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SŁOWNIK POJĘĆ
1) pgg - ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
2) psg - państwowa służba geologiczna
3) KAPS CO2 - Krajowy Administrator Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla
4) PIG-PIB - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
5) Minister - minister właściwy do spraw środowiska, działający przy pomocy Głównego Geologa 

Kraju
6) Plan prac, plan - Plan prac państwowej służby geologicznej
7) NFOSiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3



I. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 163 ust 3 oraz 163c ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1072) nadzór nad wykonywaniem zadań państwowej służby geologicznej oraz 
zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla sprawuje minister 
właściwy do spraw środowiska, działający przy pomocy Głównego Geologa Kraju.
Państwową służbę geologiczną pełni Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. 
Wykonywanie zadań KAPS CO2 również powierzono PIG-PIB. Zadania należące do właściwości 
Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla określa art. 163a ust. 2 pgg. 
W przypadku przejęcia przez KAPS CO2 odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku 
węgla zgodnie z art. 39a pgg, do zadań KAPS CO2 należy wykonywanie obowiązków określonych w art. 
39c ust. 1, art. 127d ust. 1 pkt 4 i 5 oraz w art. 127 i ust. 2 pgg.
Zadania państwa w zakresie geologii, wykonywane przez państwową służbę geologiczną zostały 
określone w art. 162 ust. 1 pgg.
Zgodnie z art. 163 ust. 4 pgg, zadania te wykonywane są w oparciu o corocznie akceptowany przez 
Ministra, plan prac państwowej służby geologicznej przewidzianych do realizacji od roku następnego 
i w latach następnych.
Ponadto w myśl art. 162 ust. 2 pgg istnieje możliwość powierzenia państwowej służbie geologicznej 
przez Ministra właściwego do spraw środowiska innych zadań państwa w zakresie geologii.
Zgodnie z art. 163 ust. 5 oraz 163c ust. 2 pgg, PIG-PIB w terminie do 15 lutego przekazuje Ministrowi 
sprawozdanie z wykonanych w roku poprzednim zadań psg i KAPS CO2 według stanu na 31 grudnia 
roku poprzedniego.

II. Plan prac państwowej służby geologicznej

Plan prac psg jest dokumentem, w którym ujęte są zadania państwa z zakresu geologii, o których 
mowa w art. 162 ust. 1 pgg.

2. PIG-PIB sporządza Plan prac na podstawie projektu Planu prac.
3. PIG-PIB corocznie, w terminie do 15 stycznia, przekazuje Ministrowi projekt Planu prac na rok 

następny, zawierający, w szczególności:
1) tytuły przedsięwzięć kontynuowanych, w tym powierzonych przez Ministra zgodnie z art. 162 

ust. 2 pgg, w rozbiciu na poszczególne zadania, zawierające opis zakresu prac i efektów tych 
prac planowanych do realizacji w roku, którego projekt Planu prac dotyczy,

2) tabelaryczne zestawienie planowanych do poniesienia kosztów na zadania/przedsięwzięcia 
kontynuowane od roku, którego Plan prac dotyczy, z podziałem na zadania/przedsięwzięcia 
ujęte w poszczególnych Planach prac i zadania powierzone - zgodnie z załącznikiem nr 1 
do zasad,

3) tytuły nowych przedsięwzięć w rozbiciu na zadania, podzadania i etapy, przewidywany czas ich 
realizacji, koszt i wysokość dofinansowania w podziale na poszczególne lata, a także 
szczegółowy opis każdego planowanego zadania, ze wskazaniem planowanego do osiągnięcia 
efektu rzeczowego dla zadania, podzadania, etapu wraz z kalkulacją kosztów,

4) tabelaryczne zestawienie planowanych do poniesienia kosztów na zadania nowe od roku, 
którego Plan prac dotyczy - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zasad.

4. Minister może zgłosić nowe zadania lub uwagi do projektu Planu prac i wystąpić do dyrektora PIG- 
PIB o dodatkowe wyjaśnienia i uszczegółowienia treści projektu Planu prac.

5. Projekt Planu prac jest weryfikowany i opiniowany pod względem merytorycznym przez komórki 
organizacyjne Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w zakresie właściwości tych komórek, 
w terminie wskazanym przez komórkę właściwą do spraw nadzoru.

