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I. Dane identyfikacyjne kontroli
1/16/001 Udzielanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi 

i węglowodorów, w tym gazu łupkowego1

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

V

1. Wojciech Woźniak, doradca prawny, upoważnienie do kontroli 
nr KGP/30/2016 z dnia 20 lipca 2016 r.

2. Emilia Dolecka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kon
troli nr KGP/32/2016 z dnia 20 lipca 2016 r.

3. Dominika Manicka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KGP/31/2016 z dnia 20 lipca 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1-6]

Ministerstwo Środowiska2, 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Jan Szyszko, Minister Środowiska od dnia 16 listopada 2015 r.
Wcześniej Ministrem Środowiska byli:
Maciej Grabowski, w okresie od dnia 27 listopada 2013 r. do 16 listopada 2015 r.,
Marcin Korolec, w okresie od dnia 18 listopada 2011 r. do 27 listopada 2013 r.,
Andrzej Kraszewski, w okresie od dnia 2 lutego 2010 r. do 18 listopada 2011 r.,
Maciej Nowicki, w okresie od dnia 16 listopada 2007 r. do 1 lutego 2010 r.

II. Ocena kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie3 działalność kolejnych ministrów właściwych 
ds. środowiska (dalej: ministrów) w zakresie udzielania koncesji na poszukiwanie i roz
poznawanie zarówno złóż miedzi, jak i węglowodorów, w tym gazu łupkowego.

1. Działania kolejnych ministrów dotyczące nadzoru nad oszacowaniem krajowych za
sobów gazu łupkowego w Polsce były nieskuteczne. Pomimo upływu prawie pięciu 
lat od ogłoszenia pierwszego raportu Państwowego Instytutu Geologicznego -  Pań
stwowego Instytutu Badawczego (dalej: PIG-PIB)4 o zasobach gazu łupkowego, 
obecny 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 odwier
tów. Również dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Minister
stwie Środowiska uznał cały proces szacowania i rozpoznawania zasobów gazu

1 Kontrolą objęto lata 2008-2016 w zakresie udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie węglo
wodorów oraz lata 2013-2016 w zakresie udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie ztóż gazu 
łupkowego.

2 Dalej: Ministerstwo lub MŚ.
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopnlową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna.
4 „Ocena zasobów wydobywalnych gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych dolnego pa- 

leozoiku w Polsce” PIG-PIB, Warszawa, marzec 2012 r.
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łupkowego w Polsce w latach 2008-2014 za przeprowadzony w sposób nieprofesjo
nalny I chaotyczny. Skutkiem powyższego, Minister nie dysponuje aktualną i rzetel
ną informacją o zasobach tego surowca, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia 
bezpieczeństwa energetycznego Polski.

2. Na podstawie analizy poszczególnych postępowań koncesyjnych NIK ocenia, że MŚ 
nie prowadziło określonej, konsekwentnej polityki koncesyjnej. Nie była ona również 
zawarta w żadnym sformalizowanym dokumencie, który obejmowałby działalność 
w zakresie poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania złóż miedzi oraz wę
glowodorów, w tym gazu łupkowego. Zdaniem NIK, brak jasno zdefiniowanej polityki 
w tym zakresie może utrudniać prowadzenie przez podmioty gospodarcze zarówno 
działalności koncesyjnej, jak i inwestycyjnej - ze względu na zwiększone ryzyko in
westycyjne. Zdaniem NIK celowym jest opracowanie dokumentu przedstawiającego 
długoterminową strategię państwa w sektorze poszukiwawczo-wydobywczym, co 
zwiększyłoby pewność działania podmiotów z tego sektora oraz zachęcałoby je do 
aktywności w zakresie podejmowania inwestycji.

3. Minister Środowiska, jako organ koncesyjny, prowadził postępowania administracyj
ne w przedmiocie udzielenia, zmiany lub wygaśnięcia koncesji na poszukiwanie i/lub 
rozpoznawanie złóż węglowodorów, z naruszeniem przepisów Kodeksu postępowa
nia administracyjnego, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 
ustawy prawo geologiczne i górnicze. W wewnętrznych procedurach obowiązują
cych w Ministerstwie Środowiska dotyczących rozpatrywania wniosków o udzielenie 
koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż z wyłączeniem węglowodorów, 
nie określono kryteriów oceny wniosków składanych przed podmioty ubiegające się 
o udzielenie koncesji pozostawiając organowi koncesyjnemu dowolność w zakresie 
określenia w trakcie trwania procedury hierarchii i udziału wagowego poszczegól
nych kryteriów ich oceny. Możliwość dowolności działań w ramach uznania admini
stracyjnego świadczy, zdaniem NIK, o podwyższonej wartości ryzyka korupcji w ba
danym obszarze.

4. Organ koncesyjny nie ustalił procedur określających sposób monitorowania spełnia
nia przez przedsiębiorców warunków i wymogów określonych w udzielonych konce
sjach na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż miedzi, a do 2015 r. nie dokumento
wano faktu ani rezultatów działań monitorujących. Ponadto organ koncesyjny nie 
przeprowadzał u przedsiębiorców kontroli realizacji zobowiązań koncesyjnych.

5. 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. Według szacunków przedstawionych w toku postępowania kon
trolnego niedobory kadrowe sięgały 30% aktualnego stanu zatrudnienia w Departa
mencie Geologii i Koncesji Geologicznych. Skutkowało to kumulowaniem się spraw 
oraz opóźnieniami w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

6. 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 per
spektywie czasu5.

