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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć
MŚ
DGiKG
PIG-PIB
NFOŚiGW
Ustawa pgg z 1994 r.
Ustawa pgg z 2011 r.
Shale gas
Tight gas

Ministerstwo Środowiska

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ustawa prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r.

ustawa prawo geologiczne i górnicze z dnia z 9 czerwca 2011 r.

gaz łupkowy występujący w skalach łupkowych charakteryzujących się niską
przepuszczalnością

gaz zamknięty uwięziony w nieprzepuszczalnych skałach, nieporowatych
piaskowcach i utworach wapiennych

W rozumieniu znowelizowanej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze:
Dane
geologiczne
Badania
geofizyczne

Informacja
geologiczna
Obszar górniczy

Poszukiwanie
Praca
geologiczna

Przedsiębiorca
Robota
geologiczna
Rozpoznawanie
Węglowodory

Złoże kopaliny

wyniki bezpośrednich obserwacji i pomiarów uzyskanych w toku prowadzenia
prac geologicznych.

(w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż
węglowodorów) wykonywanie prac geologicznych z zastosowaniem metod
geofizycznych, w tym połączonych z robotami geologicznymi, z wyłączeniem robót
polegających na wykonywaniu otworów wiertniczych o głębokości przekraczającej
100 m lub robót z użyciem środków strzałowych.

dane i próbki geologiczne wraz z wynikami ich przetworzenia i interpretacji,
w szczególności przedstawione w dokumentacjach geologicznych oraz zapisane
na informatycznych nośnikach danych.
przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania
kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,
podziemnego składowania odpadów oraz prowadzenia robót górniczych
niezbędnych do wykonywania koncesji.

wykonywanie prac geologicznych w celu ustalenia i wstępnego udokumentowania
m.in. złoża kopaliny.

projektowanie i wykonywanie badań oraz innych czynności, w celu ustalenia
budowy geologicznej kraju, a w szczególności m.in. poszukiwania i rozpoznawania
złóż kopalin, określania warunków hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich,
a także sporządzanie map i dokumentacji geologicznych.

ten, kto posiada koncesję na prowadzenie działalności regulowanej ustawą

wykonywanie w ramach prac geologicznych wszelkich czynności poniżej
powierzchni terenu, w tym przy użyciu środków strzałowych, a także likwidacja
wyrobisk po tych czynnościach.

wykonywanie prac geologicznych na obszarze wstępnie udokumentowanego
złoża kopaliny.

ropa naftowa, gaz ziemny oraz ich naturalne pochodne, a także metan występujący
w złożach węgla kamiennego, z wyjątkiem metanu występującego jako kopalina
towarzysząca.

naturalne nagromadzenie minerałów, skał oraz innych substancji, których
wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą.

1. WPROWADZENIE
Rodzaj kontroli
Kontrola doraźna
podjęta na wniosek
Prezesa Rady Ministrów1

Cel główny kontroli
Ocena realizacji przez
Ministra Środowiska
zadań związanych
z udzielaniem koncesji
na poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż
miedzi i węglowodorów,
w tym gazu łupkowego

Jednostka
kontrolowana
Ministerstwo Środowiska

Okres objęty kontrolą
2008–2016 dla koncesji
dotyczących miedzi
oraz węglowodorów
(ropy naftowej i gazu
ziemnego) ze złóż
konwencjonalnych
oraz 2013–2016
dla koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż
gazu łupkowego

Zarówno miedź jak i węglowodory (gaz ziemny, ropa naftowa), w tym
tak zwany gaz łupkowy ze złóż niekonwencjonalnych stanowią
istotną część strategicznych zasobów surowcowych Polski. Miedź jest
powszechnie stosowana w praktycznie wszystkich gałęziach gospodarki oraz wykorzystywana we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego (m.in. infrastruktura, transport, budownictwo, maszyny, medycyna). 1 Miedź ma szczególnie szerokie zastosowanie w przemyśle
elektronicznym, a łączona z innymi metalami tworzy cenne stopy,
jak brąz czy mosiądz. Rudom miedzi często towarzyszą inne metale,
w szczególności srebro. Polska jest jednym z nielicznych krajów dysponujących znaczącymi zasobami miedzi szacowanymi na 28 mln ton2.
Głównym terenem występowania i eksploatacji złóż miedzi w Polsce
są tereny w okolicach Lubina, Polkowic, Sieroszowic i Głogowa. Działalność na tym obszarze koncesyjnym prowadzi KGHM Polska Miedź S.A.
w Lubinie. Zainteresowanie przedsiębiorców wzbudza również położone
w województwie lubuskim, jeszcze nie w pełni rozpoznane złoże Bytom
Odrzański.
Poszukiwanie i pozyskiwanie z własnych źródeł ropy naftowej, gazu ziemnego, w tym także gazu ze złóż niekonwencjonalnych w szczególności
łupkowego3 ma natomiast kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Główne obszary występowania
złóż gazu łupkowego w Polsce znajdują się na Lubelszczyźnie, Mazowszu,
Podlasiu oraz Pomorzu. Do potencjalnego obszaru poszukiwań gazu łupkowego zalicza się także zachodnią część kraju, w tym województwa
wielkopolskie, opolskie i dolnośląskie. W 2011 r. amerykańska Agencja
ds. Energii (Energy Information Administration – EIA) oszacowała ilość
gazu łupkowego zlokalizowanego w tzw. basenie bałtycko-podlasko-lubelskim możliwą do wydobycia na ponad 5,0 bln m³. Perspektywy
te wywołały duże zainteresowanie poszukiwaniem gazu łupkowego
w Polsce, zarówno wśród ekspertów i przedsiębiorców, jak i polityków
oraz mediów.

Dla utrzymania dotychczasowego poziomu wydobycia w kraju rudy miedzi i pozyskiwania z niej w procesie przeróbki miedzi i srebra, a także
wydobycia węglowodorów oraz zwiększenia dotychczasowego zakresu
prowadzenia prac poszukiwawczo-rozpoznawczych gazu niekonwencjonalnego, mogących doprowadzić do komercyjnej opłacalności jego eksploatacji, niezbędne jest sukcesywne udostępnianie zainteresowanym przedsiębiorcom kolejnych obszarów koncesyjnych. Sprzyjać temu powinno stabilne
otoczenie prawne umożliwiające prowadzenie działalności w tym obszarze
1
2
3

Pismo znak DKN.WN.5840.2.2015.MŚ z 3 marca 2016 r.

Według U.S. Geological Survey – Mineral Commodity Summaries – styczeń 2015 r.

Według pochodzenia, złoża gazu ziemnego można podzielić na gaz znajdujący się w złożach
konwencjonalnych (naturalnych rezerwuarach izolowanych od góry warstwą skał nieprzepuszczalnych,
gdzie zgromadzony gaz względnie swobodnie przemieszcza się ku powierzchni z dolnych warstw
skorupy ziemskiej) oraz na występujący głębiej, trudniejszy i kosztowniejszy do odnalezienia
i wydobycia, wymagający rozszczelnienia – gaz ze złóż niekonwencjonalnych, w szczególności
tzw. shale gas oraz tight gas.
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oraz rzetelne i sprawne przeprowadzanie przez Ministra Środowiska
procedur koncesyjnych. Tymczasem na przestrzeni okresu objętego kontrolą (lata 2008–2016), przepisy, w szczególności prawa geologicznego
i górniczego zmieniały się w sposób istotny kilkukrotnie i mimo że lepiej
zabezpieczają interes prawno-ekonomiczny państwa w tym obszarze,
to nie przyczyniły się do obniżenia czasochłonności procesu załatwiania
wniosków przedsiębiorców o udzielenie koncesji.

Przedmiotem wcześniejszej kontroli4 NIK, przeprowadzonej na przełomie lat 2012–2013 r. było poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowanie gazu łupkowego w Polsce. Kontrola wykazała m.in., że nierzetelnie
i przewlekle prowadzone były przez Ministra Środowiska postępowania
administracyjne w sprawie udzielenia (zmiany, przeniesienia) koncesji
na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu łupkowego. Dopuszczano
do nierównego traktowania wnioskodawców i do rozpatrywania wniosków
niespełniających wymogów, co do ich kompletności, reprezentacji strony
i wiarygodności ekonomicznej wnioskodawcy. W procesie udzielania koncesji w niewystarczający sposób realizowano działania dla identyfikacji
obszarów i mechanizmów korupcjogennych. Naruszano terminy i zasadę
jednorazowego uiszczania opłat z tytułu udzielenia koncesji. Niedostateczny był monitoring i nadzór organu koncesyjnego nad realizacją obowiązków koncesyjnych przez przedsiębiorców prowadzących działalność
w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu łupkowego.
Na następnej stronie zestawiono mapy ilustrujące niewielkie zmiany
w zakresie obszarów objętych koncesjami na wydobycie rudy miedzi
oraz istotne zmniejszenie obszarów objętych koncesjami i wnioskami
na poszukiwanie gazu łupkowego na przestrzeni lat 2011–2017.

4
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Informacja o wynikach kontroli nr ewid.: 164/2013/P/12/186/LWR.

WPROWADZENIE
Mapa nr 1 i 2
Obszary objęte koncesjami na wydobywanie rudy miedzi

Marzec 2011 r.

Marzec 2017 r.

obszary objęte koncesjami na wydobywanie rudy miedzi

Mapa nr 3 i 4
Obszary objęte koncesjami i wnioskami na poszukiwanie gazu łupkowego

Listopad 2011 r.

Marzec 2017 r.

Mapa nr 3 i 4 – Obszary objęte koncesjami i wnioskami na poszukiwanie gazu
łupkowego:
Listopad 2011 r.

Marzec 2017 r.

obszary objęte koncesjami na wydobywanie gazu łupkowego

Źródło: Ministerstwo Środowiska.
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2. OCENA OGÓLNA
Negatywna ocena
realizacji zadań
związanych z udzielaniem
koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż
miedzi i węglowodorów,
w tym gazu łupkowego
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Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność kolejnych
ministrów właściwych do spraw środowiska w zakresie udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie zarówno złóż miedzi,
jak i węglowodorów – w tym gazu łupkowego, w okresie objętym kontrolą. Zlecane i nadzorowane działania zmierzające do oszacowania
krajowych zasobów gazu łupkowego w Polsce okazały się nieskuteczne. Wciąż brak jest ich ostatecznych i zatwierdzonych wyników,
które mogłyby stać się podstawą do prowadzenia realistycznej polityki surowcowej i gospodarczej. Ministerstwo Środowiska nie określiło i nie prowadziło spójnej polityki koncesyjnej. Nie została ona
również zawarta w żadnym sformalizowanym dokumencie, który
obejmowałby działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania złóż miedzi oraz węglowodorów, w tym gazu
łupkowego. Minister Środowiska, jako organ koncesyjny, prowadził
postępowania administracyjne w przedmiocie udzielenia, zmiany lub
wygaśnięcia koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż miedzi i węglowodorów, z naruszeniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach oraz ustawy prawo geologiczne i górnicze. W umowach
o ustanowienie użytkowania górniczego w niedostateczny sposób
zabezpieczano interesy Skarbu Państwa. Ministerstwo Środowiska nie było przygotowane pod względem organizacyjno-kadrowym
do rozpatrywania zwiększonej w latach 2010–2012 liczby wniosków
o udzielenie koncesji – w zakresie złóż miedzi oraz w latach 2008–2014
– w zakresie złóż węglowodorów. NIK dostrzega zainicjowanie działań, w dziedzinie kontrolowanej działalności, przez obecnego Ministra
Środowiska, po objęciu przez niego stanowiska w listopadzie 2015 r.,
polegających na podjęciu prac nad projektem ustawy o Polskiej Służbie
Geologicznej oraz nad zmianą przepisów ustawy Prawo geologiczne
i górnicze. Jakkolwiek ocena skuteczności tych działań możliwa będzie
dopiero w dalszej perspektywie czasu.

3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Pomimo prowadzonych działań na rzecz oszacowania złóż i zasobów gazu
łupkowego w Polsce – do dnia zakończenia kontroli NIK nie zostały one
wiarygodnie ustalone. Po upływie prawie pięciu lat od ogłoszenia pierwszego raportu5 Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego
Instytutu Badawczego o zasobach gazu łupkowego, Minister Środowiska
nadal nie posiada aktualnej i nie budzącej zastrzeżeń informacji o wielkości zasobów tego surowca. Wprawdzie PIG-PIB sporządził w 2015 r. kolejny
raport dotyczący zasobów gazu łupkowego w basenie bałtycko-podlasko-lubelskim, pozostaje on jednak niezatwierdzony przez Głównego Geologa Kraju ponieważ został oparty – w jego ocenie – na niewystarczającej liczbie odwiertów. Również dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji
Geologicznych w Ministerstwie Środowiska uznał cały proces szacowania
i rozpoznawania zasobów gazu łupkowego w Polsce w latach 2008–2014
za przeprowadzony w sposób nieprofesjonalny i chaotyczny. Skutkiem
powyższego, Minister nie dysponuje aktualną i rzetelną informacją o zasobach tego surowca, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ograniczone są także potencjalne możliwości
udostępniania zainteresowanym przedsiębiorcom dalszych obszarów koncesyjnych do jego poszukiwania i rozpoznawania.
[str. 12]

Brak rzetelnych danych
o zasobach gazu
łupkowego w Polsce

Minister Środowiska, jako organ koncesyjny, prowadził postępowania
administracyjne w przedmiocie udzielenia, zmiany lub wygaśnięcia koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż węglowodorów – z naruszeniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy prawo geologiczne
i górnicze. W wewnętrznych procedurach obowiązujących w Ministerstwie
Środowiska, dotyczących rozpatrywania wniosków o udzielenie koncesji
na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż kopalin (z wyłączeniem węglowodorów), nie określono kryteriów oceny wniosków składanych przez
podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji, pozostawiając organowi
koncesyjnemu dowolność określenia w trakcie trwania procedury hierarchii i udziału wagowego poszczególnych kryteriów ich oceny. Możliwość
dowolności działań w ramach uznania administracyjnego stwarza ryzyko
korupcji w tym obszarze. O niewłaściwej pracy Ministerstwa w prowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących koncesji na złoża miedzi, świadczą wyroki sądów administracyjnych, które rozpatrywały skargi
na decyzje Ministra Środowiska. W przypadku pięciu postępowań sądy
uchyliły zaskarżone decyzje.
[str. 26–31]

Naruszenia przepisów
prawa w toku postępowań
administracyjnych

Brak jasno zdefiniowanej polityki udzielania koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż miedzi i węglowodorów, w tym gazu łupkowego
może utrudniać prowadzenie przez potencjalnie zainteresowane podmioty gospodarcze zarówno działalności koncesyjnej, jak i gospodarczej
– ze względu na zwiększone ryzyko inwestycyjne. Zdaniem NIK, celowym
byłoby opracowanie długoterminowej strategii działań Państwa w sektorze poszukiwawczo-wydobywczym, co zwiększyłoby pewność działania
podmiotów gospodarczych oraz zachęcałoby je do aktywności w zakresie
podejmowania inwestycji.
[str. 13]

Brak spójnej
polityki koncesyjnej

5 „Ocena zasobów wydobywalnych gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach
łupkowych dolnego paleozoiku w Polsce (Basen bałtycko-podlasko-lubelski)” Warszawa,
marzec 2012 r.
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Niewłaściwe
monitorowanie
i brak kontroli
u koncesjobiorców

