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Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest 
liderem krajowego rynku gazu ziemnego, zaufanym 
dostawcą energii dla polskich rodzin, fi rm i instytucji. 
Podstawą działalności spółki jest poszukiwanie 
i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, import 
paliwa gazowego oraz jego sprzedaż na rynku hurtowym. 
Poprzez spółki zależne PGNiG działa także w obszarze 
magazynowania, sprzedaży detalicznej i przesyłu 
gazu, oferuje wyspecjalizowane usługi geofi zyczne 
oraz wiertniczo-serwisowe. Ze względu na swoją pozycję 
na rynku gazu PGNiG odpowiada za bezpieczeństwo 
energetyczne Polski. W tym celu spółka intensywnie 
dywersyfi kuje kierunki dostaw gazu z importu, 
a także rozwija krajowe wydobycie tego surowca. 

PGNiG jest jedną z największych fi rm w kraju 
pod względem przychodów i znaczącym pracodawcą. 
Od 2005 roku jej akcje są notowane na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie.

SpotData jest centrum analiz ekonomicznych, będącym 
częścią Bonnier Business Polska – wydawcy „Pulsu Biznesu”. 
Analitycy SpotData zajmują się dostarczaniem fi rmom 
dedykowanych danych branżowych i ogólnogospodarczych, 
a także przygotowywaniem raportów specjalnych.

Raport został przygotowany 
przez PGNiG i SpotData

Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego jest jednym z fi larów 
działalności Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA. 
Mamy w tym zakresie ambicje globalne – inwestujemy w Norwegii, 
Pakistanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na Ukrainie – 
ale cały czas w centrum naszego zainteresowania jest Polska.

Wykorzystanie krajowych zasobów to najlepsza gwarancja 
bezpieczeństwa energetycznego Polski. To rozwój własnych 
kompetencji, kadr i technologii. To wreszcie realny wpływ 
na jakość życia Polaków.

Raport, który Państwu przedstawiamy, skupia się na tym ostatnim 
aspekcie. Duża część podatków i opłat związanych z eksploatacją 
ropy i gazu stanowi dochód jednostek samorządu terytorialnego, 
na których terenie prowadzona jest działalność wydobywcza. 
Dla wielu gmin, zwłaszcza tych mniejszych, jest to istotna pozycja 
w budżecie, pozwalająca sfi nansować ważne dla jakości życia 
mieszkańców inwestycje w edukację, sport i rekreację oraz kulturę. 
Inwestycji tych nie byłoby, albo byłyby znaczące mniejsze, gdyby 
nie nasza działalność wydobywcza.

Tym, co wyróżnia PGNiG, jest poczucie szczególnej 
odpowiedzialności za społeczności lokalne. Wyrazem tej 
postawy było m.in. wsparcie, jakiego udzieliliśmy w okresie 
epidemii instytucjom medycznym w miejscowościach, w których 
prowadzimy działalność. Jednak – jak dowodzi niniejszy raport – 
już sam fakt eksploatacji złóż ropy i gazu przez PGNiG przyczynia się 
do rozwoju lokalnych społeczności. To dla nas ogromna satysfakcja.

PAWEŁ MAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
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Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest jednym z największych 
w kraju podatników podatków do budżetu centralnego i budżetów 
lokalnych. W ciągu minionych 10 lat PGNiG zapłaciło do budżetu państwa 
i budżetów samorządów prawie 39 mld zł podatków i opłat. Za kwotę 
zapłaconą w tym okresie przez PGNiG można by sfinansować budowę 
dróg gminnych, których długość byłaby równa pięciokrotności długości 
wszystkich granic Polski. Alternatywnie można by sfinansować budowę 
1,5 tys. szkół podstawowych.

PGNiG płaci podatki i opłaty lokalne związane z działalnością wydobywczą 
w ponad 190 gminach, prawie 70 powiatach i 10 województwach. 
Rocznie do budżetów lokalnych wpływa bezpośrednio od spółki 
około 200 mln zł. Najważniejsze źródła płatności dla samorządów 
to opłata eksploatacyjna, podatki od nieruchomości (wraz 
z użytkowaniem wieczystym) oraz część podatku CIT*. Dla przeciętnej 
gminy, w której obecna jest firma, dochody od PGNiG stanowią 
co najmniej 0,5 proc. ogólnych dochodów, a dla 10 proc. gmin 
z największą aktywnością firmy jest to co najmniej 3,3 proc. Te kwoty 
mają zauważalny wpływ na jakość życia społeczności lokalnych, 
podnosząc między innymi wartość inwestycji w infrastrukturę.

Płatności od PGNiG mają istotny wpływ na finanse samorządów, nie tylko 
jako bezpośrednie źródło dochodów, ale też jako czynnik pobudzający 
lokalną aktywność gospodarczą oraz społeczną. W celu oszacowania 
wpływu lokalnych płatności podatkowych PGNiG na aktywność 
gospodarczą w samorządach wykonane zostały analizy ekonometryczne. 
Z analiz wynika między innymi, że gminy, gdzie obecna jest spółka, 
otrzymują ogólne dochody podatkowe w przeliczeniu na mieszkańca 
o 9 proc. wyższe niż inne gminy. Część z tych 9 proc. to płatności 
od PGNiG, ale część może być efektem dodatkowej aktywności 
gospodarczej stymulowanej przez firmę. Gminy, gdzie działalność 
wydobywczą prowadzi PGNiG, wydają o 3 proc. więcej niż inne gminy 
na edukację i transport oraz o ponad 23 proc. więcej na kulturę. 
Dzięki temu warunki życia i działalności gospodarczej w tych gminach 
mogą być lepsze. 

