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Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej  
 

 

1 Podstawa sporządzenia i zakres Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej 
 

Wymogi prawne 
Niniejsze Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej (Sprawozdanie) zostało sporządzone zgodnie 
z wymogami znowelizowanej ustawy o rachunkowości w efekcie wdrażania do polskiego prawodawstwa przepisów 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. 
 
Jednostka raportująca 
Niniejsze Sprawozdanie zawiera płatności na rzecz administracji publicznej dokonane przez Jednostkę Dominującą (KGHM 
Polska Miedź S.A.), spółkę zależną KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz jej jednostki zależne. W Sprawozdaniu nie zostały 
ujęte płatności na rzecz administracji publicznej dokonane przez wspólne przedsięwzięcia wyceniane w sprawozdaniu 
skonsolidowanym KGHM Polska Miedź S.A. metodą praw własności. 
 
Działalność objęta obowiązkiem sprawozdawczym 
Płatności dokonane przez Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. na rzecz administracji publicznej, wykazane 
w Sprawozdaniu, dotyczą działalności polegającej na eksploracji, poszukiwaniu, odkrywaniu, eksploatacji i wydobywaniu 
złóż metali, kamieni, piasku i gliny. W przypadku, gdy dana płatność dotyczy zarówno działalności objętej obowiązkiem 
sprawozdawczym, jak i pozostałej działalności (np. działalności hutniczej, przetwórstwa, rafinacji), kwota wykazana 
w Sprawozdaniu nie jest dzielona, lecz ujawniana w całości. 
 
Administracja publiczna 
Poprzez administrację publiczną rozumie się organy administracji rządowej lub samorządowej oraz jednostki 
nadzorowane lub kontrolowane przez te organy, a w przypadku pozostałych państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego lub państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – organy administracji państwowej, regionalnej 
lub lokalnej państwa oraz jednostki nadzorowane lub kontrolowane przez te organy. 
 
Projekt 
Za projekt uważa się działalność operacyjną prowadzoną na podstawie umowy, w szczególności najmu, dzierżawy, licencji 
lub koncesji, stanowiącej podstawę zobowiązań płatniczych wobec administracji publicznej poszczególnych państw. Jeżeli 
kilka tego rodzaju umów jest ze sobą znacząco powiązanych, to działalność operacyjną prowadzoną na ich podstawie 
uznaje się za jeden projekt. 
 
Rodzaje płatności 
Kwoty zapłacone na rzecz administracji publicznej w gotówce lub w naturze (przekształcone na wartość pieniężną przy 
wykorzystaniu najbardziej zasadnych metod wyceny w oparciu o koszt historyczny lub wartość rynkową), z działalności 
objętej obowiązkiem sprawozdawczym, zostały przyporządkowane do następujących tytułów. 
a) Podatki 
W Sprawozdaniu wykazano podatki pobierane od dochodu, produkcji lub zysków spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska 
Miedź S.A. (głównie podatek od wydobycia niektórych kopalin), z wyłączeniem podatku od konsumpcji, takiego jak 
podatek od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku od sprzedaży.  
b) Dywidendy 
Dywidendy podlegające ujawnieniu w Sprawozdaniu to płatności inne niż dywidendy wypłacane organom administracji 
publicznej z tytułu posiadania akcji zwykłych KGHM Polska Miedź S.A., chyba że są to dywidendy wypłacone w miejsce 
należności z tytułu produkcji lub tantiem. W roku 2019 nie wystąpiły płatności na rzecz administracji publicznej z tego 
tytułu. 
c) Opłaty koncesyjne oraz premie za odkrycie i produkcję 
Do tej kategorii płatności na rzecz administracji publicznej zaliczono wynagrodzenie za ustanowienie użytkowania 
górniczego oraz opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę. 
d) Inne opłaty i świadczenia z tytułu przyznania koncesji 
Opłaty ujawnione w niniejszym Sprawozdaniu stanowią opłaty za: 
-  wieczyste użytkowanie gruntów, 
- wyłączenie gruntów rolnych na cele nierolnicze,  
- emisję substancji do powietrza,  
- zrzut wód kopalniano-technologicznych,  
- odprowadzanie ścieków i wód opadowych,  
- dozór techniczny i badanie maszyn.  
e) Płatności za ulepszenia infrastruktury- nie wystąpiły w roku 2019.   
f) Należności z tytułu produkcji oraz tantiemy - nie wystąpiły w roku 2019.  
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Poziom istotności 
W Sprawozdaniu ujawniono kwoty zapłacone na rzecz administracji publicznej, jeżeli pojedyncza płatność lub suma 
płatności powiązanych dokonanych przez jednostki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. stanowiła w roku 2019 co 
najmniej równowartość kwoty 424 700 zł. 
 