Niewystarczające
zabezpieczenie interesów
Skarbu Państwa

Niewłaściwe
przygotowanie
organizacyjne
i braki kadrowe

Niezrealizowanie
wniosków
pokontrolnych NIK
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Organ koncesyjny nie ustalił zasad monitorowania spełniania przez przedsiębiorców warunków określonych w udzielonych koncesjach na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż miedzi, a do 2015 r. nie dokumentowano
faktu ani rezultatów działań monitorujących. Ponadto organ koncesyjny
nie przeprowadzał u przedsiębiorców bezpośrednich kontroli realizacji
zobowiązań koncesyjnych.
[str. 36]
W zbadanych umowach zawartych przez MŚ o ustanowienie użytkowania
górniczego w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego oraz złóż rud miedziowych nie zabezpieczono w wystarczający sposób interesów Skarbu Państwa w sferze cywilnoprawnej. Przewidziano wprawdzie karę umowną na wypadek odstąpienia od umowy przez
Skarb Państwa, jednak bez zastrzeżenia, iż Skarb Państwa uprawniony jest
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w sytuacji, gdy kara umowna nie będzie pokrywać
w pełni poniesionej przez Skarb Państwa szkody.
[str. 22]

Ministerstwo Środowiska nie było przygotowane pod względem organizacyjno-kadrowym do rozpatrywania zwiększonej w latach 2010–2012 liczby
wniosków o udzielenie koncesji dotyczących złóż miedzi oraz w latach
2008–2014 – złóż węglowodorów. W okresach tych sprawami udzielania
koncesji dotyczących węglowodorów zajmowało się średnio pięć, a sprawami złóż miedzi od czterech do sześciu osób. Według szacunków przedstawionych w toku postępowania kontrolnego niedobory kadrowe sięgały
30% aktualnego stanu zatrudnienia w Departamencie Geologii i Koncesji
Geologicznych. Skutkowało to kumulowaniem się spraw oraz opóźnieniami
w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. Czas załatwiania prowadzonych spraw wynosił od 17 do 719 dni dla postępowań dotyczących
złóż węglowodorów oraz od 30 do 539 dni dla złóż rud miedzi. [str. 15]

W wyniku kontroli NIK przeprowadzonej na przełomie 2012–2013 Poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowanie gazu łupkowego sformułowano
m.in. wnioski pokontrolne dotyczące podjęcia organizacyjnych i prawnych działań zmierzających do jak najszybszego oszacowania w skali
kraju zasobu gazu niekonwencjonalnego oraz wypracowania koncepcji
dalszego udostępniania obszarów koncesyjnych. W świetle ustaleń niniejszej kontroli wnioski te nie zostały zrealizowane. Ponadto monitorowanie realizacji zobowiązań zawartych w udzielonych koncesjach na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż miedzi, prowadzone od 2015 r., polegało
na jednorazowej w ciągu roku analizie zgromadzonej dokumentacji
dla danej koncesji. Zdaniem NIK skuteczny monitoring powinien być procesem o charakterze ciągłym. Mając na uwadze powyższe NIK uznaje,
iż także wniosek dotyczący zapewnienia sprawowania, z ramienia organu
administracji geologicznej, nadzoru i kontroli nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie gazu łupkowego – nie został właściwie
zrealizowany.
[str. 14]

4. WNIOSKI
W celu zapewnienia efektywnej, zgodnej z obowiązującymi regulacjami, prowadzonej w sposób transparentny realizacji zadań związanych
z udzielaniem koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi
i węglowodorów, w tym gazu łupkowego, Najwyższa Izba Kontroli uznała
za niezbędne:
1) Opracowanie polityki koncesjonowania działalności w zakresie poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania złóż miedzi oraz węglowodorów.

Pod adresem
Ministra Środowiska:

2) Doprowadzenie do wiarygodnego oszacowania zasobów gazu łupkowego w Polsce.
3) Rozważenie wytypowania kolejnych obszarów do postępowań
przetargowych na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu zamkniętego.

4) Opracowanie i wdrożenie procedur postępowania o udzielenie koncesji
na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz przeniesienia koncesji.

5) Opracowanie i wdrożenie procedur monitorowania wypełniania przez
przedsiębiorców zobowiązań koncesyjnych, ich wywiązywania się
z obowiązków koncesyjnych oraz realizacji umów o ustanowienie
użytkowania górniczego.

6) Weryfikację dokumentu pn. „Zasady postępowania prowadzonego
na podstawie art. 28i oraz następne ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i górnicze (pgg) z dnia 17 lutego 2015 r.” oraz o jej
uzupełnienie w zakresie rozpatrywania konkurencyjnych wniosków
przedsiębiorców.
7) Weryfikację procedur o udzielenie koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawane złóż miedzi i ich uzupełnienie o zapisy określające jednolite,
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria oceny wniosków oraz
o zapisy określające sposób weryfikacji przyjętych kryteriów.

8) Umorzenie postępowań w przedmiocie udzielenia lub zmiany koncesji
na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów, wszczętych w okresie od 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.,
a niezakończonych decyzją ostateczną.

9) Dokonanie analizy stanu kadrowego i podjęcie działań w celu zapewnienia rzetelnego działania organu koncesyjnego.

10) Wzmocnienie nadzoru nad prawidłowością gromadzenia, klasyfikowania, przechowywania i archiwizowania dokumentacji.
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5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
5.1. Identyfikowanie zasobów złóż miedzi i węglowodorów
Działania Ministra Środowiska mające na celu ustalenie zasobów złóż
miedzi i węglowodorów, w tym gazu łupkowego w Polsce, realizowane
były za pośrednictwem Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Jest to jednostka nadzorowana przez
Ministra na podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
24 lutego 2009 r. w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Geologicznemu w Warszawie Statusu Państwowego Instytutu Badawczego6. PIG-PIB
(wcześniej PIG) realizował zadania dotyczące ustalania zasobów złóż
kopalin na podstawie rocznych planów pracy państwowej służby geologicznej, które były akceptowane przez Ministra Środowiska. Z wykonania
powierzonych mu zadań, PIG oraz PIG-PIB przekazywał Ministrowi Środowiska sprawozdania corocznie, w terminie do 15 lutego, według stanu
na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Brak pełnego
i wiarygodnego szacunku
zasobów w skałach
łupkowych

W latach 2008–2016 PIG, a następnie PIG-PIB sporządzał corocznie krajowy
bilans zasobów złóż kopalin w Polsce (dalej: Bilans) według stanu na 31 grudnia, w którym dostarczał podstawowych informacji o udokumentowanych
zasobach złóż kopalin, stanie ich zagospodarowania oraz wielkości wydobycia. W latach 2008–2011 PIG oraz PIG-PIB sporządzał Bilans na zlecenie
Ministra Środowiska, odpowiedzialnego za wykonanie tego zadania na podstawie art. 49 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze7.
Od 2012 r., po wejściu w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze8, Bilans sporządzony w myśl art. 103 powołanej ustawy
akceptował Minister Środowiska. Bilans zawiera m.in. informacje o zasobach złóż miedzi oraz węglowodorów konwencjonalnych (gazu ziemnego
i ropy naftowej).

W 2015 r. PIG-PIB opracował raport „Prognostyczne zasoby gazu ziemnego
i ropy naftowej w skałach łupkowych dolnego paleozoiku w basenie bałtycko-podlasko-lubelskim w Polsce”. Powstał on m.in. w wyniku realizacji wniosku sformułowanego przez NIK po kontroli Poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowanie gazu łupkowego9 przeprowadzonej w 2013 r.
w Ministerstwie Środowiska. Raport został wykonany przez 15-osobowy
zespół pracowników PIG-PIB w ramach realizacji tematu dla Państwowej
Służby Geologicznej, zatwierdzonego przez Ministra Środowiska. W ramach
tego zadania dokonano oceny prognostycznych zasobów geologicznych
i hipotetycznych zasobów wydobywalnych (nieodkrytego potencjału) węglowodorów w łupkach dolnego paleozoiku basenu bałtycko-podlasko-lubelskiego, tj. kompleksów geologicznych będących przedmiotem poprzedniego
raportu PIG-PIB z 2012 r., wykorzystując niedostępne wówczas informacje pochodzące z 39 nowych otworów poszukiwawczych i nowych analiz
na próbkach skał z 49 otworów archiwalnych.
PIG-PIB zaplanował, że prace w zakresie szacowania zasobów węglowodorów w łupkach będą kontynuowane w ramach kolejnych etapów
zadania ciągłego Państwowej Służby Geologicznej, w miarę pozyskiwania
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najnowszych informacji z kolejnych nowych otworów wykonywanych
celem poszukiwania gazu ziemnego i ropy naftowej w skałach łupkowych w Polsce.

Opracowany raport został podpisany przez p.o. dyrektora PIG-PIB oraz
przekazany w dniu 3 lutego 2016 r. do Głównego Geologa Kraju, który zlecił
dodatkowo PIG-PIB porównanie raportu z raportami EIA10 z lat 2011 i 2013.
Uzupełnienie do Raportu pn. „Porównanie założeń geologiczno-złożowych
i wyników szacowania zasobów gazu i ropy w łupkach dla raportów EIA
(2011 i 2013) oraz raportu PIG-PIB (2015)” zostało przekazane Głównemu
Geologowi Kraju 12 lutego 2016 r.

Raport PIG-PIB nie został do dnia zakończenia kontroli NIK zatwierdzony
i  publikowany. Według Głównego Geologa Kraju dane będące podstawą
sporządzenia Raportu PIG-PIB pochodziły ze zbyt małej liczby odwiertów
wykonanych z błędami dotyczącymi procesu szczelinowania i nie zostały
dotychczas zweryfikowane, przez co nie mogą być uznane za ostateczne
i nie mogą stanowić podstawy do aktualnego raportu zasobów gazu łupkowego w Polsce. W opinii Głównego Geologa Kraju cyt. „w PIG-PIB nie ma
pracowników wystarczająco wykwalifikowanych do sporządzenia wystarczającej jakości raportu nadającego się do publikacji (…) udostępnianie
wadliwego raportu jest wbrew interesowi Rzeczypospolitej Polskiej”. Przyjmując do wiadomości przytoczoną opinię NIK wskazuje, że przez ponad
pięć lat nie doprowadzono do aktualizacji danych dotyczących zasobów
gazu łupkowego w Polsce.
W okresie objętym kontrolą, na zlecenie Ministra Środowiska wykonano
łącznie 43 opracowania dotyczące zasobów złóż miedzi i węglowodorów
(konwencjonalnych oraz gazu łupkowego), z tego 30 dotyczyło miedzi,
a 37 węglowodorów (część opracowań obejmowała zarówno złoża miedzi,
jak i złoża węglowodorów). Wszystkie umowy na realizację tych opracowań zostały sfinansowane ze środków NFOŚiGW. Łączne koszty opracowań
wyniosły około 45,4 mln zł.

W wyniku kontroli przeprowadzonej na przełomie lat 2012–2013 Poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowanie gazu łupkowego NIK sformułowała wniosek pokontrolny dotyczący podjęcia organizacyjnych i prawnych działań zmierzających do jak najszybszego oszacowania w skali kraju
zasobu gazu niekonwencjonalnego. W świetle powyżej przedstawionych
ustaleń wniosek ten nie został zrealizowany. Minister Środowiska zaplanował zlecanie wykonania kolejnych raportów i uzupełniania danych, w miarę
napływu informacji z najnowszych wierceń rozpoznawczych. Minister
nie wskazał jednak terminów (harmonogramu) opracowania ewentualnych
kolejnych raportów.

5.2. Koncesjonowanie działalności dotyczącej złóż miedzi
i węglowodorów

W Ministerstwie Środowiska nie opracowano polityki koncesjonowania
działalności w zakresie poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania
złóż miedzi oraz węglowodorów, która powinna powstać w ramach realizacji
10

US Energy Information Agency.

Brak polityki
koncesjonowania
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poddziałania 2.15.3 określonego w Programie Działań Wykonawczych
do Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. Wskazano jedynie na dwa dokumenty pośrednio wskazujące na obierane przez Ministra Środowiska kierunki działań w geologii i górnictwie. Pierwszym z nich było opracowanie
pt.: „Kierunki badań w dziedzinie geologii surowcowej (na lata 2009–2015)”
akceptowane przez Głównego Geologa Kraju. Drugim miała być opracowana w listopadzie 2015 r. „Biała Księga Ochrony Złóż Kopalin”, zawierająca analizę problemu ochrony złóż kopalin strategicznych, opis obecnej
sytuacji oraz proponowany wykaz złóż kopalin strategicznych.

Dokumenty te ze względu na ich bardziej uniwersalny charakter powinny
być uwzględniane w kontekście prowadzenia polityki surowcowej państwa, a nie polityki koncesjonowania działalności poszukiwawczo-wydobywczej sensu stricto. Ponadto, w dniu 15 stycznia 2016 r., Główny Geolog
Kraju przedstawił oświadczenie, że prace nad tzw. Białą Księgą z 3 listopada 2015 r. nie będą kontynuowane, a rząd powróci do działań z lat 2005–2007
dotyczących budowy kompleksowej polityki geologiczno-surowcowej
Polski i za około trzy lata wyda nowy dokument w tej sprawie11.

Minister Środowiska jako organ koncesyjny, na podstawie art. 49f ust. 1
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, w dniu
26 czerwca 2015 r. opublikował ogłoszenie na stronie internetowej o granicach obszarów wytypowanych do postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz
wydobywanie węglowodorów ze złóż w 2016 r. Jednym z wytypowanych
10 obszarów przetargowych był obszar „Malanów”, dla którego wyznaczono 7 punktów poszukiwawczych w celu udokumentowania złóż ropy
naftowej i gazu ziemnego konwencjonalnego oraz gazu zamkniętego
(ang. tight gas). Organ koncesyjny w ogłoszeniu z dnia 10 listopada 2015 r.
dokonał zmiany granic obszarów wytypowanych do postępowań przetargowych w 2016 r. Aktualizacja objęła obszar „Malanów” poprzez ograniczenie poszukiwań do sześciu punktów poszukiwawczych. W związku
ze zmianami do czasu zakończenia kontroli NIK postępowanie przetargowe
w sprawie obszaru „Malanów” nie zostało zakończone.

W ogłoszeniu z dnia 29 czerwca z 2016 r. Minister Środowiska zawiadomił
o granicach 10 obszarów wytypowanych do postępowań przetargowych
w 2017 r. Wśród 10 nowych obszarów wytypowanych do postępowań przetargowych na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
węglowodorów nie znalazły się obszary wyznaczone na poszukiwanie gazu
zamkniętego. Nie zaplanowano przetargów dotyczących takich obszarów
ponieważ trwały prace nad zmianami w ustawie Prawo geologiczne i górnicze. Projekt przewiduje przywrócenie procedury występowania z wnioskiem przez przedsiębiorcę o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż
w preferowanych obszarach i samodzielnie określonym celem geologicznym, np. tight gas.
11
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Oświadczenie podpisane z up. Ministra Środowiska przez Sekretarza Stanu Głównego Geologa
Kraju z dnia 15 stycznia 2016 r.
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W wyniku kontroli przeprowadzonej na przełomie lat 2012–2013 Poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowanie gazu łupkowego NIK sformułowała
wniosek pokontrolny, dotyczący wypracowania koncepcji dalszego udostępniania na terenie kraju obszarów koncesyjnych gazu łupkowego. W świetle
powyżej przedstawionych ustaleń wniosek ten nie został zrealizowany.

5.3. Załatwianie wniosków przedsiębiorców o udzielenie koncesji
5.3.1. Przygotowanie organizacyjne Ministerstwa

Koncesjonowanie działalności poszukiwawczej i rozpoznawczej złóż miedzi należało do zakresu zadań Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych, a w jego strukturze do Wydziału Kopalin Stałych (wcześniej12 Zespół/Wydział
Kopalin Skalnych, Chemicznych i Metali). Koncesjonowanie działalności
poszukiwawczej i rozpoznawczej złóż węglowodorów, w tym gazu łupkowego, należało także do DGiKG, a w jego ramach do Wydziału Węglowodorów (wcześniej13 Wydział Kopalin Energetycznych) oraz w okresie
od 3 sierpnia 2013 r. do 22 lutego 2014 r. do Biura do Spraw Węglowodorów. Zadania wynikające z przepisów prawa zostały przeniesione do regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych. Biuro miało realizować
m.in. wsparcie Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w zakresie
koncesjonowania węglowodorów, jednakże nie określono na czym to wsparcie miało polegać.

