
   
 
 
 

 
 

Polityka Surowcowa Państwa – konsultacje Pełnomocnika Rządu ds. Polityki 

Surowcowej Państwa, Sekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju w Ministerstwie 

Środowiska Prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska 

 – opinia Związku Pracodawców Polska Miedź 

Uwagi ogólne 

Podmioty gospodarcze – pracodawcy, zrzeszeni w Związku Pracodawców Polska Miedź, 

z dużą nadzieją podchodzą do inicjatywy Pana Ministra dotyczącej budowy polityki 

surowcowej Państwa. Jest to dokument niezwykle wyczekiwany, ponieważ na dziś Polska 

nie ma ani spójnej polityki surowcowej, ani długofalowej strategii gospodarowania złożami 

kopalin. Problematyka ta jest rozczłonkowana w zbyt wielu różnych dokumentach 

strategicznych. Konkretne decyzje dotyczące często złóż o znaczeniu strategicznym dla 

kraju podejmowane są na najniższym szczeblu samorządowym. 

Celem polityki surowcowej powinno być zapewnienie bezpieczeństwa gospodarczego, w tym 

energetycznego Polski. W obliczu spadku dostępności do surowców a także wyczerpywania 

zasobów, zapewnienie ich bezpiecznych dostaw jest celem strategicznym wielu państw 

rozwiniętych. Funkcjonowanie gospodarki Polski powinno być zabezpieczone możliwością 

pozyskiwania surowców ze złóż krajowych zwłaszcza w sytuacji gdy mogą wystąpić 

problemy pozyskiwania ich z importu. 

W naszej opinii to Główny Geolog Kraju, jako „gospodarz surowcowy kraju – podmiot 

najbardziej kompetentny w tym obszarze” powinien tworzyć warunki dla pozyskiwania, 

wykorzystania i aktualizowania informacji o złożach kopalin, dla ochrony złóż i obszarów 

perspektywicznych ich występowania oraz przestrzegania zasad tej ochrony i racjonalnej 

gospodarki nimi. Obowiązujące prawo w zakresie złóż kopalin nie wyczerpuje problemu ich 

ochrony, gdyż jest niespójne, a kompetencje są rozmyte. To stanowi barierę dla rozwoju 

branży surowcowej, a idąc dalej dla rozwoju polskiej gospodarki.  

Istniejące regulacje prawne oraz praktyka działania organów publicznych nie stwarzają 

przyjaznych warunków dla podejmowania działalności górniczej, w szczególności 

uporządkowania i rewizji wymagają sposób obciążania finansowego działalności górniczej 

różnego rodzaju daninami, wprowadzenie określonych rygorów terminowych podczas 

postępowania inwestycyjnego dla wszystkich stron i decydentów. Dotyczy to również 

pozyskiwania surowców mineralnych ze źródeł wtórnych i uregulowań prawnych dla 

promowania i rozwoju recyklingu. 

Konieczna jest edukacja społeczeństwa odnośnie roli i znaczenia surowców mineralnych w 

życiu codziennym (przeciętny mieszkaniec Ziemi konsumuje rocznie ponad 17 ton 

surowców). Konieczna jest też szeroka informacja o znaczeniu surowców dla rozwoju 

nowoczesnej innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki (nowe technologie wykorzystują 

coraz więcej różnych surowców). Obecnie funkcjonujący system konsultacji społecznych 

blokuje możliwość inwestowania w wydobycie surowców. 

