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I. Dane identyfikacyjne kontroli 
 

Numer i tytuł kontroli P/14/102 – Eksploatacja kopalin ze złóż województwa wielkopolskiego. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontrolerzy Agata Nowak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 89496 
z 19 maja 2014 r. 
Marek Gutraj, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 89497 
z 19 maja 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
al. Niepodległości 18; 61-713 Poznań (Urząd)  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
(dowód: akta kontroli str. 6-10) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
realizację zadań Marszałka Województwa Wielkopolskiego, jako organu 
administracji geologicznej stopnia wojewódzkiego. 

Formułując powyższą ocenę, NIK uwzględniła fakt, że zadania organu koncesyjnego 
stopnia wojewódzkiego bezpośrednio realizowane były przy pomocy, posiadającego 
niezbędne kwalifikacje, Geologa Wojewódzkiego. W latach 2012-2013 
postępowania dotyczące eksploatacji kopalin ze złóż były prowadzone na ogół 
prawidłowo. 

 

Stwierdzone w toku kontroli NIK nieprawidłowości dotyczyły nieprzeprowadzenia 
analizy kompletności dokumentacji oraz liczby koncesji na eksploatację kopalin ze 
złóż województwa wielkopolskiego, dla których od 1 stycznia 2006 r. Marszałek stał 
się organem koncesyjnym stopnia wojewódzkiego. Ponadto postępowania w 
sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji na eksploatację kopalin podejmowano z 
dużym opóźnieniem w stosunku do upływu terminu ważności koncesji, a w 
odniesieniu do kilkunastu koncesji, których ważność upłynęła przed 31 grudnia 
2013 r., takie postępowania do czasu zakończenia kontroli NIK nie zostały 
wszczęte.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Organizacja nadzoru geologicznego. 
 
Do zakresu zadań Departamentu Środowiska Urzędu (dalej: Departament) należało 
m.in. koordynowanie i sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością w zakresie 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
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prac geologicznych, wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w ramach 
kompetencji Marszałka Województwa jako organu administracji geologicznej oraz 
prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji z tym związanych.  

(dowód: akta kontroli str. 11-124) 
W strukturze Departamentu wyodrębniono stanowisko geologa wojewódzkiego, 
naczelnika Wydziału Geologii. Geologowi Wojewódzkiemu przypisano wykonywanie 
zadań powierzonych ustawowo Marszałkowi Województwa jako organowi 
administracji geologicznej, a w szczególności: 
- nadzorowanie i kontrolowanie pod względem merytorycznym prowadzonych przez 
Wydział Geologii postępowań i podejmowanych w ich toku rozstrzygnięć oraz 
wykonywania innych czynności niezbędnych do stosowania i przestrzegania ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze2 (dalej: ustawa) oraz ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska3;  
- kwalifikowanie spraw i nadzorowanie ich prowadzenia w zakresie nakazywania 
wstrzymania działalności lub podjęcia czynności w celu doprowadzenia środowiska 
do właściwego stanu, w razie stwierdzenia wykonywania działalności niezgodnie 
z koncesją; 
- prowadzenie i koordynowanie współpracy ze służbami administracji rządowej 
i samorządowej oraz organami nadzoru górniczego. 

(dowód: akta kontroli str. 90, 170-179) 
W Urzędzie nie zostały opracowane pisemne procedury dla procesów wydawania 
koncesji oraz nadzoru geologicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 583) 
Geolog Wojewódzki - Naczelnik Wydziału Geologii posiadał wyższe wykształcenie 
geologiczne oraz uprawnienia do wykonywania prac geologicznych.  
Wszyscy pracownicy Wydziału Geologii posiadali wykształcenie wyższe oraz 
kwalifikacje w dziedzinie geologii. 

(dowód: akta kontroli str. 125-127) 
W zakresach obowiązków pracowników Wydziału Geologii zatrudnionych 
na stanowisku pracy ds. geologii surowcowej, hydrogeologii i geologii inżynierskiej4 
wskazano: 
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze 
złóż, jak również stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia, zmiany lub przeniesienia 
koncesji oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie, a także prowadzenie spraw 
dotyczących uzgodnień koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, 
-sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców 
warunków koncesji, 
- wymierzanie podwyższonych opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin 
z rażącym naruszeniem warunków koncesji wydanych przez organ administracji 
geologicznej stopnia wojewódzkiego w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, 
- prowadzenie spraw związanych z wymierzeniem kar przewidzianych w ustawie, 
- prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem ustawowych zadań administracji 
geologicznej, w szczególności dotyczących nadzoru nad projektowaniem 
i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzania 
dokumentacji geologicznych złóż kopalin. 