Niezapewnienie odpowiedniej organizacji pracy, w tym przede wszystkim wystarczającej obsady kadrowej uniemożliwiło terminową i rzetelną
realizację zadań organu koncesyjnego. W Ministerstwie nie sporządzano
analiz określających optymalny poziom zatrudnienia, ani nie zidentyfikowano ryzyka związanego z jego nieadekwatnością w stosunku do bieżących
potrzeb. W konsekwencji nagłego wzrostu liczby wpływających wniosków
koncesyjnych, Ministerstwo nie było przygotowane do należytego i rzetelnego, w tym terminowego ich rozpatrywania. W sytuacji utrzymującego
się zwiększonego napływu wniosków w sprawach koncesyjnych, powodującego spiętrzenie spraw pozostających do załatwienia, a także pomimo
ustaleń organów kontrolnych wskazujących, że istotny wpływ na występowanie nieprawidłowości miały braki kadrowe oraz organizacyjne w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych, szczególnie dostrzegalne w obliczu znacznego wzrostu liczby prowadzonych postępowań14 w Ministerstwie
nie podjęto skutecznych działań zapewniających terminowe załatwianie
spraw koncesyjnych. Działania doraźne, polegające na czasowym powierzeniu obowiązków pracownikom innych jednostek organizacyjnych, podejmowane były z opóźnieniem i nie wpłynęły znacząco na przyspieszenie
działań organu. Zatrudnienie nowych pracowników następowało sukcesywnie od 2013 r. i w efekcie najwyższy poziom zatrudnienia osiągnięto
w momencie, w którym liczba nowych wniosków wpływających do Ministerstwa obniżyła się do poziomu porównywalnego do stanu sprzed wzrostu.
12
13
14

Nieodpowiednia
organizacja pracy

Do dnia 13 lutego 2012 r.

Do dnia 13 lutego 2012 r.

Raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 2014 r. Proces wydawania koncesji na poszukiwanie
rud miedzi i srebra w obszarach „Bytom Odrzański”, „Kulów-Luboszyce”, „Kotla” i „Niechlów”.
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Znaczne obciążenie
zadaniami

5.3.2. Zatrudnienie i liczba załatwianych wniosków

W Wydziale Kopalin Stałych, odpowiedzialnym za koncesjonowanie złóż
miedzi, zatrudnienie15 utrzymywało się na poziomie 5–6 osób, za wyjątkiem okresu od 1 stycznia do 2 lipca 2012 r., kiedy zatrudnione były
cztery osoby. Według stanu na dzień 30 września 2016 r. w wydziale pracowało sześć osób. Najniższy poziom zatrudnienia wystąpił w okresie,
w którym wpływało najwięcej wniosków związanych z koncesjonowaniem poszukiwania lub rozpoznawania złóż miedzi. W latach 2008–2009
wpływało rocznie od jednego do trzech nowych wniosków o udzielenie
albo zmianę koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż miedzi.
Od 2010 r. nastąpił skokowy wzrost liczby wpływających nowych wniosków – do przeciętnie 20 rocznie, który utrzymywał się przez trzy lata.
W następnych trzech latach liczba nowych wniosków zmniejszyła się
do poziomu średnio 12 rocznie. W wyniku kumulacji niezałatwionych
spraw w latach 2010–2015 liczba nowych wniosków oczekujących
na załatwienie wynosiła od 23 (w 2010 r.) do 43 (w 2011 r.). Natomiast
liczba wydawanych decyzji (w tym koncesji) wyniosła: trzy w latach
2008–2009 (co stanowiło ok. 50% wniosków oczekujących na załatwienie); od czterech do 30 w latach 2010–2013 (ok. 17–70%); od 10 do czterech w latach 2014–2016 (ok. 59–100%). Od 2016 r. liczba wydawanych
decyzji jest na poziomie liczby wniosków pozostających do rozpatrzenia.
Odsetek załatwianych spraw16 wynosił rocznie średnio 66,7%, od 17,4%
w 2010 r. do 100% w 2015 r. Na jednego pracownika przypadało rocznie
od jednego wniosku w 2016 r. do 10,8 w 2011 r., przy czym w latach
2010–2015 było to średnio 6,5 sprawy na osobę.
Wykres nr 1
Pracownicy prowadzący postępowania w zakresie złóż miedzi

50

7

45

6

30
25
20

Liczba spraw

35

Liczba pracowników

40

15
10

3
2

0

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

wydane decyzje ws. udzielenia lub/i zmiany koncesji
wnioski o udzielenie lub zmianę koncesji pozostające do rozpatrzenia
zatrudnienie

* październik 2016 r.

Źródło: Dane zebrane w toku kontroli NIK w MŚ.
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Iloraz liczby wniosków do załatwienia oraz wydanych decyzji w danym roku.
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WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
W komórkach odpowiedzialnych za koncesjonowanie złóż węglowodorów, najniższy poziom zatrudnienia17 wystąpił w 2008 r. oraz w latach
2012–2013 i kształtował się na poziomie średnio pięciu osób, zaś najwyższy – w latach 2015–2016 – średnio dziesięć osób. W pozostałych latach zatrudnienie przeciętnie wynosiło siedem osób. Analiza
liczby wpływających wniosków, wydawanych decyzji oraz zatrudnienia wskazuje, że w latach 2008–2011, wraz ze wzrostem liczby nowych
wniosków koncesyjnych, wzrastało zatrudnienie. W latach 2012–2014
przy podobnym natężeniu wpływających wniosków, zatrudnienie zmniejszyło się i w okresie od 1 stycznia do 21 maja 2013 r. wynosiło minimalnie
cztery osoby. Od 2015 r. znacznie zmniejszyła się liczba przedmiotowych
spraw wpływających do organu, natomiast poziom zatrudnienia pozostał wyraźnie zwiększony i wyniósł dziesięć osób (według stanu na dzień
30 września 2016 r.). W latach 2008–2014 wpływało ok. 90 wniosków węglowodorowych rocznie, natomiast w 2015 r. ich liczba spadła do 15. W 2016 r. (do 31 sierpnia) liczba wniosków wyniosła 20.
Liczba wydawanych decyzji wynosiła w latach 2008–2014 przeciętnie
90 rocznie (od 74 w 2012 r. do 113 w 2010 r.), w 2015 r. wyniosła 37
i w 2016 r. – 9, natomiast liczba wydanych nowych koncesji wynosiła przeciętnie 30 rocznie w latach 2008–2011, osiem w latach 2012–2014, oraz
dwie w 2015 r. i trzy w 2016 r. Na jednego pracownika przypadało rocznie
od 2,4 wniosków w 2016 r. do 28,4 w 2013 r., przy czym w latach 2008–2014
było to przeciętnie 20,8 spraw na osobę. Odsetek załatwianych spraw
wynosił rocznie średnio 71,1%, od 40,9% w 2016 r. do 94,9% w 2015 r.
Na jednego pracownika przypadało rocznie od 2,4 do 28,4 nowych wniosków.

Nieadekwatny do zadań
poziom zatrudnienia

Wykres nr 2
Pracownicy prowadzący postępowania w zakresie złóż węglowodorów
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Źródło: Dane zebrane w toku kontroli NIK w MŚ.
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WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
W dniu 4 września 2013 r. Dyrektor Generalny w MŚ, na podstawie art. 42
§ 4 Kodeksu pracy18 powierzyła sześciorgu pracownikom, a w dniu 16 marca
2015 r. jednemu pracownikowi z innych jednostek organizacyjnych MŚ wykonywanie obowiązków, w okresie trzech miesięcy, z zakresu należącego
do Wydziału Węglowodorów. Osobom tym powierzono czynności związane z rozpatrywaniem 152 spraw w 2013 r. oraz sześciu spraw w 2015 r.
Wzmocnienie kadrowe DGiKG nastąpiło w związku z ustaleniami kontroli
CBA, w której stwierdzono m.in., iż istotny wpływ na występowanie nieprawidłowości miały braki kadrowe oraz organizacyjne w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych, szczególnie dostrzegalne w obliczu znacznego
wzrostu liczby prowadzonych postępowań. Z zestawień spraw przydzielonych pracownikom delegowanym w 2013 r. wynika, że w dniu delegowania, tj. 5 września 2013 r. część postępowań koncesyjnych była w toku
od 21 miesięcy 19, część od dziewięciu miesięcy 20, a część nie została
wszczęta pomimo upływu przeszło pięciu miesięcy od dnia wpływu wniosku21 lub przeszło miesiąca od dnia ich wpływu22. W okresie dokonanego
w 2013 r. wzmocnienia kadrowego wydano 21 decyzji (20,6% ogółu decyzji wydanych 2013 r.), w tym dwie w sprawie udzielenia koncesji (28,6%,
wobec siedmiu udzielonych w 2013 r.).
Wykres nr 3
Efektywność załatwiania wniosków
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Źródło: Dane zebrane w toku kontroli NIK w MŚ.

Powyższy wykres obrazuje efektywność załatwiania wniosków o koncesje
– wyrażoną w procentach stosunkiem liczby wydanych decyzji do liczby
złożonych wniosków w poszczególnych latach.
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Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.

Wnioski PGNiG SA dot. obszarów: Puck, Ostrów Lubelski, Kampinos.
Wniosek PGNiG dot. obszaru Gorzów Wielkopolski-Myślibórz.

Wniosek Baltic Oil and Gas sp. z o.o. dot. obszaru Braniewo S.
Np. dot. obszaru Kartuzy-Szemud, Pakosław Krotoszyn.

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
W opinii przedstawicieli ministerstwa obsada DGiKG powinna zostać
zwiększona o dziewięć nowych etatów. Uwzględniając aktualny na dzień
kontroli stan zatrudnienia i liczbę obsadzonych etatów oznacza to, że
zatrudnienie w departamencie, które zapewniłoby jego efektywne działanie, powinno wzrosnąć o około 30%.

W ocenie NIK, nieodpowiednia organizacja pracy i braki kadrowe spowodowały, że w okresie zwiększonego zainteresowania przedsiębiorców uzyskaniem koncesji nastąpiło spiętrzenie spraw oczekujących na załatwienie,
a w konsekwencji nie dotrzymywano terminów do załatwiania spraw wynikających z zasad prowadzenia postępowania administracyjnego.
5.3.3. Rozwiązania antykorupcyjne

W wyniku przeprowadzonej oceny skuteczności rozwiązań przyjętych w Strategii Antykorupcyjnej w MŚ z lutego 2013 r. oraz w związku
z uchwałą nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019 w Ministerstwie opracowano i przyjęto w lipcu 2016 r. Politykę przeciwdziałania korupcji w MŚ, do której załącznikami był Poradnik Antykorupcyjny
dla pracowników MŚ oraz Poradnik w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów w MŚ. W wyniku oceny skuteczności rozwiązań przyjętych
w Strategii Antykorupcyjnej w MŚ zarekomendowano potrzebę opracowania poradników dla pracowników Ministerstwa. Poradniki zostały przyjęte jako załączniki do Polityki przeciwdziałania korupcji w MŚ. W lipcu
2016 r. zorganizowano szkolenie e-lerningowe z zakresu przeciwdziałania korupcji, w którym udział wzięli wszyscy pracownicy Ministerstwa.
Z uwagi na półroczny okres jej obowiązywania, NIK nie oceniła skuteczności wprowadzonego rozwiązania. Ocena skuteczności działań opisanych
w Polityce planowana jest po upływie minimum roku od jej zatwierdzenia.
Tym samym należy uznać, że podjęto działania w celu realizacji wniosku
pokontrolnego NIK z 2013 r. w zakresie dokonywania okresowych ocen
skuteczności przyjętych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania korupcji.

Ocena rozwiązań
antykorupcyjnych
i realizacja wniosku NIK

5.3.4. Procedury

Organ koncesyjny, po wejściu w życie pgg z 9 czerwca 2011 r., w dniu
24 lipca 2012 r. opracował i wprowadził dokument: „Zasady dla procedury
porównywania wniosków o udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie węglowodorów złożonych”, zgodnie z art. 46
tej ustawy (tzw. „open door”)23.
Dla złóż miedzi w okresie objętym kontrolą obowiązywały następujące
wewnętrzne regulacje dotyczące zasad prowadzenia postępowań koncesyjnych:

−− „Procedura dotycząca udzielania koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż kopalin” (z wyłączeniem węglowodorów) w trybie „open
door” z dnia 16 stycznia 2015 r.;
−− „Zasady postępowania prowadzonego na podstawie art. 28i oraz następnych ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze” z dnia
17 lutego 2015 r.;
23

Art. 46 utracił moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy
z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 1133).
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Brak adekwatnych
procedur

−− „Procedura porównywania konkurencyjnych wniosków o udzielenie
koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin (z wyłączeniem węglowodorów)” z dnia 8 maja 2014 r.

Wewnętrzne procedury służyć powinny wypracowaniu jednolitej i transparentnej metodyki postępowania nad wnioskami przedsiębiorców oraz
wskazaniu pracownikom organu koncesyjnego kolejności ich wykonywania. Ponadto służą one ustanowieniu adekwatnych i skutecznych mechanizmów kontroli, zarządzających kluczowymi ryzykami występującymi
w procesie koncesyjnym, w ramach ustanowionego w jednostce systemu
kontroli zarządczej, o którym mowa w art. 68 ustawy o finansach publicznych24. Wypracowanie takich procedur i zaznajomienie z nimi pracowników
organu koncesyjnego, stanowi w ocenie NIK, istotny element w realizacji
wynikającego z kpa, obowiązku prawidłowego i sprawnego prowadzenia
postępowania administracyjnego.

Tymczasem, jak wykazała kontrola, w okresie przed 24 lipca 2012 r.
nie zostały określone w ministerstwie procedury załatwiania wniosków
o udzielenie lub zmianę koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż
węglowodorów, zaś procedura obowiązująca od 24 lipca 2012 r. regulowała
wyłącznie jeden tryb udzielenia koncesji. W związku z tym dla udzielania
koncesji w trybie przetargu nie było żadnej wewnętrznej regulacji określającej postępowanie z ofertami złożonymi przez przedsiębiorców. W okresie przed wprowadzeniem procedury z 8 maja 2014 r., nie obowiązywały
również wewnętrzne regulacje określające zasady postępowania w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania wniosków koncesyjnych dotyczących złóż kopalin z wyłączeniem węglowodorów m.in. złóż
miedzi. Nie było także procedur odnoszących się do przenoszenia koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż miedzi oraz węglowodorów.

Brak kryteriów
oceny wniosków

Ponadto w istniejących procedurach stwierdzono szereg braków i nieścisłości, stanowiących istotne ryzyko dla prawidłowości i przejrzystości przebiegu prowadzonych postępowań.

W dokumencie Zasady dla procedury porównywania wniosków o udzielenie
koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie węglowodorów,
złożonych zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze („open door”) oraz dotyczących rozpatrywania wniosków
o udzielenie koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż z wyłączeniem węglowodorów nie określono kryteriów oceny wniosków składanych przez podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji, pozostawiając
przy tym organowi koncesyjnemu dowolność określenia w trakcie trwania procedury hierarchii i udziału wagowego poszczególnych kryteriów
ich oceny.
Zdaniem NIK określanie wagi poszczególnych kryteriów oceny wniosków
przedsiębiorców, indywidualnie dla każdego z prowadzonych postępowań,
pozostawiało dużą dowolność w działaniu pracowników odpowiedzialnych
za przeprowadzenie postępowania dotyczącego danego złoża. W ocenie
NIK organ koncesyjny winien wypracować jednolite, obiektywne i niedy-
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skryminacyjne kryteria oceny wniosków, dla poszczególnych złóż. Kryteria
te mogłyby podlegać indywidualizacji dla potrzeb poszczególnych postępowań. Winno to jednak następować na zasadach określonych w formalnie
przyjętej procedurze. Decyzja uznaniowa nie powinna bowiem oznaczać
dowolności w załatwianiu sprawy.
Nieodpowiednio opracowano część zapisów procedury Zasady postępowania prowadzonego na podstawie art. 28i oraz następnych ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze:

Nierzetelne zapisy
w procedurach

−− w pkt 11 zasad postępowania wskazano, iż w wypadku gdy w zakreślonym terminie nie wpłyną wnioski innych podmiotów zainteresowanych, organ w takim wypadku winien zawiadomić zainteresowanych
i cyt. „procedować tak jak dotychczas”;
−− w pkt 14 ww. zasad postępowania, zapisano, iż „zasadne jest, tak jak
dotychczas sporządzenie tabeli porównawczej”.

