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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 

Kontroler Joanna Jóźwiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 89490 z 9 maja 2014 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Starostwo Powiatowe w Koninie, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin („Starostwo”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Małgorzata Waszak, Starosta Koniński („Starosta”). 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność Starosty w zakresie realizacji zadań organu administracji geologicznej. 

Ocenę ogólną uzasadnia pozytywna ocena działań przeciwdziałających nielegalnej 
eksploatacji kopalin podejmowanych we współpracy z Okręgowym Urzędem 
Górniczym w Poznaniu.  

Stwierdzone nieprawidłowości w organizacji i funkcjonowaniu administracji 
geologicznej oraz w przebiegu postępowań koncesyjnych polegały głównie na 
nieutworzeniu i nieobsadzeniu samodzielnego stanowiska geologa powiatowego oraz 
na nieprowadzeniu kontroli zgodności wykonywania działalności z udzielonymi 
koncesjami. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja nadzoru geologicznego  

W strukturze organizacyjnej Starostwa nie zostało utworzone stanowisko geologa 
powiatowego. Zadania, będące przedmiotem kontroli, zostały przypisane Wydziałowi 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa („Wydział OŚ”), bezpośrednio 
nadzorowanemu przez Wicestarostę Powiatu Konińskiego („Wicestarosta”). 
W Wydziale OŚ, zadania z zakresu administracji geologicznej określone w ustawie 
Prawo geologiczne i górnicze zostały powierzone inspektorowi ds. geologii 
i gospodarki wodnej („inspektor ds. geologii”). Zatrudniona na tym stanowisku 
Magdalena Dydak posiadała wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek geologia 
w zakresie hydrogeologii oraz uprawnienia geologiczne kategorii V2. Inspektorowi ds. 
                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
2  Kwalifikacje te uprawniają do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresie poszukiwania i 
rozpoznawania zasobów wód podziemnych oraz określania warunków hydrogeologicznych dla projektowania odwodnieni 
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geologii powierzone zostały również zadania związane z gospodarką wodną. Zadania 
dotyczące geologii obejmowały prowadzenie spraw związanych z udzielaniem 
koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, zatwierdzaniem projektów robót 
geologicznych i dokumentacji geologicznej oraz sprawdzaniem jej pod kątem 
zgodności z ustawą z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze3 („Prawo 
geologiczne i górnicze”), prowadzenie czynności administracyjnych dotyczących 
ustalania w drodze decyzji opłaty dodatkowej za działalność wykonywaną z rażącym 
naruszeniem warunków określonych w koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót 
geologicznych oraz opłaty podwyższonej za działalność wykonywaną bez wymaganej 
koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych, wydawania opinii 
dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem 
się mas ziemnych, projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.  

(dowód: akta kontroli, str. 4, 7, 9, 13, 16, 22-23, 26, 34-36)  

Do czasu zakończenia czynności kontrolnych NIK (do 12 czerwca 2014 r.) Starosta 
nie przeprowadziła naboru na stanowisko geologa powiatowego. Zadania powiatowej 
administracji geologicznej wykonywała inspektor ds. geologii, która posiadała 
kwalifikacje wymagane dla stanowiska geologa powiatowego tj. odpowiednie w tym 
zakresie wykształcenie i staż pracy (załącznik nr 3 Tabeli IV B poz. 6 rozporządzenia 
z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych4). 

W Starostwie nie zostały opracowane pisemne procedury dla procesów wydawania 
koncesji i nadzoru geologicznego. Inspektor ds. geologii przygotowała natomiast 
pisemną informację zawierającą w szczególności dane o aktualnym stanie prawnym 
w zakresie ubiegania się o koncesję na eksploatację kopalin, w związku z wejściem 
od 1 stycznia 2012 r. nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Opracowanie było 
przekazywane osobom, które zgłaszały się do Wydziału OŚ w sprawach związanych 
z procedurą administracyjną dotyczącą wydobycia kopalin ze złóż. NIK pozytywnie 
ocenia podjęcie tego rodzaju działań na rzecz potencjalnych przedsiębiorców.  

