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Katowice, 30 grudnia 2013 r. 
 
 
Drodzy Członkowie Izby, 

 
dobiegający końca rok 2013 obfitował w wiele wyzwań, dlatego Izba dokładała wszelkich 

starań, aby skutecznie i z sukcesem im sprostać. Pisząc o wyzwaniach, mam na myśli 
zmieniające się regulacje prawne dotyczące działalności przedsiębiorstw naszej branży - 
chcemy mieć świadomy wpływ na ich modyfikację. Przecież prawo powinno pomagać 
uczciwym przedsiębiorcom, pozytywnie Was inspirować, a nie ograniczać czy szkodzić. 
Wyzwaniami były również niepożądane zjawiska, którym staraliśmy się przeciwdziałać, 
widząc brak zainteresowania lub nieskuteczność organów państwowych i instytucji 
publicznych, powołanych do ich zwalczania. W ciągu mijającego roku chętnie dzieliliśmy się 
naszą wiedzą i doświadczeniem z krajowymi i zagranicznymi partnerami branżowymi, 
propagując wartości takie jak: odpowiedzialna i etyczna działalność gospodarcza, troska  
o rozwój Polski, ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo i dobrobyt ludzi.   

 
Z końcem sierpnia Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Ustawy  

o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W zmienionej Ustawie 
wygrane zostały zapisy dotyczące mechanizmu „reverse charge” na półprodukty z miedzi  
i stali, surowce wtórne oraz żelazostopy. Jest to nasz wspólny sukces! Niestety, pomimo 
usilnych starań nie udało nam się przekonać Ministerstwa Finansów do objęcia tym 
mechanizmem półproduktów z pozostałych podstawowych metali nieżelaznych: aluminium, 
cynku, ołowiu i niklu. Nie oznacza to jednak, że zakończymy wysiłki o rozszerzenie Załącznika 
nr 11 na kolejne półprodukty z metali nieżelaznych. Wręcz przeciwnie - stale monitorujemy 
sytuację na rynku metali. Jednym z priorytetowych zadań Izby na 2014 rok jest kontynuacja 
zintensyfikowanych działań, w celu uświadomienia Ministerstwu problemu rosnącej skali 
wyłudzeń podatku VAT na półproduktach, które nie zostały dotychczas uwzględnione  
w Załączniku. Liczymy, że nasze argumenty przekonają Ministra Finansów, że jest to 
zjawisko, które należy jak najszybciej wyeliminować dla dobra polskiej gospodarki  
i rzetelnych przedsiębiorców.  
 

W ciągu roku angażowaliśmy się w różne cenne inicjatywy na rzecz ograniczenia  
i przeciwdziałania kradzieżom metali w Polsce i w Europie. Jako członek stowarzyszony 
uczestniczymy w cyklicznych spotkaniach partnerów programu Pol-PRIMETT, którego I etap 
zakończył się w czerwcu tego roku. Już na początku lutego ‘2014 zostaliśmy jako jedyni  
z Polski zaproszeni do Londynu, gdzie odbędzie się inauguracja programu Pol-PRIMETT II, 
stanowiącego kolejny etap międzynarodowej współpracy policji, administracji państwowej, 
organizacji branżowych i przedsiębiorców w zakresie przeciwdziałania kradzieży metali.  
Aktualnie w projekcie uczestniczy Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Wielka Brytania i Włochy. 
Jesteśmy niezmiernie dumni, że do grona tych krajów dołączyła również Polska, oprócz 
Francji.  
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Ponadto, w grudniu Izba została współzałożycielem fundacji „Niezłomni-Ochrona 

Infrastruktury”, która będzie działać na rzecz ograniczenia i przeciwdziałania kradzieżom 
oraz dewastacjom infrastruktury technicznej. Oprócz IGMNiR fundatorami zostały inne izby 
gospodarcze, organizacje i strategiczne przedsiębiorstwa: Polskie Towarzystwo Przesyłu  
i Rozdziału Energii Elektrycznej, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Orange Polska S.A. 
oraz Netia S.A. Jest to kolejny, konsekwentny krok Izby na drodze działań zmierzających do 
przeciwdziałania procederom kradzieży metali z elementów infrastruktury technicznej oraz 
budowania pozytywnego wizerunku branży recyklingu metali nieżelaznych w społeczeństwie. 
Przedstawiciele naszej Izby zostali wybrani do Rady i Zarządu Fundacji, gdzie społecznie 
będziemy angażować się na rzecz ochrony dobra wspólnego i obrony dobrego imienia 
branży. 

