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SPRAWOZDANIE Z KONTROLI
Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 4/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. zespół
kontrolujący Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego (BKA) w Ministerstwie Środowiska (MŚ)
przeprowadził w dniach 3 - 1 1 marca 2014 r. kontrolę doraźną w Departamencie Geologii i Koncesji
Geologicznych (DGK) w MŚ w zakresie oceny prawidłowości przyznania koncesji poszukiwawczorozpoznawczych firmom: KGHM Polska Miedź S.A. oraz Leszno Copper Sp. z o.o.
Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę w następującym składzie:
•
•

Aleksandra Gregorkiewicz - główny specjalista w BKA, kierownik zespołu kontrolującego;
Jerzy Chabros - radca ministra w BKA.

Celem kontroli była ocena prawidłowości przyznania koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych
firmom: KGHM Polska Miedź S.A. oraz Leszno Copper Sp. z o.o. w obszarach, których granice się ze
sobą pokrywały.

I. Ustalenia ogólne
Podstawowym aktem prawnym regulującym przyznawanie koncesji na poszukiwanie lub
rozpoznawanie złoża kopaliny jest ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
(dalej uPgg)1. Koncesjom poświęcony jest Dział III tej ustawy. Zgodnie z artykułem 21 ust. 2 uPgg,
w sprawach nieuregulowanych tą ustawą, przepis odsyła do zapisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (dalej usdg)2. Rozdział 4 tej ustawy poświęcony jest między
innymi koncesjom.
Sytuacja która zaistniała w tym przypadku, polegająca na złożeniu wniosków o udzielenie koncesji na
poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż miedzi oraz srebra, na tych samych lub częściowo
pokrywających się powierzchniach przez dwóch wnioskodawców, nie jest uregulowany ani w uPgg
oraz w usdg.

‘Dz. u . 2011. 163.981 ze zm.
2 Dz. U. 2013.672 ze zm.
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W takim stanie rzeczy, Organ udzielający koncesji (Minister Środowiska poprzez DGK), prowadził
postępowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (dalej k.p.a)3. Przepisy tej ustawy określają jedynie stronę proceduralną
postępowania administracyjnego i nie precyzują sposobów i warunków prowadzących do
podejmowania rozstrzygnięć merytorycznych.

II. Ustalenia szczegółowe
KGHM Polska Miedź S.A. ubiegała się o uzyskanie dwóch koncesji:
- na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża rud miedzi w obszarze „Bytom Odrzański" (wniosek
złożony dnia 12 kwietnia 2012 r., zmodyfikowany pismem z dnia 18 lutego 2013 r.);
- na poszukiwanie złóż rud miedzi w obszarze „Kulów-Luboszyce" (wniosek złożony dnia 31
października 2012 r., uzupełniony pismem z dnia 20 grudnia 2012 r.).
Leszno Copper Sp. z o.o. ubiegała się o uzyskanie trzech koncesji:
- na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża rud miedzi i srebra w obszarze „Kotla" (wniosek złożony
dnia 10 stycznia 2012 r uzupełniony pismami z dnia: 18, 21 i 22 maja 2012 r. oraz zmodyfikowany
pismem z 24 stycznia 2013 r.);
- na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża rud miedzi i srebra w obszarze „Niechlów" (wniosek
złożony dnia 10 stycznia 2012 r., uzupełniony pismem z dnia 28 maja 2012 r., oraz zmodyfikowany
pismami z 17 grudnia 2012 r., 18 lutego 2013 r. oraz 15 marca 2013 r.);
- na poszukiwanie i rozpoznawanie złota rud miedzi i srebra w obszarze „Bytom Odrzański" (wniosek
złożony dnia 24 sierpnia 2012 r., uzupełniony pismami z dnia: 10 i 16 stycznia 2013 r.,
zmodyfikowany pismem z dnia 2 kwietnia 2013 r.).
[Dowód: akta kontroli: str. 11-15]
Po przeanalizowaniu dokumentacji zebranej podczas postępowań o udzielenie ww. koncesji, zespół
kontrolujący stwierdził, że nie zostały dotrzymane przez DGK warunki określone
w przepisach ustawy k.p.a w odniesieniu do terminów: wszczęcia postępowania przez DGK po
złożeniu wniosków o koncesje jak również poinformowania wnioskodawców o terminie rozpatrzenia
wniosków.
W przypadku 2 wniosków złożonych przez Leszno Copper Sp. z o.o. dotyczących obszaru „Bytom
Odrzański” oraz „Niechlów”, wnioskodawca złożył skargę do Ministra Środowiska na bezczynność
Organu koncesyjnego. W obu przypadkach Minister Środowiska wydał postanowienia uznające racje
wnioskodawcy i wyznaczające nowe terminy rozpatrzenia wniosków.
[Dowód: akta kontroli: str. 16-54; 143-146; 203-207]
Strony składające wnioski, miały dostęp na każdym etapie postępowania administracyjnego do
materiałów zgromadzonych w sprawach, za wyjątkiem materiałów zastrzeżonych przez
wnioskodawcę i uznanych przez DGK jako poufne. Należy podkreślić, że strony korzystały z tego
prawa bardzo często, dokonując przeglądu akt, sporządzając odpisy oraz fotografie dokumentów
złożonych w siedzibie Organu koncesyjnego.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że strony przez cały czas procesu koncesyjnego miały
pełną wiedzę dotyczącą zawartości merytorycznej konkurencyjnych wniosków.
[Dowód: akta kontroli: str. 16-54; 178-189]