Szczególnie istotne znaczenie działalność wydobywcza PGNiG ma 
dla małych gmin. W gminach liczących do 5 tys. mieszkańców, gdzie 
eksploatację prowadzi PGNiG, wydatki na edukację są przeciętnie wyższe 
o prawie 9 proc. niż w innych gminach o podobnych cechach. Wyższe 
są też wydatki inwestycyjne. Na przykład przeciętna mała gmina, w której 
PGNiG prowadzi wydobycie, wydaje na inwestycje 1265 zł w przeliczeniu 
na mieszkańca, podczas gdy w innych gminach wartość ta wynosi 
1052 zł (o 17 proc. mniej). 

*  PGNiG płaci do budżetów samorządów również inne podatki i opłaty, ale te są kluczowe 
z perspektywy działalności wydobywczej. Patrz notatka metodologiczna na str. 38

38,8 mld zł
podatków zapłaciło PGNiG SA 

w ciągu 10 lat

ok. 200 mln zł
płaci rocznie PGNiG 

do budżetów samorządów 
w związku z działalnością 

wydobywczą

9 proc.
o tyle wyższe dochody 
mają gminy, w których 

PGNiG prowadzi 
działalność wydobywczą

9 proc.
o tyle wyższe wydatki 

na edukację mają małe 
gminy, gdzie obecne 

jest PGNiG

54



Wykres 1.  Udział PGNiG w polskiej gospodarce

Udział PGNiG w PKB, zatrudnieniu, produkcji

PGNiG SA jest jedną z trzech największych firm w Polsce pod względem przychodów, według rankingu Lista 500 
dziennika „Rzeczpospolita”. Firma odgrywa znaczącą rolę w polskiej gospodarce. Na każde 1000 zł polskiego 
produktu krajowego brutto 24 zł są generowane bezpośrednio przez firmę*, a kwota ta jest jeszcze większa, 
gdy uwzględni się jej kooperantów i dostawców. Jednocześnie udział PGNiG w dochodach podatkowych budżetu 
państwa i samorządów lokalnych jest znacznie większy niż wynikałoby to z jego udziału w PKB. Na każde 
1000 zł wpływających do sektora finansów publicznych, aż 50 zł płaci PGNiG. Dlaczego? Przede wszystkim 
firma jest odpowiedzialnym społecznie podatnikiem – swoje zobowiązania reguluje w stopniu proporcjonalnym 
do uzyskiwanych zysków. Ponadto dzięki swojej aktywności w obszarze poszukiwania i wydobycia PGNiG 
dokonuje bardzo wysokich płatności z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz podatku od nieruchomości, 
które trafiają w większości do budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki temu firma realizuje 
nie tylko swój podstawowy cel, jakim jest zapotrzanie rynku w gaz, ale również pośrednio wspiera rozwój 
społeczności lokalnych.

*  Udziały w PKB, zatrudnieniu i dochodach podatkowych sektora finansów publicznych liczone są na podstawie jednostkowego 
sprawozdania finansowego. Miejsce PGNiG na Liście 500 liczone jest, podobnie jak w przypadku innych firm, na podstawie 
sprawozdań skonsolidowanych.

PGNiG  
w polskiej gospodarce

udział w zatrudnieniu udział w PKB
udział w dochodach 

finansów publicznych

0,03% 0,24% 0,5%
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Ile PGNiG płaci państwu podatków

W ciągu 10 lat PGNiG SA zapłaciło do budżetu państwa i budżetów samorządów 38,8 mld zł podatków. 
Zdecydowaną większość tej kwoty stanowił VAT (podatek od wartości dodanej), który jest głównym źródłem 
dochodów sektora finansów publicznych w Polsce. Inne pozycje podatkowe to CIT (podatek od dochodów spółki), 
podatek od nieruchomości oraz opłata eksploatacyjna. Za kwotę zapłaconą w tym okresie przez PGNiG można 
byłoby sfinansować budowę np. 800 km autostrad lub 1500 szkół. 

Wykres 2.  Płatności podatków przez PGNiG SA w ostatnich 10 latach 
(suma za okres 2009-2018)

Co można by wybudować za pieniądze z PGNiG
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Razem:    38,8 mld zł
w tym na rzecz samorządów:   2,3 mld zł

Dane prezentowane na tej stronie dotyczą wszystkich płatności podatkowych PGNiG SA, 
nie tylko tych związanych z działalnością wydobywczą. 
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Wykres 3.  Dochody budżetu państwa i samorządów, w mld zł

Samorządy odgrywają bardzo istotną rolę w systemie finansów publicznych w Polsce. Przez ich budżety 
przepływa 40 proc. dochodów sektora, z czego część stanowią dochody własne samorządów, a część 
to dotacje i subwencje z budżetu państwa. Najważniejszą rolę finansową wśród samorządów odgrywają 
gminy, które odpowiadają za niemal połowę dochodów samorządów. Dlatego uwaga tego raportu skupia 
się głównie na kondycji gmin. To gminy odpowiadają za istotną część wydatków publicznych na edukację, 
transport, pomoc społęczną czy usługi komunalne. One realizują też dużą część zadań zlecanych 
samorządom przez administrację centralną, zajmując się między innymi. realizacją wypłat z programu 
500+ czy takimi zadaniami jak utrzymanie urzędów stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, 
oświetlenie dróg krajowych.

Dochody samorządów

Krótki przewodnik 
po finansach samorządów

dane za 2018 r.
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W przeciętnej 
gminie w Polsce 
dochody budżetu 
lokalnego wynoszą 
około 5000 zł 
w przeliczeniu 
na mieszkańca

Gminy jako najważniejszy element 
w systemie samorządowym w Polsce

Głównym punktem odniesienia w tym raporcie są gminy, ponieważ to one 
odpowiadają za większość dochodów i wydatków samorządowych, a także za 
zdecydowaną większość płatności dokonywanych przez PGNiG do budżetów 
lokalnych. Z każdego 1000 zł przepływających przez budżety samorządów 
w Polsce niemal połowa przepływa przez budżety gmin. Z każdych 1000 zł 
płaconych do kas lokalnych przez PGNiG większość płynie do gmin. 

