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Szanowni Członkowie i Partnerzy Izby, 

Kwiecień upłynął na kontynuacji działań statuto-

wych Izby. W związku z Programem Sektorowym 

Innowacyjny Recykling, zgłosiliśmy do NCBiR-u 3 

kandydatów reprezentujących przemysł do Komi-

tetu Sterującego. Nasz sektor metali nieżelaznych 

reprezentował tam będzie Pan Arkadiusz Mańka 

z ZGH „Bolesław” S.A. Pozostałych dwóch repre-

zentantów zgłosili nasi konsorcjanci, reprezentu-

ją oni recykling oraz branżę drzewną.  Razem z 
Kazimierz Poznański 

Prezes Zarządu IGMNiR 

kandydaturami przesłaliśmy też do NCBiR-u opracowaną na specjalnym 

formularzu agendę badawczą.   Na początku kwietnia uczestniczyłem 

razem z Panem Michałem Gawrońskim – pełnomocnikiem Zarządu Izby 

ds. Środowiskowych - w Forum Instytucji Otoczenia Biznesu Wojewódz-

twa Śląskiego w Wiśle, gdzie przeprowadziliśmy wiele owocnych rozmów 

z władzami województwa i innymi organizacjami samorządu gospodar-

czego, m.in. na temat opracowania zasad współpracy z Regionalną Izbą 

Gospodarczą w Katowicach w zakresie przeprowadzenie szkoleń dotyczą-

cych obowiązków przedsiębiorców województwa śląskiego wynikających z 

Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Jak Państwu wia-

domo obowiązki ustawowe w tym zakresie przejęła Izba w ramach poro-

zumienia Ekopak. A propos Ekopaku – zainicjowaliśmy eko-kampanię 

społeczną „EKON”, organizowaną przez naszego członka - firmę Amber-

Eco Sp. z o.o we współpracy z Izbą, fundacją Ekon oraz firmą SARPI Dą-

browa Górnicza Sp. z o.o jako Partnerem Strategicznym. Celem kampa-

nii jest kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie właściwego 

postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia 

odpadów komunalnych. Przeprowadziliśmy akcję edukacyjną skierowa-

ną dla uczniów szkół gimnazjalnych w gminach: Jerzmanowice-Przeginia 

oraz Kozłów. Przygotowaliśmy też materiały edukacyjne w zakresie zasad 

właściwego segregowania odpadów. 

Tak się składa, że początek maja to dla naszej branży chwila szczególna, 

gdyż świętujemy wtedy Dzień Hutnika. Z szacunku dla hutniczego tru-

du, wyrażając uznanie dla całej braci hutniczej składam w imieniu Rady, 

Zarządu i wszystkich członków najserdeczniejsze życzenia z tej okazji - 

wielu sukcesów zawodowych, zdrowia oraz pomyślności w życiu osobi-

stym. 

                                                              Życzę ciekawej lektury.  

                                                                     Z poważaniem 

 

                                                               Kazimierz Poznański 

 

 

 

4 kwietnia  przesłanie do Ministerstwa Rozwoju kwestionariusza 

                  dot. identyfikacji barier dla procesu inwestycyjnego 

   Izba przesłała do KIG kwestionariusz opracowany przez Ministerstwo 
Rozwoju, a dotyczący zidentyfikowania barier dla procesu inwestycyjnego 
oraz innych problemów prawnych, które w naszej ocenie powinny zostać 
rozwiązane, aby ułatwić rozpoczynanie lub prowadzenie działalności go-
spodarczej. Konsultacje odbyły się w ramach Zespołu ds. Doskonalenia 
Regulacji Gospodarczych.  

12 kwietnia  przyjęcie IFS do grona członków Izby 

   Firma IFS™ jest uznanym liderem w dziedzinie roz-
wijania i dostarczania oprogramowania do planowania 
zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resources Plan-
ning; ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa 
(Enterprise Asset Management; EAM) oraz zarządza-
nia obsługą serwisową (Enterprise Service Manage-
ment; ESM). Firma IFS pomaga klientom z wybranych 

sektorów rynku skupić się na swojej działalności biznesowej, zwiększyć 
elastyczność działania i osiągać korzyści z wprowadzanych zmian. Zało-
żona w 1983 r. firma IFS jest spółką prawa publicznego (XSTO:IFS), za-
trudniającą obecnie ponad 2800 pracowników. Firma IFS wspiera po-
nad milion użytkowników na całym świecie za pośrednictwem lokalnych 
oddziałów i poprzez rosnącą sieć swoich partnerów.  

   W Polsce firma IFS działa od 1992 roku, obsługując ponad 240 klien-
tów z czterech biur własnych. W rankingu zachodnich dostawców syste-
mów klasy ERP w Polsce firma IFS jest w pierwszej trójce. 

13 kwietnia   uczestnictwo IGMNiR w XI Konferencji  "Recykling  

                     zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego".  

   XI Konferencja  "Recykling 

zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego" odbyła się w 

Warszawie. Izbę reprezentował 

Pan Michał Gawroński – pełno-

mocnik Zarządu ds. środowi-

skowych. W tym roku  ze 

względu na dużą liczbę proble-

mów w obszarze finansowania 

systemu przetwarzania odpa-

dów elektro-sprzętowych dopi-

sała wysoka frekwencja wśród uczestników. Przyjechało pod 120 przed-

stawicieli większości organizacji odzysku i zakładów przetwarzania re-

prezentujących tę branżę. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością oraz 

otworzył honorowy gość konferencji – wiceminister Sławomir Mazurek, 

odpowiedzialny w Ministerstwie Środowiska za gospodarkę odpadami. 