Podobnie Innowacyjne rozwiązania w górnictwie powinny być skutecznie wspierane 

(przychylność ram prawnych, wielowektorowość systemu zachęt, zbyt wysokie podatki  

i opłaty) przez administrację rządową, gdyż podmioty górnicze nie są motywowane do 

podejmowania ryzyka gospodarczego. 
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Obecnie często dochodzi do kolizji między potrzebą wykorzystania zasobów złóż  

i zagospodarowaniem przestrzennym kraju, a prawo w zakresie pozyskiwania kopalin ulega 

modyfikacjom, w których nie ma wystarczających zachęt i warunków dla działalności 

przemysłu wydobywczego w Polsce. Zasoby złóż kopalin nie są odpowiednio chronione w 

perspektywie tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Informacje o barierach i zagrożeniach wynikających z dalszego funkcjonowania 

„podatku od miedzi i srebra”, które hamują pozyskiwanie surowców przez KGHM 

Polska Miedź S.A. (dalej: KGHM) oraz propozycje rozwiązań prawnych  

i organizacyjnych, które pozwolą na poprawę obecnej sytuacji. 

Wstęp 

Jednym z kluczowych czynników, który negatywnie wpływa na możliwość stabilnego 

funkcjonowania i rozwoju KGHM w obecnych warunkach makroekonomicznych jest 

obowiązująca formuła podatku od wydobycia niektórych kopalin. 

Wprowadzenie w Polsce podatku od wydobycia niektórych kopalin w obecnej formule, przy 

jednoczesnym braku mechanizmów łagodzących negatywne konsekwencje tego podatku, 

spowodowało m.in. znaczące ograniczenie możliwości inwestycyjnych w sektorze  

i przyczyniło się istotnie do utraty rentowności przez niektóre rozważane projekty 

inwestycyjne (np. inwestycję KGHM Polska Miedź S.A. w okolicach Bolesławca). 

 

Przyjęta w Polsce konstrukcja podatku od wydobycia niektórych kopalin, znacznie odbiega 

od światowych standardów, co prowadzi do zdecydowanie nadmiernego wzrostu obciążeń 

KGHM, silnie pogarszając międzynarodową konkurencyjność Spółki. Efektywna stawka 

podatkowa płacona przez KGHM wynosi ponad 70%, podczas gdy w innych krajach 

górniczych jest to 30-40%. 

Negatywne konsekwencje funkcjonowania podatku od kopalin nie ograniczą się jedynie do 

KGHM. Jego skutki, poprzez powiązania KGHM z resztą gospodarki, będą bowiem 

odczuwalne także w wielu innych sektorach.  

Cechy obecnej formuły podatkowej negatywnie wpływające na kondycję finansową 

KGHM, tym samym ograniczając rozwój bazy zasobowej KGHM. 

 Wymiar podatku w Polsce jest ustalony na poziomie nieporównywalnym z innymi 
krajami z rozwiniętym sektorem górnictwa metali nieżelaznych. W konsekwencji 
powoduje bardzo istotny spadek rentowności bieżącej działalności KGHM. Prowadzi to 
do wzrostu zadłużenia Spółki i w konsekwencji ograniczenia jej możliwości 
rozwojowych. 

 Potęgowy przyrost podatku względem wzrostu ceny surowców powoduje, że KGHM  
w znikomym stopniu partycypuje we wzrostach cen miedzi i srebra. 

 Pomimo, iż podatek stanowi bezpośredni koszt produkcji, nie jest on uwzględniony jako 
koszt uzyskania przychodu w podatku CIT. W efekcie podatek dochodowy może być 
płacony także przy faktycznych ujemnych wynikach finansowych Spółki, 
wywołanych podatkiem od niektórych kopalin. 

 Obecna formuła nie premiuje wydatków na eksplorację i nakładów odtworzeniowych, 
co powoduje brak instrumentów wspierających kontynuację produkcji  
i udostępnianie nowych złóż. 

 Podatek jest naliczany według ilości metali w koncentracie – nie uwzględnia  
ok. 4% strat produkcyjnych na produkcie finalnym, tj. miedzi elektrolitycznej. 
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 Podatek jest naliczany w oparciu o ceny rynkowe na etapie wyprodukowania 
koncentratu, a nie na etapie sprzedaży produktu finalnego przypadającym  
ok. 1-2 miesiące po wyprodukowaniu koncentratu. 