(dowód: akta kontroli str. 125-127, 180-248) 
 

Problematyka eksploatacji kopalin ze złóż nie była przedmiotem kontroli oraz 
audytów prowadzonych w Urzędzie. 

(dowód: akta kontroli str. 627-628) 

                                                      
2 Dz. U. z 2014 r., poz. 613 ze zm. 
3 Dz. U. t.j. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) 
4 sześć osób z zatrudnionych dziewięciu w Wydziale Geologii 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze. 
 

2. Przebieg postępowań przy udzielaniu koncesji. 

W związku z przekazaniem od 1 stycznia 2006 r. Marszałkowi dotychczas 
przypisanych Wojewodzie zadań administracji geologicznej stopnia wojewódzkiego, 
po wejściu w życie art. 8 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji 
administracji terenowej5, Wojewoda Wielkopolski przekazał  214 spraw dotyczących 
koncesji na eksploatację kopalin ze złóż, w tym 156 koncesji obowiązujących w 
latach 2012-2013. 

(dowód: akta kontroli str. 583, 592-612) 
Akta spraw dotyczących koncesji na eksploatację kopalin ze złóż wydanych przed 
końcem 2005 r. przechowywane były: 
- w Archiwum Zakładowym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu6, 
- w Archiwum Zakładowym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie7 
(Urząd posiadał kopie decyzji koncesyjnych, na eksploatację 43 złóż, 
przechowywanych w Archiwum Zakładowym Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Koninie8),  
- w Wojewódzkim Archiwum Geologicznym Urzędu9. 
Urząd przejął protokolarnie akta spraw wytworzone przez Delegaturę 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie oraz w Pile.  

(dowód: akta kontroli str. 581-583, 631-633) 
Do 2012 r. Urząd nie posiadał dokumentacji dotyczącej dwóch złóż (Rokutów 
i Lenartowice), dla których koncesje udzielone były odpowiednio w 1996 r. i 1994 r. 
przez ówczesnego Wojewodę Kaliskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 584, 633) 

W badanym okresie obowiązywały koncesje na eksploatację kopalin z łącznie 327 
złóż na terenie województwa wielkopolskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 592-612, 642) 

W latach 2012-2013 Marszałek wydał: 64 decyzje o udzieleniu koncesji, 25 decyzji 
o zmianie koncesji, 11 decyzji o przeniesieniu koncesji na inny podmiot, 38 decyzji 
o stwierdzeniu wygaśnięcia koncesji oraz jedną decyzję o cofnięciu koncesji. 

(dowód: akta kontroli str. 325-349, 353, 654) 

Szczegółowym badaniem objęto 30 spraw wybranych spośród 139 decyzji, 
o których mowa powyżej. W toku kontroli stwierdzono, że: 
- przed udzieleniem koncesji, organ zgromadził wszystkie dokumenty wymagane 
przepisami ustawy, 
- udzielenie koncesji poprzedzone było uzgodnieniem z właściwym wójtem, 
burmistrzem lub prezydentem miasta w zakresie zgodności lokalizacji wydobycia 
kopalin z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub (w przypadku 

                                                      
5 Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 
6 Akta spraw wytworzonych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (akta nieprzejęte przez Urząd) 
7 Akta spraw wytworzonych przez Delegaturę Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie (akta nieprzejęte przez 
Urząd) 
8 Od 2006 r. w Urzędzie zatrudniona była osoba, która do końca 2005 r. prowadziła sprawy dotyczące geologii w Delegaturze 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie 
9 Akta spraw wytworzonych przez Delegaturę Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu (akta niezinwentaryzowane), 
Delegaturę Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, Delegaturę Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile 
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braku planu) ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, 
- decyzje administracyjne będące podstawą przyznania koncesji spełniały wymogi 
przewidziane w art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego10, 
- w sześciu sprawach11 dotyczących postępowań w zakresie zmiany czasu 
obowiązywania koncesji każdorazowo wydano decyzję zmieniającą przed upływem 
pierwotnego terminu obowiązywania koncesji. 

