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List  otwarty  do Wicepremiera, Ministra  Gospodarki   
      w sprawie „podatku od wyrobisk  górniczych”. 
   

 
Pragniemy jako  Bractwo Gwarków poinformować  uprzejmie  Pana  Premiera  o  przyjęciu 
 z niepokojem i dużym zatroskaniem, decyzji, na wniosek Pani Poseł Pietraszewskiej, podjętej  
w  dniu  24  lutego br. w trakcie  posiedzenia  połączonych sejmowych komisji  gospodarki , 
samorządu terytorialnego  i ochrony  środowiska  w przedmiocie  wykreślenia  Art. 6 . ust.2   
z  projektu  ustawy „ Prawo geologiczne  i  górnicze”. Sprawozdanie Podkomisji Sejmowej 
ds. PGG stanowiło doskonałą podstawę  do wypracowania kompromisu między stroną 
górniczą a samorządową. Podstawa ta, wsparta stanowiskiem Naczelnego Sądu 
Administracyjnego uchylającym decyzje zmierzające do opodatkowania majątku 
znajdującego się w podziemiach kopalń węgla kamiennego mogła stanowić przyczynek  do 
przyjęcia  racjonalnych  rozwiązań  dla  polskiej  gospodarki  i  rodzimego  górnictwa. 
Nigdzie na świecie nie ma równocześnie opłat eksploatacyjnych i podatku od instalacji, 
urządzeń i budowli w górotworze.  
 Podjęta decyzja 3 komisji  sejmowych w dniu 24 lutego br. prowadzić będzie do 
bardzo drastycznych  konsekwencji  dla polskiego  górnictwa  i to nie tylko górnictwa węgla 
kamiennego.  Górnictwo polskie w  wyniku wielu wyrzeczeń  i podjęcia szeregu  trafnych ale 
trudnych i kosztownych  rozwiązań  techniczno – organizacyjnych, przy korzystnych ostatnio 
trendach cenowych  węgla na  rynkach światowych, odnotowało  dobre wyniki za 2010 r. 
osiągając zysk netto w wysokości prawie  900 mln zł. Finansowanie w ostatnich latach z   
własnych  środków niezbędnych kosztownych  inwestycji rokuje  nadzieje na  osiągnięcie w 
perspektywie  przez rodzime górnictwo węgla kamiennego tak  oczekiwanego  efektywnego  
funkcjonowania. Potrzebna do tego jest jednak przychylna polityka  fiskalna  ze strony 
Państwa.    

Bractwo Gwarków zdaje sobie sprawę, iż Państwo polskie nie stać aktualnie na takie 
preferencje, z jakich korzystają Firmy i Przedsiębiorstwa  Europy Zachodniej, ale uważamy, 
że nasze Państwo stać na to, aby nie fundować naszemu górnictwu nowych, drastycznych  



obciążeń podatkowych. Przyjęcie w drodze Ustawy nowego obciążenia podatkowego w 
postaci podatku od wyrobisk górniczych doprowadzi do fali  roszczeń przez gminy górnicze, 
sądy zostaną zarzucone setkami spraw. Jeżeli bogaty sektor miedziowy ( ceny na miedz 
wzrosły w ostatnich 10 lat wielokrotnie) byłby w stanie płacić ten nowy podatek  to dla 
sektora węgla kamiennego w Polsce jest to droga ku upadłości.  
Roszczenia te mogą przekroczyć nawet kwotę 1,5 mld zł. I taka kwota może być 
zablokowana w różnych rezerwach przedsiębiorstw. Nie wiemy czy kolejny podatek może 
dotyczyć wszystkich budowli we wnętrzu ziemi, tzn. otworów wiertniczych, studni 
chłopskich itp. Czy nie spowolni  to poszukiwań gazu łupkowego? Jakiej gminie należy się 
ten podatek od urządzeń pod Bałtykiem? Skąd wezmą środki na ten podatek  kopalnia 
Muzeum Guido, Sztolnia Czarnego Pstrąga i inne kopalnie muzea? 

Bractwo Gwarków apeluje do Pana Premiera o podjęcie wszelkich możliwych 
sposobów przekonania, w szczególności parlamentarzystów koalicyjnych o konieczności 
wprowadzenia w trakcie II- go czytania projektu ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” 
zapisu  Art. 6 ust. 2, który mówi że urządzenia, instalacje i budowle nie są budowlami w 
znaczeniu prawa budowlanego.   

Prośba Bractwa Gwarków wynika m. in. z troski o zapewnienia  niezależności  
bezpieczeństwa  energetycznego kraju w sytuacji  prognoz  wzrostu  światowej  konsumpcji  
energii elektrycznej  do  2030 r. o co najmniej  44% , jak również  bardzo  trudnych nowych  
regulacji Unijnych  dotyczących  uwarunkowań  ekologicznych, oczekujących w najbliższych 
latach również nasze Państwo. 
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