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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 Brak spójnej polityki surowcowej państwa 
 Brak polityki koncesyjnej 

Źródło: PIG-PIB. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2016 r. 

 Wysoki odsetek niezagospodarowanych złóż kopalin  



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 02 

Źródło: PIG-PIB.  

 Realizacja zadań wynikających  
z Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030 oraz 
innych dokumentów strategicznych 
w zakresie ochrony złóż kopalin 

 Realizacja zadań w zakresie 
zarządzania złożami kopalin,  
w tym udzielanie koncesji 

 Planowanie przestrzenne  
w zakresie występowania kopalin  
i racjonalnego gospodarowania nimi 

 Działania związane  
z zagospodarowaniem obszarów  
występowania zasobów złóż kopalin 



Czy gospodarka zasobami kopalin w Polsce jest prowadzona 
zgodnie ze strategicznymi celami zrównoważonego rozwoju kraju? 

W szczególności: 

 Czy rzetelnie zrealizowano założenia Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030 w zakresie określenia wykazu złóż 
strategicznych i planów ich eksploatacji? 

 Czy jest zapewniona ochrona strategicznych zasobów surowcowych 
kraju? 

 Czy zarząd zasobami kopalin, w tym system koncesji, uwzględnia 
potrzeby gospodarki i ochrony środowiska? 

 

Co kontrolowaliśmy? 03 



 
 Ministerstwo Rozwoju 

 Ministerstwo Energii 

 Ministerstwo Środowiska 

 Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 

 19 urzędów gmin 

 

Kogo kontrolowaliśmy? 04 



  
Stwierdzony stan – stan realizacji zadań określonych  
w programach rządowych 05 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

 Dotychczas nie zostały 
wykonane najistotniejsze 
zadania dotyczące 
wytypowania i ochrony 
złóż kopalin  
o strategicznym znaczeniu 
dla gospodarki  



 13 z 19 gmin (68,4%) nie ujawniło  
w Studium i MPZP udokumentowanych 
złóż kopalin. 

 W ośmiu gminach (42,1%) stwierdzono 
brak opracowań ekofizjograficznych 
lub ich aktualizacji – wymóg poś. 

 Niewypełnianie przez część 
wojewodów obowiązku wprowadzenia 
do Studium oraz MPZP, w trybie 
zarządzenia zastępczego, złóż 
nieuwzględnionych przez gminy  
– wymóg pgg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stwierdzony stan – nieprzestrzeganie obowiązku 
uwzględniania złóż kopalin w planowaniu przestrzennym 

06 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – wykaz kopalin nie uwzględnionych  
w planach zagospodarowania przestrzennego gmin  07 

 W skontrolowanych gminach w planowaniu przestrzennym pominięto  
w efekcie 38 złóż kopalin, w tym: 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



 Nieprawidłowości ograniczające możliwości eksploatacji złóż kopalin 

– Bezpodstawne ograniczenie w MPZP lub Studium możliwości 
eksploatacji złóż 

– Nieokreślenie kierunków zagospodarowania obszarów 
występowania  złóż 

– Niedokonywanie oceny aktualności Studium i MPZP 

 Faktyczne zagospodarowanie obszarów występowania złóż stwarzające 
ryzyko ograniczenia możliwości eksploatacji złóż 

– Uniemożliwianie eksploatacji złóż wbrew ustaleniom Studium 

– Brak ochrony złóż kopalin energetycznych, wymaganej przez KPZK 
2030 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stwierdzony stan – ryzyko ograniczenia lub braku możliwości 
eksploatowania 46 złóż 08 



 
 Konflikty dotyczące inicjatyw budowy nowych kopalni 

– W ośmiu skontrolowanych gminach wystąpiły konflikty między 
społecznością lokalną a inwestorem zainteresowanym 
gospodarczym wykorzystaniem złoża kopaliny 

 Administracyjne i społeczne bariery w procesie inwestycyjnym 

– Długi czas uzyskania wszystkich zezwoleń niezbędnych  
do ubiegania się o koncesję na wydobycie 

– Problem z uzyskaniem koncesji w związku z koniecznością 
uzyskania decyzji środowiskowych warunkujących realizację 
przedsięwzięcia 

 

Gmina Ościsłowo - RDOŚ zajmuje dwa odmienne stanowiska w sprawie 
możliwości eksploatacji węgla brunatnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stwierdzony stan – ryzyko ograniczenia lub braku 
możliwości eksploatowania 46 złóż 09 



10 Stwierdzony stan – miejsca konfliktów społecznych  
dotyczących wydobycia złóż i budowy kopalń 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



 

 Przewlekłość procedur udzielania przez Ministra Środowiska koncesji 
oraz inne naruszenia kpa, w tym  także obowiązku powiadamiania stron 
o przyczynie zwłoki w postępowaniu 

 Niewprowadzenie do przepisów pgg obowiązku uzgadniania  
z ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin  
tzw. koncesji łącznej dotyczącej złóż węglowodorów 

 Nieskuteczny nadzór Ministra Środowiska nad ochroną złóż kopalin 

– Niewykorzystywanie uprawnień władczych w zakresie kontroli  
i nadzoru nad działalnością regulowaną pgg (art. 158 pkt 2)  
do ochrony zidentyfikowanych obszarów występowania złóż kopalin 

– Brak pełnej wiedzy o udokumentowanych złożach  

– Brak monitoringu sposobu zagospodarowania poszczególnych złóż 
kopalin pod kątem potencjalnej utraty możliwości ich eksploatacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stwierdzony stan  11 



Stwierdzony stan  
– wykaz złóż, których 
eksploatacja jest zagrożona 

12 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.  