(dowód: akta kontroli str. 355-358, 646-653, 740-742) 
Decyzje koncesyjne, po wcześniejszej aprobacie przez Geologa Wojewódzkiego, 
podpisywane były – z upoważnienia Marszałka - przez Dyrektora Departamentu 
Środowiska. Wicemarszałek, Wojciech Jankowiak, wyjaśnił, iż z uwagi na 
umiejscowienie Wydziału Geologii w strukturze Departamentu Środowiska Urzędu 
kierowanego przez Dyrektora, właściwym było udzielenie przedmiotowego 
upoważnienia Dyrektorowi Departamentu, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy 
o samorządzie województwa w związku z art. 156 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze. 

(dowód: akta kontroli str. 630-634) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Na mocy art. 8 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji 
terenowej organem administracji geologicznej stopnia wojewódzkiego od 1 stycznia 
2006 r. jest Marszałek Województwa. 
Geolog Wojewódzki, do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK, nie 
przeprowadził analizy kompletności dokumentacji oraz nie ustalił liczby koncesji na 
eksploatację kopalin ze złóż województwa wielkopolskiego, w tym akt znajdujących 
się w zasobie Archiwum Zakładowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Poznaniu oraz w zasobie Archiwum Zakładowego Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Koninie, dla których stał się od 1 stycznia 2006 r. organem 
koncesyjnym stopnia wojewódzkiego. 

(dowód: akta kontroli str. 581-583, 631-634) 
W wyjaśnieniach, Marszałek wskazał, że przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji 
administracji terenowej nie odnoszą się do spraw zakończonych przed 1 stycznia 
2006 r. Regulacje intertemporalne dotyczyły jedynie postępowań sądowych 
i administracyjnych będących w toku. Wobec powyższego Wojewoda Wielkopolski 
nie miał obowiązku przekazania Marszałkowi kopii, czy też odpisów wydanych przez 
siebie koncesji obowiązujących w dacie 1 stycznia 2006 r. 

(dowód: akta kontroli str. 631-634) 
Z informacji uzyskanej w toku kontroli NIK od Głównego Geologa Kraju wynika 
natomiast, że w związku z utratą przez wojewodów, na mocy ustawy 
kompetencyjnej, wszelkich kompetencji związanych z prowadzeniem spraw 
dotyczących eksploatacji kopalin ze złóż, całość dokumentacji dotyczącej 
powyższych kwestii powinna być w posiadaniu Marszałka. Dotyczy to koncesji, dla 
których nie upłynął czas na jaki zostały one udzielone, jak również tych, co do 
których wojewoda nie zdążył wydać do końca 2005 r. decyzji 
w przedmiocie stwierdzenia ich wygaśnięcia. 

(dowód: akta kontroli str. 778-780) 

                                                      
10 Dz.U. z 2013 r., poz. 267 
11 DSR-IV.7422.4.2012; DSR-IV.7422.13.2012; DSR-I.7422.6.2013; DSR-I.7422.43.2013; DSR-I.7422.75.2013; DSR-
I.7422.111.2013. 
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Wojewoda Wielkopolski wskazał, że wobec przejęcia kompetencji organu 
koncesyjnego stopnia wojewódzkiego przez Marszałka, archiwum zakładowe 
Urzędu Wojewódzkiego dla akt z zakresu geologii pełni jednie funkcję ich 
przechowawcy. Marszałek Województwa Wielkopolskiego ma możliwość 
korzystania i wypożyczania dokumentacji dotyczącej spraw geologicznych 
przechowywanych w archiwum Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Po przejęciu kompetencji organu administracji geologicznej stopnia wojewódzkiego 
przez Marszałka, pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zajmujący się 
sprawami z zakresu geologii stali się pracownikami Urzędu12.  