Gminy są w Polsce bardzo zróżnicowane pod względem dochodów, zarówno 
w ujęciu bezwzględnym, jak i w przeliczeniu na mieszkańca. Największą gminą 
jest naturalnie Warszawa, której dochody budżetowe przekraczają 17 mld zł. 
Najmniejszą zaś gminą jest Platerówka, licząca nieco ponad 1600 mieszkańców 
gmina położona w województwie dolnośląskim, której dochody budżetowe 
wyniosły w 2018 r. 7,1 mln zł. 

W przeciętnej gminie dochody budżetu lokalnego wynoszą około 5000 zł 
w przeliczeniu na mieszkańca. Między poszczególnymi rodzajami gmin istnieją 
jednak znaczące różnice. Największe dochody osiągają największe miasta, które 
posiadają też status powiatów. W miastach tych dochody budżetów lokalnych 
sięgają niemal 7000 zł w przeliczeniu na mieszkańca, podczas gdy w małych 
gminach wiejskich i miejsko-wiejskich jest to mniej niż 5000 zł (rozkład wielkości 
gmin pod względem dochodów na mieszkańca pokazany został na wykresie 5).

W dużych miastach realne dochody ludności są przeciętnie znacznie wyższe niż 
w mniejszych miastach i na wsi. Znajdują się tam również większe fi rmy, płacące 
wyższe wynagrodzenia, co przekłada się na wyższe dochody z PIT, głównego 
źródła dochodów gmin. Są też tam ulokowane ważne urzędy i inne instytucje 
publiczne, w których wynagrodzenia również są wyższe od średniej krajowej. 
W większych miastach obrót gospodarczy jest też bardziej intensywny, większa 
jest liczba zawieranych transakcji, co przekłada się na wyższe dochody z podatku 
od czynności cywilnoprawnych. 

Ze względu na wyższe dochody własne z podatków największe miasta mają 
znacznie mniejszy udział dotacji i subwencji z budżetu centralnego w dochodach 
niż gminy wiejskie czy mniejsze gminy miejskie. W dużych miastach niecała jedna 
trzecia dochodów budżetów samorządowych pochodzi z dotacji, podczas gdy 
w gminach wiejskich i małych miastach jest to zdecydowanie ponad połowa. 
Jest to odzwierciedlenie mechanizmu redystrybucji dochodów, który zapewnia 
spójność społeczną i ekonomiczną kraju. Gdyby mniejsze gminy miały polegać 
wyłącznie na własnych dochodach, nie byłyby w stanie zapewnić swoim 
mieszkańcom usług publicznych na odpowiednim poziomie. 

Do zadań własnych gmin należy przede wszystkim zapewnienie mieszkańcom 
usług transportu publicznego, podstawowej ochrony zdrowia, edukacji czy 
kultury, a także dbanie o ład przestrzenny. A w ramach zadań zleconych gminy 
m.in. wypłacają zasiłki społeczne, świadczą usługi opiekuńcze, prowadzą urzędy 
stanu cywilnego, organizują wydawanie dowodów osobistych czy zapewniają 
oświetlenie dróg krajowych. 

Wykres 5.  Przeciętne dochody gmin w przeliczeniu na mieszkańca (dane za 2018 r.)

Wykres 6.  Dochody gmin w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje na realizację zadań 
samorządów oraz dotacje na realizacji zadań zleconych przez administrację

dane za 2018 r.
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Najważniejszym źródem dochodów własnych gmin są podatki: PIT (od dochodów osobistych), CIT (od dochodów 
firm) i podatek od nieruchomości. Tylko z tych trzech źródeł gminy czerpią ok. jednej trzeciej swoich własnych 
dochodów (nie licząc dotacji i subwencji z budżetu centralnego kraju). Istnieją jednak istotne różnice między 
strukturą dochodów dużych miast i mniejszych gmin. Duże miasta znacznie większą część dochodów czerpią 
z podatków PIT i CIT, co wynika z wysokich dochodów osiąganych przez mieszkańców i firmy. W małych gminach 
większą rolę odgrywają podatek rolny, opłata eksploatacyjna, czy podatek od środków transportu.

Wykres 7.  Skąd gminy czerpią dochody –  
struktura dochodów w poszczególnych rodzajach gmin

Jakie znaczenie ma dla samorządów 
opłata eksploatacyjna

Wykres 8.  Liczba gmin otrzymujących dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 
ze wszystkich kopalin

Opłata eksploatacyjna to opłata za koncesjonowane wydobycie kopalin – od węgla, przez ropę i gaz, 
po zwykły żwir. Na ustawowej liście kopalin znajduje się 61 pozycji. Dochody z opłaty eksploatacyjnej czerpie 
1331 z 2477 polskich gmin, przy czym połowa beneficjentów to gminy wiejskie. Wprawdzie wpływy z tego 
tytułu stanowią zaledwie 0,7 proc. ogólnych dochodów własnych gmin, ale dla wielu mniejszych jednostek 
samorządowych są bardzo istotnym źródłem wpływów finansowych, uzupełniającym dochody z podatków 
dochodowych, od nieruchomości i innych. Opłatę eksploatacyjną od PGNiG otrzymuje 177 gmin w Polsce, 
a więc 13,3 proc. wszystkich, które czerpią dochody z tej opłaty. Jednocześnie kwota, którą gminy otrzymują 
z tego tytułu od PGNiG, stanowi aż 25 proc. dochodów gmin z opłaty eksploatacyjnej ogółem. To pokazuje, jak 
opłacalne dla gmin jest prowadzenie wydobycia ropy i gazu na ich terenie. Warto też zauważyć, że w przypadku 
węglowodorów przychody z tytułu opłaty eksploatacyjnej otrzymują gminy (60 proc.), powiaty i województwa 
(po 15 proc.) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (10 proc.). W przypadku 
pozostałych kopalin opłata eksploatacyjna dzielona jest tylko pomiędzy gminy (60 proc.) i NFOŚiGW (40 proc.). 
Tak więc z wydobycia węglowodorów korzystają wszystkie szczeble samorządów, przy czym dochód powiatów 
i województw z tego tytułu nie powoduje zmniejszenia przychodów gmin.