W kontrolowanym okresie, Starosta nie wydała decyzji w sprawie udzielenia koncesji 
na wydobywanie kopalin ze złóż, gdyż nie zostały złożone stosowne wnioski.  

Zagadnienia związane z przedmiotem niniejszej kontroli NIK, w latach 2012-2013, nie 
były objęte audytem wewnętrznym. 

(dowód: akta kontroli, str. 27-32, 39-42, 285)  

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, 
stwierdzona została następująca nieprawidłowość:  

W Starostwie nie utworzono stanowiska geologa powiatowego co było niezgodne 
z dyspozycją art. 156 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.  

Nieobsadzenie stanowiska geologa powiatowego Starosta uzasadniła wykonywaniem 
zadań administracji geologicznej przez osobę posiadającą uprawnienia geologiczne. 
Ponadto wyjaśniła, że działania dla utworzenia tego stanowiska zostaną podjęte 
w czerwcu 2014 r. i zmieniony zostanie regulamin organizacyjny Starostwa. 

(dowód: akta kontroli, str. 39)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
organizację nadzoru geologicznego w Starostwie.  

                                                                                                                                          
budowlanych otworami wiertniczymi, projektowania inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, magazynowania lub 
składowania na powierzchni lub górotworze substancji lub odpadów, ustanawiania obszarów ochronnych zbiorników wód 
podziemnych. 
3  Dz. U. z 2014 r., poz. 613 ze zm. 
4  Dz. U. z 2013 r. poz. 1050. 
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2. Przebieg postępowań przy udzielaniu koncesji na 
eksploatację kopalin  

W kontrolowanym okresie zostało wydanych 195 decyzji w sprawie zmiany koncesji na 
wydobycie kopalin ze złóż i jedna decyzja w sprawie wygaśnięcia koncesji6. W latach 
2012-2013 przedsiębiorcy nie składali wniosków o wydanie koncesji na wydobycie 
kopalin, nie wydano decyzji w sprawie przeniesienia koncesji na inny podmiot lub w 
sprawie odmawiającej udzielenia koncesji oraz nie wpłynęły zawiadomienia od osób 
fizycznych o zamiarze wydobycia kopalin na zaspokojenie potrzeb własnych z terenu 
nieruchomości, będącej ich własnością lub w użytkowaniu wieczystym. Według stanu 
na 31 grudnia 2011 r. obowiązujących koncesji było 21. Na koniec 2013 r. 
obowiązywało 20 koncesji7, które zostały wydane w latach 2002-2011. Decyzje 
w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż (zwane dalej 
„koncesjami na wydobycie kopalin”) oraz decyzje w sprawie zmiany koncesji, z 
upoważnienia Starosty podpisał Wicestarosta, Naczelnik Wydziału OŚ lub jego 
zastępca.   

(dowód: akta kontroli, str. 32-33, 43-167) 

W maju 2012 r. została wydana decyzja w sprawie wygaśnięcia koncesji na 
wydobycie kopalin ze złoża Bolesławów I (ważnej do 31 grudnia 2015 r.), na wniosek 
przedsiębiorcy, w związku z udokumentowanym wyeksploatowaniem tego złoża.  

(dowód: akta kontroli, str. 32, 85, 168-190) 

W okresie objętym kontrolą zlikwidowane zostało złoże (Bolesławów I) i zakończono 
rekultywację gruntów po eksploatacji kopalin z tego złoża. Złoża Głodno II i Głodno 
SJ, dla których wydano decyzje w sprawie wygaśnięcia koncesji w 2009 r., do dnia 
zakończenia czynności kontrolnych NIK (do 12 czerwca 2014 r.) znajdowały się w 
stanie likwidacji i rekultywacji gruntów po ich eksploatacji.   

(dowód: akta kontroli, str. 32, 191-192, 205-211) 

Dla dwóch koncesji na wydobywanie kopalin, (odpowiednio ze złoża Ryn i Gołąbek 
III), termin ich obowiązywania upłynął 31 grudnia 2013 r. Postępowanie w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia koncesji dla złoża Ryn zostało wszczęte 22 stycznia 2014 r. 
i zakończone wydaniem 12 lutego 2014 r. decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji 
na wydobywanie kopalin z tego złoża podpisanej przez Naczelnika WOŚ, 
z upoważnienia Starosty.  