(dowód: akta kontroli str. 179, 761-777, 801-802) 

W wyjaśnieniach, Geolog Wojewódzki, odpowiedzialny za inwentaryzację 
dokumentacji dotyczącej eksploatacji kopalin ze złóż13, wskazał, że Urząd 
dysponuje niepełnymi danymi dotyczącymi liczby koncesji przejętych od Wojewody 
Wielkopolskiego oraz przedstawił kopię protokołu przejęcia mienia, zawierającego 
wykaz osób (z przypisaniem przekazywanych kompetencji), pomieszczeń i mienia 
ruchomego. Ponadto podał, że nie ma problemu z dostępem do akt i ich 
wypożyczeniem w celu bieżącego prowadzenia spraw, których dokumentacja 
zarchiwizowana jest w Archiwum Zakładowym Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu (archiwum zlokalizowane w budynku, w którym mieści 
się Wydział Geologii). Dokumentacja dotycząca dwóch złóż (Rokutów 
i Lenartowice) została pozyskana przez Urząd po przeprowadzeniu w 2012 r. prac 
likwidacyjnych i porządkowych pomieszczeń nabytych przez Województwo 
Wielkopolskie na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 27 maja 2008 r. 

(dowód: akta kontroli str. 531-591, 618-626, 781-782) 

Zdaniem NIK, wobec niepodjęcia przez Marszałka działań mających na celu 
przejęcie całości dokumentacji, istnieje ryzyko nieprowadzenia przez organ 
koncesyjny stopnia wojewódzkiego przypisanych mu czynności wobec części złóż, 
w odniesieniu do których jest on organem właściwym14. Powyższe zjawisko jest 
szczególnie istotne w kontekście wieloletniego obowiązywania koncesji 
(maksymalnie 50) lat oraz dotychczasowego nieobjęcia kontrolą wewnętrzną oraz 
audytem wewnętrznym tematyki eksploatacji kopalin ze złóż. 

2. W jednej sprawie15 (spośród 30 objętych analizą) Marszałek wydał koncesję na 
wydobywanie kopaliny w ilości powyżej 20 000 m³/rok, w sytuacji, gdy w warunkach 
realizacji przedsięwzięcia określonych w sentencji decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobra dla tego 
samego przedsięwzięcia określono, iż ilość wydobywanej kopaliny nie będzie 
przekraczać 20 000 m³/rok. W uzasadnieniu decyzji środowiskowej wskazano 
natomiast, że planowana inwestycja polegać będzie na eksploatacji kruszywa w 
ilości około 20 000 m³/rok. Takie określenie przez organ koncesyjny ilości 
podlegającej wydobyciu kopaliny było niezgodne z postanowieniami art. 86 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko16 (dalej: ustawa o udostępnianiu informacji). 

(dowód: akta kontroli str. 549-572) 

Geolog Wojewódzki wyjaśnił, iż warunkiem koniecznym udzielenia koncesji jest 
uprzednie uzyskanie przez przedsiębiorcę „decyzji środowiskowej”. Natomiast już 

                                                      
12 w tym Geolog Wojewódzki 
13 W latach 2012-2013 było ważnych 156 koncesji wydanych przed 1 stycznia 2006 r., z których protokolarnie przejęto 36 
14 Wszczęcie postępowania (w 2012 r.) w sprawie wydania decyzji o wygaśnięciu koncesji na eksploatację kopalin z dwóch 
złóż (Rokutów i Lenartowice)po upływie ośmiu lat od terminu upływu ich ważności (w 2004 r.) 
15 Dotyczy koncesji nr DSR-IV.7422.41.2012. 
16 Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm. 
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w samej ustawie Prawo geologiczne i górnicze, w oparciu o przepisy której organ 
koncesyjny udziela koncesji, brak przepisów odnoszących się do kwestii 
wzajemnych relacji między w/w decyzjami. Powyższe przesądza o tym, że koncesja 
nie jest wydawana na podstawie „decyzji środowiskowej”. Jednocześnie, w sprawie 
dotyczącej udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny z przedmiotowego złoża, 
organ koncesyjny miał na względzie w szczególności interes przedsiębiorcy, 
wyrażony we wniosku o wydanie koncesji, tym bardziej, że zapisy znajdujące się 
w „decyzji środowiskowej” były niejednoznaczne. Należy podkreślić, że 
z uzasadnienia „decyzji środowiskowej” wynika, że, „planowana inwestycja polegać 
będzie na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego w ilości około 20 000 m³ 
na rok”. Nie wynika więc z niego wprost, że inwestor, będzie eksploatował poniżej 
20 000 m³ na rok. W związku z tym uwzględniono i oparto się na danych zawartych 
we wniosku o udzielenie koncesji. Ponadto, istotne jest również i to, że Burmistrz 
Miasta i Gminy Dobra uzgodnił udzielenie koncesji. 