 

Propozycje zmian w zakresie podatku od kopalin mające na celu zachęcenie do 

inwestycji w sektor wydobywczy w Polsce. 

Choć w ostatnich latach w wielu krajach obserwuje się wzrost opodatkowania sektora 

wydobywczego, to towarzyszy mu jednocześnie wzrost liczby państw stosujących 

rozwiązania mające na celu zachęcenie do inwestycji w tym sektorze.  

W Polsce brak jest mechanizmów mogących łagodzić negatywne konsekwencje 

podatku od kopalin, które są powszechne w innych krajach, a co za tym idzie pozycja 

konkurencyjna Spółki względem podmiotów prowadzących działalność wydobywczą  

w innych krajach, podobnie jak perspektywy rozwoju sektora wydobywczego w Polsce, 

ulegają znacznemu pogorszeniu. 

Wśród istniejących preferencji podatkowych związanych z działalnością inwestycyjną sektora 

wydobywczego można wskazać przede wszystkim następujące rozwiązania: 

 ulgi inwestycyjne i preferencyjne traktowanie niektórych kategorii wydatków, szczególnie 
we wczesnej fazie projektów wydobywczych; 

 odroczenie lub obniżenie stawki podatku dla nowych inwestycji; 

 inne rodzaje preferencji (np. dla wydatków związanych z ochroną środowiska i wydatków 
na badania i rozwój); 

 uwzględnienie przy kalkulacji podatku jakości złóż poprzez obniżenie opodatkowania 
wydobycia miedzi/srebra ze złóż o niższej zawartości metali w urobku proporcjonalnie do 
relacji zawartości miedzi/srebra dla tego złoża do wartości progowej (np. o 2/3  
w przypadku trzykrotnie niższej „jakości” danych złóż niż wynika to z wartości progowej). 

 

Warto zauważyć, że z punktu widzenia przedsiębiorstw wydobywczych generujących zyski, 

nie ma dużego znaczenia, czy powyższe preferencje dotyczą podatku dochodowego od 

osób prawnych, czy też są kalkulowane względem specyficznego podatku związanego  

z wydobyciem danego surowca/kopaliny. Kluczowa dla przedsiębiorstw z branży 

wydobywczej jest skala możliwego do uzyskania wsparcia oraz to, jakiego rodzaju warunki 

należy spełnić, aby skorzystać z danego rodzaju preferencji podatkowej. 

Tego typu wsparcie może istotnie stymulować działalność inwestycyjną i być korzystne 

zarówno dla sektora wydobywczego, jak i całej gospodarki. Tymczasem w Polsce tego typu 

zachęty w sektorze wydobycia miedzi i srebra nie są obecnie stosowane. Może to być jedną 

z przyczyn, dla których polski system podatkowy w sektorze wydobywczym zniechęca do 

inwestycji. W efekcie, szczególnie w długim okresie, obecna konstrukcja opodatkowania 

wydobycia miedzi i srebra w Polsce może przyczynić się do istotnego spadku wielkości 

wydobycia (i prawdopodobnie także produkcji) w tym sektorze w porównaniu z sytuacją,  

w której zachęty do inwestowania byłyby dostępne. 

Dodatkowe konieczne zmiany w zakresie konstrukcji podatku od wydobycia 

niektórych kopalin  

W celu umożliwienia KGHM skutecznego funkcjonowania na rynku międzynarodowym na 

warunkach porównywalnych do światowych konkurentów i, tym samym, w celu dania Spółce 
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szansy niezagrożonej kontynuacji działalności konieczne jest wprowadzenie następujących 

zmian w konstrukcji podatku: 

 zaliczenie podatku od wydobycia niektórych kopalin do kosztów uzyskania przychodu w 
podatku dochodowym (rozwiązanie powszechnie stosowane w innych krajach); 