W sytuacji, gdy brak było wcześniejszych procedur, odwołania te odnosiły
się do niesformalizowanych praktyk postępowania. Zastosowane odesłanie
mogło skutkować potraktowaniem postanowień regulaminu przez pracowników, którzy nie mają wiedzy co do obowiązujących zwyczajów i praktyki,
jako odesłanie puste bądź też prowadzić do odtworzenia obowiązków wynikających z niesformalizowanych zasad postępowania niezgodnie z ich treścią.

5.3.5. Ewidencjonowanie wniosków

Przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków wpływających do organu
koncesyjnego było prowadzone w oparciu o następujące systemy rejestracji dokumentów wpływających do urzędu, tj.:
−− w 2008 r. – rejestracja wpływu wniosków i pism wychodzących w dzienniku korespondencji DGiKG (Microsoft Excel i papierowa wersja);
−− w latach 2009–2015 – Elektroniczny System Obiegu Dokumentów
(ESOD) – narzędzie obsługiwało korespondencję przychodzącą, wychodzącą i wewnętrzną;
−− od 2016 r. – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) – narzędzie
obsługuje korespondencję przychodzącą, wychodzącą i wewnętrzną.
Ponadto od 1 stycznia 2013 r. wprowadzono dodatkowo wykaz spraw
procedowanych w Wydziale Węglowodorów.

W wyniku analizy rejestru złożonych wniosków oraz wybranej próby
wniosków, zawierających ślady rewizyjne w postaci prezentaty/pieczątki
wpływu do Ministerstwa Środowiska, stwierdzono, iż rejestr prowadzony
był rzetelnie – daty pism oraz numery na prezentatach wpływu odpowiadały datom i numerem ujawnionym w rejestrze. Wpisy dokonywane były
chronologicznie, zgodnie z kolejnością wpływu.

Prawidłowe
ewidencjonowanie
wniosków

W okresie obowiązywania ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – prawo geologiczne i górnicze, organ koncesyjny nie korzystał z możliwości ustanowienia
użytkowania górniczego, którego przedmiotem miałoby być poszukiwanie
lub rozpoznawanie złóż miedzi, w trybie przetargu, albowiem w kontrolowanym okresie poza jednym wyjątkiem nie wystąpiły przypadki złożenia przez przedsiębiorców konkurencyjnych wniosków o udzielenie koncesji

Częste zmiany
regulacji prawnych
w zakresie trybu
udzielania koncesji

5.3.6. Użytkowanie górnicze
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na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi. Wyjątek ten stanowiła
koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż rud miedzi w przestrzeni Nowiny. W tym postępowaniu przetarg przeprowadzono w związku
z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego25, na mocy którego uchylono zaskarżone decyzje o udzieleniu koncesji i o odmowie udzielenia koncesji oraz zobowiązano organ koncesyjny do przeprowadzenia przetargu.

W okresie obowiązywania pgg z 9 czerwca 2011 r. 26 do czasu wejścia
w życie nowelizacji – ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo
geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (1 stycznia 2015 r.)27,
zawarcie umowy o ustanowienie użytkowania górniczego, w żadnym
z wypadków, nie zostało poprzedzone przetargiem. Organ koncesyjny
nie korzystał z możliwości ustanowienia użytkowania górniczego na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż rud miedzi w drodze przetargu, z uwagi
na fakultatywność takiego obowiązku (art. 11 ust. 1 ustawy pgg z 1994 r.).

Po dacie wejścia w życie ww. nowelizacji umowy o ustanowienie użytkowania górniczego zawierane były z podmiotami wyłanianymi w ramach
procedury porównywania wniosków (art. 28i ustawy).

Pod rządami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – pgg, w 10 przypadkach,
zawarte w okresie objętym kontrolą umowy o ustanowienie użytkowania
górniczego na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, w tym
gazu łupkowego, zostały poprzedzone przeprowadzeniem przetargu.
Wszystkie przetargi zostały przeprowadzone w okresie czasu poprzedzającym okres objęty kontrolą.

Nieodpowiednie
zabezpieczenie interesów
Skarbu Państwa

Po wejściu w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w siedmiu przypadkach
zostały udzielone na wniosek zainteresowanego podmiotu, w tzw. trybie
„open door”28, przy czym w jednym przypadku, w terminie przewidzianym
w ogłoszeniu o złożeniu wniosku, został również złożony konkurencyjny
wniosek innego podmiotu. Na podstawie przepisów pgg z dnia 9 czerwca
2011 r. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r. nie został
przeprowadzony żaden przetarg na udzielenie koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż węglowodorów, a na podstawie przepisów tej ustawy
w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia zakończenia
kontroli, nie została udzielona żadna koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w trybie przetargowym.

W 67 spośród 77 analizowanych umów o ustanowienie użytkowania górniczego obejmujących poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz w 25 spośród 34 analizowanych umów obejmujących poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi przewidziano karę umowną na wypadek
odstąpienia od umowy przez Skarb Państwa, bez zastrzeżenia, iż Skarb
Państwa uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w sytuacji, gdy kara umowna
nie będzie pokrywać w pełni poniesionej przez Skarb Państwa szkody,
25
26
27
28
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Wyrok z 5 grudnia 2013 r., sygn. akt II GSK 1310/12.
Dz. U. z 2015, poz. 196.
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Procedura porównywania konkurencyjnych wniosków określona w art. 46 ustawy pgg.
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co w ocenie NIK skutkowało brakiem należytego i pełnego zabezpieczenia
interesów majątkowych Skarbu Państwa w razie naruszenia obowiązków
umownych przez użytkownika. Zastrzeżenie, iż Skarb Państwa może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w sytuacji, gdy kara umowna nie będzie pokrywać w pełni
poniesionej przez Skarb Państwa szkody, zostało wprowadzone do wzoru
umowy o ustanowienie użytkowania górniczego w 2013 r.
W toku przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego w przestrzeni Nowiny, przeprowadzonego w związku z wyrokiem NSA29, dokonano zmiany brzmienia ust. 3 i 5 obwieszczenia z dnia 30 czerwca 2014 r.
o wszczęciu przetargu… polegającej m.in. na zmianie (wydłużeniu) terminu
składania ofert do 31 października 2014 r. Nowo ustalony termin składania ofert był niezgodny z § 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
21 czerwca 2005 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania
górniczego, zgodnie z którym termin składania ofert nie może być krótszy
niż 90 dni od dnia zamieszczenia ostatniego obwieszczenia o przetargu.
Zmienione obwieszczenie wywieszono 15 września 2014 r., zatem termin
składania ofert powinien być nie krótszy niż do 14 grudnia 2014 r.

W okresie przed 31 marca 2015 r. w Ministerstwie Środowiska nie wyodrębniono komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za monitorowanie zobowiązań zawartych umów o ustanowienie użytkowania górniczego w zakresie miedzi i węglowodorów, nie przypisano też w sposób
wyraźny zadań z tym związanych żadnej z istniejących komórek organizacyjnych. Organ koncesyjny nie dokonywał weryfikacji, czy umowy
o ustanowieniu użytkowania górniczego dotyczące złóż węglowodorów
i miedzi są realizowane w przestrzeni i na działkach objętych koncesją
i tym samym nie prowadził pełnego bieżącego monitoringu wywiązywania się przez przedsiębiorców z warunków zawartych umów o ustanowienie użytkowania górniczego.

Nieprawidłowy termin
składania ofert

Formalne podejście
do monitorowania
realizacji umów

Monitorowanie realizacji warunków umów o ustanowienie użytkowania górniczego zawieranych w celu poszukiwania i/lub rozpoznawania złóż miedzi, odbywało poprzez weryfikację treści przedkładanych przez przedsiębiorców rocznych i kwartalnych sprawozdań z działalności objętej koncesją
oraz informacji otrzymywanych z Wyższego Urzędu Górniczego. Monitorowanie oparte na weryfikacji dokumentacji prowadzone było w trakcie
postępowań o zmianę koncesji lub zatwierdzenie dodatku do projektu robót
geologicznych, a także poprzez weryfikację dokumentacji geologicznej. Ministerstwo Środowiska w kontrolowanym okresie nie stwierdziło przypadków
przekroczenia/naruszenia granic obszaru objętego umową.

Dla złóż węglowodorów weryfikacja danych przedsiębiorców również była
dokonywana wyłącznie w toku postępowań administracyjnych, tj. na etapie złożenia wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji. Weryfikacja przestrzeni objętej koncesją (tj. lokalizacja i głębokość projektowanych prac
geologicznych) następowała na etapie zatwierdzania zakresu prac poszukiwawczo-rozpoznawczych oraz poprzez weryfikację przedkładanych
do organu koncesyjnego raportów rocznych i kwartalnych, dokumentacji z wykonanych prac geologicznych oraz dokumentacji geologicznych,
29

Sygn. akt II GSK 1310/12.
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geologiczno-inwestycyjnych lub dokumentacji innych niekończących się
udokumentowaniem złóż. Jako przyczynę tej sytuacji wskazywano braki
kadrowe, rotacje personelu, a także przekonanie, że działania kontrolne
w terenie prowadzą organy nadzoru górniczego.

Monitorowanie realizacji warunków umów o ustanowieniu użytkowania
górniczego, w przedmiocie poprawności i terminowości regulowania wynagrodzenia umownego, realizowało, zgodnie z kompetencjami, Biuro Finansowe Ministerstwa Środowiska.
Prowadzenie monitorowania wyłącznie w oparciu o dokumentację, bez prowadzenia fizycznej inspekcji na miejscu, nie było w ocenie NIK wystarczające dla prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem w tym zakresie.
Liczba wniosków
i wydanych decyzji

5.3.7. Prowadzenie postępowań o udzielenie koncesji

W okresie objętym kontrolą do organu koncesyjnego wpłynęło 110 wniosków o udzielenie lub zmianę koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie
złóż miedzi, tj.:

−− 65 wniosków o udzielenie koncesji, w tym: 31 zakończonych wydaniem decyzji o udzieleniu koncesji, dwa zakończone wydaniem decyzji
odmawiającej udzielenia koncesji, 15 pozostawionych bez rozpoznania,
16 zakończonych wydaniem decyzji umarzającej postępowanie oraz
jeden zakończony wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia
postępowania z przyczyn materialnoprawnych;
−− 45 wniosków o zmianę koncesji, w tym: 40 zakończonych wydaniem
decyzji o zmianie koncesji, dwa były w trakcie procedowania, dwa
zakończone wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania oraz jeden
pozostawiony bez rozpoznania.
Wykres nr 4
Wnioski i decyzje w zakresie złóż miedzi
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W okresie objętym kontrolą do organu koncesyjnego wpłynęło 791 wniosków o udzielenie lub zmianę (przedłużenie, przekształcenie) koncesji
na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, tj.:
−− 288 wniosków o udzielenie koncesji, w tym: 186 zakończonych wydaniem decyzji o udzieleniu koncesji, 85 zakończonych wydaniem
decyzji odmawiającej udzielenia koncesji oraz 17 było w trakcie procedowania;
−− 503 wnioski o zmianę koncesji, w tym: 421 zakończonych wydaniem decyzji zmieniającej, w przypadku 61 wniosków nie wydano
decyzji o zmianie koncesji, zaś 21 wniosków było w trakcie procedowania.

Wykres nr 5
Wnioski i decyzje w zakresie złóż węglowodorów
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Źródło: Dane zebrane w toku kontroli NIK w MŚ.

Kontrolą objęto 57 postępowań administracyjnych dotyczących udzielania i zmiany koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi
i węglowodorów. Z tego w 47 (82%) postępowaniach stwierdzono naruszenia obowiązujących regulacji prawnych przedstawione w dalszej części informacji.

W postępowaniach o udzielenie bądź zmianę koncesji na poszukiwanie
i/lub rozpoznawanie złóż rud miedzi nie wystąpiły przypadki wydania
przez organ koncesyjny decyzji o odmowie zmiany koncesji. Organ koncesyjny wydał jedną decyzję o cofnięciu koncesji, w związku z naruszeniem
przez koncesjobiorcę warunku koncesji, polegającego na nierozpoczęciu
działalności nią objętej oraz nierealizowanie warunków postanowienia
wzywającego do usunięcia naruszeń poprzez wykonanie wszystkich prac
geologicznych przewidzianych w pierwszym etapie działalności objętej
koncesją.

Odmowa wydania
i cofnięcie koncesji
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Wykres nr 6
Sposób załatwiania wniosków – miedź
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Źródło: Dane zebrane w toku kontroli NIK w MŚ.

W postępowaniach o udzielenie bądź zmianę koncesji na poszukiwanie
i/lub rozpoznawanie złóż węglowodorów, organ koncesyjny wydał dwie
decyzje o odmowie zmiany koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie
złóż węglowodorów, z uwagi na zagrożenie dla interesu publicznego i bezpieczeństwa państwa oraz 12 decyzji o cofnięciu koncesji na poszukiwanie
lub rozpoznawanie złóż węglowodorów, w związku z naruszeniem warunków określonych w koncesji oraz z uwagi na niewykonanie decyzji wzywającej do usunięcia naruszeń koncesji.
Wykres nr 7
Sposób załatwiania wniosków – węglowodory
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Źródło: Dane zebrane w toku kontroli NIK w MŚ.

Długotrwałość
postępowań
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Niewłaściwa organizacja pracy, niedobory kadrowe oraz stopień skomplikowania prowadzonych postępowań przyczyniały się do ich długotrwałości. Na podstawie badanej próby wyselekcjonowanej dla potrzeb
oceny sprawności procedowania wniosków przedsiębiorców o udzielenie
lub zmianę koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów ustalono, że czas procedowania nad wnioskami wynosił od 17 dni

koncesja
uchylenie
umorzenie
zmiana
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do 719 dni. Dla wniosków o udzielenie lub zmianę koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi czas trwania postępowania wynosił
od 30 dni do 539 dni.
Organ koncesyjny udzielając koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie
złóż rud miedzi i węglowodorów pozyskiwał wymagane prawem geologicznym i górniczym opinie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności.
Kopie wydawanych decyzji w sprawie udzielania koncesji na poszukiwanie
lub rozpoznawanie złóż objętych kontrolą, przesyłano właściwym organom
drogą pocztową.

Minister Środowiska, jako organ koncesyjny, prowadził postępowania
administracyjne w przedmiocie udzielenia, zmiany lub wygaśnięcia koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz miedzi z naruszeniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego30
dotyczących obowiązku szybkiego załatwienia sprawy, informowania stron
o wszczęciu postępowania, przestrzegania ustawowo określonych terminów załatwienia sprawy, informowania stron o niezałatwieniu sprawy
w terminie, przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie załatwienia sprawy,
wzywania stron do uzupełnienia braków podania.

W postępowaniu administracyjnym dotyczącym obszaru koncesyjnego Milejów, załatwienie wniosku przedsiębiorcy o wygaśnięcie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż nastąpiło po upływie niemalże
dwóch lat licząc od daty wpływu wniosku strony, tj. z przekroczeniem ustawowych lub wyznaczonych przez organ terminów jej załatwienia, zgodnie
z art. 35 kpa oraz art. 36 kpa, przy czym w postępowaniu wystąpiła sytuacja
długotrwałej bezczynności organu, skutkującej nieuzasadnionym przedłużeniem prowadzonego postępowania. Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia koncesji został doręczony 30 października 2013 r., a decyzję o jej wygaśnięciu podjęto 31 sierpnia 2015 r. Licząc od 30 grudnia 2013 r. (ustawowe
dwa miesiące na załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej – niewliczone do czasu zwłoki), sprawę załatwiono ze zwłoką wynoszącą 609 dni.