Stwierdzony stan – długość postępowań przeterminowanych 13 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.  



Ocena ogólna 14 

 
Na ocenę negatywną miały wpływ następujące kwestie: 
 Niezgodność sposobu gospodarowania zasobami kopalin ze 

strategicznymi celami zrównoważonego rozwoju kraju 
określonymi w dokumentach rządowych.  

 Nie stworzono systemu gospodarowania złożami kopalin, 
obejmującego plan zagospodarowania najistotniejszych dla 
gospodarki złóż kopalin, a także zasady ich eksploatacji i ochrony.  

W wyniku wieloletnich zaniechań i długotrwałości prowadzonych 
działań przez organy administracji rządowej nie zostały wykonane 
istotne zadania wyznaczone w Polityce energetycznej Polski  
do 2030 r. (do wykonania w 2010 r.), w KPZK 2030 oraz BEiŚ  
(do realizacji od 2014 r.). 
 



Ocena ogólna cd. 15 

Odpowiedzialni: Minister Gospodarki (od 2015 r. Minister Energii  
i Minister Rozwoju*), Minister Środowiska, Minister Infrastruktury  
i Rozwoju (od 2015 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa) 
 
System koncesji nie zapewniał skutecznej realizacji polityki państwa 
w zakresie zagospodarowywania złóż kopalin. 
 
Organy gmin nie wywiązywały się z obowiązku uwzględnienia złóż 
kopalin w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
* Obecnie Minister Przedsiębiorczości i Technologii 



 

Do Ministra Środowiska 

 Zapewnienie skutecznego systemu nadzoru Ministra Środowiska, 
będącego organem administracji geologicznej, nad realizacją 
obowiązku uwzględnienia w planowaniu przestrzennym ochrony złóż 
kopalin 

 Stworzenie narzędzi monitorowania faktycznego sposobu 
zagospodarowania obszarów występowania nieeksploatowanych złóż 
kopalin, objętych własnością górniczą Skarbu Państwa 

 Przegląd procedur związanych z udzielaniem koncesji  
na rozpoznawanie, poszukiwanie oraz wydobycie kopalin  
oraz wprowadzenie odpowiednich mechanizmów usprawniających  
te procedury 

 

16 Wnioski 



 

Do Ministra Środowiska, Ministra Energii, Ministra Przedsiębiorczości  
i Technologii  

 Konieczność powiązania założeń polityki surowcowej państwa  
z przygotowywaną równocześnie polityką energetyczną Polski  
oraz innymi dokumentami strategicznymi, określającymi perspektywy 
rozwoju polskiej gospodarki 

 

Do organów samorządu terytorialnego 

 Podjęcie przez organy samorządu terytorialnego kompleksowych 
działań w celu określenia polityki zagospodarowania obszarów, 
obejmujących istotne złoża kopalin 

 
 
 

17 Wnioski 



 

 Uzupełnienie art. 49g pgg o przepis obligujący Ministra Środowiska  
do uzgadniania z Ministrem Energii jako właściwym do spraw gospodarki 
złożami kopalin udzielania koncesji łącznych na poszukiwane  
i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów 

 Uzupełnienie w pgg unormowań dotyczących koncesji łącznej, które 
rozstrzygną sposób postępowania w sytuacji odmowy uzgodnienia decyzji 
inwestycyjnej przez właściwy organ wykonawczy samorządu 
terytorialnego 

 Ujednolicenie w pgg przepisów dotyczących wymierzania kar pieniężnych 
wojewodom, w przypadku, gdy wojewoda nie ujawnia w Studium  
– w formie zarządzenia zastępczego – zatwierdzonej dokumentacji 
geologicznej złóż kopalin innych niż węglowodory  

 Doprecyzowanie w pgg zakresu i trybu zmian Studium, wprowadzanych 
zarządzeniami zastępczymi wojewodów 

18 Wnioski de lege ferenda 



 Minister Energii poinformował, że wnioski pokontrolne odnośnie 
ochrony i racjonalnego zagospodarowania złóż kopalin w tym 
energetycznych jaki i opracowania planów eksploatacji złóż 
poszczególnych kopalin są i będą zrealizowane zarówno w ramach prac 
samego Ministerstwa i jak w ramach prac Międzyresortowego Zespołu 
ds. Polityki Surowcowej Państwa, w których uczestniczy przedstawiciel 
Ministerstwa 
 

 Minister Rozwoju w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, podzielił 
pogląd o konieczności dalszej aktywności w obszarze gospodarki 
surowcowej oraz kontynuacji współpracy nad projektami 
strategicznymi dotyczącymi polityki surowcowej, jak i udziału  
w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Surowcowej 
Państwa 

 

19 Działania po kontroli 



 Minister Środowiska poinformował, że w ramach przygotowywanej 
Polityki Surowcowej Państwa i reformy prawa geologicznego  
i górniczego, działania obejmować będą:  

– wytypowanie strategicznych złóż i ich ochronę w planach 
zagospodarowania przestrzennego gmin 

– zapewnienie spójności systemu koncesjonowania, w tym odnośnie 
poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania węglowodorów 

– przeprowadzenie audytu wewnętrznego dotyczącego 
funkcjonowania systemu dokumentowania złóż, w celu 
umożliwienia monitorowania realizacji obowiązków wydawania 
zarządzeń przez wojewodów zastępujących Studium gminne 

– dokonanie niezbędnych zmian organizacyjnych w celu 
terminowego załatwiania wniosków o udzielanie koncesji, zgodnie 
z przepisami kpa 

 

20 Działania po kontroli 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Zdjęcie ze slajdu tytułowego  
w wersji czarno-białej 

Źródło: Fotolia.com 
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