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A K T U A L N O Ś C I

JSW zapłaciła prawie , miliarda zł podatków i opłat

ARCHIWUM JSW SA

Wysokość podatków
robi wrażenie
Jastrzębska Spółka Węglowa odprowadziła w 2011 roku
rekordową kwotę niemal 2,8 miliarda złotych podatków
i opłat. Jest to o ponad pół miliarda złotych więcej niż rok
wcześniej. Gros tej kwoty trafiło do budżetu państwa i lokalnych samorządów.

Spółka podsumowała swoje ubiegłoroczne zobowiązania
wobec fiskusa, gmin i innych instytucji. W  roku tytułem
podatków i innych danin zapłacono prawie , miliarda zł,
czyli o  mln zł więcej niż rok wcześniej.
– Ta rekordowa kwota, którą zapłaciła nasza spółka,
pokazuje dobitnie, że górnictwo jest takim samym płatnikiem podatków jak inne sektory gospodarki. Nie korzystamy
z żadnych taryf ulgowych, jeśli chodzi o nasze zobowiązania
podatkowe i inne opłaty – podkreśla Jarosław Zagórowski,
prezes Zarządu JSW SA. I dodaje: – Wysokość podatków
robi wrażenie, są to bardzo znaczące kwoty nawet na tak
dużą grupę przemysłową, jak nasza. Istotne jest to, że te
pieniądze stymulują rozwój innych obszarów oraz pozwalają
państwu realizować strategiczne cele i zaspokajać potrzeby
społeczeństwa.
Z kasy JSW SA do budżetu państwa za pośrednictwem
urzędu skarbowego trafiło w ubiegłym roku ponad 
mln zł podatku VAT, a zatem o  mln zł więcej niż w 
roku, oraz , mln zł podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto w  roku spółka odprowadziła prawie , mln zł podatku dochodowego od osób prawnych
(o , mln zł więcej niż rok temu) oraz  mln zł wpłaty
z zysku.
Część pieniędzy wpłaconych z tytułu podatków dochodowych trafia później – w ślad za pracownikami JSW – drogą pośrednią do gmin i powiatów. Jeśli zaś chodzi o gminne
budżety, to w ubiegłym roku zasiliło je niemal , mln zł
podatku od nieruchomości i środków transportowych, prawie  mln zł opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, ,

Górnictwo jest takim samym płatnikiem podatków jak inne sektory gospodarki. Nie korzysta z żadnych taryf ulgowych
mln zł podatku od czynności cywilnoprawnych i prawie ,
mln zł opłaty eksploatacyjnej.
Pozostałe , mln zł opłaty eksploatacyjnej spółka
przekazała Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska. Znaczącą pozycję kosztową w  roku stanowiły

także wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – było to , mln zł. Kolejne  mln zł
pochłonęły składki przekazane Zakładowi Ubezpieczeń
Społecznych, a prawie , mln zł opłaty ekologiczne.

Pracownicy dobrze zarabiają. Spółka spodziewa się korzystnych wyroków
P  JSW  
   
 P
Jastrzębska Spółka Węglowa SA podała do wiadomości
wyliczenia na temat wysokości średniej płacy miesięcznej
w 2011 r. i przyrostu wynagrodzeń w latach 2000-2011.

Pracownik JSW zarabiał w  r. średnio , zł
brutto miesięcznie (łącznie z wszelkiego rodzaju nagrodami
rocznymi i premiami), podczas gdy przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (bez nagród z zysku)
wyniosło w  r., wg danych GUS, , zł. Oznacza
to, że średnia płaca w JSW jest ponad dwukrotnie wyższa
niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.
Jak wyliczyła spółka, od  r. pensje w JSW wzrosły
o ponad . W latach - płace zwiększały się
średnio o , rocznie, czyli znacznie powyżej inflacji, która
wyniosła w tym okresie średnio , rocznie. Wzrost płac był
w JSW wielokrotnie wyższy niż ten ustalony przez Komisję
Trójstronną czy Radę Ministrów.
Znaczący przyrost wskaźnika płac nastąpił w  r. i był
efektem realizacji porozumienia ze stroną społeczną, które
objęło m.in. wypłatę pracownikom premii jednorazowej.
Na ten cel spółka wydała  mln zł. Na wyższy wskaźnik
płac w  r. wpłynęło również wprowadzenie nowych
tabel stawek płac zasadniczych (wyższych o ,), a także
ujednolicenie deputatu węglowego do  ton dla wszystkich
pracowników oraz przekroczenie limitu dniówek w soboty
i niedziele. W  r. pensje brutto wzrosły w stosunku
do poprzedniego roku o , przy inflacji na poziomie