 wykorzystanie przy kalkulacji podatku powszechnie stosowanej w branży metodologii 
„net smelter return” (NSR) - wartość koncentratu wyliczana jako iloczyn płatnej ilości 
metali zawartych w koncentracie i ich ceny giełdowej pomniejszony o koszty transportu, 
koszty przetopu i rafinacji; 

 powiązanie momentu zapłaty podatku ze sprzedażą produktu finalnego poprzez 
wydłużenie terminu płatności podatku lub przesunięcie momentu powstania obowiązku 
podatkowego do daty sprzedaży finalnego produktu miedzi lub srebra; 

 dodanie w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin zapisu wprowadzającego 
cykliczny (np. realizowany co trzy lata) przegląd skutków funkcjonowania podatku. 

 

Wnioski płynące z prac Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji 

(Źródło: Ekspertyza Ocena ryzyka niezagospodarowania części złóż miedzi ze względu na poziom obciążenia podatkiem od wydobycia niektórych 

kopalin, Instytut Autostrada Technologii i Innowacji, Kraków, AGH 2015 r.) 

 

W ramach prac Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji dokonano Oceny ryzyka 

niezagospodarowania części złóż miedzi ze względu na poziom obciążenia podatkiem od 

wydobycia niektórych kopalin. Całkowite obciążenia z tytułu podatku od niektórych kopalin w 

przypadku KGHM Polska Miedź S.A. wynosiły 30-45% wartości kosztów produkcji w 

zależności od oddziałów wydobywczych. Doprowadziły do tego, że część z oddziałów KGHM 

przyniosło straty. W ekspertyzie wskazano, że będą istnieć partie złóż, które ze względu na 

istnienie podatku mogą nie być przedmiotem eksploatacji. Szacuje się, że jest to około 

13,4% wielkości utraconych zasobów przemysłowych – można je określić jako 

nieekonomiczne. Jest to wielkość odpowiadająca poziomowi pięcioletniej eksploatacji w 

KGHM. „Wielkość straty ewentualnie nie wydobytej części złoża z partii zasobów 

nieekonomicznych oceniamy na ok. 28 mld zł”, ocenia Prof. Joanna Kulczycka . Gdyby 

KGHM zdecydował się na zmniejszenie wydobycia z tych części złoża to wówczas stracą też 

beneficjenci opłat eksploatacyjnych i Skarb Państwa (tzw. ruchoma część opłaty za 

użytkowanie górnicze), które łącznie mogą wynieść prawie 0,7 mld zł. „ Według wyliczeń, 

poziom zawartości Cu w rudzie miedzi wynoszący poniżej 1,2% powodował zakwalifikowanie 

tej części złoża do tzw. kopalni wrażliwej czyli takiej która przy obecnym poziomie podatku 

nie opłaca się wydobywać” podkreśla Prof. Joanna Kulczycka. Szczególną role w 

zapewnieniu racjonalnego wydobycia powinien odgrywać Minister Środowiska, będący 

organem udzielającym koncesji, a jednocześnie będący odpowiedzialnym za poszanowanie 

złóż kopalin w Polsce. Przy obecnym mechanizmie naliczania podatku miedziowego według 

wstępnych szacunków obliczone zasoby nieekonomiczne w kopalniach wrażliwych 

spowodowały by zwiększenie zasobów nieprzemysłowych o 67%. Oznacza to zagrożenie 

pozostawienia niewydobytej znacznej części zasobów bilansowych. 
 

Konkluzja: Daniny ponoszone przez przemysł wydobywczy kierowane są do NFOŚiGW, 

budżetów gmin i państwa i są regulowane w zbyt wielkiej ilości różnych ustaw. Wiele z danin 

jest ponoszonych z tego samego tytułu wielokrotnie, np. podatek od wydobycia niektórych 

kopalin i opłata za użytkowanie górnicze. Brak jest korelacji w nakładanych daninach. 