1.
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6. Dyrektor PIG-PIB przedkłada niezwłocznie Ministrowi, w formie pisemnej, wyjaśnienia 
do zgłoszonych uwag lub propozycji, a w przypadku zmian mających wpływ na treść projektu Planu 
prac, również skorygowany dokument.

7. Minister, w terminie do 28 lutego, na podstawie wkładu PIG-PIB, przekazuje do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informację o szacunkowej wartości 
planowanych prac w roku następnym, w celu zabezpieczenia przez NFOŚiGW środków 
na realizację zadań/przedsięwzięć psg.

8. PIG-PIB, w terminie do 3 1 maja, przekazuje Ministrowi do akceptacji Plan prac na rok następny.
9. W odniesieniu do Planu prac zastosowanie znajdują odpowiednio ust. 4-6.
10. Minister akceptuje Plan prac w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, którego plan 

dotyczy.
11. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość aktualizacji Planu prac poprzez rozszerzenie jego 

zakresu o kolejne zadania lub ich usunięcie. Aktualizacja Planu prac wymaga akceptacji Ministra.
12. Zaakceptowany Plan prac stanowi podstawę dla PIG-PIB do występowania do NFOŚiGW 

o dofinansowanie poszczególnych nowych zadań/przedsięwzięć psg lub podjęcia działań 
zmierzających do podpisania umowy dotacji ze środków budżetu państwa zarezerwowanych na ten 
cel, w zależności od wskazanego źródła finansowania.

13. Zadania/przedsięwzięcia objęte Planem prac dofinansowane ze środków NFOŚiGW są realizowane 
na podstawie umów zawieranych pomiędzy PIG-PIB i NFOŚiGW, na zasadach obowiązujących 
w NFOŚiGW oraz PIG-PIB, po uzyskaniu opinii Ministra, o której mowa w ust. 14.

14. Zadania/przedsięwzięcia psg przewidziane do dofinansowania ze środków NFOŚiGW wymagają 
opinii Ministra, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.). Opiniowaniu podlegają wyłącznie wnioski 
o dofinansowanie realizacji zadań/przedsięwzięć psg przesyłane do Ministra przez NFOŚiGW.

15. Zadania/przedsięwzięcia ujęte w Planie prac i finansowane z budżetu państwa, są realizowane 
na podstawie umów dotacji zawartych pomiędzy MKiŚ i PIG-PIB na zasadach obowiązujących 
w obydwu Instytucjach.

III. Nadzór nad realizacją zadań psg

1. Ministrowi przysługuje prawo do nadzoru realizacji zadania/przedsięwzięcia z zakresu psg oraz 
wglądu w jego realizację, na każdym jego etapie.

2. Dyrektor PIG-PIB jest zobowiązany do uzyskania pozytywnej opinii Ministra do zmian 
dotyczących warunków realizacji zadań/przedsięwzięć z Planu prac lub powierzonych przez 
Ministra, odbiegające od tych, które były przedmiotem pierwotnej opinii Ministra, o której mowa 
w ust. 14, polegające na: przeniesieniu środków między zadaniami w harmonogramie rzeczowo- 
finansowym w ramach przedsięwzięcia, zwiększeniu kosztów, zwiększeniu przyznanego 
dofinansowania, zmianie zakresu rzeczowego i ekologicznego, zmianie efektu rzeczowego 
i ekologicznego oraz zmianie terminów realizacji zadań/przedsięwzięć/osiągnięcia efektu 
rzeczowego i ekologicznego.

3. W przypadku rzeczywistego zagrożenia terminowej realizacji zadań/przedsięwzięć z Planu prac 
lub powierzonych przez Ministra, Dyrektor PIG-PIB jest zobowiązany do przekazywania 
Ministrowi informacji o przyczynach takiego stanu rzeczy.

4. Dyrektor PIG-PIB jest zobligowany do przedłożenia efektu rzeczowego z realizacji danego 
zadania/przedsięwzięcia psg do weryfikacji Ministrowi w terminie nie później niż 1 miesiąc 
od zakończenia realizacji tego zadania/przedsięwzięcia. W uzasadnionych przypadkach na mocy 
indywidualnych uzgodnień pomiędzy Ministrem, a PIG-PIB wskazany powyżej termin 1 miesiąca 
może ulec zmianie.
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5. Minister może, w uzasadnionych przypadkach - uwzględniając potrzeby geologii na rzecz kraju, 
powierzyć PIG-PIB na piśmie realizację zadań państwa w zakresie geologii, zgodnie z art. 162 ust. 
2 pgg. PIG-PIB jest wówczas zobligowany do składania sprawozdań rocznych i końcowych z tych 
przedsięwzięć, zgodnie z wytycznymi opisanymi w niniejszym dokumencie i zawartymi umowami.

