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Wstęp

Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych jest dziedziną (częścią składową) eko-
nomii, w której ramach bada się statyczne i dynamiczne uwarunkowania podejmo-
wania decyzji dotyczących wykorzystania zasobów i walorów środowiska przyrod-
niczego. Powstała w wyniku współczesnego kryzysu surowcowo-energetycznego 
oraz internacjonalizacji (globalizacji) degradacji środowiska, co oznacza, że wspo-
mniane wybory są dokonywane w warunkach coraz bardziej odczuwalnej ograni-
czoności dostępnych zasobów.

Optymalizacja wykorzystania zasobów środowiska – jako jeden z kluczowych 
problemów ekonomii środowiska – implikuje potrzebę stworzenia określonych ram 
instytucjonalno-prawnych. Miałyby one ograniczyć negatywny i stymulować pozy-
tywny wpływ działalności ekonomicznej i społecznej na dostępność i jakość szeroko 
rozumianych zasobów naturalnych. Polityka ekologiczna, w której ramach formułuje 
się i wdraża owe działania, jest realizowana w skali globalnej, regionalnej, makroeko-
nomicznej i lokalnej. Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie współczesnych 
trendów zmian jej podstaw teoretycznych, a także charakterystykę wybranych ob-
szarów działań realizacyjnych.

Pierwsza część tomu poświęcona jest perspektywom oraz wyzwaniom ekonomii 
środowiska i zasobów naturalnych. Dotyczy to zarówno kierunków jej rozwoju w wy-
miarze teoretycznym, jak i odniesień do współczesnych problemów ekologicznych, 
społecznych i ekonomicznych w skali globalnej, makroekonomicznej i lokalnej. 
Szczególną uwagę zwrócono na ich wagę w rolnictwie – sektorze o kluczowym zna-
czeniu dla zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka. Odniesiono się również do 
zrównoważonego wykorzystania zasobów na obszarach miejskich oraz do wybranych 
zagadnień związanych z ochroną środowiska w skali lokalnej.

Druga część obejmuje problematykę regulacji i korzystania z zasobów środo-
wiska, kluczową w polityce ekologicznej. Skoncentrowano się na trzech obszarach: 
realizacji tej polityki w wybranych sektorach gospodarki, stosowania wybranych 
grup instrumentów i działań o charakterze horyzontalnym, dotyczących większości 
przejawów aktywności ekonomicznej. W pierwszym obszarze sektorem, na który 
zwrócono szczególną uwagę, jest energetyka, zwłaszcza oparta na wykorzystaniu 
zasobów odnawialnych. Odniesiono się również do powiązań polityki klimatycznej 
i gospodarki wodnej z polityką rolną. Drugi obszar opracowania obejmuje wyniki 
badań dotyczących stosowania opłat i podatków ekologicznych oraz systemów zarzą-
dzania środowiskowego w Polsce – w odniesieniu do różnych dziedzin działalności 
gospodarczej. Trzeci obszar dotyczy edukacji ekologicznej i problemów związanych 
ze stosowaniem pomocy publicznej w ochronie środowiska.
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10 Wstęp

Dla wyboru odpowiedniej polityki ochrony środowiska w kontekście znalezienia 
kompromisu pomiędzy dążeniem do maksymalizacji użyteczności (zysku) a ko-
niecznością ochrony zasobów przyrodniczych istotne znaczenie mają: skuteczność, 
efektywność i sprawiedliwość. Prezentowane artykuły powinny stanowić wkład do 
dyskusji nad ewolucją ekonomii środowiska i działań praktycznych (formułowanych 
na szczeblu Unii Europejskiej oraz na poziomie państw członkowskich) w kontekście 
spełnienia tych kryteriów. Byłby to przyczynek do odpowiedzi na wiele współczesnych 
wyzwań gospodarczych, społecznych i politycznych, zwłaszcza w aspekcie rozwoju 
trwałego i zrównoważonego.