Powinny być uregulowane w jednej ustawie dotyczące tej branży – w Prawie geologicznym i 

górniczym. Ponadto tak uregulowany system danin wpływa negatywnie na racjonalną 

gospodarkę złożem. 
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Efektywna wielkość łącznych obciążeń podatkowych w Polsce sięga 75% i jest znacznie 

wyższa niż w innych krajach. To bardzo istotna bariera rozwoju branży surowcowej. 

 

Wnioski płynące z Dokumentu „Raport z przeprowadzonych badań ankietowych. 

Atrakcyjność inwestycji górniczych w Polsce” – autorstwa Instytutu Gospodarki 

Surowcami Mineralnymi i Energią przy wspólpracy Związku Pracodawców Polska 

Miedź.  

(Źródło: Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Atrakcyjność inwestycji górniczych w Polsce, Instytut Gospodarki Surowcami 

Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2016 r.) 

BARIERY 

Przedsiębiorstwa sektora wydobywczego napotykają na bariery utrudniające rozwój, jak i 

zniechęcające do prowadzenia inwestycji górniczych. W przeprowadzonym badaniu 

ankietowym poproszono respondentów o ocenę barier wpływających na zaniechanie inwestycji 

górniczych. Przyjęto skalę od 1 do 5 gdzie: 1-brak barier, 2- mała bariera, 3- średnia bariera, 4- 

duża bariera, 5-największa bariera.  

 

Rys. Bariery wpływające na zaniechanie inwestycji górniczych 
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Jako te mające największy wpływ na zaniechanie inwestycji respondenci uznali system 

prawno-administracyjny: 

 konieczność uzyskiwania wielu zezwoleń od różnych organów dotyczących jednego 

projektu inwestycyjnego (54%), 

 procedury związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych wymaganych w procesie 

inwestycyjnym – biurokracja, długie terminy (53%), 

 systemy kontrolne działalności poszukiwawczej i wydobywczej są bardzo rozbudowane i 

uciążliwe dla inwestora (53%), 

 długi okres inwestycyjny i wysoka kapitałochłonności – uzyskanie koncesji, w tym 

wymagania środowiskowe, konsultacje społeczne, pozwolenia, zmieniające się przepisy 

prawne (53%), 

 brak lub nie dobór działań wspierających rozwój przedsiębiorczości (respondenci zwrócili 

uwagę na brak doradztwa i szkoleń) , brak skutecznego i stabilnego systemu zachęt dla 

rozwoju nowych technologii (58%), 

Jako dodatkowe bariery respondenci uznali: 

 promowanie „zielonej energii” bez względu na koszty, 

 ograniczenie emisji CO2 przez UE, 

 coraz większa konkurencyjność na rynku międzynarodowym, 

 utrudnianie rozpoczęcia i prowadzenia działalności przez władze lokalne, 

 brak informacji o warunkach inwestowania w Polsce, 

 dyskryminacja podmiotów prywatnych względem uprzywilejowanych podmiotów 

państwowych. 

Dużą barierą jest brak kompleksowych strategicznych dokumentów określających działania 

Państwa w zakresie surowców i polityki energetycznej. Długi cykl inwestycyjny, trudności z 

uzyskaniem koncesji, wysokie obciążenia podatkowe, zmieniające się przepisy, brak 

skutecznego i stabilnego systemu zachęt dla rozwoju nowych technologii powodują spadek 

zainteresowania inwestycjami w sektorze surowcowym w Polsce. 

W kwestionariuszu ankiety umieszczono również dodatkowe pytania otwarte. Pierwsze z nich 

dotyczyło czynników wpływających na atrakcyjność inwestycyjną Polski w sektorze 

wydobywczym. Tutaj najczęściej respondenci wskazali na: duże zasoby węgla brunatnego, 

dobrze rozpoznaną w latach ubiegłych bazę zasobową oraz na dostęp do złóż i rynek zbytu. 