dane za 2018 r. dane za 2018 r.
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inne 21,6%20%25,3% 23,3%28,6%
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Na co gminy wydają pieniądze

Wykres 10.  Na co gminy wydają pieniądze

Struktura wydatków gmin jest podobna w dużych i małych jednostkach, choć widać pewne istotne różnice. 
Największe miasta znacznie większą część budżetu niż inne jednostki wydają na transport. Wynika to 
ze złożoności sieci komunikacyjnej tych miast, która obsługuje nie tylko ruch lokalny i regionalny, ale też krajowy 
i międzynarodowy. Inną pozycją, która waży znacznie więcej w budżetach dużych miast niż małych gmin, jest 
gospodarka mieszkaniowa. Wynika to z faktu, że w dużych miastach mniejszy jest odsetek osób, które posiadają 
własnościowe mieszkania lub domy. Mniejsze gminy z kolei proporcjonalnie większą część budżetu przeznaczają 
na edukację i gospodarkę komunalną. 

Na co samorządy wydają pieniądze

Wykres 9.  Na co samorządy wydają pieniądze

Samorządy w Polsce realizują szereg zadań, ale wśród nich w sposób szczególny wyróżniają się dwa – 
utrzymanie i rozwój sieci transportu lokalnego (zarówno pod względem infrastruktury, jak i taboru oraz usług) 
oraz finansowanie edukacji. Te dwie dziedziny odpowiadają za około 40–50 proc. wydatków samorządowych, 
przy czym w przypadku województw transport odgrywa zdecydowanie dominującą rolę.

Jeśli chodzi o inne zadania, widać istotne zróżnicowanie między szczeblami samorządu lokalnego. Gminy zajmują 
się wszystkim po trochu – od gospodarki komunalnej (wywóz śmieci, oczyszczanie miasta, utrzymanie terenów 
zielonych), po sport – będąc kluczowym dysponentem pieniędzy publicznych na poziomie lokalnym. Powiaty 
koncentrują się na pomocy społecznej, bezpieczeństwie publicznym i opiece zdrowotnej, województwa zaś 
na kulturze i zdrowiu.

dane za 2018 r. dane za 2018 r.
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Wykres 11.  Płatności podatków związanych z wydobyciem przez PGNiG w rozbiciu na płatności 
dla województw, powiatów i gmin – wielkość figury jest proporcjonalna do płatności 
PGNiG w danym samorządzie w 2018 r.

Zdecydowana większość płatności spółki z tytułu opłaty eksploatacyjnej i podatku od nieruchomości 
(wraz z użytkowaniem wieczystym) jest odprowadzana do budżetów gmin. Ważną pozycją w dochodach budżetu 
jest część podatku CIT należna z tytułu działalności firmy w zależności od zatrudnienia w danej gminie.

Liczba samorządów, którym PGNiG 
płaci podatki związane z wydobyciem 

PGNiG  
w finansach samorządów

1918

10 województw

66 powiatów

191 gmin łączne zapłacone podatki

164 mln zł

łączne zapłacone podatki

21,5 mln zł

łączne zapłacone podatki

21,5 mln zł



Wartość płatności PGNiG

Wykres 13.  Wartość płatności PGNiG dla gmin

Systematycznie rośnie wartość płatności na rzecz samorządów związanych z działalnością wydobywczą PGNiG. 
Wynika to przede wszystkim ze wzrostu stawek opłaty eksploatacyjnej oraz podatku od nieruchomości. Powyższe 
spowodowało, że w latach 2010-2018 wartość opłat i podatków lokalnych zapłaconych przez PGNiG wzrosła 
o 105 proc. z 120 do 240 mln zł. W przypadku samych gmin wartość ta zwiększyła się z 80 do 164 mln zł, czyli 
również o ponad 100 proc. 

Jak rośnie liczba samorządów, 
którym PGNiG płaci podatki

Wykres 12.  Jak rośnie liczba gmin, w których PGNiG płaci podatki związane 
z działalnością wydobywczą

W minionej dekadzie systematycznie rosła liczba gmin, które czerpią dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, 
podatku od nieruchomości oraz użytkowania wieczystego płaconych przez PGNiG w związku z działalnością 
wydobywczą*. Na początku dekady było takich gmin 183, w 2017 r. już 195. W kolejnym roku było tych gmin 
mniej, ale długookresowy trend jest wzrostowy. W kolejnych latach możliwy jest dalszy wzrost liczby gmin, 
w których spółka będzie prowadzić działalność wydobywczą i tym samym płacić podatki. Udokumentowane 
i wydobywalne zasoby gazu ziemnego w Polsce w ostatnich latach się zwiększyły. Jeszcze w 2016 r. wynosiły 
one 498 milionów boe (ekwiwalentu baryłki ropy naftowej – miara używana do opisywania zasobów i ilości 
wydobywanych węglowodorów – zarówno ropy naftowej, jak i gazu ziemnego), a w 2018 r. już 548 milionów 
boe, co oznacza wzrost o 10 proc. 

