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Forum Ekonomicznej w Krynicy  

Ustawa o podatku akcyzowym  

Forum Ekonomiczne w Krynicy, organizowane corocznie od 1991 r., jest 

uznanym wydarzeniem w Europie Œrodkowej i Wschodniej. Jego misj¹ jest 

stworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju wspó³pracy politycznej i 

gospodarczej miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a krajami s¹siaduj¹cymi. 

W tym roku w dniu 3  wrzeœnia Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa 

uczestniczy³a w panelu dyskusyjnym o "Miejscu hutnictwa stali w 

Œrodkowowschodniej Europie". 

Pod koniec sierpnia i na pocz¹tku wrzeœnia wa¿y³a siê przysz³oœæ polskiego 

hutnictwa. Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa czynnie uczestniczy³a w 

trwaj¹cym procesie legislacyjnym, zarówno na posiedzeniu Komisji Finansów 

Publicznych w dniu  29.08.2013 r., jak te¿ na posiedzeniu Podkomisji 

Nadzwyczajnej w dniu 4.09.2013 r. 

W czasie obu posiedzeñ argumentowaliœmy, ¿e obci¹¿enie bran¿y hutniczej 

dodatkowym podatkiem, jakim w istocie by³aby akcyza na gaz, znacz¹co 

obni¿y³oby konkurencyjnoœæ polskiej stali.  HIPH zabiega³a o usuniêcie z 

ustawy zapisu stwierdzaj¹cego, ¿e je¿eli cena gazu ziemnego obni¿y siê o dwie 

stawki akcyzy, wówczas obowi¹zuj¹ce zwolnienie od podatku akcyzowego 

ulega zawieszeniu i nale¿y po³owê zysku oddaæ Skarbowi Pañstwa.

Komisja przyjê³a nastêpuj¹ce ustalenia:

1) usuniêto z projektu ustawy przepisy przewiduj¹ce mechanizm 

wy³¹czaj¹cy zwolnienia dla przemys³owych zu¿yæ gazu - stanowisko o 

koniecznoœci rezygnacji z mechanizmu wobec z³ej kondycji polskiego 

przemys³u wyrazi³ Minister Jacek Kapica ju¿ w trakcie referowania zmian 

objêtych projektowan¹ ustaw¹, nastêpnie poprawki w tym zakresie w 

to¿samym brzmieniu z³o¿y³y 2 grupy pos³ów - pos³owie koalicyjni na czele z 

Pani¹ Przewodnicz¹c¹ Krystyna Skowroñsk¹ i opozycyjni 

na czele z Panem Pos³em Henrykiem Kowalczykiem. 

Poprawka wykreœlaj¹ca z projektu ustawy przepisy 

przewiduj¹ce mechanizm wy³¹czaj¹cy zwolnienia dla 

przemys³owych zu¿yæ gazu zosta³a przeg³osowana 

jednomyœlnie.

2) projektowane zwolnienie dla gazu ziemnego 

przeznaczonego do napêdu stacjonarnych urz¹dzeñ 

u¿ytych m.in. do ³¹cznego wytworzenia ciep³a i energii 

elektrycznej (art. 31b ust. 4 pkt 1) zosta³o rozszerzone na 

wszystkie wyroby gazowe. Tym samym tak¿e gazy 

procesowe zu¿ywane np. do napêdu turbin gazowych 

u¿ywanych w kogeneracji bêd¹ podlega³y zwolnieniu z 

akcyzy. Przepis zosta³ uzupe³niony równie¿ o zwolnienie 

dla wyrobów gazowych u¿ytych do ogrzewania urz¹dzeñ 

stacjonarnych w tych celach.

3) do projektu ustawy wprowadzono przepisy 

upraszczaj¹ce stosowanie zwolnienia dla gospodarstw 

domowych, w ten sposób, ¿e w odniesieniu do ma³ych 

odbiorców, wed³ug przyjêtych w poprawkach kryteriów, 

nie bêdzie koniecznoœci zbierania / sk³adania oœwiadczeñ 

o przeznaczeniu dostarczanego gazu ziemnego (lub gazu 

propan butan w niektórych czêœciach Polski) na cele 

gospodarstwa domowego. Zmodyfikowano tak¿e przepis 

przejœciowy, u³atwiaj¹cy rozliczenie faktur prognoz-

owych, a tak¿e przepis upraszczaj¹cy ewidencje 

sprzeda¿y CNG na stacjach.

Wartym podkreœlenia jest fakt, ¿e wspólne dzia³anie i 

wspólny wysi³ek przynios³y oczekiwane przez sektor 

hutniczy rezultaty. 