6. W przypadku powierzenia PIG-PIB zadań do realizacji w trybie art. 162 ust. 2 pgg, Minister 
wskazuje źródło i wysokość finansowania zadania.

SprawozdaniaII1.1

1. PIG-PIB przygotowuje:

1) roczne sprawozdanie z realizacji zadań psg;
2) roczne sprawozdanie z realizacji zadań KAPS CO2;
3) sprawozdania KAPS CO2 z wydatkowania środków pochodzących z zabezpieczenia 

finansowego i sprawozdania z wydatkowania środków pochodzących z zabezpieczenia środków 
związanych z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla;

4) roczne sprawozdanie z realizacji zadania/przedsięwzięcia z zakresu geologii, realizowanego 
na podstawie Planu prac lub powierzenia przez Ministra;

5) sprawozdanie końcowe z realizacji zadania/przedsięwzięcia realizowanego na podstawie Planu 
prac lub powierzenia przez Ministra;

6) kwartalne sprawozdania dotyczące stanu realizacji zadań państwowej służby geologicznej;
7) inne sprawozdania.

2. Sprawozdania są weryfikowane pod względem merytorycznym przez komórki organizacyjne
Ministerstwa, w zakresie właściwości tych komórek, w terminie wskazanym przez komórkę
właściwą do spraw nadzoru.

III.l.l Sprawozdanie z realizacji zadań psg

1. PIG-PIB corocznie, w terminie do dnia 15 lutego przekazuje Ministrowi sprawozdanie
z wykonanych w roku poprzednim zadań/przedsięwzięć psg według stanu na dzień 31 grudnia roku
poprzedniego.

2. Sprawozdanie obejmuje w szczególności:
1) liczbę zadań psg realizowanych w danym roku, w podziale na zadania/przedsięwzięcia 

kontynuowane, nowe i zakończone, ujęte w Planie prac bądź powierzone, z podaniem źródła 
finansowania, numeru umowy lub z informacją, że zadanie jest prefinansowane;

2) krótką charakterystykę prac wykonanych w ramach realizacji każdego z zadań/przedsięwzięć 
psg wraz z opisem osiągniętych efektów prowadzonych działań (w odniesieniu do prac 
planowanych do wykonania oraz planowanych do osiągnięcia efektów prowadzonych działań, 
które zostały określone w Planie prac na rok objęty sprawozdaniem), w tym rodzaj i liczbę 
zorganizowanych konferencji oraz omówienie udziału pracowników PIG-PIB w konferencjach, 
seminariach i warsztatach naukowych w podziale na krajowe i zagraniczne;

3) wykaz wyjazdów zagranicznych wraz z listą uczestników, które miały miejsce w ramach 
realizacji każdego z zadań/przedsięwzięć psg;

4) wykaz podmiotów realizujących zadania/przedsięwzięcia we współpracy z PIG-PIB 
(konsorcjanci i podwykonawcy);

5) koszty poniesione na realizację każdego z zadań/przedsięwzięć z Planu prac lub zadań 
powierzonych, z podziałem ze względu na źródło finansowania.
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3. Minister może, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem, wystąpić do PIG-PIB o korektę sprawozdania, 
dodatkowe wyjaśnienia i uszczegółowienie treści sprawozdania.

4. Dyrektor PIG-PIB, w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty doręczenia wystąpienia, 
przedłoży Ministrowi wyjaśnienia lub uszczegółowienie treści sprawozdania, a w przypadku zmian 
mających wpływ na treść sprawozdania, również skorygowany dokument.

5. W przypadku konieczności wprowadzenia przez PIG-PIB dalszych korekt sprawozdania, 
dodatkowych wyjaśnień i uszczegółowienia treści sprawozdaj!ia, zastosowanie znajdują 
odpowiednio ust. 3-4.