(dowód: akta kontroli, str. 71, 94, 193-197) 

Dwóch przedsiębiorców wystąpiło do Starosty z wnioskiem o zmianę koncesji 
polegającą na przedłużeniu terminu na wydobycie kopalin, odpowiednio ze złoża 
Mielnica i Ryn, których termin obowiązywania upływał odpowiednio 31 grudnia 2012 r. 
i 31 grudnia 2013 r. Wniosek przedsiębiorcy posiadającego koncesję na wydobycie 
kopalin ze złoża Mielnica został załatwiony pozytywnie, a wniosek przedsiębiorcy 
posiadającego koncesję na wydobycie kopalin ze złoża Ryn nie został rozpatrzony ze 
względu na nieuzupełnienie o wymagane dokumenty.  

(dowód: akta kontroli, str. 72, 138, 141, 198-204) 

Spośród 21 koncesjonowanych złóż, w latach 2012-2013 złoża Mielnica II i Mielnica III 
nie były eksploatowane. Do końca 2013 r. przedsiębiorcy nie podjęli działalności 
wydobywczej ze złóż Ryn, Brzeźno II i Gawrony I, pomimo upływu odpowiednio 10, 7 
i 4 lat od daty uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin z tych złóż.  

                                                      
5  18 decyzji zmieniających decyzje w sprawie koncesji na wydobywanie kopalin dotyczyło usunięcia kilku zapisów w 
decyzjach, dotyczących obowiązków przedsiębiorców, które były niezgodne z obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. ustawą Prawo 
geologiczne i górnicze, a jedna decyzja dotyczyła przedłużenia terminu jej obowiązywania o kolejne pięć lat dla złoża Mielnica.  
6  Decyzja dotyczyła wygaszenia koncesji na złoże Bolesławów I w 2012 r. 
7  Patrz przyp. 6. 
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(dowód: akta kontroli, str. 46, 49, 71, 80, 154, 209, 224, 251-254) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, 
stwierdzona została następująca nieprawidłowość: 

Od zakończenia obowiązywania koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża Gołąbek 
III upłynęły ponad cztery miesiące (do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych NIK). 
Pomimo upływu czasu, na jaki została udzielona koncesja, a więc wystąpienia 
przesłanki do wydania decyzji w sprawie wygaśnięcia koncesji (art. 38 ust. 1 pkt 1 
ustawy Prawo geologiczne i górnicze), organ koncesyjny nie wszczął postępowania 
w sprawie stwierdzenia jej wygaśnięcia w drodze decyzji (art. 38 ust. 2 ustawy).  

(dowód: akta kontroli, str. 94) 

Zaniechanie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na złoże Gołąbek 
III, Starosta uzasadniła nieprzedłożeniem do zatwierdzenia przez przedsiębiorcę 
dodatku rozliczeniowego złoża, zatwierdzanego przez Starostę. Według informacji 
telefonicznej przedsiębiorcy, jak podała Starosta: „czyni on starania odnośnie 
rozliczenia złoża”. 

(dowód: akta kontroli, str. 39) 

Zdaniem NIK, wyjaśnienie Starosty nie stanowi usprawiedliwienia zaniechania 
działań. Przepis art. 38 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze nie warunkuje 
wydania decyzji w sprawie o wygaśnięcia koncesji od rozliczenia złoża przez 
przedsiębiorcę. Koncesja na eksploatację złoża Gołąbek III wygasła 1 stycznia 2014 
r., a więc wystąpiła przesłanka, o której mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy, dla 
wygaszenia koncesji w drodze decyzji.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność Starostwa w przedstawionym wyżej zakresie. 

3. Przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji kopalin  

W Starostwie nie wprowadzono procedur wewnętrznych opisujących sposób 
postępowania w celu ograniczenia i wyeliminowania zjawiska tzw. szarej strefy 
w zakresie eksploatacji kopalin bez koncesji. Starosta wyjaśniła, że „na przestrzeni 
funkcjonowania Starostwa wprowadzono praktykę ogólnego informowania 
o możliwości podjęcia eksploatacji kruszywa naturalnego oraz o sankcjach za 
prowadzenie nielegalnej eksploatacji”. Informacje w tym zakresie zostały przekazane 
w 2007 r. do wójtów i burmistrzów, w celu ich wywieszenia w urzędach oraz, we 
współpracy z Konińską Izbą Gospodarczą, do przedsiębiorców budowlanych. 
Ponadto, w 2014 r. w telewizji regionalnej został wyemitowany reportaż sfinansowany 
przez Starostwo dotyczący m.in. przepisów nowej ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze.  