Agnieszka Becla, Karol Kociszewski

PN_453_Ekonomia środowiska.indb   10 2017-01-27   09:57:17



PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 453 • 2016

Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna ISSN 1899-3192
 e-ISSN 2392-0041

Piotr P. Małecki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
e-mail: maleckip@uek.krakow.pl

PODATEK OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH  
KOPALIN JAKO JEDEN Z RODZAJÓW  
PODATKÓW EKOLOGICZNYCH*
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Streszczenie: Artykuł poświęcono, wprowadzonemu w kwietniu 2012 r., podatkowi od wy-
dobycia niektórych kopalin. Głównym celem artykułu była ocena kształtowania się wielko-
ści wpływów pochodzących z tego podatku w okresie 2012-2015 na tle innych podatków 
ekologicznych. Przy jej sporządzaniu posłużono się analizą statystyczną zebranych danych 
sprawozdawczych. W artykule przedstawiono istotę podatków ekologicznych i ich definicje 
oraz omówiono szczegółowo reguły obowiązywania podatku od wydobycia niektórych kopa-
lin. Przedstawiono wielkości wpływów budżetowych pochodzących z tego podatku w okresie 
od jego wprowadzenia do roku 2015 oraz dokonano analizy porównawczej w tym zakresie 
z całością podatków ekologicznych występujących w Polsce. Zaprezentowano także działania 
lobbystyczne idące w kierunku ograniczenia tego podatku.

Słowa kluczowe: podatek ekologiczny, wydobycie miedzi, wpływy budżetowe, KGHM Pol-
ska Miedź SA.

Summary: The article describes the tax on certain minerals extraction, which was implemented 
in April 2012. The main objective of this article was the assessment of receipts coming from 
this tax in the years 2012-2015 compared to other environmental taxes. The assessment was 
made with the use of statistical analysis of collected reporting data. The article presents the 
essence of environmental taxes, their definitions and describes in detail the rules of taxation 
on certain minerals extraction. The article shows the volume of the budget revenue coming 
from this tax since its introduction until 2015 as well as comparative analysis of the same 
against all environmental taxes existing in Poland. It also presents lobbying activities aimed 
at reducing this tax.

Keywords: environmental tax, mining of copper, budget revenues, KGHM Polska Miedź S.A.

* Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
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Podatek od wydobycia niektórych kopalin jako jeden z rodzajów podatków ekologicznych 227

1. Wstęp

Podatki ekologiczne stanowią jedno z ważnych ekonomicznych instrumentów polityki 
ekologicznej państwa. Pełnią one, obok istotnej funkcji dochodotwórczej, także funk-
cję stymulacyjną – redukcja zanieczyszczeń, ograniczenie zużycia zasobów natural-
nych i szkodliwych dla środowiska produktów. W większości najwyżej rozwiniętych 
gospodarczo krajów świata występuje znaczna liczba zróżnicowanych rodzajów po-
datków ekologicznych. Natomiast w Polsce jest ich niewiele, jakkolwiek środki z nich 
pochodzące wielokrotnie przewyższają środki z dominujących wyraźnie w ujęciu ilo-
ściowym opłat ekologicznych. W roku 2012 został wprowadzony nowy podatek eko-
logiczny – od wydobycia niektórych kopalin, nazywany potocznie „podatkiem mie-
dziowym”. Opodatkowaniem tym objęte jest przede wszystkim miedź, a także srebro. 

Głównym celem artykułu jest ocena kształtowania się wielkości wpływów po-
chodzących z podatku od wydobycia niektórych kopalin w okresie 2012-2015 na tle 
innych podatków ekologicznych obowiązujących w Polsce. Przy jej sporządzaniu 
posłużono się analizą statystyczną zebranych danych sprawozdawczych. Prezentacja 
omawianego podatku obejmuje: intencje jego wprowadzenia, konstrukcję naliczania, 
jak też propozycje jego ograniczania czy wręcz likwidacji. 

Artykuł składa się, poza wstępem, z pięciu części. W kolejnych jego częściach 
przedstawiono: istotę podatków ekologicznych, szczegółowe zasady obowiązywania 
podatku od niektórych kopalin, analizę wpływów z tego podatku w latach 2012-2015 
na tle wpływów z innych podatków ekologicznych, działania podejmowane w kie-
runku jego ograniczenia. W zakończeniu ujęto główne konkluzje.