5 Negatywna opinia Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2016 r. o projekcie 
ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej (http://radalegislacyjna.gov.pl)
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Opis stanu 
faktycznego

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Działania w zakresie identyfikowania zasobów złóż miedzi 

i węglowodorów, w tym gazu łupkowego w Polsce
W okresie objętym kontrolą działania Ministra Środowiska w zakresie ustalania zasobów 
złóż miedzi i węglowodorów, w tym gazu łupkowego w Polsce, realizowane były za po
średnictwem Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badaw
czego6, jednostki nadzorowanej 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 Badawczego7. PIG-PIB 
realizował zadania z zakresu ustalania zasobów złóż kopalin na podstawie rocznych 
planów pracy państwowej służby geologicznej, które były akceptowane przez Ministra 
Środowiska. Z wykonania powierzonych mu zadań, PIG-PIB przekazywał Ministrowi Śro
dowiska sprawozdania corocznie, w terminie do 15 lutego, według stanu na dzień 31 
grudnia roku poprzedniego.
W latach 2008-2016 PIG-PIB sporządzał corocznie krajowy bilans zasobów złóż kopalin 
w Polsce (dalej: Bilans) według stanu na 31 grudnia, który dostarczał podstawowych 
informacji o udokumentowanych zasobach złóż kopalin, stanie ich zagospodarowania 
oraz wielkości wydobycia. W latach 2008-2011 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 górnicze8. Od 2012 r., po wejściu 
w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze9, Bilans sporzą
dzał, w myśl art. 103 powołanej ustawy PIG-PIB, a następnie akceptował Minister Śro
dowiska. Bilans zawiera m.in. informacje o zasobach złóż miedzi oraz węglowodorów 
konwencjonalnych (gazu ziemnego i ropy naftowej).

[Dowód: akta kontroli str. 2913-3199]
W 2015 r. PIG-PIB opracował raport „Prognostyczne zasoby gazu ziemnego i ropy naf
towej 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 łupkowego10 przeprowa
dzonej w 2013 r. w Ministerstwie Środowiska. Raport został wykonany przez 15-osobowy 
zespół pracowników PIG-PIB w ramach realizacji zatwierdzonego przez Ministra Środo
wiska tematu dla Państwowej Służby Geologicznej (PSG). W Planach Pracy PSG, po
cząwszy od 2014 r. zawarto zadanie pn. „Szacowanie zasobów złóż węglowodorów -  
zadanie ciągłe PSG I etap 2014-2017”. Jego realizacja została sfinansowana ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy 
dotacji11 zawartej pomiędzy NFOŚiGW a PIG-PIB. W ramach tego zadania dokonano 
oceny prognostycznych zasobów geologicznych i hipotetycznych zasobów wydobywal- 
nych (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. Zastosowano obydwie metody wykorzystywane dotąd 
w raportach poświęconych szacowaniu zasobów gazu i ropy w łupkach dla obszaru Pol

e Dalej: PIG-PIB.
7 Dz. U. z 2009 r., Nr 45, poz. 363.
8 Dz. U. z 2005 . Nr 228, poz. 1947 ze zm. Dalej: pgg
9 Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.
10 Nrewld. 164/2013/P/12/186/LWR.

Umowa nr 74/2015/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 27 marca 2015 r.
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ski: metodę szacunkowego całkowitego wydobycia i metodę wolumetryczną w dwóch 
wariantach, podstawowym i uzupełniającym. Pierwsza z metod dała prognozę (hipote
tycznych) zasobów wydobywalnych, a druga -  prognostycznych zasobów geologicznych. 
Według Raportu, najbardziej perspektywiczne wydają się, zależnie od rejonu, utwory 
formacji z Pasłęka, Sasina oraz z Piaśnicy (głównie na obszarze morskim). Kryteria gra
niczne spełniają ponadto łupki z formacji z Pelplina rozpoznane na Lubelszczyźnie, 
a także na obszarze lądowym basenu bałtyckiego.
PIG-PIB planuje, że prace w zakresie szacowania zasobów węglowodorów w łupkach 
będą kontynuowane w ramach kolejnych etapów zadania ciągłego Państwowej Służby 
Geologicznej, w miarę pozyskiwania najnowszych informacji z kolejnych nowych otworów 
wykonywanych celem poszukiwania gazu ziemnego i ropy naftowej w skałach łupkowych 
w Polsce.

[Dowód: akta kontroli str. 3206-3269]
Powyższy 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 EIA12 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 GGK 
12 lutego 2016 r. Według wyjaśnień p.o. dyrektora PIG-PIB, Główny Geolog Kraju nie 
zgłosił żadnych dodatkowych uwag. Opracowanie to nie zostało dotychczas upublicznio
ne (jest to w gestii Ministra Środowiska).

