VAT, Kancelaria
Prezydenta RP, Warszawa
- spotkaniu Sectoral Social Dialogue Committe Euroferu, Bruksela.

Konferencja pt.: "Społeczna
odpowiedzialność biznesu"
W dniu 19 listopada 2014 roku odbyła się w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Śląskiego konferencja pt.
"Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element rozwoju
przedsiębiorczości w województwie śląskim". Uczestnicy mogli
dowiedzieć się , że Rada Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest na etapie finalizacji
projektu z Unią Europejską. Projekt ten dotyczy finansowania
działań, które z pewnością wspierać będą kondycje województwa
śląskiego. Będą to działania dotyczące społecznej odpowiedzialności
biznesu, bowiem zainteresowaniem cieszą się m.in. takie tematy jak
efektywność energetyczna OZE, ochrona środowiska, regionalny
rynek pracy, rewitalizacja infrastruktury społecznej i zdrowotnej,
wzmocnienie potencjału edukacyjnego, infrastruktura edukacyjna.
Część środków ma pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd
Marszałkowski między innymi dzięki wyżej wspomnianym
funduszom unijnym może wspierać zainteresowane taką
działalnością firmy poprzez organizowanie szkoleń. Może również
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