* ze względu na niską ogólną wartość użytkowania wieczystego dalej w raporcie ten element jest ujmowany łącznie 
z podatkiem od nieruchomości
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Mapa gmin, w których PGNiG płaci podatki 
związane z działalnością wydobywczą

Wielkość punktu jest proporcjonalna do wielkości płatności  PGNiG w danej gminie

dane za 2018 r.
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 Dochody gniny od PGNiG

1500 tys. zł

1000 tys. zł

500 tys. zł

Dolnośląskie 
Dobroszyce (wiejska)
Głogów (wiejska)
Góra (miejsko‑wiejska)
Jemielno (wiejska)
Kotla (wiejska)
Krośnice (wiejska)
Milicz (miejsko‑wiejska)
Niechlów (wiejska)
Twardogóra (miejsko‑wiejska)
Wąsosz (miejsko‑wiejska)
Zawonia (wiejska)
Żmigród (miejsko‑wiejska)
Lubelskie
Biszcza (wiejska)
Kamionka (wiejska)
Księżpol (wiejska)
Łukowa (wiejska)
Mełgiew (wiejska)
Obsza (wiejska)
Potok Górny (wiejska)
Tarnogród (miejsko‑wiejska)
Wólka (wiejska)
Lubuskie
Bogdaniec (wiejska)
Drezdenko (miejsko‑wiejska)
Górzyca (wiejska)
Gubin (miejska)
Krosno Odrzańskie (miejsko‑wiejska)
Lubiszyn (wiejska)
Maszewo (wiejska)
Przytoczna (wiejska)
Siedlisko (wiejska)
Skąpe (wiejska)
Skwierzyna (miejsko‑wiejska)
Sulechów (miejsko‑wiejska)
Szlichtyngowa (miejsko‑wiejska)
Świebodzin (miejsko‑wiejska)
Witnica (miejsko‑wiejska)
Zielona Góra (miejska)
Małopolskie
Borzęcin (wiejska)
Brzesko (miejsko‑wiejska)
Dąbrowa Tarnowska (miejsko‑wiejska)
Drwinia (wiejska)
Gdów (wiejska)
Gorlice (miejska) 
Lipinki (wiejska)
Łapanów (wiejska)
Łużna (wiejska)
Nowy Wiśnicz (miejsko‑wiejska)
Proszowice (miejsko‑wiejska)
Rzezawa (wiejska)
Skrzyszów (wiejska)
Szczurowa (wiejska)
Tarnów (miejska)
Tarnów (wiejska)
Tuchów (miejsko‑wiejska)
Wieliczka (miejsko‑wiejska)
Wierzchosławice (wiejska)
Żegocina (wiejska)
Podkarpackie
Adamówka (wiejska)
Boguchwała (miejsko‑wiejska)
Brzozów (miejsko‑wiejska)
Chorkówka (wiejska)

Cieszanów (miejsko‑wiejska)
Czarna (wiejska)
Czarna (wiejska)
Czarna (wiejska)
Dębica (wiejska)
Dębowiec (wiejska)
Dukla (miejsko‑wiejska)
Dydnia (wiejska)
Gać (wiejska)
Głogów Małopolski (miejsko‑wiejska)
Grodzisko Dolne (wiejska)
Iwierzyce (wiejska)
Iwonicz‑Zdrój (miejsko‑wiejska)
Jarosław (miejska) 
Jarosław (wiejska)
Jasienica Rosielna (wiejska)
Jasło (miejska)
Jasło (wiejska)
Jawornik Polski (wiejska)
Jedlicze (miejsko‑wiejska)
Jeżowe (wiejska)
Kańczuga (miejsko‑wiejska)
Kolbuszowa (miejsko‑wiejska)
Korczyna (wiejska)
Krasiczyn (wiejska)
Krasne (wiejska)
Krosno (miejska)
Krościenko Wyżne (wiejska)
Krzywcza (wiejska)
Kuryłówka (wiejska)
Leżajsk (miejska)
Leżajsk (wiejska)
Lubaczów (wiejska)
Lutowiska (wiejska)
Łańcut (wiejska)
Markowa (wiejska)
Medyka (wiejska)
Miejsce Piastowe (wiejska)
Olszanica (wiejska)
Orły (wiejska)
Osiek Jasielski (wiejska)
Pawłosiów (wiejska)
Pilzno (miejsko‑wiejska)
Pruchnik (miejsko‑wiejska)
Przemyśl (miejska)
Przemyśl (wiejska)
Przeworsk (miejska)
Przeworsk (wiejska)
Rakszawa (wiejska)
Rokietnica (wiejska)
Ropczyce (miejsko‑wiejska)
Roźwienica (wiejska)
Rymanów (miejsko‑wiejska)
Rzeszów (miejska)
Sanok (miejska)
Sanok (wiejska)
Sędziszów Małopolski (miejsko‑wiejska)
Sieniawa (miejsko‑wiejska)
Skołyszyn (wiejska)
Stary Dzików (wiejska)
Świlcza (wiejska)
Tarnowiec (wiejska)
Tryńcza (wiejska)
Trzebownisko (wiejska)
Ustrzyki Dolne (miejsko‑wiejska)
Wiązownica (wiejska)
Wielkie Oczy (wiejska)