HIPH wziê³a udzia³ w konferencji konsultacyjnej 

Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Œl¹skiego na lata 2014-2020, adresowanej 

do przedsiêbiorców, która odby³a siê 2 wrzeœnia 2013 r. w 

Katowicach.

W ramach konferencji przedstawiono dotychczasowe 

doœwiadczenia instytucji wdra¿aj¹cych, instrumenty dla 

przedsiêbiorców w regionie oraz liniê demarkacyjn¹ w 

Regionalnych Programach Operacyjnych i Programach 

Krajowych w odniesieniu do wsparcia dedykowanego 

przedsiêbiorcom. 

Bud¿et œl¹skiego RPO wyniesie 2 558 mln EUR, z czego 

najwiêcej œrodków przeznaczone bêdzie na: transport 

(20%), efektywnoœæ energetyczn¹ i niskoemisyjnoœæ 
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(11,5%), wzmocnienie konkurencyjnoœci MŒP (10,1%) oraz 

nowoczesn¹ gospodarkê (9,7%).

Ostateczna wersja projektu zostanie przedstawiona w 

paŸdzierniku br., a nastêpnie w grudniu br. projekt zostanie 

przed³o¿ony Radzie Ministrów. W I po³owie 2014 r. rozpoczn¹ 

siê negocjacje RPO z Komisj¹ Europejsk¹.

Zachêcamy do zapoznania siê z materia³ami z tej konferencji 

zamieszczonymi na stronie:

 http://ris.slaskie.pl/pl/aktualnosc/0/1378193786.

 Wziêliœmy czynny udzia³ w seminarium pt.: "Potencja³ 

efektywnoœci energetycznej w przemyœle", zorganizowanym 

przez Stowarzyszenie Klaster 3x20. Seminarium odby³o siê w 

dniu 4 wrzeœnia 2013 r. w Zabrzu w zabytkowej kopalni wêgla 

kamiennego Guido na poziomie 320. 

Pierwszym prelegentem by³ prof. Jan Popczyk z Politechniki 

Œl¹skiej, który przedstawi³ sytuacjê polskiej energetyki w 

horyzoncie czasowym lat 2020 i 2050 r. Przewiduje on znacznie 

zmniejszenie udzia³u wêgla kamiennego i brunatnego przy 

zwiêkszeniu udzia³u gazu i OZE. Nastêpnie Pan Roman 

Ko³odziej z firmy Energopomiar  w swojej prezentacji przybli¿y³ 

tematykê audytów energetycznych. Przedstawi³ pokrótce 

wymagania stawiane przed przedsiêbiorstwami przez 

dyrektywy unijne odnoœnie poprawy efektywnoœci  

energetycznej. W kolejnym wyst¹pieniu przedstawione zosta³y 

innowacyjne projekty wdro¿one w KGHM Polska MiedŸ S.A. 

Kopalnia Guido jako gospodarz konferencji, w krótkiej 

prezentacji  przedstawi³a swoj¹ dzia³alnoœæ. Wyst¹pienie Pana 

Andrzeja Jurkiewicza koncentrowa³o siê na studium przypadku 

zastosowania systemu sterowania i nadzoru nad Ÿród³ami i 

odbiorcami energii zastosowanym w szpitalu w G³ucho³azach. 

W zamykaj¹cej seminarium prezentacji Pani Zofia Wawrzyczek 

z LGBS Energis przedstawi³a hybrydowy system informatyczny, 

który wspiera dzia³ania na rzecz poprawy efektywnoœci. 
Prezentacje dostêpne s¹ na stronie www.klaster3x20.pl

We wrzeœniu dwukrotnie Zarz¹d Izby podj¹³ siê tematu 

europejskiego systemu handlu uprawnieniami, œrodków 

strukturalnych, benchmarków, nowej polityki przemys³owej, 

planu dzia³añ dla sektora stalowego, konkurencyjnoœci, 

wycieków oraz przejrzystoœci.

W dniu 5 wrzeœnia 2013 r. wystosowaliœmy list do Komisarza 

KE ds. Energii, Komisarza UE ds. Bud¿etu i Programowania 

Finansowego, Ministerstwa Œrodowiska i Ministerstwa 

Gospodarki odnoœnie stosowania tzw. miêdzysektorowego 

wspó³czynnika korekty, który zredukuje iloœæ darmowych 

uprawnieñ dla przemys³u pocz¹wszy od 2013 r. Zwróciliœmy w 

nim uwagê na absolutnie zgubne konsekwencje dla bran¿y 

wytwórczej wprowadzenia tego mechanizmu.