(dowód: akta kontroli str. 576-587) 
NIK zwraca uwagę, iż zgodnie dyspozycją art. 86 ustawy o udostępnianiu informacji 
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, 
o której mowa w art. 72 ust. 1 (w tym, decyzję koncesyjną). Powyższe oznacza, że 
określone w decyzji środowiskowej warunki realizacji przedsięwzięcia, nie mogą być 
na dalszych etapach postępowania modyfikowane czy też zmieniane. Obie decyzje 
wydawane są dla tego samego przedsięwzięcia, a zatem nie powinny się różnić 
w zakresie planowanej objętości wydobywanej kopaliny. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 
 

3. Działania przeciwdziałające nielegalnej eksploatacji kopalin. 
W Urzędzie nie wprowadzono procedur w zakresie postępowań mających 
ograniczyć lub wyeliminować zjawisko eksploatacji złóż bez wymaganej koncesji. 
Geolog Wojewódzki podał, że nie było potrzeby tworzenia procedur w powyższym 
zakresie, ponieważ w sprawach związanych z nielegalnym wydobyciem kopalin 
właściwe kompetencyjnie są inne organy niż Marszałek Województwa (tj. dyrektor 
Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, starostowie)17. 

(dowód: akta kontroli str. 464-465) 
W latach 2012-2013 do Urzędu wpłynęły trzy informacje od podmiotów 
zewnętrznych o nielegalnej eksploatacji złóż, z których dwie zostały przekazane do 
właściwych miejscowo starostów, jedna do Okręgowego Urzędu Górniczego 
w Poznaniu. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu poinformował 
Marszałka Województwa, że nie stwierdził pozyskiwania kruszywa na działkach 
wymienionych w otrzymanym z Urzędu piśmie. 
Marszałek Województwa nie prowadził działań w celu ograniczenia lub 
wyeliminowania zjawiska eksploatacji złóż bez wymaganej koncesji, ponieważ, jak 
podał Geolog Wojewódzki, informacje dotyczące nielegalnej eksploatacji 
przekazywano właściwym organom. 

(dowód: akta kontroli str. 465-484) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zbadanym 
obszarze. 

                                                      
17 Art. 173 ust. 1 ustawy 
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4. Kontrola przestrzegania warunków koncesji. 

Zadania związane z nadzorem geologicznym były wyodrębnione w zakresach 
czynności pracowników Wydziału Geologii. Zadania w ramach wykonywania 
nadzoru nad eksploatacją kopalin ze złóż wykonywało dziewięciu pracowników18. 
Zadania w ramach nadzoru nad eksploatacją kopalin w zakresie opłat 
eksploatacyjnych oraz informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny wykonywało 
czterech pracowników. Zadania w ramach nadzoru nad eksploatacją kopalin 
poprzez przeprowadzanie terenowych kontroli złóż wykonywało pięciu pracowników. 

(dowód: akta kontroli str. 170-248, 576-581, 657-696) 

W latach 2012-2013 kontrole wypełniania warunków koncesji planowane były na 
zasadach określonych w Regulaminie Kontroli wykonywanej przez Urząd19. Zgodnie 
z tym aktem, każdorazowo projekt rocznego planu kontroli, do wykonania przez 
Departament Środowiska, przygotowywany był przez Dyrektora Departamentu. 
Następnie, po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego20, roczny 
plan kontroli był podstawą do przeprowadzania przez Urząd kontroli planowych w 
poszczególnych latach. W planach na 2012 r. i 2013 r. ujęto po 10 kontroli. Geolog 
Wojewódzki wyjaśnił, iż w Urzędzie nie opracowano formalnie kryteriów doboru 
jednostek do kontroli w zakresie prawidłowości eksploatacji kopalin ze złóż. 
Podmioty, które objęte zostały kontrolą, typowane były losowo spośród tych, które 
wcześniej nie były kontrolowane. Każdy z pracowników Wydziału Geologii 
przeprowadzał po dwie kontrole rocznie na obszarze do niego przynależnym. 

