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Dzia∏alnoÊç
Stowarzyszenia

Z dniem 1 maja 2004 roku Polska zosta∏a
pe∏noprawnym cz∏onkiem Unii Europejskiej.
Kraj nasz zosta∏ w∏àczony do wszelkich prac
Unii, sta∏ si´ wspó∏odpowiedzialny za jej
dzia∏ania, kszta∏towanie zasad wspó∏pracy
i wspólnego prawa krajów cz∏onkowskich.
Sytuacja ta mia∏a wp∏yw na dzia∏alnoÊç
naszego stowarzyszenia.
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prócz realizacji statutowych zadaƒ stowarzyszenie, jako reprezentant przemys∏u,
w∏àczy∏o si´ w opracowanie i przygotowanie do
wdro˝enia ju˝ obowiàzujàcych w Unii bàdê przygotowywanych regulacji prawnych, majàcych
istotne znaczenie dla przemys∏u. G∏ówne tematy to:
– uzyskanie przez zak∏ady pozwoleƒ zintegrowanych na prowadzenie dzia∏alnoÊci
– handel emisjami i przyznawanie limitów na
emisj´ CO2
– wspó∏spalanie odpadów i pozycja przemys∏u
cementowego w Krajowym Planie Gospodarki
Odpadami
– propozycja nowej polityki Unii w stosunku do
produktów chemicznych
– ograniczenie zawartoÊci chromu w cemencie.
Aby podo∏aç wynikajàcym stàd obowiàzkom,
zarzàd stowarzyszenia powo∏a∏ zespo∏y problemowe do realizacji poszczególnych tematów, w ich sk∏ad weszli kompetentni pracownicy przemys∏u.
Z dzia∏alnoÊci statutowej na wyró˝nienie
zas∏ugujà trzy wydarzenia, a mianowicie:
– Konferencja „Dni Betonu” – zorganizowana przez spó∏k´ Polski Cement i biuro stowarzyszenia, odby∏a si´ w dniach 11-13
paêdziernika 2004 r. w WiÊle, z udzia∏em
ponad 400 uczestników. Na konferencj´
zg∏oszono ponad 70 referatów, w tym dziewi´ç
wyg∏aszanych przez znane zagraniczne autorytety w zakresie betonu. Cel konferencji,
którym by∏o promowanie stosowania betonu
i propagowanie w∏aÊciwego jego wykonania
i stosowania zosta∏ osiàgni´ty.
– VI Seminarium „Paliwa alternatywne
w przemyÊle cementowym – zrównowa˝ony
rozwój” – odby∏o si´ 5 maja 2004 r. w Warszawie. W seminarium udzia∏ wzi´∏o ponad 100

uczestników, w tym liczni przedstawiciele zainteresowanych tym problemem urz´dów administracji paƒstwowej i instytucji. Celem seminarium by∏a wymiana poglàdów pomi´dzy
organami administracji i organizacjami ekologicznymi z jednej strony oraz przemys∏em z
drugiej, majàca doprowadziç do lepszego zrozumienia wzajemnych stanowisk co do stosowania paliw alternatywnych, a w rezultacie
wi´kszego ich rozpropagowania.
– IV Europejska Konferencja Wapiennicza – odby∏a si´ w Krakowie w dniach
15-17 wrzeÊnia 2004 r. W konferencji
uczestniczy∏o 240 goÊci z 25 krajów Êwiata.
W dniu poprzedzajàcym obrady konferencji odby∏y si´ plenarne posiedzenia Europejskiego i Âwiatowego Stowarzyszenia Wapienniczego (EuLA i ILA). Biuro stowarzyszenia realizowa∏o ca∏oÊç spraw organizacyjnych konferencji. Za stron´ merytorycznà konferencji odpowiedzialne by∏o EuLA. Uczestnicy podkreÊlali wysoki poziom organizacji obu
wydarzeƒ.
Rok 2004 by∏ ostatnim rokiem wspólnej
dzia∏alnoÊci stowarzyszeniowej bran˝ cementowej i wapienniczej. Od 1 stycznia 2005 zosta∏o
powo∏ane do ˝ycia odr´bne Stowarzyszenie
Przemys∏u Wapienniczego, w ramach którego bran˝a wapiennicza b´dzie realizowaç swoje cele.
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