Opiniowanie

Naruszenia
przepisów kpa
w toku postępowań
administracyjnych

Nieprawidłowości
w postępowaniach
dotyczących złóż
węglowodorów

W siedmiu postępowaniach administracyjnych dotyczących pięciu obszarów,
pomimo upływu terminu na załatwienie sprawy, Minister Środowiska, wbrew
obowiązkowi wynikającemu z art. 36 § 1 i 2 kpa, nie poinformował stron
postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie, przyczynach zwłoki oraz
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy. Natomiast w ośmiu postępowaniach administracyjnych dotyczących pięciu obszarów, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 61 § 4 kpa nie zawiadomił o wszczęciu postępowania
administracyjnego wszystkich stron w sprawie.
W postępowaniach administracyjnych dotyczących pięciu obszarów, Minister Środowiska, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 64 § 2 kpa
nie wezwał wnioskodawców do uzupełnienia braków formalnych podania, stanowiącego wniosek o udzielenie, zmianę lub wygaśnięcie koncesji
poprzez przedłożenie:
−− załączonych do wniosku dokumentów w oryginale lub w odpisie
poświadczonym za zgodność z oryginałem, zgodnie z art. 76a § 2 kpa;
30

Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm. dalej: kpa.
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−− wymaganych przepisami pgg z 1994 r. informacji wraz z dowodami ich
istnienia, obejmującymi określenie środków, jakimi dysponuje podmiot
ubiegający się o koncesję w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem (art. 18 ust. 1 pkt 5 pgg) oraz określenia prawa wnioskodawcy do terenu (przestrzeni), w ramach którego
projektowana działalność ma być wykonywana, lub prawa, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca (art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pgg);

−− decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
wraz ze stwierdzeniem, iż załączona decyzja jest decyzją ostateczną.

W każdym ze wskazanych przypadków wystąpiły braki w zakresie wykazania przez przedsiębiorcę ubiegającego się o udzielenie lub przeniesienie koncesji, jego wiarygodności ekonomicznej oraz wyegzekwowania obowiązku określenia prawa o ustanowienie którego ubiegał się wnioskodawca
lub dokumentów w określonej wymaganej przepisami ustawy formie.
Brakowało odpowiednich informacji i dokumentów bądź też informacje
od wnioskodawców były niewystarczające do rzetelnej weryfikacji wymienionej przesłanki. Z akt analizowanych postępowań administracyjnych
nie wynika, aby na jakimkolwiek etapie procedowania nad wnioskiem przedsiębiorcy, weryfikowano czy załączona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, przed wydaniem decyzji, stała się ostateczna. W efekcie mogło
to skutkować kwalifikowalną wadą wydanej decyzji, sprowadzającą się
do rażącego naruszenia prawa przy jej wydaniu.

Naruszenie art. 11
ust. 2 ustawy o zmianie
ustawy pgg – wszczęcie
postępowania
na podstawie wniosków,
które wpłynęły
w okresie 3 miesięcy
przed dniem wejścia
w życie ustawy
(tj. po 30 września 2014 r.)

Niewłaściwa organizacja pracy doprowadziła do sytuacji, w której, w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie udzielenia koncesji w obszarze
Szczawno decyzja w przedmiocie wniosku została wydana przed upływem
wyznaczonego przez organ koncesyjny dla stron postępowania 7-dniowego
terminu na zapoznanie się z aktami postępowania i ewentualne przedstawienie stanowiska w sprawie, czym naruszono przepis art. 10 ust. 1 kpa,
zgodnie z którym organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić
stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Organ koncesyjny, wbrew dyspozycji z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zmianie ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych
innych ustaw, na podstawie wniosków31, które wpłynęły po 30 września
2014 r., wszczął postępowania administracyjne w przedmiocie udzielenia
lub zmiany koncesji i zakończył je wydaniem decyzji w sytuacji, gdy w myśl
powołanego przepisu nie wszczyna się postępowania w sprawie udzielenia
lub zmiany koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża węglowodorów na podstawie wniosków, które wpłynęły w okresie 3 miesięcy przed
dniem wejścia w życie ustawy (tj. po 30 września 2014 r.). Postępowania
wszczęte na podstawie tych wniosków powinny zostać umorzone. Zgodnie
z art. 27 powołanej ustawy, przepis ten wszedł w życie 1 stycznia 2015 r.
i miał zastosowanie do wniosków złożonych w IV kwartale 2014 r., tj. przed
dniem wejścia w życie ustawy.
31
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Wnioski o udzielenie koncesji w obszarach: Wschowa, Góra, Nowa Sól, Blok 208 wszystkie z dnia
30 września 2014 r. i wszystkie wpłynęły do organu koncesyjnego w dniu 1 października 2014 r.
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Minister Środowiska, jako organ koncesyjny, prowadził postępowania
administracyjne w przedmiocie udzielenia, zmiany lub wygaśnięcia koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż węglowodorów z naruszeniem ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach32, w zakresie
realizacji wynikającego z art. 6 ust. 1 wskazanej ustawy obowiązku ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem
bądź utratą powstającej w Ministerstwie Środowiska dokumentacji
oraz nadsyłanej i składanej dokumentacji, w sposób odzwierciedlający
przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw, i tak:

Naruszenie ustawy
o archiwach – koncesje
na złoża węglowodorów

−− w aktach postępowania dotyczących obszaru Podgrodzie nie zachowano dokumentacji potwierdzającej datę wpływu wniosku o udzielenie
koncesji do organu koncesyjnego, a ponadto nie zamieszczono na wnioskach znajdujących się w aktach sprawy prezentaty wpływu, co uniemożliwia ustalenie daty wpływu wniosku do organu i tym samym daty
wszczęcia postępowania administracyjnego;

−− w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wniosku o zmianę
koncesji, złożonego 30 grudnia 2009 r. – obszar koncesyjny Blok 269
brakowało: poprawionego Projektu Prac Geologicznych, przekazanego przy piśmie Spółki z 2 marca 2010 r. (wpływ do MŚ 3 marca 2010 r.)
wraz z pismem organu koncesyjnego wzywającego wnioskodawcę
do przedłożenia poprawionego projektu; piątej (ostatniej) strony decyzji z 31 maja 2010 r.;
−− w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wniosku o zmianę
koncesji z 21 stycznia 2008 r. – obszar koncesyjny Blok 287 brakowało
projektów decyzji w sprawie zmiany koncesji podlegających opiniowaniu w 2008 r. oraz w 2009 r.;

−− w postępowaniach administracyjnych w sprawie udzielenia koncesji
– obszary koncesyjne Milejów i Podgrodzie – brakowało projektów
decyzji o udzieleniu koncesji, które zostały przesłane do zaopiniowania przez właściwe organy;

−− w postępowaniu w przedmiocie udzielenia koncesji – obszar Torzym
brakowało: wymienionego we wniosku jako załącznik nr 3 Projektu
prac geologicznych oraz dokumentacji potwierdzającej środki finansowe jakimi dysponuje wnioskodawca w celu zapewnienia prawidłowego
wykonywania zamierzonej działalności;

−− w postępowaniu w przedmiocie zmiany koncesji – obszar Torzym brakowało dokumentacji wchodzącej w skład wniosku o zmianę koncesji,
o której mowa w art. 18 pgg oraz innych dokumentów odzwierciedlających przebieg postępowania.

Sposób przechowywania dokumentacji oraz trudna sytuacja kadrowa, którą
wskazywano jako przyczynę powyższych nieprawidłowości – nie zwalniała
od obowiązku przechowywania w aktach sprawy kompletnych odpisów
lub kopii całej wydanej w sprawie decyzji administracyjnej. Gromadzenie
pełnej dokumentacji pozwala na ustalenie wywiązania się przez organ koncesyjny z obowiązków określonych przepisami prawa. Akta sprawy winny

32

Aktualne dane promulgacyjne: Dz. U. z 2016 poz. 1506.
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Naruszenie
przepisów kpa
w postępowaniach
dotyczących złóż miedzi

odzwierciedlać wszystkie czynności podejmowane przez pracowników
prowadzących postępowanie oraz zawierać w formie pisemnej lub elektronicznej dokumentację tych czynności.

Organ koncesyjny, prowadził postępowania administracyjne w sprawie
udzielenia, zmiany lub wygaśnięcia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi z naruszeniem przepisów kpa w zakresie dotyczącym
realizacji obowiązków szybkiego załatwienia sprawy, informowania stron
o wszczęciu postępowania, przestrzegania ustawowo określonych terminów załatwienia sprawy, informowania stron o niezałatwieniu sprawy
w terminie, przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie załatwienia sprawy,
wzywania stron do uzupełnienia braków podania. I tak:
−− w 23 postępowaniach administracyjnych dotyczących 11 obszarów33
załatwienie sprawy wywołanej wnioskiem przedsiębiorcy nastąpiło
z przekroczeniem ustawowych lub wyznaczonych przez organ terminów jej załatwienia, zgodnie z art. 35 kpa oraz art. 36 kpa, przy czym
w ośmiu postępowaniach wystąpiły sytuacje długotrwałej bezczynności organu, skutkującej nieuzasadnionym przedłużeniem prowadzonych postępowań;
−− w postępowaniach administracyjnych dotyczących trzech obszarów34
nowe terminy załatwienia sprawy wyznaczono dopiero po upływie
ustawowych lub określonych przez organ terminów ich załatwienia;

−− w 17 postępowaniach administracyjnych dotyczących siedmiu obszarów35, pomimo upływu terminu na załatwienie sprawy, Minister Środowiska, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 36 § 1 i 2 kpa,
nie poinformował stron postępowania o niezałatwieniu sprawy
w terminie, przyczynach zwłoki oraz o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy;

−− w postępowaniach administracyjnych dotyczących udzielenia koncesji
w trzech obszarach36 istotną część materiału dowodowego, obejmującą opinię Komisji Zasobów Kopalin, załączono do akt sprawy dopiero
w dniu 12 listopada 2013 r. to jest po formalnym zakończeniu prowadzonego postępowania, czym naruszono zasadę prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej (art. 8 kpa) oraz zasadę zapewnienia stronom czynnego udziału
w prowadzonym postępowaniu (art. 11 kpa);

−− pomimo stwierdzenia, iż w postępowaniach administracyjnych dotyczących udzielenia koncesji w obszarze Bytom Odrzański wystąpiły
uchybienia, stanowiące podstawę do wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej, nie podjął z urzędu czynności zmierzających do wszczęcia
takiego postępowania.
33
34
35
36
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Nowiny, Bytom Odrzański, Jany, Wilcze, Paproć, Mozów-1, Mozów-2, Kotla, Kulów-Luboszyce
i Florentyna.
Jany, Kulów-Luboszyce i Bytom Odrzański.

Bytom Odrzański, Jany, Wilcze, Paproć, Mozów-1, Mozów-2 i Buk.

Kotla, Kulów-Luboszyce i Bytom Odrzański.
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O niewłaściwej pracy Ministerstwa w prowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących koncesji na złoża miedzi świadczą również wyroki
sądów administracyjnych, które rozpatrywały skargi na decyzje Ministra
Środowiska. Ze sporządzonego w toku kontroli NIK zestawienia wynika,
że w przypadku pięciu postępowań sądy uchyliły zaskarżone decyzje37.

Z naruszeniem ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, realizowano wynikający z art. 6 ust. 1 obowiązek ewidencji, przechowywania
oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą powstającej w Ministerstwie Środowiska dokumentacji oraz nadsyłanej i składanej
do organu dokumentacji w sposób odzwierciedlający przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw. Akta postępowań administracyjnych dotyczących
czterech38 obszarów nie zawierały wszystkich dokumentów, część dokumentów była niekompletna, większość akt znajdujących się w teczkach
postępowań dotyczących udzielenia koncesji stanowiły kopie dokumentów
niepoświadczone za zgodność z oryginałem; dokumenty w aktach nie były
zszyte ani spięte, były nieponumerowane i nieuporządkowane. Na niewłaściwe postępowanie z dokumentacją zwrócił uwagę także Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie, który przed przystąpieniem do rozpoznania
sprawy nakazał39 MŚ przedłożenie całości akt administracyjnych sprawy
– uporządkowanych, zszytych i ponumerowanych oryginałów dokumentów
lub ich kopii poświadczonych przez organ za zgodność z oryginałem wraz
z kartą przeglądową akt. Sąd stwierdził, że przesłane do Sądu akta administracyjne nie stanowiły zwartego zbioru, co utrudniało ich analizę i stwarzało ryzyko zagubienia.

Naruszenia ustawy
o archiwach – koncesje
na złoża miedzi

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi kierownictwo
Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych.
5.3.8. Przenoszenie koncesji

W okresie objętym kontrolą do organu koncesyjnego wpłynęły 73 wnioski
o przeniesienie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów. 68 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, trzy były w trakcie
procedowania, zaś dwa rozpatrzono negatywnie z uwagi na bezprzedmiotowość wniosku spowodowaną upływem terminu obowiązywania koncesji oraz z uwagi na niespełnienie warunku, o którym mowa w art. 36 ust. 1
pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, tj. obowiązku wykazania przez podmiot, na rzecz którego ma być przeniesiona
koncesja, spełnienia wymagań związanych z wykonywaniem zamierzonej
działalności. Natomiast dla rudy miedzi nie wpłynął żaden wniosek o przeniesienie koncesji.
Organ koncesyjny podczas rozpatrywania wniosków przedsiębiorców
o przeniesienie na inny podmiot gospodarczy koncesji na poszukiwanie
lub rozpoznawanie złóż węglowodorów weryfikował dane o jego udziałowcach i ich udziałach w tym podmiocie oraz o zmianach własnościowych.
37

38
39

Wyroki WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 3235/14, sygn. akt VI SA/Wa 3237/14, sygn. akt
VI SA/Wa 3238/14, sygn. akt VI SA/Wa 3239/14 oraz wyrok NSA sygn. akt II GSK 1310/12.
Kotla, Kulów-Luboszyce, Bytom Odrzański i Niechlów.

Wezwanie z dnia 17 października 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 3238/14.
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Dane te były następnie na bieżąco aktualizowane dla celów informacyjnych
i raz na miesiąc podawane do publicznej wiadomości w formie tabelarycznej i mapowej za pośrednictwem biuletynu informacji publicznej MŚ oraz
internetowej strony poświęconej węglowodorom z łupków.
5.3.9. Rozpatrywanie skarg i wniosków

Do Ministerstwa wpłynęło siedem skarg dotyczących kwestii związanych z udzielaniem koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi
i węglowodorów. Cztery skargi, dotyczące zasadności udzielania koncesji
na poszukiwanie gazu łupkowego na obszarach Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych, zostały uznane za niezasadne. Terminowość i sposób rozpatrzenia tych skarg (od strony formalnej) nie budzi zastrzeżeń.