3 Dz. U. 2013.267 j.t.
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Zgodnie z przepisami k.p.a, na każdym etapie postępowania można składać wyjaśnienia, dowody oraz
dokonywać zmian w złożonym wniosku aż do zamknięcia sprawy. Takie działania wielokrotnie były
podejmowane przez wnioskodawców.
Poniżej przedstawiono dane dotyczące ilości zmian ogółem dokonywanych przez wnioskodawców we
wnioskach oraz zmian ilości odwiertów obligatoryjnych:

nazwa
wniosku

KGHM Polska Miedź S.A.
Leszno Copper Sp. z o.o.
data
data
Pow.
ilość
data Pow. ilość
data
zmiany km2
odwiertów
złożenia
zmia km2
odwiertów złożenia
wniosku
obligatory
wniosku
obligatoryj
wniosku
ny
jnych/
wnios
nych/
ku
/czas
/czas
realizacji
realizacji
(lata)
(lata)
Bytom
12.04.12 18.02. 167,5
24.08.12 10.01.13; 172,15
17/5
5/9
Odrzański
16.01.13;
13
2.04.13
15/5
Kulów
31.10.12 20.12. 950,89 4/7 i 8 mieś.
■ Luboszyce
12
Kotla jest
cz. Kulowa
Luboszyce

Niechlów
jest cz.
Kulowa Luboszyce

-

-

-

-

-

-

10.01.12

-

-

10.01.12

18.05.12;
21.05.12;
22.05.12;
4.01.13
28.05.12;
17.12.12;
18.02.13;
15.03.13

249,39

1/5

4/5
1/5
4/5

- KGHM Polska Miedź S.A. dokonał 2 zmian w złożonych wnioskach o udzielenie koncesji. W obu
przypadkach były to zmiany polegające na uzupełnieniu wniosków i nie dotyczyły liczby
planowanych odwiertów obligatoryjnych.
- Leszno Copper Sp. z o.o. dokonało łącznie 11 zmian w złożonych wnioskach. W większości zmiany
te dotyczyły uzupełnienia złożonych wniosków o udzielenie koncesji. W 3 przypadkach zmiany
dotyczyły liczby planowanych odwiertów obligatoryjnych. Z przebiegu postępowania wynika, że
zmiany dotyczące liczby planowanych odwiertów obligatoryjnych wynikały z inicjatywy składającego
wniosek i były podejmowane na wczesnym etapie rozpatrywania wniosków przez Organ koncesyjny.
[Dowód: akta kontroli: str. 16-54]
Na rozprawie administracyjnej, która odbyła się w dniu 6 marca 2013 r. w siedzibie MŚ,
wnioskodawcy nie doszli do porozumienia w sprawie spornych obszarów określonych w złożonych
wnioskach o koncesje. W związku z tym prowadząca rozprawę poinformowała, że o ile nie zajdą
nowe okoliczności sprawy, decyzja o przyznaniu koncesji będzie podjęta na podstawie materiałów
znajdujących się w aktach spraw.
[Dowód: akta kontroli: str. 208-214]
3