2. Istota podatków ekologicznych

Za podatek ekologiczny uważa się na ogół takie obciążenie finansowe, mające cechy 
podatku jako takiego, które jest powiązane ze środowiskiem. Podatki ekologiczne 
to instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska, które nakładane są na emisję 
środowiskowo szkodliwych substancji lub za używanie obciążających środowisko 
dóbr [Fiedor 2002, s. 294]. Według innej definicji podatki ekologiczne to swoiste 
ceny, jakie płaci się za zanieczyszczanie środowiska [Głuchowski 2002, s. 12].  
W innym ujęciu za podatek ekologiczny uważa się obciążenie finansowe, kierowane 
na ogół do budżetu centralnego, nakładane przez władze publiczne bez kontrświad-
czenia, przy czym przedmiotem opodatkowania jest zjawisko czy działanie (np. emi-
sja gazów do powietrza, korzystanie z zasobów naturalnych) lub rzecz (np. torba 
plastikowa) oddziaływujące w sposób negatywny na środowisko [Małecki 2012,  
s. 29]. Warto dodać, że środki pochodzące z podatków ekologicznych przekazywane 
są do budżetu centralnego (bądź lokalnego), a ich przeznaczenie może nie mieć żad-
nego związku z ochroną środowiska.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem ekologicznym są: zanieczyszczenie śro-
dowiska, korzystanie z zasobów naturalnych oraz produkty szkodliwe dla środowiska. 
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228 Piotr P. Małecki

Podatki ekologiczne pełnią w znacznym stopniu funkcję fiskalną (dochodotwórczą), 
ale – w przeciwieństwie do pozostałych podatków – także w dużej mierze funkcję 
bodźcową (stymulacyjną). Z funkcji tej wynikają ich specyficzne cele, spośród któ-
rych za główny należy uznać nakłonienie zanieczyszczających do redukcji emisji 
zanieczyszczeń oraz ograniczenie zużycia szkodliwych dla środowiska produktów 
i zasobów naturalnych wykorzystywanych przy produkcji.

Według najnowszych interpretacji instytucji międzynarodowych (m.in. Eurostat, 
OECD) przyjmuje się tylko jedną kategorię, a co za tym idzie – jedną nazwę w od-
niesieniu do wszelkich obciążeń finansowych mających związek ze środowiskiem. 
Dotyczy to zatem nie tylko podatków ekologicznych, ale także innych obciążeń tego 
typu, a więc głównie opłat ekologicznych. W istocie rzeczy chodzi o szeroko rozu-
miane podatki i opłaty mające związek ze środowiskiem, które nazywane są teraz 
jednolicie „podatkami związanymi ze środowiskiem” (environmentally related taxes). 

Zgodnie z taką interpretacją za podatek związany ze środowiskiem uważa się 
taki podatek, dla którego bazą opodatkowania jest jednostka fizyczna (lub substytut 
jednostki fizycznej) „czegoś”, co ma udowodniony, specyficzny, negatywny wpływ 
na środowisko [Environmental taxes… 2013, s. 9]. Za „coś”, wyrażone w jednostce 
fizycznej, co ma negatywny wpływ na środowisko, uznaje się zjawisko, działanie lub 
rzecz, które oddziałuje w sposób negatywny na środowisko. Taka definicja podatku 
związanego ze środowiskiem uważana jest za obowiązującą kraje członkowskie Unii 
Europejskiej w zakresie obowiązków sprawozdawczych na potrzeby Eurostatu.

Na ogół do podatków ekologicznych występujących w Polsce zalicza się akcyzę 
na szkodliwe dla środowiska produkty konsumpcyjne, podatek od środków trans-
portowych oraz podatek rolny i podatek leśny. Szkodliwe dla środowiska produkty 
objęte akcyzą to: różne rodzaju paliwa (m.in. benzyna, olej, gaz, węgiel), energia 
elektryczna i samochody osobowe.

