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1. Podstawa sporządzenia sprawozdania 
 
Emitent będący jednostką dominującą, którego jednostka zależna jest jednostką działającą w przemyśle 

wydobywczym, przekazuje skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej. W 

przypadku Grupy Kapitałowej Bumech SA spółką zależną kwalifikującą się pod powyższą definicję jest 

Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie z płatności na 

rzecz administracji publicznej za rok 2021 zostało sporządzone na podstawie przepisów Rozdziału 6a 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – dalej zwaną „Ustawą” (tekst jednolity Dz.U. 2018 

poz. 395 z późniejszymi zmianami) i obejmuje wyłącznie dane finansowe ww. spółki zależnej Emitenta. 

Zgodnie z tymi przepisami, 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  

Zgodnie z zapisami Ustawy, Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. („Spółka”) sporządza 

sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za każdy rok obrotowy w odniesieniu do 

działalności wydobywczej.  

 

2. Przyjęte zasady raportowania  
 
W roku 2021 Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. roku prowadziła działalność związaną z 

wydobyciem tylko w Polsce.  

Poniższe sprawozdanie zawiera zestawienie dokonanych płatności, uwzględniając poszczególne szczeble 

administracji publicznej.  

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. 

Jeżeli płatności dokonywane są przez jednostkę w związku z wymogami nałożonymi na poziomie tej 

jednostki wówczas płatności te mogą być prezentowane na poziomie jednostki, a nie na poziomie 

projektu. Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. dokonywało płatności nałożonych na poziomie 

jednostki, dlatego nie prezentuje płatności w podziale na projekty.  
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Podmioty sprawozdawcze są zobowiązane do ujawnienia łącznej kwoty płatności dokonanych corocznie 

na rzecz administracji publicznej danego państwa, w gotówce lub w naturze, w przypadku gdy płatności 

nastąpiły z poniższych tytułów:  

o należności z tytułu produkcji,  

o 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,  

o tantiem,  

o dywidend,  

o opłat koncesyjnych oraz premii za odkrycie i produkcję,  

o opłat licencyjnych, opłat dzierżawnych, opłat za rozpoczęcie działalności oraz innych świadczeń z 

tytułu przyznania licencji lub koncesji,  

o 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 2021 

   
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 

   - 

Tantiemy    - 

Dywidendy    - 

Opłaty koncesyjne oraz premie za odkrycie i 
produkcję 

  
opłata eksploatacyjna 

opłaty 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 

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 

sprawozdawczym na rzecz administracji publicznej z poszczególnych tytułów tj. prezentowane są wg 

zasady kasowej. 
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PŁATNOŚCI DOKONANE W 2021 ROKU W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE SZCZEBLE 

ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

 
 
 

Szczeble administracji publicznej 
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             1 871 041,97  3 391 623,75 

Płatności dla administracji 
samorządowej             1 975 665,79  104 778,14 

Razem 3 846 707,76  3 496 401,89 
   

Spółka w 2021 roku nie dokonywała płatności na rzecz krajowej administracji publicznej przypisanych  
do projektów. 
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