6. W przypadku braku uwag do sprawozdania, komórka właściwa do spraw nadzoru przekazuje taką 
informację do PIG-PIB.

7. Wyniki analizy tego sprawozdania mogą mieć wpływ na ocenę funkcjonowania PIG-PIB oraz ocenę 
dyrektora PIG-PIB lub osoby wyznaczonej do pełnienia obowiązków dyrektora PIG-PIB.

III.1.2 Sprawozdanie z realizacji zadań KAPS CO2

1. PIG-PIB corocznie, w terminie do dnia 15 lutego, zgodnie z art. 163c ust. 2 pgg, przekazuje 
Ministrowi sprawozdanie z wykonanych zadań/przedsięwzięć KAPS CO2, według stanu 
na 31 grudnia roku poprzedniego.

2. Dopuszcza się przedłożenie sprawozdania z wykonanych zadań/przedsięwzięć KAPS CO2 łącznie 
ze sprawozdaniem z wykonanych zadań/przedsięwzięć psg.

3. Sprawozdanie obejmuje w szczególności:
1) wykaz realizowanych zadań/ przedsięwzięć, w podziale na zadania/przedsięwzięcia 

kontynuowane, nowe i zakończone;
2) określenie liczby i charakterystyki podziemnych składowisk dwutlenku węgla, za które 

odpowiedzialność ponosi KAPS CO2;
3) szczegółową charakterystykę prac wykonanych w ramach realizacji zadań/ przedsięwzięć wraz 

z opisem osiągniętych efektów prowadzonych działań;
4) wykaz podmiotów realizujących zadania we współpracy z PIG-PIB (konsorcjanci 

i podwykonawcy);
5) koszty poniesione na realizację każdego z zadań/ przedsięwzięć z wyszczególnieniem kosztów 

wszystkich prac oraz źródeł ich finansowania.
4. Minister może, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem, wystąpić do PIG-PIB o dodatkowe 

wyjaśnienia i uszczegółowienie treści sprawozdania.
5. Dyrektor PIG-PIB, w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty doręczenia wystąpienia, 

przedłoży Ministrowi, wyjaśnienia lub uszczegółowienie treści sprawozdania.
6. W przypadku konieczności wprowadzenia przez PIG-PIB dalszych korekt sprawozdania, 

dodatkowych wyjaśnień i uszczegółowienia treści sprawozdania, zastosowanie znajdują 
odpowiednio ust. 4-5.

7. W przypadku braku uwag do sprawozdania, komórka właściwa do spraw nadzoru przekazuje taką 
informację do PIG-PIB.

8. Wyniki analizy tego sprawozdania mogą mieć wpływ na ocenę funkcjonowania PIG-PIB oraz ocenę 
dyrektora PIG-PIB lub osoby wyznaczonej do pełnienia obowiązków dyrektora PIG-PIB.
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Sprawozdania KAPS CO2 z wydatkowania środków pochodzących 
z zabezpieczenia finansowego i sprawozdania z wydatkowania środków 
pochodzących z zabezpieczenia środków związanych z podziemnym składowaniem 
dwutlenku węgła

III.1.3

1. Sprawozdania z wydatkowania środków pochodzących z zabezpieczenia finansowego, o którym 
mowa w art. 28a ust. 2 pgg, oraz sprawozdania z wydatkowania środków pochodzących 
z zabezpieczenia środków, o którym mowa w art. 28e ust. 2 pgg, ustanowionego w formie innej niż 
opłata gwarancyjna, PIG-PIB przedstawia Ministrowi w formie, zakresie i terminie określonym 
w przepisach wydanych na podstawie art. 28h pkt 2 pgg.

2. Minister może, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem, wystąpić do PIG-PIB o dodatkowe 
wyjaśnienia i uszczegółowienie treści sprawozdania.

3. Dyrektor PIG-PIB, w terminie 14 dni liczonych od daty doręczenia wystąpienia, przedłoży 
Ministrowi, wyjaśnienia lub uszczegółowienie treści.

4. W przypadku braku uwag do sprawozdania, komórka właściwa do spraw nadzoru przekazuje taką 
informację do PIG-PIB.

5. Wyniki analizy tych sprawozdań mogą mieć wpływ na ocenę funkcjonowania PIG-PIB oraz ocenę 
dyrektora PIG-PIB lub osoby wyznaczonej do pełnienia obowiązków dyrektora PIG-PIB.

Roczne sprawozdanie z realizacji zadania/przedsięwzięcia z zakresu 
geologii, realizowanego na podstawie Planu prac psg lub powierzenia przez 
Ministra

III.1.4

1. PIG-PIB corocznie przekazuje do akceptacji Ministra sprawozdanie z realizacji każdego 
wykonywanego przez psg przedsięwzięcia z zakresu geologii nie później niż miesiąc przed 
terminem przedłożenia tego sprawozdania NFOŚiGW, wynikającym z umowy zawartej pomiędzy 
PIG-PIB i NFOŚiGW.

2. W przypadku przedsięwzięć składających się z kilku zadań realizowanych w ramach jednej umowy 
dotacji z NFOŚiGW, PIG-PIB sporządza jedno sprawozdanie z podziałem na poszczególne zadania.

3. Sprawozdanie obejmuje w szczególności:
1) szczegółową charakterystykę zrealizowanych w okresie sprawozdawczym prac psg i KAPS 

CO2 w formie opisu czynności (w odniesieniu do prac planowanych do wykonania, określonych 
w Planie prac na rok objęty sprawozdaniem) i wykazania stopnia zaawansowania każdej pozycji 
kosztorysu, to jest harmonogramu rzeczowo - finansowego/opisu przedsięwzięcia oraz wykaz 
dokonanych zakupów/wydatków inwestycyjnych i wyposażenia;

2) streszczenie i cel realizacji zadania, zakres wykonanych prac i opis osiągniętych efektów 
rzeczowych w okresie sprawozdawczym, w tym rodzaj i liczbę zorganizowanych konferencji 
oraz omówienie udziału pracowników PIG-PIB w konferencjach, seminariach i warsztatach 
naukowych w podziale na krajowe i zagraniczne, o ile dotyczy;

3) koszty w złotych poniesione na realizację zadania w okresie sprawozdawczym oraz narastająco.
4. Minister może, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem, wystąpić do PIG-PIB o dodatkowe 

wyjaśnienia i uszczegółowienia treści sprawozdania.
5. Dyrektor PIG-PIB niezwłocznie przedłoży Ministrowi wyjaśnienia lub uszczegółowienie treści 

sprawozdania oraz, w przypadku takiej potrzeby, skorygowane sprawozdanie roczne z realizacji 
zadania.

6. W przypadku braku kwestii do wyjaśnień, Minister niezwłocznie akceptuje sprawozdanie.
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i

realizacji zadania/przedsięwzięcia 
realizowanego na podstawie Planu prac lub powierzenia przez Ministra

Sprawozdanie końcoweIII.1.5

1. Dyrektor PIG-PIB jest zobligowany do przedłożenia do akceptacji Ministrowi sprawozdania 
końcowego, dla każdego zadania/przedsięwzięcia, nie później niż miesiąc przed terminem 
przedłożenia tego sprawozdania NFOSiGW, wynikającym z umowy zawartej pomiędzy PIG-PIB 
i NFOSiGW lub w terminie określonym w opinii Ministra na dofinansowanie 
zadania/przedsięwzięcia.

2. Na wniosek PIG-PIB lub z własnej woli Minister może wyrazić zgodę na upublicznienie efektu 
rzeczowego przed akceptacją sprawozdania końcowego, mając na względzie interes własny, PIG- 
PIB lub publiczny.

3. W przypadku przedsięwzięć składających się z kilku zadań, do akceptacji Ministra przedkładane są 
sprawozdania końcowe z realizacji poszczególnych zadań, w terminie nie później niż 5 miesięcy 
po zakończeniu zadania, które jest akceptowane w terminie nie później niż 6 miesięcy 
do zakończeniu zadania. W takim przypadku, sprawozdanie końcowe, wynikające z umowy 
zawartej pomiędzy PIG-PIB i NFOSiGW zawiera akceptacje sprawozdań cząstkowych wraz 
ze sprawozdaniem z najdłużej trwającego zadania i jest przekazywane ze zbiorczym zestawieniem 
dla całego przedsięwzięcia zgodnie z ust. 1.