(dowód: akta kontroli str. 462-467, 697-734) 
W latach 2012-2013 Marszałek przeprowadził 20 kontroli planowych (6% 
obowiązujących w tym czasie koncesji21) w zakresie prawidłowości eksploatacji 
kopalin ze złóż na mocy koncesji wydanych przed 1 stycznia 2012 r.), z czego 
10 przeprowadzono w roku 2012, a 10 w roku 2013. W tym samym zakresie, 
w latach 2009-2011 Marszałek przeprowadził 33 kontrole planowe. 
Geolog Wojewódzki wyjaśnił, iż z uwagi na ilość prowadzonych postępowań 
administracyjnych i ich terminowość nie ma możliwości wykonywania kontroli na 
wszystkich złożach. Kontrole takie są i będą wykonywane sukcesywnie. 

(dowód: akta kontroli str. 576-578, 586, 743-758,760) 
 
W trakcie kontroli nie stwierdzono, aby nieprzyjęcie sformalizowanych kryteriów 
doboru przedsiębiorców do kontroli skutkowało nierównym traktowaniem podmiotów 
przy typowaniu do kontroli, które prowadzone było w sposób losowy. 
 
We wszystkich upoważnieniach do przeprowadzenia kontroli w latach 2012-2013, 
jako podstawę prawną wskazywano art. 379 § 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (dalej „ustawa Prawo ochrony środowiska”). Marszałek 
nie przeprowadzał kontroli doraźnych i sprawdzających w tym zakresie. W wyniku 
przeprowadzonych kontroli, w żadnym przypadku nie stwierdzono naruszeń 
warunków koncesji. Przebieg czynności kontrolnych, w tym przebieg oględzin złóż 
dokumentowano w formie protokołów. 

(dowód: akta kontroli str. 548, 735-737, 743-759) 

                                                      
18 Cztery osoby w zakresie opłat eksploatacyjnych oraz informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny i pięć osób poprzez 
prowadzenie terenowych kontroli złóż 
19 Wprowadzonym uchwałą nr 4280/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 
20 Plany kontroli na 2012 r. i 2013 r. zatwierdzone zostały uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1578/2012 z 
dnia 3 lutego 2012 r. oraz nr 3034/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. 
21 Z czego 64 koncesje wydano w latach 2012-2013. 
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Współpraca Marszałka z innymi organami lub instytucjami w zakresie prowadzenia 
spraw dotyczących eksploatacji kopalin ze złóż, w tym ograniczenia lub 
wyeliminowania zjawiska eksploatacji złóż bez wymaganej koncesji obejmowała: 

- przekazanie informacji dotyczących nielegalnej eksploatacji trzech złóż właściwym 
organom tj. Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu oraz 
starostom, 

- podejmowanie działań w zakresie prowadzenia spraw dotyczących eksploatacji 
kopalin ze złóż w związku z otrzymaniem informacji o nieprawidłowościach 
stwierdzonych w toku kontroli prowadzonych przez Okręgowy Urząd Górniczy 
w Poznaniu. 

(dowód: akta kontroli str. 462-494, 590, 643-645, 636-638, wyjaśnienia) 

Spośród 30 badanych spraw, o których mowa w pkt 2 – w dwóch przypadkach22 
przedsiębiorcy nie złożyli rocznej informacji o zmianach zasobów złoża (Z-1) według 
stanu na 31 grudnia 2011 r. W sprawach tych, pomimo wysłania stosownych 
wezwań do przedsiębiorców, Marszałek nie wyegzekwował ostatecznie obowiązku 
określonego w art. 101 ust. 8 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

(dowód: akta kontroli str. 646-653, 738-739) 

W Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nie zarejestrowano skarg w zakresie 
dotyczących eksploatacji kopalin w latach 2012-2013. 

(dowód: akta kontroli str. 460-461) 

W latach 2012-2013 wydanych zostało łącznie 38 decyzji o stwierdzeniu 
wygaśnięcia koncesji. Ww. decyzje wydawane były z urzędu lub na wniosek 
przedsiębiorcy. Wydanie decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia koncesji 
na eksploatację kopalin z 20 złóż związane było z upływem terminu ważności 
koncesji. W odniesieniu do 15 koncesji, których termin ważności upłynął przed 
końcem 2013 r., nie zostały wydane decyzje o stwierdzeniu ich wygaśnięcia. 