3. Zasady obowiązywania podatku  
od wydobycia niektórych kopalin

Podatek od wydobycia niektórych kopalin został wprowadzony na mocy stosownej 
ustawy [Ustawa z 2 marca 2012] i obowiązuje od 18 kwietnia 2012 r. Przedmiotem 
opodatkowania tym podatkiem jest wydobycie miedzi i srebra. Jednakże na mocy 
przyjętej w roku 2014 ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym [Ustawa z 25 
lipca 2014] wprowadzono zmiany do ustawy o podatku od wydobycia niektórych ko-
palin, czego konsekwencją jest objęcie opodatkowaniem także wydobycia ropy naf-
towej i gazu ziemnego, co nastąpi dopiero, począwszy od początku 2016 r. Intencję 
wprowadzenia omawianego w artykule podatku opisuje uzasadnienie do rządowego 
projektu ustawy w tym zakresie. W myśl tego uzasadnienia terytorium Polski jest bo-
gate w kopaliny, szczególnie w rudy zawierające miedź i srebro. Poza tym doświad-
czenia innych państw posiadających bogactwa naturalne uzasadniają prawo państwa 
do korzystania z ich wydobycia, państwo jest bowiem ich naturalnym właścicielem. 
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Podatek od wydobycia niektórych kopalin jako jeden z rodzajów podatków ekologicznych 229

Opodatkowanie przez państwo zysków z wydobycia bogactw naturalnych ma też tra-
dycje historyczne w Polsce, a obecny system prawny nie zapewnia państwu sprawie-
dliwego udziału w wydobyciu bogactw naturalnych [Rządowy projekt…].

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od wydobycia niektórych kopalin jest 
wydobycie miedzi i srebra oraz od 2016 r. także ropy naftowej i gazu ziemnego1. 
Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organiza-
cyjne nieposiadające osobowości prawnej, które dokonują, w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej, wydobycia wymienionych kopalin. Wpływy z tytułu po-
datku od wydobycia niektórych kopalin stanowią w całości dochód budżetu państwa.

W odniesieniu do miedzi i srebra podstawę opodatkowania podatkiem stanowi 
ilość tych metali zawarta w wyprodukowanym koncentracie, przy czym w przypadku 
gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku rudy miedzi, to podsta-
wę opodatkowania stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w urobku rudy miedzi. 
Natomiast w odniesieniu do ropy naftowej i gazu ziemnego podstawę opodatkowania 
stanowi wartość wydobytego gazu ziemnego lub wydobytej ropy naftowej.

Stawki podatku dla miedzi i srebra odniesione są do jednostek masy, przy czym 
w przypadku miedzi jest to tona, a w przypadku srebra – kilogram. Wysokość podatku 
od wydobycia miedzi za dany miesiąc oblicza się, mnożąc ilość miedzi (wyrażoną 
w tonach) przez odpowiednią stawkę podatku. W sposób analogiczny oblicza się 
wysokość podatku od wydobycia srebra – mnożąc ilość srebra (wyrażoną w kilogra-
mach) przez stawkę podatku. Stawki podatku są uzależnione od aktualnej ceny danego 
metalu. I tak, jeżeli średnia cena miedzi przekracza 15 000 zł za tonę, stawkę podatku 
za tonę wydobytej miedzi oblicza się według następującego wzoru:

stawka podatku = 0,033 × średnia cena miedzi + (0,001 × średnia cena miedzi).

Jeżeli natomiast średnia cena miedzi nie przekracza 15 000 zł za tonę, to wówczas 
stawkę podatku oblicza się następująco:

stawka podatku = (średnia cena miedzi – 12 000 zł) × 0,44.

Określone są przy tym maksymalna i minimalna stawka podatku od wydobycia 
miedzi. Wynoszą one odpowiednio 16 000 zł za tonę oraz 0,5% średniej ceny.

