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Surowce kluczowe dla Polski i 
wysokość importu za 2013

-Beryl (704 kg)

-Cynk (2.1 tys. ton) i ołów (94.3 tys. ton)

-Ind (130 kg)

-Gal (31 kg)

-Grafit naturalny (7338 ton)

-Kobalt (18 ton)

-Mangan (5.4 tys. ton)

-Ziemie rzadkie (27 ton)

-PGM (51 kg)

-Ropa naftowa

-Uran (1 kg)



Ograniczenia eksportowe

- zakaz eksportu (export prohibition),

- kwoty eksportowe(export quota),

- opłaty eksportowe - ad valorem oraz 
ze względu na ilość surowca (export 
tax),

- dodatkowa opłata eksportowa (export 
surtax),

- minimalna cena eksportu (minimal 
export price),

- fiskalna stopa podatkowa (fiscal tax 
rate),

.

- licencje eksportowe (export 
licensing),

- produkcja surowca wyłącznie na 
potrzeby producenta(captive mining)

- zmniejszenie/cofnięcie ulgi 
podatkowej VAT (VAT tax rabate 
reduction/withdrawal),

- określenie miejsca odprawy celnej 
(restriction on custom clearance point),

- obowiązkowa dostawa na rynek 
krajowy (domestic market obligation),

- inne środki (other measures)



Inne środki:

-regulacja kwoty wydobycia surowca

-regulacja ilości firm wydobywczych

-korzystanie z krajowych firm 
transportowych

-inne traktowanie zagranicznych firm 
eksportujących od krajowych:  
wcześniejsze doświadczenie w 
eksporcie, minimalny wymagany 
kapitał

-weryfikacja i akceptacja kontraktów i 
cen na eksport od organów 
administracyjnych

-zakaz eksportu złoża surowego, tylko 
rafinowane

Administrowanie powyższymi działaniami odbywa się w nieprzejrzysty sposób



Ograniczenia dla surowców 
kluczowych dla Polski

3 grupy surowców:

-ograniczenia z krajów z których importujemy

-ograniczenia w innych krajach

-brak ograniczeń



1 grupa

Kraje, z których Polska importuje Kraje, z których Polska nie 
importuje

Kobalt Chiny (zmniejszenie/cofnięcie ulgi 
podatkowej VAT), Ukraina (opłaty 
eksportowe)

Rosja (opłaty eksportowe, 
pozwolenia na eksport), 
Zambia (pozwolenia na 
eksport), Filipiny
(pozwolenia na eksport)

Mangan Chiny (zmniejszenie/cofnięcie ulgi 
podatkowej VAT), Gabon (opłaty 
eksportowe), Indie (opłaty 
eksportowe, licencje eksportowe, 
captive mining), RPA (licencje 
eksportowe)

Malezja (licencje 
eksportowe)

Ziemie 
rzadkie

Chiny (opłaty eksportowe, kwoty 
eksportowe, licencje eksportowe, 
zmniejszenie/cofnięcie ulgi 
podatkowej VAT limit wydobycia 
oraz czynnych kopalni)

BRAK



2 grupa
Kraje, z których Polska importuje Kraje, z których Polska nie 

importuje

Cynk BRAK Chiny (zmniejszenie/cofnięcie 
ulgi podatkowej VAT)

Grafit BRAK Indie (inne środki)I

PGM BRAK Chiny (zmniejszenie/cofnięcie 
ulgi podatkowej VAT), Rosja
(opłaty eksportowe, pozwolenia 
na eksport), RPA (pozwolenia 
na eksport)

Ołów BRAK Indonezja (pozwolenia na 
eksport), Malezja (opłaty 
eksportowe), Rosja (opłaty 
eksportowe, licencje 
eksportowe, obowiązkowa 
dostawa na rynek krajowy), 
RPA (licencje eksportowe)



3 grupa

Kraje, z których Polska importuje Kraje, z których Polska nie 
importuje

Gal BRAK BRAK

Ind BRAK BRAK

Lit Brak danych Brak danych



Sytuacja surowców z restrykcjami

Ziemie rzadkie Import z Chin stanowi poniżej 
10%

Wszelkie ograniczenia 
powinny zniknąć 2 maja 
2015, WTO Dispute DS432 
China — Measures Related, 
to the Exportation of Rare 
Earths, Tungsten and 
Molybdenum

Kobalt Import z Chin i Ukrainy stanowi 
poniżej 1%

Mangan Chiny, Gabon, Indie i RPA
należą do czołówki światowych
producentów oraz stanowią
ponad 50% importu do Polski



Rekomendacje

1. Działania na szczeblu UE

2. Współpraca dwustronna

3. Transparentność

4. Działania na arenie krajowej

5. Inne



Dziękuję za uwagę