(dowód: akta kontroli, str. 223)    

W badanym okresie inspektor ds. geologii przeprowadziła kontrolę nielegalnej 
eksploatacji złoża. Kontrola ta, przeprowadzona w listopadzie 2013 r., została 
spowodowana anonimem dotyczącym prowadzenia eksploatacji złoża bez 
wymaganej koncesji. Anonim ten Starostwo przekazało do Okręgowego Urzędu 
Górniczego w Poznaniu, który wydał decyzję nakazującą wstrzymanie nielegalnej 
eksploatacji. W dniu 27 listopada 2013 r. Naczelnik Wydziału OŚ, z upoważnienia 
Starosty, wydała decyzję ustalającą prowadzenie działalności bez wymaganej 
koncesji oraz nakazującą wniesienie podwyższonej opłaty w wysokości 636 zł (opłata 
została uiszczona 5 grudnia 2013 r.).  

(dowód: akta kontroli, str. 32, 268-277)  
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W 2014 r. wpłynęły do Starostwa dwie skargi dotyczące prowadzenia nielegalnej 
eksploatacji żwiru. W obu przypadkach inspektor ds. geologii przeprowadziła 
oględziny terenów wskazanych w skargach. Oględziny nie potwierdziły zarzutów 
wskazanych w skargach, gdyż nie stwierdzono śladów prowadzenia eksploatacji. 

 (dowód: akta kontroli, str. 225-250) 

W toku kontroli prowadzonej w Starostwie, NIK uzyskała informację z Urzędu Gminy 
w Starym Mieście, że we wrześniu 2013 r., w miejscowości Żychlin na działkach o nr: 
710, 711/2, 712, 713, 714, 715 straż gminna stwierdziła nielegalne wydobycie kopalin 
przy użyciu ciężkiego sprzętu. W Starostwie brak było informacji na temat nielegalnej 
eksploatacji w miejscowości Żychlin, co uzasadnia prowadzenie współpracy 
z gminami powiatu konińskiego w celu zapewnienia ochrony złóż kopalin przed 
nielegalną eksploatacją.  

(dowód: akta kontroli str. 286) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Starostwa w kontrolowanym 
zakresie.  

4. Kontrola przestrzegania warunków koncesji 

W zakresie czynności inspektora ds. geologii, jak również w zakresie zadań 
realizowanych przez Wydział OŚ, poza opisanymi w pkt 1 wystąpienia pokontrolnego 
w sekcji „Opis stanu faktycznego” inne zadania związane z wykonywaniem zadań 
administracji geologicznej, nie zostały wymienione. W okresie objętym kontrolą, jak 
i w latach wcześniejszych, nie były prowadzone kontrole przedsiębiorców w zakresie 
realizacji warunków określonych w koncesjach na wydobycie kopalin, z których 
najstarsze obowiązywały już ponad 11 lat. 

(dowód: akta kontroli, str. 9, 16, 23, 32, 279-280) 

Starosta w sprawie kontroli realizacji warunków koncesji, jako organ koncesyjny, 
powołała się na art. 168 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stwierdzając, że 
kontrole takie realizuje organ nadzoru górniczego. Starosta natomiast, jako organ 
administracji geologicznej kontroluje realizację przez przedsiębiorców obowiązku 
składania rozliczeń zmian złóż.  

 (dowód: akta kontroli, str. 39) 

Jak wynika z wyjaśnień inspektora ds. geologii, w praktyce realizując zadania organu 
administracji geologicznej, kontaktowała się telefonicznie lub osobiście 
z przedsiębiorcami, informując ich o zmianie przepisów ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze, druków informacji o opłatach eksploatacyjnych, o stawkach opłat 
i sposobie ich wyliczenia. Sprawowano także kontrole nad terminowością wnoszonych 
opłat i sprawdzano operaty ewidencyjne. 