W podobny sposób obliczane są stawki podatku od wydobycia srebra. I tak, jeżeli 
średnia cena srebra przekracza 1200 zł za kilogram, to wówczas stawkę podatku za 
kilogram wydobytego srebra oblicza się według następującego wzoru:

stawka podatku = 0,125 × średnia cena srebra + (0,001 × średnia cena srebra).

Gdy natomiast średnia cena srebra nie przekracza 1200 zł za kilogram, to wtedy 
stawka podatku obliczana jest następująco:

stawka podatku = (średnia cena srebra – 1000 zł) × 0,75.

1 Warto w tym miejscu dodać, że rudy miedzi objęte są od wielu lat opłatą (nie – podatkiem) eks-
ploatacyjną i koncesyjną na mocy ustawy Prawo geologiczne i górnicze [Ustawa z 9 czerwca 2011].
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W przypadku srebra maksymalna stawka podatku to 2100 zł za kilogram, a mi-
nimalna – 0,5% jego średniej ceny.

Stawki podatku obliczane są w oparciu o stosowne, wydawane co miesiąc ob-
wieszczenie ministra finansów, w którym ogłasza się średnią cenę tony miedzi oraz 
średnią cenę kilograma srebra na podstawie średniej arytmetycznej dziennych noto-
wań miedzi na London Metal Exchange (LME) i średniej arytmetycznej dziennych 
notowań srebra na London Bullion Market Association (LBMA). Stawki podatku 
wyrażone są w złotych na podstawie średniej arytmetycznej średnich kursów dolara 
amerykańskiego do złotego ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski.

Wielkość podatku w zakresie miedzi i srebra jest obliczana w sposób samodzielny 
przez podatnika na podstawie dokonywanych przez niego pomiarów dotyczących ilo-
ści urobku rudy miedzi (w przypadku nieprodukowania koncentratu) bądź pomiarów 
ilości wyprodukowanego koncentratu (w przypadku jego produkowania). Podatnik 
jest zobowiązany do wpłacania należnego podatku na rachunek właściwej izby celnej 
za miesięczne okresy rozliczeniowe.

Obowiązek podatkowy w zakresie wydobycia miedzi oraz srebra powstaje w dniu 
wyprodukowania koncentratu z wydobytego przez podatnika urobku rudy miedzi, 
a w przypadku gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku rudy 
miedzi – w dniu wydobycia tego urobku. W zakresie wydobycia gazu ziemnego lub 
ropy naftowej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wprowadzenia gazu ziemne-
go lub ropy naftowej do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej 
albo z chwilą załadunku gazu ziemnego lub ropy naftowej na inny środek transportu.

Praktycznie jedynym podatnikiem podatku od wydobycia niektórych kopalin jest 
KGHM Polska Miedź SA. W tym kontekście warto przypomnieć, że w dniu prezen-
tacji w sejmie rządowego projektu wprowadzenia tego podatku nastąpił gwałtowny 
znaczny spadek notowań giełdowych akcji wymienionego przedsiębiorstwa. 

4. Wpływy z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin w latach 
2012-2015 na tle wpływów z innych podatków ekologicznych

Do budżetu państwa z tytułu omawianego w niniejszym artykule podatku od wy-
dobycia niektórych kopalin wpłynęło od momentu jego wprowadzenia do końca 
2015 r. łącznie 6321 mln zł. Średnioroczne wpływy podatkowe w trzech latach 2013, 
2014 i 2015 wynosiły 1361 mln zł2. W poszczególnych latach okresu 2012-2015 
wielkości wpływów z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin wynosiły:
• w 2012 r. 1427 mln zł,
• w 2013 r. 1916 mln zł,
• w 2014 r. 1425 mln zł,
• w 2015 r. 1553 mln zł.

2 Wielkość dla roku 2012 została świadomie pominięta, gdyż w roku tym podatek jest naliczany 
dopiero od kwietnia.
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W formie graficznej zaprezentowano to na rysunku 1. Z zastrzeżeniem o krótkim 
okresie przyjętym do analizy można wnioskować, że trend jest malejący – pomijając 
z oczywistych względów rok 2012, gdyż podatek od wydobycia niektórych kopalin był 
naliczany dopiero od kwietnia. W 2013 r. wpływy były wyraźnie wyższe niż w kolej-
nych dwu latach, gdy kształtowały się na zbliżonym poziomie. Pomiędzy rokiem 2013 
a 2015 nastąpił spadek wpływów z podatku od wydobycia niektórych kopalin o ok. 19%.