[Dowód: akta kontroli str. 3202-3204]
Raport PIG-PIB z 2015 r. nie został do dnia zakończenia kontroli NIK zatwierdzony i opu
blikowany. W sprawie przyczyn nieupublicznienia Raportu dyrektor Departamentu Geo
logii i Koncesji Geologicznych MŚ13 wyjaśnił, że dokonane w 2015 r. przez PIG-PIB 
oszacowanie wielkości zasobów gazu łupkowego w Polsce stanowi roboczą wersję ra
portu, w którym uwzględniane są przekazywane na bieżąco od przedsiębiorców informa
cje i dane geologiczne. Dotychczasowe szacunki wielkości zasobów gazu łupkowego nie 
mogą być uznane za wiarygodne, gdyż oparte zostały na -zbyt małej bazie informacji 
i danych geologicznych. Zrealizowana dotychczas liczba odwiertów poszukiwawczych nie 
pozwala na zlokalizowanie i pełne oszacowanie wielkości zasobów złóż gazu łupkowego 
w Polsce. Proces rozpoznawania struktur geologicznych nadal trwa. Zatem dotychcza
sowe szacunki nie mogą być uznane za ostateczne, a tym samym nie mogą zostać opu
blikowane. Przekazanie do publicznej wiadomości cząstkowych wyników badań przy 
dużym stopniu uogólnienia, z uwagi na ograniczony materiał badawczy, stanowiłoby 
element dezinformacyjny dla inwestorów, a tymczasem właśnie ich zaangażowanie 
w dalsze prace poszukiwawczo-rozpoznawcze złóż węglowodorów jest niezbędne do 
kontynuacji badań nad określeniem wielkości zasobów. Należy wyciągnąć wnioski z do
tychczasowych działań, tj. publikacji pierwszego polskiego raportu na temat oszacowania 
wielkości zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych (utwory 
dolnego paleozoiku wyłącznie w basenie bałtycko-podlasko-lubelskim w Polsce). Był on 
wynikiem badań przeprowadzonych od października 2010 r. do lutego 2012 r. przez PIG- 
PIB. W raporcie tym zostały zaniżone w stosunku do oczekiwanych zasoby gazu 
łupkowego, co było jedną z podstawowych przyczyn wycofania się inwestorów z Polski. 
Według wyjaśnień dyrektora DGiKG cały proces poszukiwania i rozpoznawania gazu 
łupkowego w Polsce w latach 2008-2014 był przeprowadzony w sposób nieprofesjonalny 
i chaotyczny.

12 US Energy Information Agency.
13 Dalej: DGIKG.
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[Dowód: akta kontroli str. 2862-2863]
Główny Geolog Kraju wyjaśnił, że Ministerstwo Środowiska nie dysponuje aktualnym, 
zweryfikowanym dokumentem dotyczącym gazu łupkowego, autorstwa PIG-PIB. Dane 
będące podstawą sporządzenia Raportu PIG-PIB pochodzą ze zbyt małej liczby odwier
tów wykonanych z błędami, dotyczącymi procesu szczelinowania -  nie zostały dotych
czas 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 w PIG-PIB nie ma pracowników wystarczająco wykwalifikowanych do 
sporządzenia wystarczającej jakości raportu nadającego się do publikacji. Poinformował 
ponadto, że udostępnianie wadliwego raportu jest wbrew interesowi Rzeczypospolitej 
Polskiej.

[Dowód: akta kontroli str. 2887]
W 2014 r. PIG-PIB sporządził raport pn. „Prognostyczne zasoby gazu ziemnego w wy
branych zwięzłych skałach zbiornikowych Polski”. Był to pierwszy w Polsce raport doty
czący zasobów także niekonwencjonalnego gazu ziemnego zamkniętego (tzw. tight gas). 
Wykonał go 15-osobowy zespół naukowców PIG-PIB w ramach tematu Państwowej 
Służby Geologicznej zleconego przez Ministra Środowiska pn. „Szacowanie zasobów 
złóż węglowodorów -  zadanie ciągłe I etap 2014-2017”. Do jego opracowania wykorzy
stano wyniki innych tematów i projektów realizowanych wcześniej przez PIG-PIB oraz 
rezultaty prac prowadzonych przez niektóre firmy naftowe. W ramach raportu dokonano 
oceny prognostycznych zasobów geologicznych dla trzech najbardziej perspektywicz
nych kompleksów geologicznych, nie będących przedmiotem raportu PIG-PIB z 2012 r. 
dotyczącego zasobów gazu łupkowego. Są to: permskie piaskowce czerwonego spą- 
gowca strefy poznańsko-kaliskiej, piaskowce karbonu strefy wielkopolsko-śląskiej, pia
skowce kambru w zachodniej części basenu bałtyckiego.

[Dowód: akta kontroli str. 2878, 3306-3370]
W okresie objętym kontrolą na zlecenie Ministra Środowiska wykonano łącznie 43 opra
cowania dotyczące zasobów złóż miedzi i węglowodorów (konwencjonalnych oraz gazu 
łupkowego), z tego 30 dotyczyło miedzi, a 37 węglowodorów (część opracowań obejmo
wała zarówno złoża miedzi, jak i złoża węglowodorów). Z informacji uzyskanych w Mini
sterstwie Środowiska oraz w NFOŚiGW wynika, że wszystkie umowy na realizację tych 
opracowań zostały sfinansowane ze środków NFOŚiGW. Łączne koszty opracowań wy
niosły około 45,4 min zł. Do końca 2011 r. Minister Środowiska był jako zamawiający 
stroną umów zawieranych z NFOŚiGW (finansującym) oraz z wykonawcą opracowań. 
Od 2012 r. opracowania były wykonywane na podstawie dwustronnych umów dotacji 
zawieranych pomiędzy NFOŚiGW a wykonawcą, Minister Środowiska nie był już stroną 
tych umów. Wykonawcą 31 umów był PIG-PIB, a pozostałych 12: Akademia Górniczo- 
Hutnicza w Krakowie (5), Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (4), 
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Proxima SA, Instytut Nafty i Gazu PIB w Kra
kowie oraz Uniwersytet Warszawski.
Według wyjaśnień14 dyrektora Departamentu Nadzoru Geologicznego15 zmiana formy 
zlecania opracowań z umów trójstronnych na umowy dwustronne spowodowana była 
wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze16.