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami*4, Organ koncesyjny dokonał oceny porównawczej
konkurujących wniosków w oparciu o ustaloną kolejność kryteriów z punktu widzenia ich istotności
dla interesu publicznego, racjonalnej gospodarki złożami kopalin oraz ochrony środowiska.
Najistotniejszym kryterium w tym przypadku była liczba obligatoryjnych odwiertów wiertniczych
z rdzeniem i czas ich realizacji. Jeżeli nie można było dokonać jednoznacznej oceny w oparciu o to
kryterium, dokonywano oceny ilości i zakresu dodatkowych prac terenowych i laboratoryjnych oraz
możliwości kompleksowego wykorzystania złoża, ewentualnie uwzględniano kryterium ilości
opcjonalnych robót geologicznych. Organ koncesyjny nie poinformował jednakże wnioskodawców
o gradacji ważności dla przyjętych kryteriów ocen.
W opinii kontrolujących takie postępowanie nie sprzyjało transparentności prowadzonych postępowań
koncesyjnych.
[Dowód: akta kontroli: str. 370-377]
DGK nie posiada wewnętrznej procedury rozpatrywania wniosków o przyznanie koncesji. Zgodnie
z ww. wyjaśnieniami, ...W Wydziale Kopalin Stałych Departamentu Geologii i Koncesji
Geologicznych wprowadzono wytyczne dotyczące sposobu rozpatrywania wniosków oraz zakresu
podejmowanych czynności, a także zakresu oceny formalnej wniosków
Wprowadzone wytyczne
stanowią zatem jedynie punkt odniesienia nieprzewidujący specyfiki każdego możliwego
postępowania.
W ocenie kontrolujących, dla zachowania przejrzystości i transparentności prowadzonych postępowań
koncesyjnych, wskazanym byłoby stworzenie w DGK procedury rozpatrywania wniosków
o przyznanie koncesji, która w przyszłości zapobiegłaby ewentualnym skargom lub zarzutom
dotyczącym niejasnych kryteriów oceny wniosków.
W związku z powyższym zalecam:
Podjęcie prac mających na celu wprowadzenie w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych
wewnętrznej procedury określającej sposób postępowania w sprawach o przyznanie koncesji,
zapewniającej przejrzystość i transparentność procesu koncesyjnego.
Proszę o poinformowanie mnie o sposobie realizacji tego zalecenia w terminie 1 miesiąca od daty
otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli.
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4 Pismo z dnia 13 marca 2014 r., znak:DGKks-093-l/10553/14/MJ
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W nawiązaniu do pisma z dnia 8 kwietnia 2014 r. (nr BKA-I-093-2/12796/14/ag)
przekazującego sprawozdanie z kontroli doraźnej w Departamencie Geologii i Koncesji
Geologicznych w zakresie oceny prawidłowości przyznania koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych
firmom KGHM Polska Miedź S.A. oraz Leszno Copper sp. z o.o. uprzejmie informuję o wykonaniu
zalecenia dotyczącego wprowadzenia w Departamencie wewnętrznej procedury określającej sposób
postępowania w sprawach o przyznanie koncesji w przypadku rozpatrywana konkurencyjnych
wniosków o udzielenie koncesji.
W załączeniu przekazuję kopię zaakceptowanej przez pana Sławomira Brodzińskiego
Podsekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju „Procedury porównywania wniosków o udzielenie
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin (z wyłączeniem węglowodorów) ”.

ul. Wawelska 52/54,00-922 Warszawa; (+48 22) 57 92 447 lub 449, faks: (+48 22) 57 92 460, www.mos.gov.pl
Ministerstwo Środowiska wdrożyło system EMAS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko

