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Kazimierz Poznański 
Prezes Zarządu IGMNiR 

Dobiegający końca rok 2013 obfitował w wiele 
wyzwań, dlatego Izba dokładała wszelkich 
starań, aby skutecznie i z sukcesem im 
sprostać.  
 
Zachęcam do zapoznania się z prezentacją,  
w której przedstawiamy w sumarycznej formie 
wybrane działania Izby w wymiarze 
legislacyjnym i regulacyjnym, a także związane 
z naszą aktywnością na polu krajowym  
i międzynarodowym, w celu przeciwdziałania 
kradzieży metali. Ponadto zamieszczamy 
przegląd najważniejszych imprez branżowych, 
które zorganizowaliśmy dla Członków Izby  
w ciągu roku lub które mieliśmy możliwość 
współorganizować.  



 Działalność w zakresie legislacji. 

 

 Działalność w zakresie przeciwdziałania kradzieży 
metali. 

 

 Organizacja spotkań branżowych. 

 

 

    

  

 

 

 





 Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
niektórych innych ustaw – objęcie mechanizmem odwrotnego 
obciążenia m.in. półproduktów z miedzi (Załącznik nr 11) 
 

 Zmiany w projekcie ustawy o bateriach i akumulatorach – 
wycofanie się Ministerstwa Środowiska z zapisów nadmiernie 
liberalizujących rynek recyklingu zużytych akumulatorów 
kwasowo-ołowiowych 

 
 Backloading – pomimo niekorzystnego przyjęcia propozycji 

Komisji Europejskiej przez Parlament Europejski, udało się 
uświadomić decydentom problemy przemysłu 
energochłonnego i skupić wokół tej sprawy dużą grupę 
interesariuszy 

 
 Aktywny udział Izby w pracach nad zmianami w ustawie  

o podatku akcyzowym (głównie w zakresie gazu) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 





 Pol - PRIMETT II  

 

W lutym ‘2014 zostaliśmy 
zaproszeni do Londynu, 
gdzie odbędzie się 
inauguracja II etapu 
programu w zakresie 
przeciwdziałania kradzieży 
metali, opartego na 
międzynarodowej 
współpracy policji, 
administracji państwowej, 
organizacji branżowych  
i przedsiębiorców 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 Fundacja „Niezłomni – Ochrona 
Infrastruktury” 

 
Izba została współzałożycielem fundacji, która będzie 
działać na rzecz ograniczenia i przeciwdziałania 
kradzieżom oraz dewastacjom infrastruktury 
technicznej 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 Deutsche Bahn AG  

 
Przedstawiciele Izby zostali zaproszeni na Conference 
Against Metal Theft (20.02.2014 r.), organizowaną 
przez niemiecką kolej Deutsche Bahn AG 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nasza aktywność jest zauważalna i dobrze 
oceniana również poza granicami Polski! 





 

 VI Polsko – Niemieckie Spotkanie Recyklerów  
(14-16.03.2013, Toruń) 

 

 organizacja wspólnie z Niemiecką Federacją 
Handlowców Metali – VDM; 

 udział blisko 170 osób - przedstawiciele firm 
recyklerskich z Austrii, Belgii, Danii, Holandii, 
Niemiec, Polski, Słowacji i Włoch; 

 wizyta studyjna w zakładzie Cronimet PL  
w Inowrocławiu 

 

 

 



Polska grupa uczestników wizyty studyjnej  
w zakładzie Cronimet PL w Inowrocławiu Od lewej: Kazimierz Poznański, 

prezes zarządu IGMNiR; Ralf 
Schmitz, dyrektor wykonawczy 

VDM  



 
 Wizyta studyjna (23-24.04.2013) 
 
 miejsce: Centrum Testów automatycznego 

sortowania odpadów firmy TOMRA Sorting  
w Koblencji, oraz zakład MAR - Max Aicher 
Recycling w Norymberdze; 

 współorganizacja z firmą członkowską TOMRA 
Sorting Sp. z o.o.; 

 20 osób, reprezentujących firmy członkowskie 
IGMNiR 

  
 
 
 



„Zwłaszcza dla firm recyklerskich ważnym jest, 
aby stale ulepszać możliwości produkcyjne 
swojego zakładu, inwestując w nowoczesne 
urządzenia, w celu efektywnego odzysku metali  
z odpadów. Dlatego wspólnie z firmą TOMRA 
Sorting bez wahania zdecydowaliśmy się 
zorganizować dla Członków Izby wyjazd studyjny 
do Niemiec „ 

Kazimierz Poznański, Prezes Zarządu IGMNiR  

 
 
 

 
 
 



 25-27 września, Kielce XII Targi Aluminium  
i Technologii, Materiałów i Produktów Metali 
Nieżelaznych ALUMINIUM & NONFERMET 

 

 25–27 września, Kielce I Targi Recyklingu Metali 
Nieżelaznych RECYKLING 

 

 7-10 października, Poznań Międzynarodowe Targi 
Ochrony Środowiska POLEKO 

 

 5-6 listopada, Sosnowiec 6. Międzynarodowe Targi 
Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii i Produktów 
SteelMET; Salon Recyklingu Metali Scrap EXPO 

 



 Międzynarodowa Konferencja „Recykling 
Metali Nieżelaznych” (6-8.02.2013, Kraków) 

 

 patronat honorowy objął Herbert Wirth – 
Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.; 

 wystąpienie IGMNiR na temat negatywnych 
skutków eksportu złomów podstawowych 
metali nieżelaznych w odniesieniu do 
gospodarki polskiej 

 



 VII Forum Gospodarcze Metali Nieżelaznych 
(14-15.11.2013, Kraków) 

 

 współorganizacja z Instytutem Metali 
Nieżelaznych i SITMN; 

 wystąpienie dyrektora generalnego federacji 
Eurometaux - Guy Thiran’a z Brukseli, oraz 
Stewart Curtisa, reprezentanta ICSG i ILZSG  
z Lizbony 

 

 



Guy Thiran, dyrektor generalny 
Eurometaux - Europejskiej Federacji 

Metali Nieżelaznych 

Stewart Curtis, reprezentant 
Międzynarodowych Grup 

Studyjnych ds. Miedzi (ICSG) 
oraz Cynku i Ołowiu (ILZSG), 

przedstawił działalność 
poszczególnych podmiotów 



 Seminarium naukowe podczas I Targów 
Recyklingu Metali Nieżelaznych RECYKLING 
(25-27.09.2013) 

 

 współorganizacja z Instytutem Metali Nieżelaznych; 

 ponad 30 uczestników; 

 tematy: „Nowe technologie w przetwórstwie metali 
nieżelaznych, „Recykling metali nieżelaznych” 

 



 „Długoterminowa strategia podatkowa w VAT” 
(21.03.2013) 

 
 współorganizacja Konferencji z Instytutem 

Ekonomicznym SAN w Warszawie i Krajową Izbą 
Gospodarczą; 

 obecność autorytetów naukowych w dziedzinie 
finansów i podatku VAT: prof. Friedricha Schneidera 
z Johannes Kepler University z Linzu oraz  
prof. Konrada Raczkowskiego z Instytutu 
Ekonomicznego SAN w Warszawie; 

 blisko 40 uczestników 

 

 

 

 

 



IZBA GOSPODARCZA METALI NIEŻELAZNYCH i RECYKLINGU 
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