[Dowód: akta kontroli str. 2771-2774, 2865-2867, 2875-2880]

14 Pismo z dnia 2 września 2016 r. znak. DGK-IV.0912.2.2016.AC.
's Dalej: DNG.
16 Dalej: pgg z 9 czerwca 2011 r.
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Plany zadań PSG zostały wprowadzone przepisami pgg z 9 czerwca 2011 r. W Planach 
zadań PSG na lata 2013-2016 znalazły się m.in. programy (przedsięwzięcia) dotyczące 
określania wielkości zasobów złóż kopalin, w tym złóż miedzi oraz węglowodorów (gazu 
łupkowego). Zadania związane z szacowaniem wielkości złóż miedzi realizowano w ra
mach programu Surowce Mineralne, a węglowodorów, w tym gazu łupkowego w ramach 
programu Bezpieczeństwo Energetyczne. Przedmiotem Programu Surowce Mineralne są 
prace geologiczno-badawcze mające na celu określenie perspektyw występowania, udo
kumentowania, poszukiwania i weryfikacji zasobów złóż rud metali, pierwiastków ziem 
rzadkich, surowców chemicznych oraz skalnych w Polsce. Z kolei Program Bezpieczeń
stwo Energetyczne koncentruje się na pracach zmierzających do zwiększenia zasobów 
surowców energetycznych, w tym m.in. badaniu perspektyw zasobowych i weryfikacji 
zasobów gazu łupkowego, gazu zamkniętego oraz ropy naftowej i gazu ziemnego kon
wencjonalnego. W ramach Programu Bezpieczeństwo Energetyczne realizowano m.in. 
zadania: Rozpoznanie stref perspektywicznych dla występowania złóż węglowodorów 
niekonwencjonalnych w Polsce -  etap I (realizacja 2013-2015) oraz Szacowanie zaso
bów złóż węglowodorów -  zadanie ciągłe PSG (realizacja 2014-2017), którego wynikiem 
są raporty PIG-PIB o zasobach gazu łupkowego oraz gazu zamkniętego.
Z uzasadnienia planu PSG na 2014 r. wynika, że głównym celem planowanego zadania 
ciągłego „Szacowanie zasobów złóż węglowodorów” jest przedstawienie wiarygodnych 
szacunków zasobów węglowodorów konwencjonalnych i niekonwencjonalnych w Polsce, 
w oparciu o wszelkie dostępne dane i informacje geologiczne. Zaplanowano oszacowa
nie prognostycznych zasobów konwencjonalnych i niekonwencjonalnych węglowodorów, 
jak również wskazanie obszarów perspektywicznych w skali kraju. W miarę napływania 
nowych danych geologicznych i wyników testów produkcyjnych od operatorów koncesji 
zostaną wyznaczone obszary najbardziej perspektywiczne dla produkcji gazu łupkowego.

[Dowód: akta kontroli str. 3658-3676,4336]
W ramach kontroli NIK badaniom poddano realizację 16 najwyższych kwotowo umów, na 
podstawie których Minister Środowiska zlecił wykonanie opracowań dotyczących zaso
bów złóż rud miedzi i węglowodorów. Opracowania zostały wykonane w zakresie rze
czowym oraz w terminach ustalonych w umowach lub podpisanych aneksach do umów. 
NIK nie wnosi zastrzeżeń w zakresie celowości i gospodarności ich zlecania, a także 
sposobu ich wykorzystania.

[Dowód: akta kontroli str. 3462-4046]
W załączniku nr 3 do Polityki energetycznej Polski do 2030 r.17 stanowiącym Program 
działań wykonawczych na lata 2009-2012, Ministrowi Środowiska wyznaczono zadania 
w ramach Priorytetu II wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii w odniesieniu do 
gazu.
W ramach Działania 2.14 Stworzenie polityki zrównoważonego gospodarowania krajo
wymi zasobami gazu umożliwiającej rozbudowę bazy rezerw gazu ziemnego na teryto
rium Polski, Minister Środowiska był zobowiązany do realizacji poddziałania 2.14.1 Inten
syfikacja badań geologicznych w celu powiększenia bazy zasobowej gazu ziemnego 
z wykorzystaniem nowoczesnych technik poszukiwawczych i rozpoznawczych oraz pod
działania 2.14.3 Identyfikacja krajowych złóż strategicznych oraz ich ochrona przez ujęcie 
w planach zagospodarowania przestrzennego.
Dyrektor DGiKG odnosząc się do kwestii realizacji poddziałania 2.14.1 wyjaśnił18, że 
Minister Środowiska zlecił wykonanie przedsięwzięcia pn. „Rozpoznanie basenów wę

17 M.P. z 2010 r. Nr 2, poz. 11. Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. 
w sprawie polityki energetycznej państwa do 2030 r. Dalej: Polityka.