 
Niewątpliwym osiągnięciem Izby w obszarze legislacyjnym jest zmiana w projektowanej 

ustawie o bateriach i akumulatorach. Ministerstwo Środowiska wycofało się  
z niekorzystnych dla branży zapisów nazbyt liberalizujących rynek recyklingu, ale w zamian za 
to podniosło wymagania jakościowe dotyczące zakładów zajmujących się przetwarzaniem 
zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Propozycja ta wiązać się będzie z kolejnymi 
nakładami inwestycyjnymi. W ostatnim wystąpieniu Izby do Ministerstwa Gospodarki  
i Ministerstwa Środowiska opowiedzieliśmy się jednoznacznie za pozostawieniem bez zmian 
obowiązujących do tej pory zapisów art.63 pkt.2.  

 
Następnym ważnym dla naszego przemysłu tematem było zawieszenie aukcji 900 

milionów pozwoleń na emisję CO2, tzw. backloading. Izba od samego początku 2013 r. była 
aktywnie zaangażowana w działania na rzecz odrzucenia tej propozycji Komisji Europejskiej.  
Na tydzień przed posiedzeniem Parlamentu Europejskiego w kwietniu, na którym najpierw 
odrzucono niekorzystną propozycję KE, Izba przesłała do wszystkich polskich 
eurodeputowanych list, prosząc o wsparcie stanowiska przedsiębiorstw przemysłu metali 
nieżelaznych oraz głosowanie przeciw backloadingowi. Wcześniej Izba prowadziła również 
aktywny mailing do polskich europosłów z Komisji Przemysłu oraz Komisji Ochrony 
Środowiska PE, przesłała stanowisko do krajowych ministerstw, skierowała też pismo do 
przewodniczącego KE José  Manuela Barroso. Udało się osiągnąć to, że projekt został 
ponownie skierowany do prac w Komisji Ochrony Środowiska. Niestety, w dniu 3 lipca w PE 
przegłosowano sprawę zawieszenia 900 milionów pozwoleń na emisję CO2 po 2013 r. 
Pomimo tego, odczuwamy satysfakcję, ponieważ uświadomiliśmy politykom problemy 
polskich przedsiębiorstw energochłonnych oraz nagłośniliśmy je publicznie, tak w kraju, 
jak i w Brukseli. Ponadto, zmobilizowaliśmy wokół tego zagadnienia liczną grupę 
interesariuszy, której udało się przynajmniej spowolnić proces podejmowania decyzji w tej 
sprawie i zatrzymać uwagę decydentów na tym problemie. 

 
W ciągu roku reprezentowałem polski przemysł metali nieżelaznych również na 

posiedzeniach Komitetu Wykonawczego oraz Komitetu Zrównoważonego Rozwoju  
w federacji Eurometaux oraz uczestniczyłem w obradach federacji Eurometrec. W ciągu 
ostatnich tygodni jednym z podejmowanych w Brukseli tematów była odbudowa pozycji 



Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu  

ul. Graniczna 29 lok.611 

40-017 Katowice 

tel./fax +48 32 204 20 24 

www.igmnir.pl 

e-mail: biuro@igmnir.pl 

 

3 

 

Europy jako surowcowego lidera. Żywimy przekonanie, że dzięki takim programom KE jak np.  
Europejskie Partnerstwo Innowacji na Rzecz Surowców na lata 2013-20, nie tylko gospodarka 
europejska, ale także rodzimy przemysł, w tym metali nieżelaznych, może bardzo dużo 
zyskać.  
  