Drugie pytanie otwarte dotyczyło rozważań na temat prowadzenia inwestycji wydobywczej i 

poszukiwawczej poza granicami kraju. Z przeprowadzonego badania wynika, że dużo 

przedsiębiorstw chciałoby inwestować/prowadzić działalność wydobywczą poza granicami 

kraju. Najczęściej respondenci wskazywali na takie kraje jak Niemcy, Dania, Kanada, Azja i 

USA. Kolejne pytanie dotyczyło dodatkowych barier inwestycyjnych. Badane podmioty zwróciły 

szczególną uwagę na dyskryminację małych przedsiębiorstw, błędne decyzje administracyjne, 

długie procedury sądowo-administracyjne, wysoką kapitałochłonność oraz brak 

profesjonalnego doradztwa i szkoleń. W dalszej części raportu dokonano wyboru największej 

bariery dotyczącej zaniechania prowadzenia inwestycji w sektorze wydobywczym w Polsce. Za 

pomocą metody rangowo-punktowej pokazano na skali wartości ważność barier na jakie 

zwróciły uwagę badane podmioty.  
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METODA RANGOWO-PUNKTOWA 

Metoda rangowo-punktowa polega na ocenie cech za pomocą punktów, które przydziela się 

według przyjętej skali wartości, przy czym punkty takie waży się rangami przypisanymi 

poszczególnym cechom [3]. Poniżej przedstawiono jeden ze sposobów rangowania cech 

mających największy wpływ na zaniechanie inwestycji górniczych w Polsce według 

badanych podmiotów. Respondenci zwrócili szczególną uwagę na następujące cechy: 

dyskryminację małych przedsiębiorstw, błędne decyzje administracyjne, długie procedury 

sądowo-administracyjne, wysoką kapitałochłonność oraz brak profesjonalnego doradztwa i 

systemu szkoleń. W pierwszym etapie badawczym ustalono hierarchię rang za pomocą 

wstawiania do szeregu. Założono że:  

 cechy oznaczone są od K1,…, Kn 

 cecha ważniejsza powinna mieć przyporządkowaną większą liczbę, 

 przyjmujemy że: r(K0) = 0, r(Kn) = 10N >K 

Przyjmujemy 5 cech barier podanych przez respondentów: 

dyskryminacja MSP (K1), błędne decyzje administracyjne (K2), długie procedury (K3), wysoka 

kapitałochłonność (K4), brak doradztwa (K5) 

Uznajemy że:   r(K1) = ½ [r(K0) + r(Kn)] 

    r(K1) = ½ (0+10) = 5 

Uznajemy że:    r(K1) < r(K2) < r(Kn) 

    r(K2) = ½ (5+10) = 7,5 

Następnie:   r(K2) < r(K3) < r(K2)  

    r(K3) = ½ (7,5 +10) = 8,75 

Następnie:    r(K0) < r(K4) < r(K1) 

    r(K4) = ½ (0+5) = 2,5 

Następnie:   r(K1) ≤ r(K5) < r(K2) 

    r(K5) = ½ ( 5+7,5) = 6,25 

Uszeregowany ciąg cech od najważniejszej do najmniej ważnej: 

    K3, K2, K5, K1, K4 

Jako procedurę wyznaczania wag przyjęto skale 1:5. Oznacza to że, respondenci jako 

najważniejszą cechę decydującą o zaniechaniu inwestycji w sektorze górniczym uznali 

długie procedury sądowo-administracyjne, następnie błędne decyzje administracyjne a w 

dalszej kolejności brak doradztwa i systemu szkoleń, dyskryminacje małych przedsiębiorstw 

a na ostatniej pozycji wysoką kapitałochłonność. 
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Tabela: Kryteria według wartości 

Kryterium (cecha) Wartość wagi 

długie procedury sądowo-administracyjne 5 

błędne decyzje administracyjne 4 

brak profesjonalnego doradztwa i systemu szkoleń 3 

dyskryminacja małych przedsiębiorstw 2 

wysoka kapitałochłonność 1 

 

Załączamy pełen tekst dokumentu. 