4. W uzasadnionych przypadkach, terminy o których mowa w ust. 3 mogą ulec zmianie, w tym 
skróceniu lub wydłużeniu.

III.1.6 Kwartalne sprawozdania dotyczące stanu realizacji zadań państwowej 
służby geologicznej

1. PIG-PIB przekazuje sprawozdania dotyczące stanu realizacji zadań państwowej służby geologicznej 
w zakresie merytorycznym i finansowym w formie tabelarycznej nie później niż na koniec miesiąca 
następującego po zakończeniu kwartału, natomiast sprawozdania za IV kwartał każdego roku 
w możliwie najszybszym terminie, nie później jednak niż do 30 kwietnia roku następnego.

2. Sprawozdanie kwartalne zawiera informacje o procentowym merytorycznym stopniu 
zaawansowania prac w podziale na poszczególne zadania wraz ze wskazaniem poniesionych 
do końca okresu sprawozdawczego kosztów/wydatków oraz procentowym zaawansowaniem 
środków przeznaczonych na ich finansowanie. Dodatkowym załącznikiem do sprawozdania jest 
wykaz delegacji krajowych i zagranicznych finansowanych ze środków NFOŚiGW oraz innych 
źródeł.

III.1.7 Inne sprawozdania

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Opracowań Geologicznych przekazywane jest Ministrowi 
co kwartał, do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.
Sprawozdanie zawiera:
1) liczbę odbytych posiedzeń;
2) wykaz prac geologicznych, podlegających rozpatrzeniu i ocenie w okresie sprawozdawczym, 

zawierający informację o podstawie wykonania danego opracowania oraz kopie uchwał 
podjętych przez Komisję;

3) liczbę sporządzonych opinii i recenzji.
2. Minister może wystąpić do PIG-PIB o dodatkowe sprawozdania i zestawienia dotyczące zadań 

państwowej służby geologicznej oraz Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk 
Dwutlenku Węgla.
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Załącznik nr 1

roku i latach następnych - zadania kontynuowaneProjekt planu prac/Plan prac państwowej służby geologicznej przewidzianych do realizacji w

Okres
realizacji

Termin
rozpoczęcia

Przewidywane środki Finansowe wiatach [zl|

Tytuł zadania psg Ogółem
kwota
brutto

Lp.
(kwartał/ rok 4rok 3rok 2rok 1wm-chrok)

8 1096 74 5321
Plan prac na rok .... /Zadania powierzone

Nazwa Przedsięwzięcia 1
Zadanie 11
w tym: nakłady inwestycyjne (brutto)

nakłady bieżące (brutto)
2

Razem: Przedsięwzięcie 1
Łącznie:
w tym: nakłady inwestycyjne (brutto)

nakładły bieżące (brutto)
Nazwa Przedsięwzięcia 2

Zadanie 11
w tym: nakłady inwestycyjne (brutto)

nakłady bieżące (brutto)

2
Razem: Przedsięwzięcie 2

Łącznie:
wtym: nakłady inwestycyjne (brutto)

nakłady bieżące (brutto)

Razem: Zadania kontynuowane
Łącznie:
nakłacły inwestycyjne (brutto)
nakłady bieżące (brutto)
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Załącznik nr 2

Projekt planu prac/Plan prac państwowej służby geologicznej przewidzianych do realizacji w roku i latach następnych - zadania nowe

Termin
rozpoczęcia

Okres
realizacji

Przewidywane środki finansowe wiatach [zl]

Lp. Tytuł zadania psg Ogółem
kwota
brutto

(kwartał/
rok 3wm-ch rok 1 rok 2 rok 4rok)

1 2 83 4 5 6 7 9 10

Nazwa Przedsięwzięcia 1
Zadanie 11
w tym: nakłady inwestycyjne (brutto)

nakłady bieżące (brutto)
2

Razem: Przedsięwzięcie 1
Łącznie:
wtym: nakłady inwestycyjne (brutto)

nakłady bieżące (brutto)
Nazwa Przedsięwzięcia 2

Zadanie 11
wtym: nakłady inwestycyjne (brutto)

nakłady bieżące (brutto)
2

Razem: Przedsięwzięcie 2
Łącznie:
wtym: nakłady inwestycyjne (brutto)

nakłady bieżące (brutto)

Razem: Zadania nowe
Łącznie:
nakłady inwestycyjne (brutto)
nakłady bieżące (brutto)