(dowód: akta kontroli str. 319-320, 325-349, 353, 613-616) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Według art. 38 ust. 2 ustawy organ koncesyjny stwierdza wygaśnięcie koncesji 
w przypadku gdy koncesja wygasła z upływem czasu na jaki została udzielona. 

Postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji na eksploatację kopalin 
z 20 złóż Urząd wszczynał w terminie od niespełna roku od upływu terminu 
ważności koncesji (10 postępowań) do ponad ośmiu lat.23 W odniesieniu do 
15 koncesji, których ważność upłynęła przed 31 grudnia 2013 r. nie zostały 
wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie 
koncesji24 (w toku kontroli NIK Urząd zwrócił się do właściwych organów o ustalenie 
właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych, na których 
znajdowało się pięć z powyższych złóż). W 2014 r. Marszałek Województwa 
stwierdził wygaśnięcie siedmiu koncesji, których termin ważności upłynął przed 
końcem 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 613-618, 640-642, 788-800) 
W wyjaśnieniach Geolog Wojewódzki stwierdził, że z uwagi na prowadzenie 
postępowań administracyjnych o wyższej randze niż stwierdzenie wygaśnięcia 

                                                      
22 Dotyczy spraw nr: DSR-IV.7422.21.2012; DSR-I.7422.25.2013. 
23 osiem w terminie od dwóch do pięciu lat, dwa powyżej ośmiu lat od daty upływu ważności koncesji  
24 Jednej w 2008, jednej w 2009 r, pięciu w 2010 r., dwóch w 2011 r. i sześciu w 2013 r. 
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koncesji na wydobywanie, którym upłynął termin ważności, czas wydania wyżej 
wymienionych decyzji jest różny i zależy od ilości prowadzonych spraw przez 
poszczególnych pracowników Wydziału. Jednocześnie ustawa nie nakłada 
obowiązku na organ koncesyjny niezwłocznego wydawania decyzji stwierdzających 
wygaśnięcie koncesji na wydobywanie po upływie terminu jej ważności. Marszałek 
do 2012 r. nie posiadał dokumentacji dotyczącej koncesji na eksploatację złoża 
Rokutów oraz Lenartowice25, które wygasły w 2004 r. (opisano w punkcie 2. 
niniejszego wystąpienia). 

(dowód: akta kontroli str. 584-585) 
2. W upoważnieniach do przeprowadzenia kontroli (dotyczących wszystkich 20 
kontroli w zakresie zgodności eksploatacji złóż kopalin z warunkami koncesji na 
wydobywanie kopalin przeprowadzonych przez Marszałka w latach 2012-2013), jako 
podstawę prawną błędnie wskazano art. 379 § 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. 
NIK zwraca uwagę, iż prawo Marszałka do przeprowadzania kontroli w w/w zakresie 
wynika z art. 158 pkt 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 163, poz. 981 ze zm.). 

(dowód: akta kontroli str. 657-696) 
Geolog Wojewódzki wyjaśnił, że należy się zgodzić ze stanowiskiem, iż właściwa 
podstawa prawna w upoważnieniach do przeprowadzenia kontroli wynika 
z dyspozycji art. 158 pkt 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Poinformował 
jednocześnie, iż nieprawidłowość ta zostanie niezwłocznie wyeliminowana. 

(dowód: akta kontroli str.462-463, 467) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność Urzędu w zbadanym obszarze. 
 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli26, wnosi o: 

1) podjęcie działań w celu pozyskania przez Urząd kompletnych informacji  
o złożach kopalin eksploatowanych na terenie województwa 
wielkopolskiego, podlegających nadzorowi organu administracji 
geologicznej szczebla wojewódzkiego, 

2) podejmowanie bez zbędnej zwłoki postępowań w sprawie wydania decyzji 
o wygaszeniu koncesji na eksploatację kopalin ze złóż, dla których upłynął 
termin obowiązywania, 

3) wydawanie decyzji o udzieleniu koncesji na eksploatację kopalin ze złóż 
zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach środowiskowych. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 

                                                      
25 Decyzja o wygaszeniu koncesji 27 maja 2013 r. 
26 Dz. U. z 2012 r., poz.82, ze zm. 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Poznań, dnia 23  lipca 2014 r.  

 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
 

Kontroler: 
 
 

Dyrektor 
 

 
Andrzej Aleksandrowicz 

 
                Agata Nowak 
  specjalista kontroli państwowej 
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