18 Pismo z dnia 12 października 2016 r. znak. DGK-IV.0912.5.2016.BG.
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glowodorowych Polski pod kątem możliwości występowania i zasobów oraz możliwości 
koncesjonowania poszukiwań niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego - etap I”, zreali
zowany w 2010 r. przez PIG-PIB19. Ponadto w ramach powyższego zadania w 2010 r. 
wykonano przedsięwzięcie pn. „Rekonstrukcja systemów naftowych Karpat zewnętrz
nych”, a w latach 2010-2011 „Ocena stopnia rozpoznania polskich basenów naftowych”. 
Wszystkie tematy sfinansowane były ze środków NFOŚiGW.
W kwestii poddziałania 2.14.3 dyrektor DGiKG wyjaśnił20 21, iż zostało ono zrealizowane 
w ten sposób, że Ministerstwo Środowiska w toku uzgodnień międzyresortowych projektu 
ustawy o zmianie ustawy z dnia 21 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym21 w latach 2010-2011 zaproponowało, aby właściwe organy administracji 
geologicznej współdziałały w toku sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.
W ramach działania 2.15. Realizacja inwestycji umożliwiających zwiększenie wydobycia 
gazu ziemnego na terytorium Polski Minister Środowiska był zobowiązany do realizacji 
poddziałania 2.15.2 Opracowanie regulacji prawnych skutkujących przyspieszeniem pro
cesów zagospodarowania udokumentowanych złóż gazu i ropy, w tym uproszczeniem 
ścieżki uzyskania koncesji poszukiwawczych, rozpoznawczych i eksploatacyjnych m.in. 
poprzez zmniejszenie zakresu wymaganej dokumentacji i uzgodnień -  2010. Jak wyja
śnił22 dyrektor DGiKG w latach 2009-2010 w Ministerstwie Środowiska trwały prace nad 
przygotowaniem przepisów zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, mających na 
celu m.in. uproszczenie procedury uzyskiwania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawa
nie i wydobywanie kopalin. Przepisy te zostały zawarte w pgg z 9 czerwca 2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. 2769-2774, 2861-2862]
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:
Kolejni Ministrowie Środowiska jako kierujący działem środowisko, obejmującym m.in. 
sprawy gospodarki zasobami naturalnymi, nie zapewnili dotychczas wiarygodnego osza
cowania wielkości zasobów gazu łupkowego w Polsce. Do czasu zakończenia kontroli 
Minister nie dysponował oficjalnym raportem zatwierdzonym przez Głównego Geologa 
Kraju określającym zasoby gazu łupkowego. Brak skutecznego nadzoru ministrów nad 
działaniami podległych im instytucji w zakresie wiarygodnego oszacowania wielkości 
zasobów gazu łupkowego w Polsce NIK ocenia negatywnie z punktu widzenia kryteriów 
celowości i rzetelności.
Wprawdzie PIG-PIB sporządził w 2015 r, w ramach zadań PSG, na zlecenie Ministra 
raport dotyczący zasobów gazu łupkowego w basenie bałtycko-podlasko-lubelskim, po
zostaje on jednak niezatwierdzony przez Głównego Geologa Kraju z powodu wskazywa
nych przez niego wątpliwości, co do prawidłowości jego opracowania. Z kolei dyrektor 
DGiKG uznał cały proces szacowania i rozpoznawania zasobów gazu łupkowego w Pol
sce w latach 2008-2014 za przeprowadzony w sposób nieprofesjonalny i chaotyczny. 
Skutkiem powyższego, brak jest aktualnej i rzetelnej informacji o zasobach tego surowca, 
co ma istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz 
określenia wiarygodnego terminu możliwości rozpoczęcia jego wydobywania. W dalszym 
ciągu jedynym oficjalnym dokumentem na temat zasobów gazu łupkowego w Polsce jest 
raport PIG-PIB z przed pięciu lat (z marca 2012 r.), który nie może stanowić podstawy do 
oszacowania zasobów gazu łupkowego, ponieważ w opinii Ministerstwa Środowiska

19 Na podstawie umowy nr 200/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r., zawartej pomiędzy Ministrem Środowiska, 
NFOŚiGW oraz PIG-PIB.

20 Pismo z dnia 12 października 2016 r. znak. DGK-IV.0912.5.2016.BK.
21 Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.
22 Pismo z dnia 12 października 2016 r. znak. DGK-IV.0912.5.2016.BG.
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został oparty na zbyt małej liczbie danych geologicznych oraz dotyczy jedynie części 
terytorium kraju.

[Dowód: akta kontroli str. 2767, 2862, 2887]
W wyniku kontroli przeprowadzonej na przełomie lat 2012-2013 Poszukiwanie, wydoby
wanie i zagospodarowanie gazu łupkowego NIK sformułowała wniosek pokontrolny doty
czący podjęcia organizacyjnych i prawnych działań zmierzających do jak najszybszego 
oszacowania w skali kraju zasobu gazu niekonwencjonalnego. W świetle powyżej przed
stawionych ustaleń wniosek ten nie został zrealizowany.
Według wyjaśnień dyrektora DGiKG 23, Minister Środowiska zlecił Państwowej Służbie 
Geologicznej oszacowanie potencjalnych zasobów. W rezultacie, w dniu 21 marca 
2012 r. został opublikowany pierwszy naukowy raport dotyczący szacunkowych zasobów 
gazu z łupków, opracowany przez Państwowy Instytut Geologiczny we współpracy 
z Amerykańską Służbą Geologiczną. Raport powstał na podstawie analizy wierceń prze
prowadzonych w latach 1950-1990, gdyż dane z najnowszych odwiertów, prowadzonych 
od 2010 r., są dopiero sukcesywnie przekazywane do PSG. Minister Środowiska planuje 
zlecanie wykonania kolejnych raportów i uzupełniania danych w miarę napływu informacji 
z najnowszych wierceń rozpoznawczych.
Dyrektor DGiKG nie wskazał jednak terminów (harmonogramu) zlecenia wykonania ko
lejnych raportów; nie podał także dlaczego dopiero teraz są przekazywane dane z wier
ceń prowadzonych od 2010 r., ani dlaczego nie ma danych z lat 1990-2009, na podsta
wie których można by sporządzić nowsze raporty.

[Dowód: akta kontroli str. 1721-1726 ]
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność kolejnych ministrów w zbadanym 
zakresie.

2. Polityka koncesjonowania działalności dotyczącej złóż 
miedzi i węglowodorów

W Ministerstwie Środowiska nie opracowano dokumentu określającego politykę konce
sjonowania działalności w zakresie poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania złóż 
miedzi oraz węglowodorów, w tym gazu łupkowego w Polsce. Brak polityki koncesjono
wania potwierdził dyrektor DGiKG. Według jego wyjaśnień24, pośrednich informacji na 
temat obieranych przez Ministra Środowiska kierunków działań w tym zakresie doszuki
wać się można w dwóch dokumentach określających politykę w zakresie geologii i gór
nictwa. Pierwszym z nich było opracowanie pt.: „Kierunki badań w dziedzinie geologii 
surowcowej (na lata 2009-2015)" akceptowane przez Głównego Geologa Kraju. Według 
dyrektora DGiKG dokument ten zawiera informacje na temat ówczesnego stanu zasobów 
oraz proponowanych kierunków działań z uwzględnieniem propozycji szczegółowych 
tematów do realizacji. Drugim dokumentem była opracowana w listopadzie 2015 r. „Biała 
Księga Ochrony Złóż Kopalin” zawierająca analizę problemu ochrony złóż kopalin strate
gicznych, opis obecnej sytuacji oraz proponowany wykaz złóż kopalin strategicznych.