Zarszyn (wiejska)
Zarzecze (wiejska)
Żołynia (wiejska)
Żurawica (wiejska)
Pomorskie
Krokowa (wiejska)
Śląskie
Jasienica (wiejska)
Świętokrzyskie
Kazimierza Wielka (miejsko‑wiejska)
Wielkopolskie
Buk (miejsko‑wiejska)
Dobrzyca (miejsko‑wiejska)
Drawsko (wiejska)
Duszniki (wiejska)
Granowo (wiejska)
Grodzisk Wielkopolski (miejsko‑wiejska)
Jaraczewo (miejsko‑wiejska)
Jarocin (miejsko‑wiejska)
Kamieniec (wiejska)
Kaźmierz (wiejska)
Kościan (miejska)
Kościan (wiejska)
Kotlin (wiejska)
Kórnik (miejsko‑wiejska)
Krzykosy (wiejska)
Kuślin (wiejska)
Międzychód (miejsko‑wiejska)
Miłosław (miejsko‑wiejska)
Nowe Miasto nad Wartą (wiejska)
Nowy Tomyśl (miejsko‑wiejska)
Odolanów (miejsko‑wiejska)
Opalenica (miejsko‑wiejska)
Ostrów Wielkopolski (miejska)
Ostrów Wielkopolski (wiejska)
Przygodzice (wiejska)
Pyzdry (miejsko‑wiejska)
Rakoniewice (miejsko‑wiejska)
Rawicz (miejsko‑wiejska)
Rokietnica (wiejska)
Sieraków (miejsko‑wiejska)
Sośnie (wiejska)
Stęszew (miejsko‑wiejska)
Suchy Las (wiejska)
Śmigiel (miejsko‑wiejska)
Śrem (miejsko‑wiejska)
Środa Wielkopolska (miejsko‑wiejska)
Tarnowo Podgórne (wiejska)
Wielichowo (miejsko‑wiejska)
Zaniemyśl (wiejska)
Zbąszyń (miejsko‑wiejska)
Żerków (miejsko‑wiejska)
Zachodniopolorskie
Białogard (miejska)
Boleszkowice (wiejska)
Dębno (miejsko‑wiejska)
Dygowo (wiejska)
Dziwnów (miejsko‑wiejska)
Kamień Pomorski (miejsko‑wiejska)
Karlino (miejsko‑wiejska)
Mieszkowice (miejsko‑wiejska)
Nowogard (miejsko‑wiejska)
Przybiernów (wiejska)
Sławoborze (wiejska)
Szczecinek (miejska)
Trzebiatów (miejsko‑wiejska)
Wolin (miejsko‑wiejska)



Wykres 15.  Wszystkie gminy otrzymujące dochody z tytułu płatności od PGNiG 
uszeregowane od tej z najmniejszym udziałem dochodów z PGNiG 
w budżecie do tej z największym udziałem

Średni udział dochodów z tytułu podatków lokalnych od PGNiG w dochodach ogółem gmin otrzymujących 
te podatki wynosi 1,1 proc. To bardzo dużo biorąc pod uwagę, że jest to udział tylko jednego podmiotu. 
Szeregując gminy od tej z najmniejszym udziałem do tej z największym, środkowa gmina uzyskuje od PGNiG 
0,4 proc. swoich dochodów. Ale jednocześnie dla 10 proc. gmin udział ten przekracza 3,3 proc. W tej drugiej 
grupie gmin udział podatków lokalnych od spółki jest zbliżony do udziału całych dochodów z CIT otrzymywanych 
przez przeciętną gminę w Polsce – to pokazuje, jak istotna może być rola PGNiG.

Rozkład dochodów gmin od PGNiG

Wykres 14.  Wszystkie gminy otrzymujące dochody z tytułu płatności od PGNiG 
uszeregowane od tej z najmniejszym dochodem do tej z największym 
dochodem od spółki 

Medianowa gmina (czyli środkowa po uszeregowaniu od najmniejszego do największego beneficjenta) otrzymuje 
od PGNiG z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz podatku od nieruchomości i CIT ok. 228 tys. zł. Przeliczając 
na wymierne koszty, stanowi to równowartość rocznego kosztu edukacji ok. 25 uczniów szkoły podstawowej 
(przeciętne koszty wykształcenia uczniów szkół obliczał m.in. Instytut Badań Edukacyjnych). Jednocześnie 
w 10 proc. gmin dochody od spółki z tytułu opłaty eksploatacyjnej i podatku od nieruchomości przekraczają 
1,7 mln zł. Najwięksi beneficjenci otrzymują zatem dochody pozwalające teoretycznie na pokrycie kosztów 
funkcjonowania dwóch przeciętnych szkół podstawowych. 

Rozkład relatywnych dochodów gmin od PGNiG

dane za 2018 r. dane za 2018 r.

2524

dochody
 opłata eksploatacyjna
 podatek CIT
 podatek od nieruchomości
 użytkowanie wieczyste
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Wykres 17.  Dochody od PGNiG w porównaniu z wydatkami gmin 
w różnych kategoriach, w proc. 

Znaczenie dochodów uzyskiwanych od PGNiG w związku z działalnością wydobywczą przez gminy łatwiej 
jest zrozumieć, gdy zestawi się ich wielkość z wydatkami na różne cele. I tak na przykład dochody od spółki 
w małych gminach stanowią równowartość ok. 6 proc. wydatków na edukację, 54 proc. wydatków na kulturę 
lub około 206 proc. wydatków na sport. Im większa jest gmina tym relatywne znaczenie dochodów od PGNiG 
jest w naturalny sposób mniejsze. Co nie znaczy, że rola tych dochodów jest mniejsza. Bezwzględne koszty 
realizacji zadań wszędzie są na podobnym poziomie, a budowa np. jednego dodatkowego centrum kultury 
ma taką samą wartość użytkową dla okolicznych mieszkańców niezależnie od tego, czy inwestycja powstała 
w dużym mieście czy w małej gminie.