Wiele wydarzeń branżowych i imprez, w których Izba występowała jako organizator lub 
współorganizator, możemy zaliczyć w mijającym roku do niezwykle udanych i pożytecznych.  
Po raz szósty, w Toruniu, odbyło się Polsko-Niemieckie Spotkanie Recyklerów. Stanowi ono 
przykład dobrej współpracy z zagranicznymi izbami branżowymi. Cieszy nas, że z roku na rok 
liczba uczestników spotkań rośnie. W tegorocznej edycji wzięło udział blisko 170 osób, nie 
tylko z Polski. Wśród uczestników byli przedstawiciele firm recyklerskich z Austrii, Belgii, 
Danii, Holandii, Niemiec, Włoch oraz Słowacji. 

 
Na początku września 2013 r. recyklerzy z 5 państw Europy, w tym kilkanaście osób  
z naszej Izby, gościło na Międzynarodowym Seminarium Młodych Recyklerów  
w Wilhelmshaven. Gospodarzem tegorocznego spotkania była Niemiecka Federacja 
Handlowców Metali (VDM).  
 
Jednym z nadrzędnych celów statutowych samorządów gospodarczych jest stwarzanie 
swoim członkom warunków do zdobywania wiedzy od międzynarodowych ekspertów czy 
wymiany doświadczeń z recyklerami z innych krajów, które realizujemy między innymi dzięki 
corocznym Seminariom. Niewątpliwie nawiązywanie zaś nowych kontaktów przekłada się  
w bliższej lub dalszej przyszłości na międzynarodową współpracę handlową. 

 
Dzięki osobistej inicjatywie Profesora Zbigniewa Śmieszka, udało się w po raz pierwszy 
zorganizować imprezę wystawienniczą poświęcona recyklingowi metali nieżelaznych - mowa 
o Targach RECYKLING, które odbyły się w Kielcach. Z tej okazji, wspólnie z Instytutem Metali 
Nieżelaznych zorganizowaliśmy konferencję poświęconą „Nowym technologiom  
w przetwórstwie metali nieżelaznych” oraz „Recyklingowi metali nieżelaznych”. 
Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem i dało pozytywny impuls do realizacji 
podobnych imprez w przyszłości. 
 
Do niezwykle ciekawych i pożytecznych wydarzeń, niewątpliwie należy zaliczyć 
Międzynarodową Konferencję „Recykling Metali Nieżelaznych”, która odbyła się w lutym  
w Krakowie. 
 
Bardzo udanym przedsięwzięciem było również VII Forum Gospodarcze Metali 
Nieżelaznych, które odbyło się w listopadzie w Krakowie. Dzięki obecności  wszystkich 
najważniejszych postaci polskiego przemysłu metali nieżelaznych oraz takich gości, jak 
dyrektora wykonawczego federacji Eurometaux - Guy Thiran’a czy Stewart Curtisa, 
reprezentanta Międzynarodowych Grup Studyjnych ds. Miedzi (ICSG) oraz Cynku i Ołowiu 
(ILZSG). 
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Pod względem merytorycznym, cennym były również konferencje dotyczące 
bezpieczeństwa ekonomicznego i długoterminowej strategii podatku VAT, które 
organizowaliśmy wspólnie z Instytutem Ekonomicznym Społecznej Akademii Nauk (SAN)  
z Warszawy oraz Krajową Izbą Gospodarczą. Nie zawaham się stwierdzić, że dzięki obecności 
takich autorytetów naukowych w dziedzinie finansów i podatku VAT, jak prof. Friedrich 
Schneider z Johannes Kepler Uniwersytetu w Linzu czy prof. Konrad Raczkowski z Instytutu 
Ekonomicznego SAN w Warszawie, były to spotkania w pełni eksperckie. W przyszłym roku 
zamierzamy kontynuować naszą współpracę, bowiem już w styczniu odbędzie się kolejna 
konferencja poświęcona problematyce przeciwdziałania wyłudzeniom podatku od towarów  
i usług oraz „szarej strefie”. 

 
Na zakończenie pragnę Wam serdecznie podziękować za odbyte w ciągu roku spotkania  

i konsultacje. Nasze rozmowy są dla mnie cennym doświadczeniem, którym chętnie dzielę 
się z pracownikami Biura Izby, abyśmy mogli wykorzystywać zgromadzone informacje  
w codziennej pracy na rzecz rozwoju przemysłu metali nieżelaznych i branży recyklingu.  

 
 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
Kazimierz Poznański 
 
Prezes Zarządu IGMNiR 

 