[Dowód: akta kontroli str. 2769, 2775-2858]
Zdaniem NIK, przywołane w wyjaśnieniach dyrektora DGiKG dokumenty powinny być 
uwzględniane w kontekście 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

23 Pismo z dnia 11 sierpnia 2016 r. znak DGK-IV.0912.2.2016.AC.
24 Pismo z dnia 2 września 2016 r. znak.DGK-IV.0912.2.2016.AC.
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dotyczących budowy kompleksowej polityki geologiczno-surowcowej Polski i za około 
trzy lata wyda nowy dokument w tej sprawie.25
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 postępowa
nia przetargowego na koncesje 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 ogło
szeniu 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 6 punktów poszukiwawczych. Do czasu zakończenia kontro
li 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 koncesje na poszukiwanie 
i rozpoznawanie złóż węglowodorów w 2017 r. nie znalazły się obszary wyznaczone na 
poszukiwanie gazu zamkniętego.
Według wyjaśnień dyrektora DGiKG w 2017 r. nie jest planowane przeprowadzenie 
przetargów dotyczących udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 
węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, dla których celem prac 
poszukiwawczo-rozpoznawczych będzie udokumentowanie złóż gazu zamkniętego. Dy
rektor wyjaśnił ponadto, że w Ministerstwie Środowiska trwają prace nad zmianą ustawy 
Prawo geologiczne i górnicze. Projekt ustawy przewiduje przywrócenie procedury wystę
powania z wnioskiem przez przedsiębiorcę o udzielenie koncesji na poszukiwanie i roz
poznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w preferowa
nych obszarach i samodzielnie określonym celem geologicznym, np. tight gas.

[Dowód: akta kontroli str. 2768, 3372-3392]

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:
W Ministerstwie Środowiska nie opracowano polityki koncesjonowania działalności 
w zakresie poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania złóż miedzi oraz węglowo
dorów, która powinna powstać w ramach realizacji podziałania 2.15.3 określonego 
w Programie Działań Wykonawczych do Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.
W opinii NIK nie można uwzględnić wyjaśnień dyrektora DGiKG określających jako poli
tykę koncesjonowania podejmowanie działań promocyjnych dotyczących możliwości 
poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania złóż węglowodorów w Polsce. Prowadze
nie działań o takim charakterze mogłoby stanowić co najwyżej element realizacji takiej 
polityki. Sama polityka powinna odnosić się do założonych celów o charakterze strate
gicznym, określać m.in. reguły i środki służące ich osiąganiu, mechanizmy monitorowania 
i aktualizacji. Ponadto dyrektor DGiKG nie przedstawił dowodów na potwierdzenie pro
wadzonych działań promocyjnych. Najwyższa Izba Kontroli zwraca również uwagę, że 
w latach 2015-2016 organ koncesyjny opublikował zaledwie jedno ogłoszenie o wytypo
waniu obszaru koncesyjnego na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu zamkniętego.

[Dowód: akta kontroli str. 2769, 2862]

25 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 obszarów 
koncesyjnych, w świetle powyżej przedstawionych ustaleń wniosek ten nie został 
zrealizowany.
Według wyjaśnień26 dyrektora DGiKG koncepcja udostępniania obszarów koncesyjnych 
została zawarta w zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, która weszła w życie 
z dniem 1 stycznia 2015 r., przy czym procedowana jest kolejna zmiana tej ustawy, ma
jąca na celu usprawnienie funkcjonowania przedmiotowej działalności. Ponadto Minister
stwo zlecało szczegółowe zadania Państwowej Służbie Geologicznej, celem wzmocnie
nia MŚ w podejmowaniu decyzji odnośnie rozwoju poszczególnych obszarów pod kątem 
poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania węglowodorów. Dyrektor DGiKG nie 
wskazał jednak jakie konkretnie zadania są zlecane PSG, ani w jaki sposób przyczyniają 
się one do wzmocnienia Ministerstwa w przedmiotowym zakresie.

[Dowód: akta kontroli str. 1721-1726]
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie.

3. Realizacja przez Ministra Środowiska procesu przyjmo
wania i załatwiania wniosków przedsiębiorców o udziele
nie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie w Polsce 
złóż miedzi i węglowodorów

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 (wcześniej27 Zespół/Wydział Kopalin Skalnych, Chemicznych 
i Metali). Koncesjonowanie działalności poszukiwawczej i rozpoznawczej złóż węglowo
dorów, w tym gazu łupkowego, należało także do DGiKG, a w jego ramach do Wydziału 
Węglowodorów (wcześniej28 Wydział Kopalin Energetycznych) oraz w okresie od 
3 sierpnia 2013 r. do 22 lutego 2014 r. do Biura do Spraw Węglowodorów. Zadania wyni
kające z przepisów prawa były przeniesione do regulaminów organizacyjnych komórek 
organizacyjnych. Biuro realizowało m.in. wsparcie Departamentu Geologii i Koncesji 
Geologicznych w zakresie koncesjonowania węglowodorów, jednakże nie ustalono na 
czym to wsparcie miało polegać, zaś dyrektor DGiKG nie udzielił w tym zakresie wyja
śnień29.