* Podatek pobierany jest od kwietnia.

Rys. 1. Wielkość wpływów z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin w latach 2012-2015 w mln zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w Ministerstwie Finansów.

Tabela 1. Wielkości wpływów z tytułu podatków ekologicznych w Polsce w latach 2012-2015 w mln zł

Rodzaj podatku 2012 2013 2014 2015a)

Akcyzowy od paliw 27 486 27 364 28 963 29 546

Akcyzowy od energii elektrycznej 2 349 2 422 2 325 2 372
Akcyzowy od samochodów 1 301 1 413 1 642 1 675
Od środków transportowych 917 941 974 971
Rolny 1 546 1 665 1 654 1 650
Leśny 227 228 209 208
Od wydobycia niektórych kopalin 1 427b) 1 916 1 425 1 553
Łącznie 35 253 35 949 37 192 37 975

a) wielkości doszacowane, z wyjątkiem pozycji – od wydobycia niektórych kopalin 
b) podatek pobierany jest od kwietnia

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Rocznik 2014, 2015; Leśnictwo 2013, 2014, 2015; Biuletyn 
2015] oraz danych uzyskanych w Ministerstwie Finansów.
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Podatek od wydobycia niektórych kopalin należy niewątpliwie uznać za podatek 
ekologiczny. Jak wspomniano w punkcie drugim artykułu, za obowiązujące w Pol-
sce podatki ekologiczne uważane są ponadto: podatek akcyzowy – od paliw, energii 
elektrycznej i samochodów, podatek od środków transportowych, podatek rolny 
i podatek leśny. W tabeli 1 pokazano zestawienie obrazujące wysokości wpływów 
z tytułu podatków ekologicznych obowiązujących w Polsce w okresie 2012-2015. 
Przeanalizowano, jak na tym tle kształtują się wielkości wpływów z tytułu podatku 
od wydobycia niektórych kopalin.

Rys. 2. Struktura wielkości wpływów z tytułu podatków ekologicznych w Polsce w roku 2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 1.

Z tytułu wszystkich wymienionych podatków ekologicznych w latach 2012-
-2015 wpłynęło do budżetu łącznie 146 369 mln zł. Średniorocznie daje to kwo-
tę 36 592  mln zł. Na rysunku 2 pokazano strukturę wielkości wpływów z tytułu 
wszystkich podatków ekologicznych w roku 2015, czyli tym, dla którego dostępne 
są najaktualniejsze dane. W poprzednich badanych latach struktura ta jest podobna. 
Jak widać, w sposób bardzo wyraźny dominuje w tym zakresie podatek akcyzowy, 
a w szczególności akcyza od paliw. W analizowanych latach udział wpływów z po-
datku akcyzowego od paliw w całości wpływów z podatków ekologicznych wynosił 
niecałe 80%. Udział pozostałych podatków był niewielki, z czego największy – 
podatku akcyzowego od energii elektrycznej (ok. 7% całości). Na tym tle wpływy 
pochodzące z podatku od wydobycia niektórych kopalin stanowią niewielki odsetek. 
I tak, udziały wpływów z tego podatku wynosiły:
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• w 2012 r. 4,0%,
• w 2013 r. 5,3%,
• w 2014 r. 3,8%,
• w 2015 r. 4,1%.

Przy tym, jak już nadmieniano, wpływy te w 2012 r. są nieporównywalne, gdyż 
podatek pobierany był dopiero od kwietnia. 