Przedstawił uczestnikom dalsze perspektywy wzrostu poziomów odzy-

sku i recyklingu odpadów, większego zaangażowania organów kontrol-

nych w zwalczaniu „szarej strefy” oraz tworzonej Bazie Danych o Odpa-

dach. Następnie głos zabrali: przedstawiciel wprowadzających Pan Woj-

ciech Konecki, oraz Prezesi najważniejszych organizacji odzysku oraz 

zakładów przetwarzania. W trakcie dyskusji poinformowano o potrzebie 

dalszej konieczności przebudowy systemu, problemach zakładów prze-

twarzania w zakresie osiąganej marży na działalności oraz pilnym wyeli-

minowaniu z systemu nieuczciwej konkurencji. Jednym z takich narzę-

dzi mają być audyty zewnętrzne realizowane przez niezależnych weryfi-

katorów środowiskowych, co podkreślił przedstawiciel Generalnej Dy-

rekcji Ochrony Środowiska, Pan Maciej Krzyczkowski – specjalista w za-

kresie EMAS. Konferencję zakończono prezentacją polskiego systemu 

gospodarowania ZSEE w kontekście pakietu circular economy. Konfe-

rencja była miejscem podsumowania wszystkich istotnych zmian, które 

wprowadziła od 1 stycznia br. nowa Ustawa o zużytym sprzęcie elek-

trycznym i elektronicznym, wprowadziła ona szereg zapisów, których 

zadaniem jest korzystna zmiana całego systemu zbiórki i przetwarzania 

14 kwietnia   udział IGMNiR w 191 Kwartalnej Konferencji 
                     Naukowo-Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów  i  
                     Techników Metali Nieżelaznych  

W Jaworzu k/Bielska odbyła się 191 Kwartalna Konferencja Naukowo-

Techniczna Stowarzyszenia Inżynierów  i Techników Metali Nieżelaznych 

z okazji 120-lecia Walcowni Metali  „Dziedzice” S.A. W konferencji udział 

wziął Prezes Kazimierz Poznański. Podczas Konferencji wręczono dyplo-

my i nagrody w XXII edycji Konkursu na Najlepszego Absolwenta Wy-

działu Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 

roku akademickim 2015/2016.Izba od wielu lat jest sponsorem tego 

konkursu. Tegoroczna nagrodę przyznano Pani Katarzynie Zygmunt 

(Metalurgia), natomiast wyróżnienia otrzymały Panie: Katarzyna Korfan-

ty (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) i Karolina Kołczyk (Metalurgia). 

Gratulujemy!  

18 kwietnia  pismo IGMNiR do Głównego Inspektora Ochrony 

                    Środowiska. 

   Izba wystosowała pismo do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

w sprawie niepokojących zjawisk obserwowanych w segmencie gospoda-

rowania zużytymi bateriami i akumulatorami niklowo-kadmowymi. Izba 

wskazuje w nim na potrzebę podjęcia działań przez organy kontrolne w 

stosunku do podmiotów przerabiających zużyte baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe a nieposiadające stosownych pozwoleń. Pismo skiero-

wano także do Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Śro-

dowiska. 

26 kwietnia  udział Izby w  konferencji pt. Innowacyjność w rozwoju MŚP     

                    w zakresie metali nieżelaznych.  

   Konferencja pt. Innowacyjność w rozwoju MŚP w zakresie metali nieże-

laznych odbyła się w IMN Gliwice. Izbę reprezentował Prezes Kazimierz 

Poznański. W trakcie konferencji omówiono kwestię Programu Operacyj-

nego Inteligentny Rozwój – Szybka Ścieżka dla MŚP, tematykę tzw. Star-

tupów oraz zagadnienia wsparcia współpracy międzynarodowej w ra-

mach Programu Horyzont 2020, a także wsparcia dla firm w ramach 

Programu operacyjnego dla Województwa Śląskiego oraz propozycje 

współpracy z IMN.    

27 kwietnia   opracowanie analizy wyników produkcyjno-ekonomicznych  

                     przemysłu metali nieżelaznych za rok 2015. 

Na podstawie dostarczonych danych Izba opracowała analizę wyników 

produkcyjno-ekonomicznych przemysłu metali nieżelaznych za rok 2015. 

28 kwietnia   udział IGMNiR w obradach EUROMETAUX 

Prezes IGMNiR, Pan Kazimierz Poznański wziął udział w obradach Komi-

tetu Wykonawczego oraz  Walnego Zebrania EUROMETAUX , które odby-

ły się w Brukseli. 

Izba poleca ... 

Informujemy, że XXII Walne Zgro-

madzenie Członków Izby odbędzie 

się 7 czerwca br. , w Warszawie. 

Szczegółowy program obrad  zgro-

madzenia podamy w późniejszym 

terminie. 

 

W dniach 2-4 marca br. odbyła 

się Międzynarodowa Konferencja 

pt. Recykling Metali Nieżelaznych. 

Poniżej przedstawiamy posumo-

wanie konferencji. 

Podsumowanie Konferencji  

Aby zrezygnować z subskrybcji newslettera IGMNiR, proszę przesłać mail o treści „NIE” na adres:  biuro@igmnir.pl 
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