 (dowód: akta kontroli, str. 279-280) 

W kontrolowanym okresie z obowiązku przedłożenia półrocznych informacji 
o wniesionej opłacie eksploatacyjnej8 oraz rocznych uproszczonych zestawień zmian 
zasobów (druk Z-2)9 wywiązali się przedsiębiorcy posiadający 17 koncesji na 
wydobywanie kopalin. Czterech przedsiębiorców, którzy nie przedłożyli zestawień 
zmian zasobów czterech złóż na drukach Z-2 za 2013 r. lub za 2012 r. i za 2013 r. lub 
informacji o wniesionych opłatach eksploatacyjnych wg ustalonego wzoru, nie 
eksploatowało złóż w tych latach w związku z czym, jak wyjaśniła inspektor ds. 
geologii, nie egzekwowano od nich przedmiotowych zestawień i informacji. W 2013 r., 

                                                      
8  Obowiązek składania staroście informacji o wniesionych opłatach został ustalony w przepisach art. 137 art. 2 i 3 ustawy 
Prawo geologiczne i górnicze.  
9  Obowiązek składania staroście zestawień o zmianach zasobów został ustalony w przepisach art. 101 ust. 8 ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze. 
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do wszystkich przedsiębiorców posiadających koncesje na wydobywanie kopalin 
zostały wysłane pisma, w których przypominano o obowiązku składania 
przedmiotowych zestawień i informacji. W 2014 r. (do końca maja) nie zostały podjęte 
działania wobec przedsiębiorców, którzy nie dopełnili ustawowego obowiązku.  

(dowód: akta kontroli, str. 251-267)  

Według wyjaśnień Starosty, współpraca z Okręgowym Urzędem Górniczym 
w Poznaniu polegała na kontaktach telefonicznych z pracownikami tego urzędu. 
Urząd ten, jak podała Pani Starosta, nie przekazywał informacji o przeprowadzonych 
kontrolach złóż.  

(dowód: akta kontroli, str. 223)  

W rejestrze skarg i wniosków Starostwa żadna z zarejestrowanych w latach 2012-
2013 skarg nie dotyczyła eksploatacji kopalin.  

 (dowód: akta kontroli, str. 281-282) 

W wyniku przeprowadzonych 27 maja 2014 r. oględzin trzech złóż ustalono, że dwa 
z nich (Mielnica II i Mielnica III) były prawidłowo oznakowane tablicami informacyjnymi 
z nazwą zakładu górniczego i tablicami ostrzegawczymi zakazującymi wstęp osobom 
nieupoważnionym, oznakowano granice ich obszaru i terenu górniczego. Eksploatacja 
była prowadzona ze złoża Mielnica II, a ze złoża Mielnica III eksploatacji nie 
prowadzono. Działalność wydobywcza z tych dwóch złóż prowadzona była w 
granicach wyznaczonego obszaru górniczego. Złoże Gawrony I nie było 
eksploatowane. Brak było oznaczenia tablicą informacyjną z nazwą zakładu 
górniczego i tablicami ostrzegawczymi. Nie oznakowano też granic obszaru i terenu 
górniczego. 

(dowód: akta kontroli, str. 214-221) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzone 
zostały następujące nieprawidłowości: 

1) Nie były prowadzone kontrole wypełniania warunków koncesji w miejscu 
eksploatacji złóż. Nadzór nad realizacją warunków określonych w koncesjach na 
wydobywanie kopalin polegał w praktyce na przyjmowaniu rozliczeń wydobytych 
kopalin, składanych przez przedsiębiorców. Nie wykorzystywano szerzej uprawnienia 
do kontroli warunków koncesji, pomimo że sprawdzenie prawidłowości ich realizacji 
jest w praktyce możliwe tylko bezpośrednio na miejscu prowadzonej eksploatacji 
złoża. Zakres działań, do których realizacji zobowiązano starostę, jako organ 
administracji geologicznej, został określony w art. 158 ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze. Nieprowadzenie kontroli realizacji przez przedsiębiorców warunków 
koncesji na wydobywanie kopalin stanowi naruszenie dyspozycji art. 158 pkt 2 ustawy 
Prawo geologiczne i górnicze. Przepis ten wskazuje, że do zadań administracji 
geologicznej należy kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą.  