[Dowód: akta kontroli str. 1729-1738,1751-1760,1840]
W Wydziale Kopalin Stałych, odpowiedzialnym za koncesjonowanie złóż miedzi, poziom 
zatrudnienia30 utrzymywał 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. było to sześć osób. Najniższy poziom zatrudnienia wystąpił w okre
sie, w którym wpływało najwięcej wniosków związanych z koncesjonowaniem poszuki
wania lub rozpoznawania złóż miedzi. W latach 2008-2009 wpływało rocznie od jednego

26 Pismo z dnia 11 sierpnia 2016 r. znak DGK-IV.0912.2.2016.AC.
27 Do dnia 13 lutego 2012 r.
28 Do dnia 13 lutego 2012 r.
28 Pismo z dnia 28 grudnia 2016 r. znak: DGK-VI.0912.1.2016.JT.(22).
30 Pracownicy merytoryczni.
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do trzech nowych wniosków o udzielenie albo zmianę koncesji na poszukiwanie lub roz
poznawanie złóż miedzi. Od 2010 r. nastąpił skokowy wzrost liczby wpływających no
wych wniosków -  do przeciętnie 20 rocznie, który utrzymywał się przez trzy lata. W na
stępnych 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 wyniosła 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 la
tach 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 spraw31 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 
spraw naosobę.
Według wyjaśnienia32 zastępcy dyrektora DGiKG, stwierdzone w raporcie Agencji Bez
pieczeństwa Wewnętrznego z 2014 r. Proces wydawania koncesji na poszukiwanie rud 
miedzi i srebra w obszarach „Bytom Odrzański", „Kulów-Luboszyce", „Kotla” i „Niechlów’’] 
nieprawidłowości w zakresie stosowania zasad postępowania administracyjnego, wynika
ły z braku zapewnienia odpowiedniej organizacji DGiKG, która przy zwiększonej ilości 
wpływających wniosków spowodowała przedłużanie się omawianych postępowań; sytua
cję poprawiono poprzez zatrudnienie dodatkowych pracowników. W ocenie NIK, w świe
tle ustaleń opisanych w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, to brak precyzyjnych 
procedur oraz niedostateczna organizacja pracy spowodowała, że w okresie zwiększo
nego zainteresowania przedsiębiorców uzyskaniem koncesji nastąpiło spiętrzenie spraw 
oczekujących na załatwienie, a w konsekwencji nie dotrzymywano terminów wynikają
cych z zasad prowadzenia postępowania administracyjnego.
W komórkach odpowiedzialnych za koncesjonowanie złóż węglowodorów, najniższy 
poziom zatrudnienia33 wystąpił w latach 2008 oraz 2012-2013 i kształtował się na pozio
mie 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 zatrud
nienie. W latach 2012-2014 przy podobnym natężeniu wpływających wniosków, zatrud
nienie 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 wpływa
jących do organu, natomiast poziom zatrudnienia pozostał wyraźnie zwiększony i wyniósł 
dziesięć osób (według stanu na dzień 30 września 2016 r.). W latach 2008-2014 wpływa
ło 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 wyno
siła 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.

31 Iloraz liczby wniosków do załatwienia oraz wydanych decyzji w danym roku.
32 Pismo zdnia 30 września 2016 r. znak: DGK-VI.0912.1.2016.JT.(15).
33 Pracownicy merytoryczni.
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W dniu 4 września 2013 r. Dyrektor Generalny w MŚ, na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu 
pracy34 powierzyła sześciorgu pracownikom, a w dniu 16 marca 2015 r. jednemu pra
cownikowi z innych jednostek organizacyjnych MŚ wykonywanie obowiązków, w okresie 
trzech miesięcy, z zakresu należącego do Wydziału Węglowodorów. Osobom tym powie
rzono 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 postępo
wań. 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 miesięcy34 35, część od dziewięciu miesięcy36, a część nie została wszczęta pomimo 
upływu przeszło pięciu miesięcy od dnia wpływu wniosku37 lub przeszło miesiąca od dnia 
ich wpływu38. W okresie dokonanego w 2013 r. wzmocnienia kadrowego wydano 21 de
cyzji (20,6% ogółu decyzji wydanych 2013 r.), w tym 2 w sprawie udzielenia koncesji 
(28,6%, wobec siedmiu udzielonych w 2013 r.).
Według wyjaśnień39 dyrektora DGiKG oraz dyrektora Biura Dyrektora Generalnego, ob
sada DGiKG powinna zostać zwiększona o dziewięć nowych etatów, zaś obecnie w De
partamencie nie są obsadzone cztery etaty. Według stanu na dzień 21 października 
2016 r. w DGiKG zatrudnione są 43 osoby. Oznacza to, że zatrudnienie w DGK zapew
niające jego rzetelne działanie, powinno zostać zwiększone aż o 30%.

[Dowód: akta kontroli str. 1726,1764-1766,1795-1805,1836-1902]
W wyniku przeprowadzonej oceny skuteczności rozwiązań przyjętych w Strategii Antyko- 
rupcyjnej 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 przeciwdziała
nia korupcji w MŚ, do której załącznikami były Poradnik Antykorupcyjny dla pracowników 
MŚ oraz Poradnik w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów w MŚ. Według wyja
śnień40 dyrektora BKA oceny skuteczności rozwiązań przyjętych w Strategii Antykorup- 
cyjnej w MŚ były prowadzone w miarę pojawiających się potrzeb, jednakże nie zostały 
udokumentowane. Zarekomendowano potrzebę opracowania poradników dla pracowni
ków Ministerstwa, które zostały przyjęte jako załączniki do Polityki przeciwdziałania ko
rupcji w MŚ. Według wyjaśnień41 dyrektora DGK w lipcu 2016 r. zorganizowano szkolenie 
e-lerningowe z zakresu przeciwdziałania korupcji, w którym udział wzięli wszyscy pra
cownicy Ministerstwa. Z uwagi na półroczny okres jej obowiązywania, NIK nie ocenia 
skuteczności wprowadzonego rozwiązania. Według wyjaśnień42 dyrektora BKA ocena 
skuteczności działań opisanych w Polityce zostanie przeprowadzona po upływie mini
mum 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.