W dniu 26.09.2013 r.  jeszcze raz  zwróciliœmy siê do MŒ, MG i 

Sta³ego Przedstawicielstwa RP przy UE z apelem o priorytetowe 

i pilne potraktowanie zmian w europejskim systemie handlu 

uprawnieniami tak, aby wyznacza³ on mo¿liwe do osi¹gniêcia

Seminarium "Potencja³ efektywnoœci 

energetycznej w przemyœle"  

Miêdzysektorowy wspólczynnik korekty  

cele. Apelowaliœmy o likwidacjê miêdzysektorowego wspó³czynnika 

koryguj¹cego dla sektorów, które konkuruj¹ na rynkach 

miêdzynarodowych, oraz zabiegaliœmy o zapewnienie pe³nej i 

obejmuj¹cej ca³¹ Uniê kompensacji z tytu³u kosztów emisji CO2 

przeniesionych w kosztach energii. 

W dniu 11 wrzeœnia 2013 r. w Katowicach Polska Unia Dystrybutorów 

Stali zorganizowa³a konferencjê pt.: RYNEK STALI. 

W trakcie trwania konferencji swoje prezentacje wyg³osili zaproszeni 

goœcie: Pan Surojit Ghosh, Dyrektor Finansowy czêœci wschodniej 

europejskiego sektora wyrobów p³askich, Cz³onek Zarz¹du ArcelorMittal 

Poland S.A. - "Rynek stali i jego wyzwania oraz szanse na wzrost w 

warunkach uczciwej konkurencji", Pani Iwona Dyba³, Prezes Zarz¹du 

PUDS - "Rynek dystrybutorów stali w Polsce", Pan Stefan Dzienniak, 

Prezes Zarz¹du HIPH  - "Rynek producentów stali w Polsce". 

W dalszej czêœci konferencji odby³ siê panel dyskusyjny, na którym 

dokonano analizy potencjalnych szans i zagro¿eñ dla obrotu stal¹ w Polsce 

oraz wskazano kierunki, w których zmierza rynek stalowy na Œwiecie.

Po raz trzeci Europejski Kongres Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw 

zosta³ zorganizowany w stolicy Œl¹ska w Katowicach. 

Has³em przewodnim tegorocznego kongresu by³a "Wspó³praca i 

kooperacja firm sektora MSP w wymiarze regionalnym, krajowym i 

miêdzynarodowym". Wœród Goœci Honorowych znaleŸli siê Prezydent 

RP - Bronis³aw Komorowski, Antonio Tajani - Wiceprzewodnicz¹cy 

Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Przemys³u i Przedsiêbiorczoœci, 

Janusz Piechociñski – Wicepremier, Minister Gospodarki oraz Jerzy 

Buzek - Pose³ do Parlamentu Europejskiego. Efektem wielu debat, 

spotkañ, wymiany pogl¹dów oraz doœwiadczeñ bêdzie opublikowanie 

wniosków oraz spostrze¿eñ dotycz¹cych problemów, jak i mo¿liwoœci 

dalszego rozwoju sektora MŒP w formie rekomendacji. Maj¹ one s³u¿yæ 

nie tylko przedsiêbiorcom, ale równie¿ przedstawicielom rz¹du i 

osobom tworz¹cym polskie prawo.

W dniu 25.09.2013 r. HIPH przy wspó³udziale PUDS zorganizowa³ 

seminarium pt.: “Nowelizacja ustawy o VAT od 1 paŸdziernika 2013 r.: 

odwrócone obci¹¿enie, solidarna odpowiedzialnoœæ i skrócone okresy 

rozliczeniowe w praktyce bran¿y stalowej”. Kancelaria Doradztwa 

Podatkowego Ernst & Young Sp. z o.o. przyjê³a patronat merytoryczny 

nad seminarium a specjaliœci ds. podatkowych EY przedstawili swoje 

referaty w czasie jego trwania. Tematyka spotkania oscylowa³a wokó³ 

zagadnieñ takich jak: eskalacja wy³udzeñ VAT jako powód nowelizacji 

ustawy o VAT,  klasyfikacja statystyczna w praktyce oraz nowe przepisy 

podatkowe  a bran¿a stalowa.

Konferencja wzbudzi³a bardzo du¿e zainteresowanie. Uczestniczy³o w 

niej 180 osób. Docieraj¹ do nas opinie, ¿e by³o to przedsiêwziêcie ze 

wszech miar oczekiwane i bardzo pomocne w okresie tu¿ przed 

wprowadzeniem nowych przepisów w ¿ycie.

Konferencja Rynek Stali

Europejski Kongres Ma³ych i Œrednich 
Przedsiêbiorstw

Seminarium nt. Nowelizacji 
Przepisów Ustawy o VAT

www.hiph.org
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