W wyjaśnieniach wskazujących przyczyny nieprowadzenia kontroli, Starosta powołała 
się na przepis art. 154 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, który określa 
jednak wyłącznie przypadki, w których można w terminie późniejszym doręczyć 
przedsiębiorcy upoważnienie do kontroli, a nie stanowi ograniczeń w zakresie 
realizacji zadań kontrolnych. Obowiązkiem Starosty nałożonym przez przepis art. 158 
ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze jest m.in. kontrola wykonywania 
warunków koncesji. Wniosek taki można wywieść również z dyspozycji art. 57 ustawy 
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej10. W przypadku 
stwierdzenia naruszania tych warunków, co w praktyce jest możliwe właśnie w toku 
kontroli u przedsiębiorcy, Starosta jest zobowiązany zgodnie z art. 159 ustawy Prawo 

                                                      
10 Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm. 
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geologiczne i górnicze, do wydania decyzji w sprawie wstrzymania działalności tego 
przedsiębiorcy, naruszającego warunki koncesji. 

2) Trzech przedsiębiorców11, pomimo zmiany nazwy podmiotu, nie zgłosiło tego faktu 
do Starostwa, do czego byli zobowiązani na podstawie postanowień koncesji (pkt 
II.10). Przedsiębiorcy złożyli w Starostwie informacje o wniesionych opłatach 
eksploatacyjnych za lata 2012-2013, w których podali nazwę firmy przedsiębiorcy inną 
niż podana w koncesji. Starostwo nie podjęło w tych sprawach żadnych czynności 
wyjaśniających, dla ustalenia przyczyn zmian oraz wskazania aktualnej nazwy firmy 
przedsiębiorcy.  

 (dowód: akta kontroli, str. 38, 55, 75, 125, 251-253, 212-2013)  

3) Obowiązek przedkładania staroście zestawień o zmianie stanu zasobów oraz 
informacji o wniesionych opłatach, według ustalonych wzorów, ciąży na 
przedsiębiorcach posiadających koncesje, niezależnie od tego, czy prowadzone było 
wydobycie. Zestawienie stanowi dla organu koncesyjnego podstawową informację 
w tym zakresie. Przepisy art. 101 ust. 8 i art. 137 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze nie wprowadziły wyjątków, na podstawie których możliwe byłoby zwolnienie 
przedsiębiorców z przedłożenia informacji (np. w związku z nieprowadzeniem 
eksploatacji w danym okresie sprawozdawczym). NIK, jako niewystarczające, ocenia 
postępowanie Starostwa wobec przedsiębiorców, którzy nie przedłożyli stosownych 
zestawień i informacji za 2012 r. ograniczające się tylko do działań informacyjnych 
oraz zaniechanie wszelkich działań wobec przedsiębiorców, którzy nie wywiązali się z 
tych obowiązków za 2013 r.    

(dowód: akta kontroli, str. 251-267)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność Starostwa w przedstawionym wyżej zakresie. 

IV. Uwagi i 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 Kontroli12, wnosi o: 

1) utworzenie i obsadzenie samodzielnego stanowiska urzędniczego – geologa 
powiatowego,  

2) wszczęcie postępowania w sprawie wygaszenia koncesji na wydobywanie kopalin 
ze złoża Gołąbek III w sposób przewidziany przepisami art. 38 ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze,  

3) prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie sprawdzenia realizacji warunków 
koncesji na wydobycie kopalin, 

4) egzekwowanie od przedsiębiorców obowiązku składania zestawień zmian 
zasobów złóż oraz informacji o wniesionych opłatach oraz wyeliminowanie 
rozbieżności w dokumentacji odnośnie nazwy firmy przedsiębiorcy. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
11  Dotyczy przedsiębiorców, którzy posiadają koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż: Wygoda, Konstantynów PK i 
Władysławowo. 
12  Dz. U. z 2012 r., poz.82 z późn. zm. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 



 

9 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
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 wniosków pokontrolnych 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 11  lipca 2014 r. 

 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 
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