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1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA 

Niniejsze Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2020 zostało sporządzone na podstawie przepisów Rozdziału 6a 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – dalej zwaną „Ustawą” (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 217). Zgodnie z tymi przepisami, 

począwszy od 2016 roku, jednostki działające w przemyśle wydobywczym lub zajmujące się wyrębem lasów pierwotnych, o ile spełniają kryteria 

podane w Ustawie, sporządzają na dzień bilansowy, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z płatności na rzecz administracji 

publicznej. Ustawa definiuje, że przez jednostkę działającą w przemyśle wydobywczym rozumie się jednostkę prowadzącą działalność polegającą 

na eksploracji, poszukiwaniu, odkrywaniu, eksploatacji i wydobywaniu złóż minerałów, ropy, gazu ziemnego lub innych surowców, w ramach 

rodzajów działalności gospodarczej wymienionych w sekcji B w działach 05-08 Polskiej Klasyfikacji Działalności.   

Zgodnie z zapisami Ustawy Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. („Spółka”) sporządza sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej 

za każdy rok obrotowy w odniesieniu do działalności wydobywczej. 

2. PRZYJĘTE ZASADY RAPORTOWANIA 

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w 2020 roku prowadziła działalność związaną z wydobyciem tylko w Polsce.  

Niniejsze sprawozdanie zawiera zestawienie dokonanych płatności uwzględniając poszczególne szczeble administracji publicznej. Zgodnie  

z zapisami Ustawy, przez administrację publiczną rozumie się zarówno organy administracji rządowej, jak i samorządowej oraz wszelkie jednostki 

nadzorowane przez te organy. 

Zgodnie z wymogami przepisów płatności są ujawniane w podziale na projekty. Projekt oznacza działalność operacyjną regulowaną jedną umową, 

licencją, najmem lub dzierżawą, koncesją lub podobną umową prawną i stanowiącą podstawę zobowiązań płatniczych wobec administracji 

rządowej. Niemniej jednak, jeżeli kilka takich umów jest ze sobą znacząco powiązanych, jest to uznawane za jeden projekt. Spółka przypisała 

płatności na rzecz administracji publicznej w podziale na zakłady wydobywcze wchodzące w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. traktując 

je jako oddzielne projekty. 

Podmioty sprawozdawcze są zobowiązane do ujawnienia łącznej kwoty płatności dokonanych corocznie na rzecz administracji publicznej danego 

państwa, w gotówce lub w naturze, dla poszczególnych projektów, w przypadku gdy płatności nastąpiły z poniższych tytułów: 

 należności z tytułu produkcji, 

 podatków pobieranych od dochodu, produkcji lub zysków spółek, z wyłączeniem podatku od konsumpcji, takiego jak podatek 

od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku od sprzedaży, 

 tantiem, 

 dywidend, 

 opłat koncesyjnych oraz premii za odkrycie i produkcję, 

 opłat licencyjnych, opłat dzierżawnych, opłat za rozpoczęcie działalności oraz innych świadczeń z tytułu przyznania licencji 

lub koncesji, 

 płatności za ulepszenia w zakresie infrastruktury. 

Spółka w niniejszym sprawozdaniu uwzględniła następujące tytuły: 

Kategorie płatności zdefiniowane w art. 63e Ustawy 
Tytuły zakwalifikowane przez Spółkę do danej kategorii płatności 

wg Ustawy za rok 2020 

Należności z tytułu produkcji - 

Podatki pobierane od dochodu, produkcji lub zysków spółek z wyłączeniem 
podatku od konsumpcji, takiego jak podatek od towarów i usług, podatku 
dochodowego od osób fizycznych lub podatku od sprzedaży 

podatek dochodowy od osób prawnych 

Tantiemy - 

Dywidendy - 
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Kategorie płatności zdefiniowane w art. 63e Ustawy 
Tytuły zakwalifikowane przez Spółkę do danej kategorii płatności 

wg Ustawy za rok 2020 

Opłaty koncesyjne oraz premie za odkrycie i produkcję 
opłata eksploatacyjna 

opłata z tytułu użytkowania górniczego 

Opłaty licencyjne, opłaty dzierżawne, opłaty za rozpoczęcie działalności oraz 

inne świadczenia z tytułu przyznania licencji  

lub koncesji 

opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 

opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej 

opłata za korzystanie z informacji geologicznej 

opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 

Płatności za ulepszenia w zakresie infrastruktury - 

Płatności zawarte w sprawozdaniu obejmują kwoty faktycznie zapłacone/przekazane w danym okresie na rzecz administracji publicznej  

z poszczególnych tytułów tj. prezentowane są wg zasady kasowej. 

PŁATNOŚCI DOKONANE W 2020 ROKU W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE SZCZEBLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

SZCZEBLE ADMINISTRACJI 
PUBLICZNEJ 

Podatki pobierane od dochodu, 
produkcji lub zysków spółek 

z wyłączeniem podatku od konsumpcji, 
takiego jak podatek od towarów 

i usług, podatku dochodowego od 
osób fizycznych lub podatku od 

sprzedaży 

Opłaty koncesyjne oraz premie 
za odkrycie i produkcję 

Opłaty licencyjne, opłaty 
dzierżawne, opłaty za 

rozpoczęcie działalności oraz 
inne świadczenia z tytułu 

przyznania licencji lub koncesji 

Płatności dla administracji rządowej 14 085 571,00 16 788 588,53 9 125,40 

Płatności dla administracji 
samorządowej 

- 20 781 652,80 3 770 930,49 

RAZEM  14 085 571,00 37 570 241,33 3 780 055,89 

 

PŁATNOŚCI DOKONANE W 2020 ROKU W PODZIALE PROJEKTY 

PROJEKT 

Podatki pobierane od dochodu, 
produkcji lub zysków spółek 

z wyłączeniem podatku 
od konsumpcji, takiego jak podatek 

od towarów i usług, podatku 
dochodowego od osób fizycznych 

lub podatku od sprzedaży 

Opłaty koncesyjne oraz premie 
za odkrycie i produkcję 

Opłaty licencyjne, opłaty 
dzierżawne, opłaty za 

rozpoczęcie działalności oraz 
inne świadczenia z tytułu 

przyznania licencji lub koncesji 

KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia - 5 116 035,96 494 105,26 

KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka - 3 922 023,40 387 622,70 

KWK Pniówek - 7 912 112,21 996 496,75 

KWK Budryk - 6 314 139,17 321 993,33 

KWK Knurów-Szczygłowice - 11 412 983,29 967 289,77 

KWK Jastrzębie-Bzie - 2 774 991,93 114 961,88 

Płatności nieprzypisane do projektów 14 085 571 ,00 117 955,37 497 586,20 

RAZEM 14 085 571,00 37 570 241,33 3 780 055,89 
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Niniejsze Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 

2020 roku zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd JSW dnia 17 marca 2021 roku. 

Jastrzębie-Zdrój, 17 marca 2021 roku 

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JSW 

Barbara Piontek Prezes Zarządu  

   

Artur Dyczko Zastępca Prezesa Zarządu  

   

Tomasz Duda Zastępca Prezesa Zarządu  

   

Artur Wojtków Zastępca Prezesa Zarządu  

   

 

Radosław Załoziński 

 

Zastępca Prezesa Zarządu  
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