5. Działania w zakresie ograniczenia podatku od wydobycia 
niektórych kopalin i propozycje zmian legislacyjnych

Od początku obowiązywania podatku od wydobycia niektórych kopalin były po-
dejmowane liczne działania w kierunku ograniczenia czy nawet likwidacji tego po-
datku. Szczególną aktywność w tym zakresie, co zrozumiałe, wykazywały grupy 
lobbystyczne powiązane z KGHM Polska Miedź SA. W trakcie kampanii wyborczej 
politycy partii obecnie rządzącej wielokrotnie zapowiadali, po dojściu do władzy, 
szybką likwidację podatku od wydobycia niektórych kopalin3. Jak dotąd rząd polski 
nie podjął jednak żadnych konkretnych działań w kierunku likwidacji podatku. Mi-
nisterstwo Finansów oraz Ministerstwo Skarbu Państwa w luźnych zapowiedziach 
informowało jedynie czy to o planach obniżenia tego podatku o jedną trzecią, czy to 
o zmianie jego formuły, począwszy od roku 2017. 

Natomiast w roku 2015 oraz w 2016 powstały dwie inicjatywy poselskie idące 
w kierunku modyfikacji istniejących rozwiązań prawnych w tym zakresie. Pierwsza 
z nich zakładała obniżenie łącznego podatku od miedzi i srebra o ok. 40% [Poselski 
projekt ustawy… druk 3474]. Wnioskodawcy argumentowali, że funkcjonowanie od 3 lat 
podatku spowodowało istotne ograniczenie konkurencyjności i możliwości rozwojowych 
KGHM Polska Miedź SA. A przejawiało się to m.in.: bardzo znacznym spadkiem ren-
towności bieżącej działalności całej firmy oraz niektórych z należących do niej kopalń, 
wycofaniem się z projektu inwestycyjnego w okolicach Bolesławca oraz lawinowym 
zadłużaniem. Druga inicjatywa proponowała zawieszenie poboru podatku na okres ok. 
2 lat, tj. od 1 kwietnia 2016 do 31 grudnia 2017 r., uznając, że jest to właściwy czas, 
aby przeanalizować formułę naliczania podatku i wprowadzić zmiany, które pozwolą 
bezpiecznie funkcjonować i rozwijać się spółce [Poselski projekt ustawy… druk 301].

Należy dodać, że w analizowanych okresie ceny miedzi na rynkach światowych 
wykazywały wyraźny i znaczny trend spadkowy. Od 18 kwietnia 2012 do końca 
2015 r. cena miedzi na giełdzie metali w Londynie obniżyła się z poziomu 8225 do 
4735 USD, tj. o ok. 42% (dane na podstawie [http://www.money.pl/u/data_window/ 
?smb=copper&isin=&ht=1&refresh=on&refresh_time=50000&send=Zmie%F1]). 
Niewątpliwie stanowi to istotny argument za rozważeniem modyfikacji podatku od 
wydobycia niektórych kopalin.

3 Zapowiadała to także kandydatka na premiera B. Szydło na wiecu w Lubinie w październiku 
2015 r., co spowodowało wzrost notowań giełdowych akcji KGHM Polska Miedź SA.
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6. Zakończenie

Podatek od wydobycia niektórych kopalin (tzw. podatek miedziowy) jest jednym 
z nielicznych, w porównaniu z wysoko rozwiniętymi krajami, podatków ekolo-
gicznych, które obowiązują w Polsce. Przedmiotem opodatkowania jest wydobycie 
miedzi i srebra. Podatek ten został wprowadzony w kwietniu 2012 r., a praktycz-
nie jedynym jego podatnikem jest KGHM Polska Miedź SA. Wpływy do budżetu 
państwa z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły od momentu 
jego wprowadzenia do końca 2015 r. łącznie 6321 mln zł, co w okresie 2013-2015 
stanowi średniorocznie 1361 mln zł. W porównaniu z całością wpływów pochodzą-
cych z wszystkich podatków ekologicznych obowiązujących w Polsce jest to ok. 
4%. Z uwagi na wyraźny i znaczny trend spadkowy w zakresie cen miedzi i srebra 
na rynku, co wpływa negatywnie na kondycję finansową KGHM Polska Miedź SA, 
podejmowane są liczne działania w kierunku jego obniżenia.
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