Niekompletna
dokumentacja

Ponadto do kontroli wybrano 14 spraw skargowych, których opis w centralnym rejestrze skarg i wniosków oraz w rejestrze prowadzonym przez
DGiKG nie wskazywał jednoznacznie, czy poruszane w nich kwestie dotyczą
koncesjonowania kopalin będących przedmiotem niniejszej kontroli. Analiza dokumentacji sześciu z nich wykazała, że nie dotyczyły one koncesjonowania poszukiwania i rozpoznawania złóż miedzi ani węglowodorów. Natomiast dokumentacja pozostałych ośmiu spraw nie została udostępniona
kontrolerom, ponieważ, jak wyjaśnił dyrektor DGiGK, nie był w stanie jej
odnaleźć. W wyniku kontroli stwierdzono:
−− brak dokumentacji dla ośmiu skarg40; co stanowiło naruszenie art. 6
ust. 1 ustawy o archiwizowaniu, który stanowi, że organy państwowe
obowiązane są zapewnić odpowiednią ewidencję, przechowywanie
oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą powstającej w nich dokumentacji oraz nadsyłanej i składanej do nich dokumentacji, w sposób odzwierciedlający przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw. Przechowywanie akt spraw załatwionych w ciągu roku
kalendarzowego (przed przekazaniem ich do archiwum zakładowego), zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Ministerstwie
od 1 lutego 2008 r. do 15 listopada 2015 r.41, należało do komórki organizacyjnej Ministerstwa, natomiast akta spraw ostatecznie załatwionych, komórki organizacyjne Ministerstwa powinny przekazywać
na bieżąco do archiwum zakładowego kompletnymi rocznikami. Natomiast zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą od 16 listopada 2015 r.42, dokumentację w postaci nieelektronicznej, zgromadzoną
w składzie chronologicznym, po upływie pełnych dwóch lat kalendarzowych licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku,
dla którego powstał zbiór dokumentów w składzie, przekazuje się
do archiwum zakładowego. Akta skargowe oznaczone klasyfikacją
051 Skargi i wnioski załatwione bezpośrednio należą w komórce merytorycznej do kategorii archiwalnej A, tj. wieczystego przechowywania,
zaś 052 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
– do kategorii B3, tj. o okresie przechowywania trzy lata.
40
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Skargi w centralnym rejestrze skarg i wniosków nr 15 i 129 z 2014 r.; nr 60, 413 i 394 z 2011 r.
oraz w rejestrze skarg i wniosków w DGK nr 23 z 2012 r., 2 i 21 z 2013 r.

41 Dz. Urz. MŚiGIO Nr 3, poz. 38. Dalej: Instrukcja kancelaryjna z 2008 r.
42 Dz. Urz. MŚ z 2015 r. poz. 80.
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−− dokumentacja skargowa przechowywana była przez pracowników
Departamentu, którym skarga została powierzona do załatwienia,
zamiast przez pracowników Sekretariatu DGiKG, którzy zostali wyznaczeni do prowadzenia rejestru skarg i wniosków. Zgodnie z postanowieniem § 8 ust. 10 Instrukcji w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Środowiska, pracownik wyznaczony do prowadzenia rejestru skarg i wniosków zobowiązany jest także do pilnowania terminów załatwienia skarg i wniosków oraz jest odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów oraz
prowadzenie akt w tych sprawach. Praktyka przechowywania dokumentacji skargowej przez pracownika prowadzącego sprawę stanowiła
naruszenie wewnętrznych regulacji obowiązujących w Ministerstwie,
a ponadto przyczyniła się do zagubienia części dokumentów.

Trzy skargi, załatwiane przez DGiKG zostały oznaczone niewłaściwymi
symbolami Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA)43, tj.: 470 Ochrona
środowiska/Geologia/Nadzór i koordynacja nad sprawami geologii w resorcie44 oraz 073 Zarządzanie/Współpraca z krajowymi jednostkami organizacyjnymi/z ministerstwami i urzędami centralnymi45. W jednej46 sprawie nadawano różne klasyfikacje JRWA kolejnym pismom wysyłanym
w ramach jej załatwiania. Pisma klasyfikowano symbolami: 073 Współpraca z krajowymi jednostkami organizacyjnymi/z ministerstwami i urzędami centralnymi oraz 477 Koncesje geologiczne. W jednej sprawie47 nadano
klasyfikację 4704, która nie została ustalona w JRWA. Zgodnie z klasami określonymi JRWA skargi i wnioski załatwiane przez departament
merytoryczny (tu: DGiKG) powinny być sklasyfikowane symbolem 051
Zarządzanie/Skargi i wnioski/Skargi i wnioski załatwione bezpośrednio.
Zgodnie z Instrukcją kancelaryjną sprawę rejestruje się tylko jeden raz,
na podstawie pierwszego pisma w danej sprawie otrzymanego z zewnątrz
lub sporządzonego wewnątrz Ministerstwa. Znak sprawy akt jest stałą
cechą rozpoznawczą sprawy. Każde pismo dotyczące tej samej sprawy
otrzymuje identyczny znak.

Przyczyny
niewłaściwego
archiwizowania

Niewłaściwa
klasyfikacja skarg

Opisane nieprawidłowości wskazują na niewłaściwą organizację pracy
w obszarze postępowania z dokumentami w DGiKG oraz nieskuteczne
mechanizmy kontroli zarządczej, które nie zapobiegły ich powstaniu. Brak
niektórych dokumentów oraz brak należytego ładu w prowadzonej dokumentacji może przyczynić się do powstania trudności w sprawnym odszukiwaniu dokumentów. Nie zapewnia także pełnej wiedzy o sprawach załatwianych przez organ administracji rządowej.
43

44
45
46
47

Załącznik nr 2 Rzeczowy wykaz akt dla ministerstwa zarządzenia nr 41 Ministra Środowiska
z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu
akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Ministerstwie
Środowiska (Dz. Urz. MŚ Nr 3, poz. 61 ze zm.).
Skarga w centralnym rejestrze skarg i wniosków nr 185/2015.

Skarga w centralnym rejestrze skarg i wniosków nr 215/2011 i 90/2015.
Skarga w centralnym rejestrze skarg i wniosków nr 215/2011.

Pismo z dnia 3 lipca 2015 r. znak: DGiKG-4704-34/24874/15/AK odpowiedzi na skargę nr 17/2015.
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5.3.10. Inne ustalenia dotyczące badanej działalności

Wskazywanie
rozstrzygnięcia
przed zakończeniem
postępowania

Wielokrotne
wyznaczanie
terminu zakończenia
postępowania

Niespójność
redakcyjna umów

34

Poza opisanymi powyżej nieprawidłowościami w zakresie załatwiania wniosków przedsiębiorców o udzielenie koncesji NIK ustaliła
również, że:

−− Projekt decyzji o udzieleniu koncesji dotyczącej złóż miedzi z czerwca
2013 r. (obszar Bytom Odrzański numer 3/2014/P), który przekazano właściwym organom do zaopiniowania, zawierał oznaczenie przedsiębiorcy, któremu udzielana będzie koncesja. Przy czym ostatecznie
wydana decyzja dotyczyła innego podmiotu niż oznaczonego w projekcie. W ocenie NIK wskazywanie podmiotu, na rzecz którego ma być
udzielona koncesja, już na etapie opiniowania decyzji w sprawie udzielenia koncesji, może wywoływać zarzuty stronniczości organu prowadzącego postępowania i chęci faworyzowania jednego z podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji. W wypadku rozbieżności
pomiędzy treścią zaopiniowanego projektu a decyzją wydaną w sprawie, istnieje ryzyko, że strony będą podważać prawidłowość formalną
wydanej decyzji. Dane podmiotu, na rzecz którego udzielana jest koncesja winny być wskazane dopiero w decyzji, w której organ rozstrzyga merytorycznie wniosek przedsiębiorcy.

−− W postępowaniach z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o udzielenie koncesji dotyczącej złóż miedzi w obszarach Kotla i Kulów-Luboszyce, organ co dwa miesiące wyznaczał kolejne terminy załatwienia
sprawy (kolejne przedłużenia), zamiast rzetelnie określić realny termin jej zakończenia. W postępowaniach tych trzykrotnie wyznaczano
nowy termin zakończenia, co wskazuje na brak należytego rozeznania
i organizacji postępowań administracyjnych.

−− W sześciu umowach o ustanowienie użytkowania górniczego obejmujących poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów, w jednej dotyczącej poszukiwania i rozpoznawania złóż miedzi po sporządzeniu aneksów do umów oraz w trzech umowach o ustanowienie
użytkowania górniczego obejmujących poszukiwanie lub rozpoznawania złóż węglowodorów, obowiązywały równolegle postanowienia
statuujące po stronie Skarbu Państwa uprawnienie do odstąpienia
od umowy oraz prawo do wypowiedzenia umowy, zastrzeżone na te same
okoliczności.

W ocenie NIK, sporządzone aneksy, poza zmianami dotyczącymi terminu
obowiązywania umowy, zmierzały również do zastąpienia prawa odstąpienia, prawem wypowiedzenia umowy, o czym świadczy chociażby fakt,
iż w później stosownych wzorach umów przewidziano po stronie Skarbu
Państwa jedynie prawo wypowiedzenia umowy. W procesie nie zachowano jednak spójności redakcyjnej, na skutek czego w umowach zachowano postanowienia, które, na mocy aneksu, miały zostać z nich wyeliminowane. O braku należytej staranności w tym zakresie świadczy również
fakt dodawania w niektórych aneksach do umów, postanowień o prawie
wypowiedzenia umowy, które to prawo w tych umowach było już wcześniej zastrzeżone.
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−− Organ koncesyjny, w kontrolowanym okresie, nie prowadził zestawień
kwot należnych z tytułu udzielenia, zmiany lub przeniesienia koncesji, kwot faktycznie wpłaconych, kwot zaległych, kwot zapłaconych
po terminie i wysokości naliczonych odsetek oraz uzyskanych wpływów z tego tytułu. Uniemożliwia to prowadzenie skutecznego monitorowania i egzekwowania zobowiązań nałożonych na przedsiębiorców.

Ustalenia
dotyczące sposobu
ewidencjonowania opłat

−− Organ koncesyjny nie prowadził ewidencji przychodów uzyskanych
z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego w sposób, który pozwoliłby na wyodrębnienie z ogółu przychodów – przychodów przypadających na poszczególne złoża będące przedmiotem koncesji i w konsekwencji nie posiadał informacji o wysokości bieżących wpływów
z poszczególnych tytułów.

W ocenie NIK celowe byłoby prowadzenie przez organ koncesyjny odrębnej
ewidencji, która pozwoliłaby na oszacowanie wpływów z poszczególnych
tytułów, co umożliwiłoby organowi lepsze rozeznanie potencjału finansowego Skarbu Państwa ze złóż poszczególnych kopalin.
−− W Ministerstwie Środowiska nie opracowano wytycznych i wskazówek
metodologicznych służących weryfikacji czy działalność zamierzona
przez przedsiębiorcę ubiegającego się o udzielenie, zmianę lub przeniesienie koncesji nie sprzeciwia się interesowi publicznemu, w szczególności związanemu z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska i w konsekwencji ograniczono weryfikację wniosków przedsiębiorców jedynie do oceny czy zamierzona działalność będzie wykonywana
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Brak metodyki weryfikacji
zgodności z interesem
publicznym

−− Organ koncesyjny nie weryfikował z własnej inicjatywy, czy dla podmiotów będących stronami umów o ustanowieniu użytkowania górniczego, oraz podmiotów, na które została przeniesiona koncesja, wystąpiły przypadki: przekształcenia, skutkujące zmianą ich nazwy, formy
organizacyjnej, podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego,
złożenia wniosku o upadłość, ogłoszenia upadłości, wszczęcia postępowania układowego bądź likwidacyjnego. Nie wyznaczono również osób
odpowiedzialnych za taką weryfikację.

Brak weryfikacji zmian
u kocesjobiorców

Brak wytycznych lub wskazówek metodycznych, z uwagi na ogólny charakter postanowienia ustawowego, może przekładać się na brak analizy
lub niepełną analizę wskazanych w przepisie przesłanek na etapie procedowania udzielenia lub zmiany koncesji.

Analiza danych po stronie organu koncesyjnego winna mieć charakter systematyczny i niezależny od wykonania obowiązku umownego lub ustawowego przez drugą stronę umowy. Również wcześniej przeprowadzone
postępowanie kwalifikacyjne nie zwalnia organu koncesyjnego z tego obowiązku. Minister Środowiska winien dysponować bieżącą informacją o podmiotach, w celu ustalenia m.in. czy podmiot, na rzecz którego została przeniesiona koncesja w wyniku zmian kapitałowych znalazł się pod kontrolą
korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego i tym samym aby móc ocenić, jakie skutki dla przeniesionej koncesji
mogą mieć tego typu zmiany.
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5.4. Monitorowanie i kontrola realizacji obowiązków i uprawnień
z tytułu udzielonej koncesji
Brak procedur
monitorowania
koncesji dotyczących
złóż miedzi

Monitorowanie spełniania przez przedsiębiorców warunków określonych
w udzielonych koncesjach na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż miedzi należało do właściwości Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych, a w jego
strukturze do Wydziału Kopalin Stałych (wcześniej Zespół/Wydział Kopalin Skalnych, Chemicznych i Metali). W okresie od 29 listopada 2010 r.
do 30 marca 2015 r. regulaminy organizacyjne w szczegółowych zadaniach Zespołu/Wydziału nie wymieniały zadań polegających na monitorowaniu i kontroli. Organ koncesyjny nie ustalił procedur określających
sposób monitorowania spełniania przez przedsiębiorców warunków
i wymogów określonych w udzielonych koncesjach na poszukiwanie
lub rozpoznawanie złóż miedzi, a do 2015 r. nie dokumentowano faktu
ani rezultatów działań monitorujących. Brak procedur tłumaczono faktem,
iż monitoring i kontrola wykonywania warunków koncesji spoczywała
na pracownikach merytorycznych, którzy wykonywali te czynności indywidualnie, we własnym zakresie. W opinii NIK brak procedur regulujących
kwestie monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji zobowiązań
koncesyjnych, na rzecz swobodnego uznania pracowników merytorycznych Ministerstwa stwarzał ryzyko zagrożenia korupcją.
Dopiero od 31 marca 2015 r. wśród szczegółowych zadań Wydziału wymieniono m.in. prowadzenie nadzoru zobowiązań wynikających z udzielonych
koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż
w zakresie właściwości Wydziału oraz zawartych umów o ustanowieniu
użytkowania górniczego, w tym umarzanie, odraczanie terminów lub rozkładanie na raty spłat należności wynikających z tych umów. Czynności związane z monitorowaniem znajdowały się w opisach stanowisk pracowników merytorycznych Wydziału, zgodnie z którymi powinny im zajmować
od 2% do 10% czasu pracy.

W 2015 r. monitorowaniem objęto 24 (na 34 czynne – 73%) koncesje
na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż miedzi, należące do dziewięciu
przedsiębiorców, a w 2016 r. (do 30 września) – 23 (na 31 czynnych – 77%)
koncesje należące do ośmiu przedsiębiorców. Fakt podjęcia oraz rezultat analizy udokumentowano w formie tabeli, w której zawierano także
zalecenia co do dalszego postępowania. W wyniku prowadzonych działań
nie stwierdzono nieprawidłowości w odniesieniu do wykonywania
10 koncesji (42%) w 2015 r. oraz 17 koncesji (74%) w 2016 r. Stwierdzone uchybienia dotyczyły: opóźnień w realizacji zadań [dla sześciu
(25%) koncesji w 2015 r. oraz dwóch (9%) w 2016 r.]; nieprzekazaniu
dokumentów określonych w koncesji [odpowiednio ośmiu (33%) i dwóch
(9%) koncesji]. W związku ze stwierdzonymi w 2015 r. nieprawidłowościami wszczęto postępowania w sprawie cofnięcia dwóch koncesji, z których jedno48 zostało zakończone cofnięciem koncesji. Drugie postępowanie zakończyło się stwierdzeniem braku podstaw do cofnięcia koncesji,
przy czym wcześniej przedsiębiorca złożył wniosek o zmianę koncesji,
48
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który został uwzględniony. W związku ze stwierdzonymi w 2016 r. nieprawidłowościami wszczęto jedno postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji49, w dwóch sprawach wystosowano wezwania do złożenia wyjaśnień
dotyczących niewystarczającego tempa prac. Wyjaśnienia złożone przez
koncesjobiorców zostały zaakceptowane. Ponadto jednego koncesjobiorcę
wezwano do złożenia wymaganego koncesją raportu rocznego.