,. Pracownicy JSW otrzymali także -letnie gwarancje
zatrudnienia.
– W  r. fundusz płac wzrośnie w JSW o wartość
inflacji. Zarobki w JSW są już dziś jednymi z najwyższych
w branży, jesteśmy największym, a ponadto cenionym pracodawcą w regionie – mówi Jarosław Zagórowski, prezes Zarządu JSW SA. – Pracujemy również nad nowym systemem
motywacyjnym dla naszych pracowników. Naszym celem
jest zwiększenie efektywności pracy, bo przy kosztach osobowych na poziomie  i możliwych spadkach cen węgla
kluczowy dla wartości spółki jest właśnie wzrost wydajności.
Przeciętne zatrudnienie w  roku kształtowało
się na poziomie   osób i było niemal identyczne jak
w  r. Po spadku liczby pracowników w latach -
wzrost zatrudnienia nastąpił w  r. Wynikał on przede
wszystkim z włączenia w struktury JSW Kopalni Węgla
Kamiennego Budryk. W nadchodzących latach Zarząd JSW
SA planuje utrzymać zatrudnienie na obecnym poziomie.

JSW SA    
.   
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, w oparciu o wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z 13 września 2011 r., podjął
10 stycznia 2012 r. decyzję o rozwiązaniu znacznej części
rezerw utworzonych na poczet podatku od nieruchomości
od podziemnych wyrobisk górniczych.

W celu dokładniejszego wyjaśnienia Zarząd JSW SA
podaje do wiadomości dodatkowe informacje w tej sprawie.

 stycznia  r. podjęto decyzję o:
) rozwiązaniu rezerw na kwotę ok.  mln zł przy
pozostawieniu rezerw oraz zobowiązań z tytułu spornego podatku od nieruchomości od podziemnych wyrobisk
górniczych w wysokości ok.  mln zł w związku z ryzykiem ogólnym związanym z trwającymi postępowaniami
spornymi z gminami;
) ujęciu w „Sprawozdaniu z sytuacji finansowej” należności od gmin z tytułu zapłaconego spornego podatku
od nieruchomości od podziemnych wyrobisk górniczych
w wysokości ok.  mln zł.
Łączny wpływ ww. operacji na wynik finansowy
przed opodatkowaniem wynosi ok.  mln zł, natomiast
po uwzględnieniu odroczonego podatku dochodowego
łączny wpływ na wynik finansowy po opodatkowaniu wynosi
ok.  mln zł. W komunikacie z  września  r. podano
łączny wpływ na wynik finansowy przed opodatkowaniem
w kwocie  mln zł, co po uwzględnieniu odroczonego
podatku dochodowego stanowi wpływ na wynik finansowy
po opodatkowaniu w wysokości ok.  mln zł.
– Różnica w wartościach zaprezentowanych w ww.
komunikatach wynika z utworzenia w II półroczu  r.
nowych rezerw i zapłacenia części decyzji podatkowych.
Na tę różnicę składają się również opisane wyżej pozostawione rezerwy i zobowiązania z tytułu spornego podatku od nieruchomości w księgach roku  – powiedział
Jarosław Zagórowski, prezes Zarządu JSW SA. – Jestem
przekonany o pomyślnych dla nas wyrokach lub decyzjach
w kolejnych sprawach, które toczą się przed sądem lub Samorządowym Kolegium Odwoławczym i dotyczą podatku
od nieruchomości – dodał.

