
Co to IATI 

 IATI to -  Instytut Autostrada Technologii i 
Innowacji to prężnie rozwijające się konsorcjum, 
grupujący 38 największych uczelni, instytutów i 
przedsiębiorstw z całej Polski.  

 Celem IATI jest koordynowanie ścisłej i 
efektywnej współpracy dla wdrażania rozwiązań i 
projektów badawczych mających strategiczne 
znaczenie dla rozwoju gospodarki, tj. zgodnych z 
założeniami InSight2030 oraz krajowymi i 
regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.  



Będziemy mówić co robimy 

Prezentujemy wyniki Ekspertyzy 

 

 

Ocena ryzyka niezagospodarowania części złóż 
miedzi ze względu na poziom obciążenia podatkiem 

od wydobycia niektórych kopalin.  



Podatek od miedzi i srebra - a zasoby złóż 

 dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH 

 

 dr H. Jacek Jezierski  
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Ekspert z dziedziny górnictwa i geologii. 
Były Główny Geolog Kraju Wiceminister 
Środowiska (2007-2011). 

Doświadczenie z kierowniczych stanowisk w 
administracji państwowej (organie 

koncesyjnym) oraz  nadzoru nad firmami 
górniczymi. 
Autor obowiązującej nowej koncepcji 
naliczania opłaty eksploatacyjnej za 
wydobycie kopalin. 
Przeprowadził uchwalenie nowej ustawy 
prawo geologiczne i górnicze w 2011r. 

Ekonomista. Dyrektor Biura IATI, 
Kierownik Pracowni Badań 
Strategicznych Instytutu Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi i Energią 
PAN. Autor ponad 200 publikacji 
(zarządzanie surowcami 
mineralnymi, LCA, wycena projektów 
i zasobów).  Uczestnik i koordynator 
wielu projektów badawczych. 
Członek Grupy Doradców KE 
Horyzont 2020 – Działania na rzecz 
klimatu, środowisko, efektywne 
wykorzystanie zasobów i surowców, 
Taksator Złóż Kopalin.  
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Wstaw zdjecie 

Prof. AGH Joanna Kulczycka                                         dr H. Jacek Jezierski 



Podatek od miedzi i srebra. Czy zmienić? 

TAK, zmodyfikować. 

Pozostawienie go w obecnej formie może doprowadzić to nieracjonalnego 
pozostawienia niezagospodarowanych części złóż kopalin (wartych ok. 28 
mld. złotych i odpowiadających wielkości 5-letniego wydobycia KGHM). 

W interesie Skarbu Państwa będącego właścicielem złóż rud miedzi i srebra 
jest stymulowanie racjonalnego wydobycia (zmniejszenie wydobycia to 
straty dla beneficjentów opłat eksploatacyjnych i Skarbu Państwa, tzw. 
ruchoma część opłaty za użytkowanie górnicze, które łącznie mogą wynieść 
prawie 0,7 mld zł). 

Szczególnie Minister Środowiska powinien dbać o właściwe 

gospodarowanie kopalinami strategicznymi.  
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Podatek od miedzi i srebra. Co zmienić? 

Wprowadzić kryteria zawartości miedzi w rudzie przy których eksploatacja 
staje się nieopłacalna. 

 

Zawieszać pobieranie podatku jeżeli partia złoża jest poniżej w/w wartości. 

 

Zmiana wymaga nowelizacji ustawy o podatku od niektórych kopalin. 
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Podatek od miedzi i srebra. Jak zmienić? 

Przedsiębiorca występuje do Ministra Środowiska z wnioskiem o uznanie 
części złoża za partię wrażliwą. 

 

Minister Środowiska dokonuje oceny i weryfikacji wniosku. 

 

W porozumieniu z Ministrem Finansów wydaje decyzję umożliwiającą 
czasowe zaniechanie pobierania podatku od niektórych kopalin. 

 

OUG kontroluje wiarygodność wniosku i aktualność uwarunkowań 
pozwalających zaniechać pobierania podatku. 
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 KONKLUZJA 

Pozostawienie niezmienionej formuły podatku może skutkować  

niezagospodarowaniem znacznej części udokumentowanych zasobów. 
  

Rząd, a zwłaszcza Minister Środowiska, powinien mieć narzędzia 
prowadzenia elastycznej polityki koncesyjnej, której celem ma być 
racjonalne zagospodarowanie zasobów stanowiących własność Skarbu 
Państwa (miedzy innymi po przez wpływ na wysokość obciążeń 
podatkowych podatku od niektórych kopalin).   
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  Dziękujemy za uwagę 
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 dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH 

 

 dr H. Jacek Jezierski  