Monitorowanie i kontrola wykonywania zobowiązań koncesyjnych dotyczących złóż węglowodorów należały do właściwości trzech jednostek organizacyjnych Ministerstwa, tj.: od 1 stycznia 2008 r.50 do 21 lutego 2014 r. oraz
od 3 czerwca 2016 r. (nadal) do Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych (w jego strukturze do Wydziału Kopalin Energetycznych, a następnie Wydziału Węglowodorów), od 22 lutego 2014 r. do 19 marca 2015 r.
do Biura do Spraw Węglowodorów oraz od 20 marca 2015 r. do 2 czerwca
2016 r. do Departamentu Nadzoru Geologicznego (w jego strukturze
do Wydziału Nadzoru Koncesji Węglowodorowych). Czynności związane
z monitorowaniem znajdowały się w opisach stanowisk pracowników
merytorycznych Wydziału Kopalin Energetycznych/Wydziału Węglowodorów, zgodnie z którymi powinny im zajmować od 1% do 15% czasu pracy.

Brak procedur
monitorowania koncesji
dotyczących złóż
węglowodorów

W DGiKG, w latach 2008–2014, nie ustalono procedur określających sposób
monitorowania spełniania przez przedsiębiorców warunków określonych
w udzielonych koncesjach. W Departamencie Nadzoru Geologicznego opracowano Wewnętrzną procedurę określającą monitoring wykonywania przez
przedsiębiorców warunków koncesji węglowodorowych (poszukiwanie i rozpoznawanie), która została zatwierdzona w dniu 9 grudnia 2015 r. Procedura ta przewidywała bieżący monitoring spraw, według przyjętego planu
monitorowania, dokumentowanie wszystkich czynności w sposób umożliwiający zbadanie i udokumentowanie wszystkich istotnych okoliczności
sprawy w drodze wymiany korespondencji, bez konieczności wykonywania
kontroli terenowej oraz kontroli dokumentacji w siedzibie przedsiębiorcy.
Fakt przeprowadzenia monitorowania, jego wyniki i zalecenia odnośnie
dalszego postępowania dokumentowano w Karcie Kontroli Zgromadzonej Dokumentacji, podlegającej akceptacji naczelnika Wydziału Nadzoru
Koncesji Węglowodorowych. Wcześniej monitorowanie dokumentowano
w Kartach Kontroli Koncesji. Z uwagi na fakt, iż od dnia 3 czerwca 2016 r.
monitorowanie należy do właściwości DGiKG, który nie wdrożył Procedury
do stosowania, NIK odstąpiła od oceny jej funkcjonowania.

W wyniku analizy dokumentacji przeprowadzonej przez DGiKG w 2015 r.
stwierdzono, że przedsiębiorca nie wykonał trzech postanowień koncesji,
których termin realizacji upłynął. W dniu 12 maja 2015 r. organ koncesyjny
wszczął postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia koncesji oraz
postanowieniem z dnia 15 maja 2015 r. wezwał przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń, polegających na niewypełnieniu postanowień koncesji, w terminie sześciu miesięcy od otrzymania postanowienia. W dniu wszczęcia
postępowania o cofnięcie koncesji realizacja części zobowiązań koncesyj49
50

Koncesja nr 22/2014/p obszar „Lwówek-Pielgrzymka” na rzecz Leszno Copper sp. z o.o.
Początek okresu objętego kontrolą.
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nych (polegających na: rozpoczęciu działalności I etapu poprzez przystąpienie do wykonania jednego otworu kontrolnego, poinformowaniu organu
koncesyjnego o rozpoczęciu działalności objętej koncesją oraz wykonaniu
prac geologicznych zaplanowanych w I etapie) była już opóźniona o odpowiednio 33, 32 i 21 miesięcy. W trakcie postępowania o cofnięcie koncesji przedsiębiorca złożył wniosek o zmianę koncesji, który został uwzględniony (decyzja51 z dnia 29 września 2015 r. o zmianie koncesji). Decyzją52
z dnia 13 stycznia 2016 r. Minister Środowiska stwierdził brak podstaw
do cofnięcia koncesji. W konsekwencji braku ciągłego monitorowania, oraz
pomimo że przedsiębiorca informował o opóźnieniach w sprawozdaniach,
organ koncesyjny przez trzy lata nie podejmował działań mających na celu
sprawdzenie stanu realizacji koncesji oraz ewentualnego wyegzekwowania
realizacji obowiązków koncesyjnych. Powodem takiej sytuacji, co potwierdzają wyjaśnienia DGiKG, mógł być mi.in. fakt, iż przed rokiem 2015 monitorowanie i kontrola koncesjobiorców odbywała się na bieżąco (bez ustalonych procedur) i nie była dokumentowana.

Brak kontroli
u koncesjobiorców

W ocenie NIK, wszczęcie postępowania o cofnięcie koncesji było przedwczesne, ponieważ zgodnie z art. 37 pgg, gdy przedsiębiorca nie wypełnia warunków określonych w koncesji, w tym nie podejmuje określonej
nią działalności, organ, w drodze postanowienia, wzywa przedsiębiorcę
do usunięcia naruszeń oraz określa termin ich usunięcia. Dopiero w przypadku, gdy przedsiębiorca nie wykona postanowienia, organ koncesyjny
może zastosować sankcje polegające na wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia koncesji. Wystosowując wezwanie o usunięcie naruszeń po wszczęciu postępowania o cofnięcie koncesji, organ
nie pozostawił koncesjobiorcy czasu na usunięcie nieprawidłowości w ustalonym przez siebie terminie.

Organ koncesyjny nie przeprowadzał u przedsiębiorców kontroli realizacji zobowiązań koncesyjnych. Kierownictwo DGiKG nie potrafiło wskazać
przyczyn tej sytuacji. W opinii NIK regulacje zawarte w ustawach Prawo
geologiczne i górnicze (art. 153, 154, 155) oraz o swobodzie działalności
gospodarczej53 (art. 57), stanowią wystarczającą podstawę do przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców, zaś jej zaniechanie uniemożliwia
organowi koncesyjnemu dokonanie rzetelnej oceny realizacji zobowiązań
koncesyjnych. Kontrola przedsiębiorców z wywiązywania się przez nich
z obowiązków koncesyjnych, winna w szczególności obejmować stopień
realizacji koncesji oraz terminowość i ilość podlegających przekazaniu państwowej służbie geologicznej rdzeni wiertniczych z wykonanych odwiertów poszukiwawczych, stanowiących istotne źródło informacji geologicznej.

51
52
53
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Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, ze zm.).

6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym kontroli było dokonanie oceny realizacji przez Ministra
Środowiska zadań związanych z udzielaniem koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż miedzi i węglowodorów, w tym gazu łupkowego.
Ocena dotyczyła w szczególności:
−− działań w zakresie identyfikowania zasobów złóż miedzi i węglowodorów, w tym gazu łupkowego w Polsce,

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe

−− realizacji przez Ministra Środowiska procesu przyjmowania i załatwiania wniosków przedsiębiorców o udzielenie koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie w Polsce złóż miedzi i węglowodorów, w szczególności gazu łupkowego,

−− monitorowania przez Ministra Środowiska realizacji przez przedsiębiorców obowiązków i uprawnień z tytułu udzielonej koncesji i przestrzegania warunków w niej określonych,
−− sprawowania przez Ministra Środowiska nadzoru i kontroli nad działaniami komórek organizacyjnych ministerstwa.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Środowiska na podstawie
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli z uwzględnieniem kryterium legalności, gospodarności, rzetelności
i celowości.

Zakres podmiotowy
i kryteria kontroli

Najwyższa Izba Kontroli wystąpiła w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy
o NIK do Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego o udzielenie informacji na temat opracowywanego przez
Instytut raportu dotyczącego oszacowania zasobów gazu łupkowego
na terenie Polski. NIK wystąpiła również w tym trybie do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie udzielenia informacji na temat realizowanych przez PIG-PIB i finansowanych
przez Fundusz prac dotyczących między innymi rozpoznania i szacowania możliwości występowania zasobów węglowodorów, w tym niekonwencjonalnych złóż gazu.

Działania na podstawie
art. 29 ustawy o NIK

Kontrolą objęto lata 2008–2016 (do czasu zakończenia kontroli) dla procesu udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi
i węglowodorów (ropy naftowej i gazu ziemnego) ze złóż konwencjonalnych. Lata 2013–2016 (do czasu zakończenia kontroli) dla procesu udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu łupkowego.
Kontrolę prowadzono w okresie od 20 lipca 2016 r. do 6 marca 2017 r.

Okres objęty kontrolą

Wyniki kontroli przedstawiono w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra Środowiska 6 marca 2017 r. W dniu 28 marca 2017 r.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa wniósł do Prezesa NIK, na podstawie art. 54 ust. 1 i 3 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego. W zastrzeżeniach wnioskował
o wprowadzenie zapisów, przedstawiających działania obecnego Ministra
Środowiska w obszarze udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi i węglowodorów, w tym gazu łupkowego, jak również
przygotowanie projektu ustawy powołującego Polską Służbę Geologiczną

Pozostałe informacje
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oraz zmianę przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i górnicze, mającą na celu wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną ustawą. Zdaniem Ministra, polityka koncesjonowania działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż
kopalin oraz wydobywania ze złóż realizowana jest przez kształtowanie
przepisów prawa.

Projektowane wyżej wymienione rozwiązania dotychczas nie weszły
w życie. Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów wydała opinię,
zawierającą liczne zastrzeżenia i uwagi do projektu ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej stwierdzając, że „nie jest to materiał zasługujący na nadanie mu dalszego biegu w rządowym procesie legislacyjnym”. Z kolei planowane zmiany do ustawy Prawo geologiczne i górnicze w zakresie udzielania
koncesji nie były dotychczas procedowane przez Rządowe Centrum Legislacji. W okresie ostatnich 12 miesięcy ustawa nowelizowana była czterokrotnie, jednak żadna z tych zmian nie dotyczyła udzielania koncesji
na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi i węglowodorów, w tym gazu
łupkowego. W związku z powyższym całościowa ocena działań Ministra
Środowiska w tym zakresie na obecnym etapie nie jest możliwa.

W dniu 28 czerwca 2017 r. Kolegium NIK podjęło uchwałę Nr 44/2017
uwzględniając zastrzeżenia w części dotyczącej uzupełnienia uzasadnienia
oceny ogólnej o informację o prowadzonych w MŚ pracach legislacyjnych.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Minister Środowiska poinformował m.in. że:

−− podejmie działania mające na celu opracowanie polityki koncesjonowania działalności w zakresie poszukiwania, rozpoznawania oraz
wydobywania złóż miedzi i węglowodorów, jednak będzie to możliwe
po przyjęciu przez Radę Ministrów Polityki Surowcowej Państwa,

−− będzie kontynuował podjęte działania prowadzące do oszacowania
zasobów złóż gazu łupkowego w Polsce,
−− podejmie stosowne działania mające na celu opracowanie i wdrożenie
procedur postępowania o udzielenie koncesji łącznej oraz procedur
postępowania o przeniesienie koncesji,

−− podejmie stosowne działania mające na celu opracowanie i wdrożenie
procedur monitorowania realizacji przez przedsiębiorców zobowiązań koncesyjnych, wywiązywania się z obowiązków koncesyjnych oraz
realizacji przez nich umów o ustanowienie użytkowania górniczego,

−− podejmie stosowne działania mające na celu dokonanie analizy stanu kadrowego w celu zapewniania rzetelnego działania organu koncesyjnego,

−− zostały wprowadzone zmiany do ustawy Prawo geologiczne i górnicze (art. 28i i nast.) przewidujące m.in. ocenę wniosków w tzw. trybie
„open door”, jeżeli podczas weryfikacji zostaną zidentyfikowane miejsca, w których można omawianą procedurę poprawić, bądź doprecyzować, zostanie ona zmieniona.
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Minister Środowiska stwierdził, że nie może zrealizować dwóch wniosków:
−− o umorzenie postępowań w przedmiocie udzielenia lub zmiany koncesji na poszukiwanie łub zmiany koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów, wszczętych w okresie od 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., a niezakończonych decyzją
ostateczną;

Minister Środowiska, z uwagi na odmienne stanowisko od przedstawionego przez NIK, będzie nadal procedował wnioski koncesyjne,
o których mowa w pkt 8 Uwag i wniosków wystąpienia pokontrolnego, uznając, że zostały one złożone z zachowaniem terminu określonego w art. 11 § 2 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy
Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.
−− o należyte zabezpieczenie w umowach o ustanowieniu użytkowania
górniczego interesów Skarbu Państwa w sferze cywilnoprawnej, w tym
w szczególności w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej użytkowania za niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązań.

Wniosek ten nie będzie realizowany, ponieważ według Ministra Środowiska takie zabezpieczenia w umowach zostały ujęte. Niezależnie od prowadzonej kontroli NIK i wniosków pokontrolnych, w Ministerstwie Środowiska zostały rozpoczęte prace nad zmianą zasad ustalania wynagrodzenia
z tytułu użytkowania górniczego, w celu uproszczenia dochodzenia wierzytelności Skarbu Państwa na drodze sądowej powstałych w związku niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem postanowień umów przez użytkowników górniczych.
Kontrolę przeprowadził Departament Gospodarki, Skarbu Państwa
i Prywatyzacji NIK.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca kontrolę
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań
organizacyjno-ekonomicznych
Uregulowania
działalności
w zakresie poszukiwania
rozpoznawania złóż

Działalność w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż rud miedzi oraz złóż węglowodorów, w tym gazu łupkowego, może być wykonywana jedynie po uzyskaniu koncesji udzielonej przez ministra właściwego
do spraw środowiska, który jest także organem administracji geologicznej. Do zakresu działania administracji geologicznej należy wykonywanie zadań określonych prawem geologicznym i górniczym, w tym sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę
uprawnień z tytułu koncesji i przestrzegania warunków w niej określonych. Minister właściwy ds. środowiska sprawuje przy pomocy Głównego
Geologa Kraju, m.in. nadzór nad wykonywaniem przez PIG-PIB zadań państwowej służby geologicznej.

W obecnym stanie prawnym koncesja jest rozstrzygnięciem o charakterze uznaniowym (organ koncesyjny może przewidywać udzielenie
ograniczonej liczby koncesji na dany rodzaj działalności). W przypadku
poszukiwania i rozpoznawania złóż miedzi koncesji udziela się na czas
oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat (chyba, że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy), w przypadku poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów, na czas
nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 30 lat (art. 21 ust. 4 i art. 49f pgg
z 2011 r.).
Inwestorzy zainteresowani poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż miedzi i złóż węglowodorów, w tym gazu niekonwencjonalnego w Polsce,
oczekują przede wszystkim stabilnego systemu prawnego i podatkowego
w tym obszarze oraz sprawnego i szybkiego uzyskiwania koncesji na prowadzenie takiej działalności. Tymczasem przepisy prawa, w szczególności
prawa geologicznego i górniczego zmieniały się w sposób istotny kilkukrotnie i mimo, że lepiej zabezpieczają interes prawno-ekonomiczny państwa w tym obszarze, to wpływają także na wzrost czasochłonności procesu załatwiania wniosków przedsiębiorców o udzielenie koncesji.

Zasady i warunki podejmowania i wykonywania w badanym okresie działalności w zakresie m.in.: prowadzenia prac geologicznych, w tym poszukiwania i rozpoznawania kopalin ze złóż, określa przede wszystkim – prawo
geologiczne i górnicze. W szczególności ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i górnicze54, która weszła w życie z dniem 1 stycznia
2012 r. i zastąpiła poprzednio obowiązującą ustawę z dnia 4 lutego 1994 r.
– Prawo geologiczne i górnicze55. Do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i górnicze, istotne zmiany odnoszące się do kontrolowanej
działalności, wprowadzono jak dotychczas dwukrotnie. Po raz pierwszy
ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne
i górnicze oraz niektórych innych ustaw56, z mocą obowiązującą od dnia
54
55
56
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Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, ze zm.