Dochody z PGNiG w zależności od wielkości gminy

Wykres 16.  Dochody gmin od PGNiG w grupach w zależności od liczby mieszkańców, 
w proc. dochodów ogółem

Dochody z PGNiG w relacji do wydatków

Płatności podatkowe związane z działalnością wydobywczą PGNiG odgrywają istotną rolę w wielu gminach, 
ale przeciętnie największe znaczenie mają w gminach z populacją do 5 tys. mieszkańców. Medianowa gmina 
w tej grupie uzyskuje od spółki ponad 1,5 proc. swoich dochodów. W przypadku gmin z populacją równą 
lub wyższą od 30 tys. mieszkańców udział PGNiG w lokalnym budżecie jest już na znacznie niższym poziomie. 

W mniejszych gminach prowadzenie przez PGNiG działalności wydobywczej może być czynnikiem istotnie 
zmieniającym stan fi nansów lokalnego samorządu. Wprawdzie 1,5 proc. może nie wydawać się dużą częścią, 
ale każdy, kto zna realia napiętych budżetów lokalnych, wie, że jest to kwota mogąca teoretycznie pozwolić 
na dokonanie istotnych inwestycji – w transport, edukację czy kulturę. Jak pokazujemy w następnym rozdziale, 
małe gminy, w których PGNiG prowadzi wydobycie, rzeczywiście podejmują takie inwestycje.
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Korzyści z płatności od PGNiG
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Dochody podatkowe w gminach, 
w których działa PGNiG

Wykres 18.  Dochody podatkowe na mieszkańca w gminach, w których PGNiG prowadzi 
działalność wydobywczą, w porównaniu z innymi gminami posiadającymi 
podobne cechy

W celu oszacowania relacji między płatnościami PGNiG a sytuacją finansową gmin zbudowane zostały 
modele ekonometryczne, w których różne kategorie dochodów i wydatków gmin są funkcją cech tych gmin 
(przynależność regionalna gminy, wielkość i rodzaj w podziale na gminy miejskie i wiejskie) oraz obecności PGNiG. 

Jeden z najciekawszych wniosków wyłaniających się z analizy ekonometrycznej jest taki, że w gminach 
otrzymujących dochody od PGNiG ogólne dochody podatkowe są istotnie wyższe niż w innych gminach 
o podobnych cechach. Na przykład, dochody z podatku PIT w przeliczeniu na mieszkańca są w gminach, 
w których PGNiG prowadzi wydobycie, o 6 proc. wyższe niż w innych gminach mających podobne cechy 
(lokalizacja i wielkość gminy). Dochody z CIT są zaś niemal dwukrotnie wyższe. Jest to częściowo również efekt 
bezpośrednich płatności ze spółki, ale wiele wskazuje na to, że odpowiedzialne są za to też korzyści gospodarcze, 
jakie gminy uzyskują dzięki obecności PGNiG. Większe dochody z podatków od nieruchomości i eksploatacji 
oznaczają większą stabilność finansową i większy potencjał inwestycyjny, co generuje wiele korzyści pośrednich. 
Gminy mogą pozwolić sobie na rozwój infrastruktury oraz inwestycje w kapitał społeczny. Takie nakłady 
procentują i podnoszą potencjał gospodarczy lokalnych społeczności.

Dochody podatkowe w gminach wiejskich 

Wykres 19.  Dochody podatkowe na mieszkańca w gminach wiejskich w województwie 
podkarpackim – studium przypadku (dane za 2018 r.)

W gminach o podobnej wielkości i położeniu geograficznym dochody podatkowe są znacznie wyższe 
w miejscach, w których PGNiG prowadzi aktywność eksploatacyjną. Do porównania wybrane zostało 
województwao podkarpackie, ponieważ tam najwięcej jest gmin, w których PGNiG płaci podatki 
związane z wydobyciem.
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Wydatki w gminach, w których działa PGNiG

Wykres 20.  Wydatki w przeliczeniu na mieszkańca w gminach, w których PGNiG prowadzi 
działalność wydobywczą, w porównaniu z innymi gminami posiadającymi 
podobne cechy

Analogiczne modele ekonometryczne zostały wykorzystane do oszacowania wpływu aktywności wydobywczej 
PGNiG na wydatki samorządów. Podobnie jak w przypadku dochodów, również w przypadku wydatków 
widać, że korzyści płynące z aktywności firmy są dla lokalnych społeczności większe niż tylko bezpośredni 
efekt dodatkowych płatności podatkowych. Jest wiele kanałów pośrednich, którymi obecność PGNiG podnosi 
lokalną aktywność gospodarczą. Na przykład większe wydatki gmin na infrastrukturę mogą poprawiać warunki 
prowadzenia działalności na ich terenie.

Gminy, w których PGNiG prowadzi działalność wydobywczą, wydają średnio o 3,1 proc. więcej na edukację 
w przeliczeniu na mieszkańca niż inne gminy o podobnych cechach. Wydają też o 2,7 proc. więcej na transport. 
Największą różnicę widać jednak w wydatkach na kulturę i sport, co jest zgodne z intuicją – te kategorie 
wydatkowe są relatywnie elastyczne i szybciej korzystają na dodatkowych dochodach uzyskiwanych przez gminę 
z nowego źródła. To też wskazuje, że płatności z PGNiG wspierają miękkie zasoby infrastrukturalne społeczności 
lokalnych, w tym inwestycje w kapitał ludzki. Inny istotny wniosek wyłaniający się z analizy ekonometrycznej jest 
taki, że gminy, w których obecne jest PGNiG, wydają mniej na pomoc społeczną. Wskazywałoby to, że obecność 
spółki podnosi jakość życia w społecznościach lokalnych.