Zastosowane kursy walutowe 
W niniejszym Sprawozdaniu do przeliczenia danych finansowych jednostek zagranicznych zastosowano kursy stanowiące 
średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca 2019 r. 

2. Płatności na rzecz administracji publicznej dokonane w 2019 r. (w mln PLN) 
 
 
 

Płatności na rzecz administracji publicznej  Podatki 

Opłaty 
koncesyjne oraz 

premie za 
odkrycie  

i produkcję 

Inne opłaty  
i świadczenia  

z tytułu 
przyznania 

koncesji 

Ogółem 
płatności na 

rzecz 
administracji 

publicznej 

Polska 1 636  146  6 1 788 

Kanada  1  6  2  9 

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej  26  6 -  32 

Chile  3 - -  3 

Ogółem 1 666  158  8 1 832 

  

Wszystkie płatności na rzecz polskiej administracji publicznej zostały dokonane na poziomie korporacyjnym.  
 
KANADA 

Podatki 

Opłaty 
koncesyjne oraz 

premie za 
odkrycie  

i produkcję 

Inne opłaty  
i świadczenia  

z tytułu 
przyznania 

koncesji 

Ogółem 
płatności na 

rzecz 
administracji 

publicznej 

Płatności w podziale na szczeble  
administracji publicznej 

        

Państwowe  1  5  2  8 

Regionalne -  1 -  1 

Ogółem  1  6  2  9 

  

POLSKA 

Płatności w podziale na szczeble  
administracji publicznej Podatki 

Opłaty 
koncesyjne oraz 

premie za 
odkrycie  

i produkcję 

Inne opłaty  
i świadczenia  

z tytułu 
przyznania 

koncesji 

Ogółem 
płatności na 

rzecz 
administracji 

publicznej 

Organy administracji rządowej:  1 527  81 - 1 608 

centralne -  81 -  81 

Ministerstwo Środowiska -  38 -  38 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej 

-  43 -  43 

terenowe 1 527 - - 1 527 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  - - ( 11) ( 11) 

Urzędy skarbowe 1 527 - - 1 527 

Nadleśnictwa - -  11  11 

Organy administracji samorządowej:  109  65  6  180 

Urząd Marszałkowski - -  1  1 

Starostwa powiatowe - -  5  5 

Miasta i gminy  109  65 -  174 

Ogółem 1 636  146  6 1 788 
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Płatności w podziale na projekty         

Zagłębie Sudbury - -  2  2 

Poziom korporacyjny  1  6 -  7 

Ogółem  1  6  2  9 

  
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ 

Podatki 

Opłaty 
koncesyjne oraz 

premie za 
odkrycie  

i produkcję 

Inne opłaty  
i świadczenia  

z tytułu 
przyznania 

koncesji 

Ogółem 
płatności na 

rzecz 
administracji 

publicznej 
Płatności w podziale na szczeble  
administracji publicznej 

        

Państwowe  25  6 -  31 

Regionalne  1 - -  1 

Ogółem  26  6 -  32 

  

Płatności w podziale na projekty         

Kopalnia Robinson  25  6 -  31 

Kopalnia Carlota  1 - -  1 

Ogółem  26  6 -  32 

  

CHILE 

Podatki 

Opłaty 
koncesyjne oraz 

premie za 
odkrycie  

i produkcję 

Inne opłaty  
i świadczenia  

z tytułu 
przyznania 

koncesji 

Ogółem 
płatności na 

rzecz 
administracji 

publicznej 
Płatności w podziale na szczeble  
administracji publicznej 

        

Państwowe  3 - -  3 

Ogółem  3 - -  3 

  

  

WIELKA BRYTANIA 

Podatki 

Opłaty 
koncesyjne oraz 

premie za 
odkrycie  

i produkcję 

Inne opłaty  
i świadczenia  

z tytułu 
przyznania 

koncesji 

Ogółem 
płatności na 

rzecz 
administracji 

publicznej 

Płatności w podziale na szczeble  
administracji publicznej 

        

Państwowe  3 - -  3 

Ogółem  3 - -  3 

  

Płatności w podziale na projekty 
        

DMC Mining Services UK Ltd.  5 - -  5 

Ogółem  5 - -  5 
  

Płatności w podziale na projekty         

Kopalnia Franke  3 - -  3 

Ogółem  3 - -  3 
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PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU 

Niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone do publikacji dnia 16 marca 2020 r. 

 
Prezes Zarządu  
 

 

 
 
 
 
 
 

Marcin Chludziński 

 
Wiceprezes Zarządu  
 

 

 
 
 
 
 

Adam Bugajczuk 

 
Wiceprezes Zarządu  
 

 

 
 
 
 
 
 

Paweł Gruza 

Wiceprezes Zarządu  

 
 
 
 
 
 

Katarzyna Kreczmańska-Gigol 

 
Wiceprezes Zarządu 
 

 

 
 
 
 
 
 

Radosław Stach 
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