Dz. U z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, ze zm.
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24 listopada 2013 r., po raz drugi ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw57,
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Działalność geologiczna i górnicza, w tym poszukiwanie i rozpoznawanie
złóż miedzi i węglowodorów, oprócz ustawy prawo geologiczne i górnicze
regulowana jest także przez przepisy wykonawcze do tej ustawy i inne akty
prawne. W szczególności w sprawach nieuregulowanych przez ustawę pgg,
do koncesjonowania działalności m.in. w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż miedzi i złóż węglowodorów stosuje się przepisy ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej58 zawarte w rozdziale 4 zatytułowanym Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza. Ustawa ta w art. 52 ust. 1 stanowi, że jeżeli liczba przedsiębiorców,
spełniających warunki do udzielenia koncesji i dających rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją, jest większa niż liczba
koncesji przewidzianych do udzielenia, organ koncesyjny zarządza przetarg, którego przedmiotem jest udzielenie koncesji.

W starej ustawie pgg (z 1994 r.) kopaliny takie jak m.in. rudy miedzi, gaz
ziemny, ropa naftowa, węgiel kamienny i brunatny, a także wszystkie
kopaliny występujące w granicach obszarów morskich RP zaliczone były
do kopalin podstawowych (art. 5 ust. 2), natomiast kopaliny niewymienione w tym przepisie – do kopalin pospolitych (art. 5 ust 3). Według starej,
jak i nowej ustawy pgg, poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi i węglowodorów wymaga ustanowienia użytkowania górniczego za wynagrodzeniem, w drodze umowy zawartej na piśmie pomiędzy przedsiębiorcą
a organem koncesyjnym. W razie np. nieuzyskania koncesji, jej wygaśnięcia lub cofnięcia umowa użytkowania górniczego wygasa. Ustanowienie
użytkowania górniczego na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi
może być poprzedzone przetargiem (według nowej ustawy pgg w szczególności, gdy o jego ustanowienie ubiega się więcej niż jeden podmiot),
natomiast w odniesieniu do węglowodorów według starej ustawy pgg
i nowej ustawy pgg (do dnia 1 stycznia 2015 r.) poprzedza się przetargiem, za wyjątkiem przypadków w niej określonych. Szczegółowo kwestie przetargu na ustanowienie użytkowania górniczego reguluje wydane
w tej sprawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r.
w sprawie przetargu na ustanowienie użytkowania górniczego59. Umowę
o ustanowieniu użytkowania górniczego organ koncesyjny zawiera
ze zwycięzcą lub zwycięzcami przetargu, jeżeli kilka podmiotów wspólnie
ubiegało się o udzielenie koncesji.

57
58
59

Regulacje ustawowe
z 1994 r.

Dz. U. poz. 1133.

Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, ze zm.

Dz. U. 2012 poz. 101 (akt obowiązujący). Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie przetargu na nabycie
prawa użytkowania górniczego – Dz. U. Nr 135, poz. 1131 (uchylone z dniem 10 lutego 2012 r.).
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Schemat nr 1
Główne elementy postępowania o udzielenie koncesji na poszukiwanie
i/lub rozpoznawanie złóż kopalin (z wyłączeniem węglowodorów), w tym miedzi,
na podstawie obecnie obowiązujących regulacji

poinformowanie
stron
o zakończeniu
postępowania
Projekt
decyzji do
zaopiniowania
przez wójta
(prezydenta
miasta,
burmistrza)

Wniosek art. 22
ust.1 pkt 1 pgg

Udzielenie
koncesji

Ocena
wniosków
wg kryteriów
art. 28k pgg

Weryfikacja
formalna
i merytoryczna
Ogłoszenie
w BIP
o możliwości
składania
innych
wniosków
OPEN DOOR

Źródło: Na podstawie ustawy pgg.

Nowa ustawa pgg
z 2011 r.

Nowelizacja ustawy pgg
z 2014 r.

W nowej ustawie pgg (z 2011 r.) zniesiono podział na kopaliny podstawowe
i pospolite, natomiast w dziale III ustawy wprowadzono nowy Rozdział 2
– Koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz
wydobywanie węglowodorów ze złóż. Zgodnie z tym rozdziałem do dnia
1 stycznia 2015 r.60, udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie
węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż poprzedza się przetargiem (chyba, że ustawa stanowi inaczej), o którym organ koncesyjny informuje w drodze obwieszczenia, ogłaszanego na jego stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W świetle
Rozdziału 2, organ koncesyjny mógł także udzielić przedmiotowych koncesji
na wniosek zainteresowanego podmiotu, po ogłoszeniu jego wniosku na stronach BIP Ministerstwa Środowiska i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz po dokonaniu porównania złożonych wniosków, według kryteriów
określonych w tym rozdziale dla warunków przetargu. Szczegółowo kwestie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie
złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, regulowało
wydane w tej sprawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r.
w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż61.
Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 stycznia 2015 r. w dziale III
uchylono Rozdział 2, dodając w to miejsce Rozdział 3 Koncesje na poszukiwanie

60
61
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Rozdział ten został uchylony z dniem 1 stycznia 2015 r. ustawą z dnia 11 lipca o zmianie ustawy
– Prawo geologiczne i górnicze. Szczegółowo zagadnienie omówiono w akapicie Nowelizacja
ustawy pgg z 2014 r.
Dz. U. z 2013 r., poz. 259 (weszło w życie z dniem 12 marca 2013 r., uchylone z dniem 1 stycznia 2015 r.).
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i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów
ze złóż, a także koncesje na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz Rozdział 4
– Umowa o współpracy. Zgodnie z Rozdziałem 3 art. 49e udzielenie koncesji
na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie
węglowodorów ze złoża następuje w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego (szczegółowo kwestie przetargu na udzielenie koncesji
na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie
węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów
ze złoża, reguluje wydane w tej sprawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów
ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża62). Do najistotniejszych zmian ustawy pgg wprowadzonych tymi rozdziałami (przed
przeprowadzeniem obligatoryjnego postępowania przetargowego na udzielenie koncesji), należy zaliczyć obowiązek: przeprowadzenia przez ministra
właściwego do spraw środowiska, za określoną opłatą i na wniosek zainteresowanego podmiotu tzw. postępowania kwalifikacyjnego, w celu oceny
jego zdolności do prowadzenia przedmiotowej działalności; niezwłocznego
przekazania przez tego ministra wniosku podmiotu do zaopiniowania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Komisji Nadzoru Finansowego, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji
Wywiadu; utworzenia przez ministra wykazu podmiotów kwalifikowanych,
po uzyskaniu przez nie pozytywnej opinii organów jak wyżej, upoważniającej do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie koncesji.
Schemat nr 2
Główne elementy postępowania o udzielenie koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż
na podstawie obecnie obowiązujących regulacji

Postępowanie
przetargowe

Wniosek
o postępowanie
kwalifikacyjne
art. 49a ust. 1 pgg

Udzielenie
koncesji
Ogłoszenie
o wszczęciu
postępowania
przetargowego
w Dz. Urz. UE

Źródło: Na podstawie ustawy pgg.
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Uzgodnienie
przez MS�
– art. 8 lub
uzyskanie opinii
– art. 23 ust. 2
pkt 2 pgg

Decyzja MS�
o ocenie
postępowania
kwalifikacyjnego
Ogłoszenie
w BIP
o planowanym
wszczęciu
postępowania
przetargowego

Dz. U. poz. 1171 (weszło w życie z dniem 29 sierpnia 2015 r. – akt obowiązujący).
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Opłaty wnoszone
przez koncesjobiorców

Dane liczbowe
dotyczące wniosków
i koncesji na podstawie
informacji MŚ

Koncesji udziela się zwycięzcy przetargu, albo na rzecz stron, które wspólnie złożyły ofertę pod warunkiem przekazania organowi koncesyjnemu
umowy o współpracy zobowiązującej strony do wspólnego wykonywania
działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów (umowa o współpracy staje się skuteczna pod warunkiem udzielenia
koncesji). Koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów
udziela się pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania warunków określonych w koncesji.

Oprócz opłat za ustanowienie użytkowania górniczego przedsiębiorca,
który uzyskał koncesję na poszukiwanie i lub rozpoznawanie złóż miedzi i węglowodorów, zobowiązany jest do wnoszenia opłat z tego tytułu,
a ich wysokość określana jest w koncesji. Stawki tych opłat dla poszczególnych rodzajów kopaliny, a także sposób ich ustalenia i waloryzacji określa
prawo geologiczne i górnicze. Kopie dowodów wniesionych opłat przedsiębiorca przedstawia niezwłocznie organowi koncesyjnemu oraz gminom,
na terenie których prowadzona jest działalność objęta koncesją i Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (podmioty
te partycypują odpowiednio w wysokości 60% i 40% ustalonej wysokości
opłaty. Do opłat stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa63, dotyczące zobowiązań podatkowych,
a określone tymi przepisami uprawnienia organów podatkowych przysługują wierzycielom (w tym gminom i NFOŚiGW). Według nowej ustawy pgg
działalność wykonywana z rażącym naruszeniem warunków określonych
w koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych podlega opłacie dodatkowej, a wykonywana bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych opłacie podwyższonej. Prowadzenie działalności określonej w prawie geologicznym i górniczym niezgodnie
z jego postanowieniami, m.in. bez wymaganej koncesji lub wbrew warunkom w niej określonym, objęte jest sankcjami karnymi, m.in. grzywny, aresztu
lub pozbawienia wolności. Orzekanie w tych sprawach następuje na zasadach
i w trybie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia64.
W przypadku starego, jak i nowego pgg udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi i złóż węglowodorów nie zwalnia z obowiązków określonych odrębnymi przepisami, w tym uzyskania przewidzianych nimi decyzji.

Według danych Ministerstwa Środowiska łączna liczba złożonych wniosków
o udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie, poszukiwanie i rozpoznawanie oraz na wydobywanie węglowodorów w latach 2013–2015
wynosiła 69 (w tym dotyczących gazu z łupków 21). W roku 2013 złożono 25 wniosków (w tym 3 dotyczące gazu łupkowego), w 2014 r. złożono
39 wniosków ( w tym 18 dotyczących gazu łupkowego), a w 2015 r. wpłynęło 5 wniosków z tego żaden nie dotyczył gazu łupkowego.
Liczba udzielonych w latach 2013–2015 koncesji w powyższym zakresie
wyniosła łącznie 33, w tym 7 dotyczących gazu z łupków. Żadna z udzielonych koncesji dotyczących gazu z łupków nie obejmowała jego wydobywania.
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Dz. U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.

Dz. U. z 2013 r., poz. 395, ze zm.
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Według stanu na dzień 30 kwietnia 2016 r. łączna liczba czynnych koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie, poszukiwanie i rozpoznawanie oraz
na wydobywanie węglowodorów wynosiła 350, w tym dotyczących gazu
z łupków 32 (z tego 1 na poszukiwanie oraz 31 na poszukiwanie i rozpoznawanie). Koncesje te były w posiadaniu 35 przedsiębiorstw (11 w zakresie
gazu łupkowego) i obejmowały łącznie obszar 74 tys. km2, w tym 26 tys. km2
w zakresie gazu łupkowego.
Liczba wniosków o udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie, poszukiwanie i rozpoznawanie oraz na wydobywanie węglowodorów
na dzień 30 kwietnia 2016 r. oczekujących na rozpatrzenie wynosiła 23,
w tym 14 dotyczących gazu z łupków.

Łączna liczba złożonych wniosków na poszukiwanie, poszukiwanie i rozpoznawanie, rozpoznawanie i wydobywanie rud miedzi65 w latach 2008–2015
wynosiła 70 (w kolejnych latach tego okresu odpowiednio: 2, 1, 17, 21, 20,
3, 2 i 4). Z tej liczby tylko 5 wniosków dotyczyło wydobywania.

Liczba udzielonych w okresie 2008–2015 koncesji w powyższym zakresie
wynosiła 40, w tym 5 dotyczyło wydobywania.

Według stanu na 30 kwietnia 2016 r. łączna liczba czynnych koncesji
na poszukiwanie, poszukiwanie i rozpoznawanie, rozpoznawanie i wydobywanie rud miedzi wynosiła 33, były one w posiadaniu 12 przedsiębiorców i obejmowały obszar 10,1 tys. km2. Do rozpatrzenia pozostawał jeden
wniosek na poszukiwanie złóż obejmujący obszar 617,5 km2.

65

Z uwzględnieniem wniosków dotyczących złóż zawierających oprócz miedzi inne pierwiastki
(m. in. Ag, Au, Pb, Zn, Mo, W, Sn, As).
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.

z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, ze zm.). Utrata mocy z dniem 1 stycznia 2012 r.

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.

z 2015 r., poz. 196, ze zm.).

3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne

i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1133, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(Dz. U. z 2015 r., poz. 584, ze zm.).

5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r.,

poz. 380, ze zm.).

6. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.).

7. Dyrektywa 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja

1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń
na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Dz. Urz. UE L 164
z 30.06.1994 r., str. 3, ze zm.).

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie

przetargu na ustanowienie użytkowania górniczego (Dz. U. poz. 101).

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie

przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego (Dz. U Nr 135,
poz. 1131). Utrata mocy z dniem 10 lutego 2012 r.

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie

przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie
złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż
(Dz. U. z 2013 r., poz. 259). Utrata mocy z dniem 1 stycznia 2015 r.

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie

organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U.
Nr 5, poz. 46).

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie

przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie
złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także
koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża (Dz. U. poz. 1171).
Wejście w życie z dniem 29 sierpnia 2015 r.

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót
geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, ze zm.).

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
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projektów prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1777). Utrata mocy
z dniem 1 stycznia 2012 r. Akt zastąpiony przez Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, ze zm.).

ZAŁĄCZNIKI
15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej
(Dz. U. Nr 282, poz. 1657).

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie

gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1780). Utrata mocy z dniem 1 stycznia
2012 r. Akt zastąpiony przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji
geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz. 1657).

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania
i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji
geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. Nr 153,
poz. 1781).

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie

rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem
oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie
(Dz. U. Nr 116, poz. 982, ze zm.). Utrata mocy z dniem 1 stycznia 2012 r.
Akt zastąpiony przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej
za wynagrodzeniem (Dz. U. Nr 292, poz. 1724).

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem
(Dz. U. Nr 292, poz. 1724).

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2005 r.

w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie
innej dokumentacji geologicznej (Dz. U. Nr 116, poz. 983). Utrata mocy
z dniem 1 stycznia 2012 r. Akt zastąpiony przez Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U.
Nr 282, poz. 1656).

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2005 r.

sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty
zagospodarowania złóż (Dz. U. Nr 128, poz. 1075). Utrata mocy z dniem
29 maja 2012 r. Akt zastąpiony przez Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących projektów zagospodarowania złóż (Dz. U. poz. 511).

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie

szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje
geologiczne złóż kopalin (Dz. U. Nr 136, poz. 1151, ze zm.). Utrata
mocy z dniem 1 stycznia 2012 r. Akt zastąpiony przez Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
geologicznej złoża kopaliny (Dz. U. Nr 291, poz. 1712).

23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji
geologicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1656).
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ZAŁĄCZNIKI
24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (Dz. U. Nr 291,
poz. 1712).

25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie

przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu
prac geologicznych (Dz. U. poz. 903).

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie

dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów (Dz. U.
poz. 968).

27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie

dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża
węglowodorów (Dz. U. poz. 987).
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ZAŁĄCZNIKI

6.4. W
 ykaz podmiotów, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich

7. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

8. Komisja Gospodarki i Rozwoju Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

9. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

10. Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

11. Komisja Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
12. Minister Rozwoju i Finansów
13. Minister Środowiska
14. Minister Energii

15. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
16. Centralne Biuro Antykorupcyjne
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