Wydatki w gminach wiejskich – 
przykład transportu szkolnego

Wykres 21.  Wydatki na transport szkolny w przeliczeniu na mieszkańca w województwie 
podkarpackim jako funkcja wielkości dochodów per capita od PGNiG 

Widać dodatnią zależność między wysokością wpływów z opłat i podatków płaconych przez PGNiG, a wysokością 
wydatków samorządowych na transport szkolny. Gminy otrzymujące więcej pieniędzy od spółki mogą wydawać 
więcej na ważne projekty służące rozwojowi lokalnych społeczności. Choć nie jest to oczywiście zależność 
jednoznaczna - dodatkowe dochody, jakie gminom zapewnia PGNiG, pomagają podnieść standard życia 
mieszkańców, ale nie są gwarancją, że standard wzrośnie. Wiele zależy od innych uwarunkowań społecznych, 
gospodarczych, geograficznych czy regulacyjnych. 

3332

125

100

75

50

25

0

100% =  średnia dla gmin nie otrzymujących 
dochodu z PGNiG

Edukacja Transport Pomoc społeczna Kultura Sport

103,1% 102,7% 98,6% 105,3%

123,4%

60

40

20

 0 50 100 150 200

dochody z podatków związanych z eksploatacją od PGNiG 
na mieszkańca, w zł

w
yd

at
ki

 g
m

in
y 

na
 tr

an
sp

or
t d

zi
ec

i d
o 

sz
ko

ły
, w

 z
ł



Wykres 23.  Inwestycje w transport w przeliczeniu na mieszkańca w gminach liczących 
poniżej 5000 mieszkańców w województwie podkarpackim. Gminy, w których 
PGNiG płaci podatki związane z wydobyciem, mają przeciętnie wyższy poziom 
inwestycji (dane za 2018 r.)

Wydatki na inwestycje w transporcieZnaczenie PGNiG dla małych gmin

Wykres 22.  Wydatki w przeliczeniu na mieszkańca w gminach poniżej 5000 mieszkańców, 
w których PGNiG prowadzi działalność poszukiwawczą i wydobywczą, 
w porównaniu z innymi gminami posiadającymi podobne cechy

Jak opisane zostało w poprzednim rozdziale, szczególnie istotną rolę działalność wydobywcza PGNiG odgrywa 
w gminach mniejszych, w których płatności związane z wydobyciem mogą osiągnąć relatywnie wysoki udział 
w ogólnych dochodach samorządu. Analizy ekonometryczne to potwierdzają. Małe gminy, w których PGNiG 
prowadzi działalność wydobywczą, wydają znacznie więcej z budżetów lokalnych w przeliczeniu na mieszkańca 
niż inne gminy. Na przykład wydatki na edukację mają o 8,6 proc. wyższe niż inne gminy, a wydatki na sport – 
o 39,4 proc. wyższe. Czyli ten efekt jest dużo mocniejszy niż w przypadku wszystkich gmin ogółem.

Ważne jest to, że małe gminy znacząco zwiększają swój potencjał inwestycyjny dzięki dochodom od PGNiG. 
Wydatki na transport (wraz z łącznością) w przeliczeniu na mieszkańca są w tych gminach niemal o 80 proc. 
wyższe niż w innych o podobnych cechach, a wydatki na inwestycje w tym obszarze – o ponad 12 proc. wyższe. 
Jak widać na wykresie 23, istnieje wyraźna korelacja między wielkością dochodów od PGNiG w małych gminach 
a wielkością wydatków inwestycyjnych w transporcie. Ale inwestycje w kluczową infrastrukturę to nie wszystko. 
W małych gminach, w których PGNiG prowadzi działalność wydobywczą, niemal o 100 proc. wyższe są wydatki 
na utrzymanie zieleni, a o niemal 200 proc. wyższe są wydatki na ochronę powietrza i klimatu (patrz str. 36–37).
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Wykres 24.  Wydatki na wybrane cele w przeliczeniu na mieszkańca 
w małych gminach do 5000 mieszkańców

Wydatki na wybrane cele w małych gminach Wydatki na wybrane cele w małych gminach
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Metodologia
Dane i modele wykorzystane w analizie
Dane wykorzystane w raporcie pochodzą w głównej mierze 
z dwóch źródeł – od PGNiG (dane dotyczące płatności podatkowych) 
oraz z Banku Danych Lokalnych GUS (dane fi nansowe jednostek 
samorządu terytorialnego). Łącznie analizie poddane zostały dane 
ze wszystkich gmin, powiatów i województw w Polsce. W badaniu 
wzięto pod uwagę 120 wskaźników, a łączna liczba analizowanych 
szeregów czasowych sięgnęła 360 tys. W przypadku podatków 
płaconych przez PGNiG wzięto pod uwagę opłatę eksploatacyjną, 
użytykowanie wieczyste, podatek od nieruchomości oraz CIT należny 
gminom, w których prowadzone jest wydobycie (według liczby 
zatrudnionych) – są to podatki i opłaty najmocniej związane 
z aktywnością wydobywczą. 

W celu oszacowania wpływu płatności podatkowych PGNiG 
na wskaźniki fi nansowe gmin wykorzystano dwa rodzaje modeli 
ekonometrycznych. Po pierwsze, były to modele regresji liniowej 
z efektami stałymi. W modelach tych każdy wskaźnik występował 
jako zmienna zależna, wyjaśniana przez cechy gminy (lokalizacja 
i wielkość/rodzaj) oraz zmienną binarną opisującą obecność PGNiG 
w danej gminie. Po drugie, wykorzystana została metoda różnicy 
w różnicach (difference in difference). W tych modelach autorzy 
analizowali, jaka była różnica między dynamikami poszczególnych 
wskaźników w grupie gmin otrzymujących dochody z PGNiG 
i w grupie pozostałych gmin. 
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