[Dowód: akta kontroli str. 1764-1794]

34 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.
35 Wnioski PGNiG SA dot. obszarów: Puck, Ostrów Lubelski, Kampinos.
36 Wniosek PGNiG dot. obszaru Gorzów Wielkopolski-Myślibórz.
37 Wniosek Baltic Oil and Gas sp. z o.o. dot. obszaru Braniewo S.
38 Np. dot. obszaru Kartuzy-Szemud, Pakosław Krotoszyn.
39 Pismo z dnia 21 października 2016 r. znak DGK-IV.0912.3.2016.BG oraz pismo z dnia 7 października 

2016 r. znak BDG-wne.0912.2.2016.GS.
40 Pismo z dnia 6 grudnia 2016 r. BKA-IV.0911.1.2016.PP.
41 Pismo z dnia 28 grudnia 2016 r. znak: DGK-VI.0912.1.216.JT.(22).
43 Pismo z dnia 6 grudnia 2016 r. znak: BKA-IV.0911.1.2016.PP.
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Użytkowanie górnicze
W okresie obowiązywania ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. -  prawo geologiczne i górnicze, 
organ koncesyjny nie korzystał z możliwości ustanowienia użytkowania górniczego, któ
rego przedmiotem miałoby być poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż miedzi, w trybie 
przetargu, albowiem w kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki złożenia przez 
przedsiębiorców konkurencyjnych wniosków o udzielenie koncesji na poszukiwanie 
i rozpoznawanie złóż rud miedzi. Wyjątek stanowiła koncesja na poszukiwanie lub rozpo
znawanie złóż rud miedzi w przestrzeni Nowiny. W tym wypadku przetarg przeprowadzo
no w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego43, na mocy którego sąd 
uchylił zaskarżone decyzje o udzieleniu koncesji i o odmowie udzielenia koncesji oraz 
zobowiązał organ koncesyjny do przeprowadzenia przetargu.

[Dowód: akta kontroli str. 143-146, 2490-2503]
W okresie obowiązywania pgg z dnia 9 czerwca 2011 r.44 do czasu wejścia wżycie no
welizacji - ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy -  Prawo geologiczne i górni
cze oraz niektórych innych ustaw (1 stycznia 2015 r.)45, 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 fakul
tatywność takiego obowiązku.

[Dowód: akta kontroli str. 237-240]
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).

[Dowód: akta kontroli str. 7-12]
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 prze
prowadzeniem przetargu. Wszystkie przetargi zostały przeprowadzone w okresie czasu 
poprzedzającym okres objęty kontrolą.

[Dowód akta kontroli str. 7-12, 241-245,4395]
Po wejściu w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., koncesje na poszukiwanie i rozpo
znawanie złóż węglowodorów w siedmiu przypadkach zostały udzielone na wniosek zain
teresowanego podmiotu, w tzw. trybie „open door”46, przy czym w jednym przypadku, 
w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o złożeniu wniosku, został również złożony kon
kurencyjny wniosek innego podmiotu. Na podstawie przepisów pgg z dnia 9 czerwca 
2011 r. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r. nie został przeprowadzo
ny żaden przetarg na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglo
wodorów, 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.

[Dowód akta kontroli str. 241-245]
Kontrolą objęto 77 umów o ustanowieniu użytkowania górniczego w celu rozpoznawania 
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 34 umowy o ustanowieniu użytkowania górni
czego w celu poszukiwania złóż rud miedzi.

43 Sygn. akt II GSK 1310/12.
44 Ibid.
43 Dz.U. z 2014, poz. 1133 ze zm.
46 Procedura porównywania konkurencyjnych wniosków określona w art. 46 ustawy pgg.
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[Dowód: akta kontroli str. 541-1439]
Organ koncesyjny monitorował realizację warunków umów o ustanowienie użytkowania 
górniczego zawieranych w celu poszukiwania ¡/lub rozpoznawania złóż miedzi, poprzez 
weryfikację treści przedkładanych przez przedsiębiorców rocznych i kwartalnych spra
wozdań z działalności objętej koncesją oraz informacji otrzymywanych z Wyższego 
Urzędu Górniczego, a także poprzez monitoring prac wykonywanych przez koncesjobior- 
ców. Kontrola taka przeprowadzana była także w trakcie postępowań o zmianę koncesji 
lub zatwierdzenie dodatku do projektu robót geologicznych, a także poprzez weryfikację 
dokumentacji geologicznej pod kątem prawidłowości wykonanych przez przedsiębiorcę 
prac w ramach koncesji i umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego. Z uwagi na 
obowiązujące zapisy umów o ustanowienie użytkowania górniczego informacje o zmia
nach nazwy, formy organizacyjnej, podwyższenia bądź obniżenia kapitału zakładowego, 
złożenia wniosku o upadłość, ogłoszenia upadłości, wszczęcia postępowania układowe
go bądź likwidacyjnego po stronie użytkownika były weryfikowane po zgłoszeniu zmiany 
tych danych przez użytkowników. Dane te były analizowane także w przypadku składania 
przez spółkę wniosku o udzielenie bądź zmianę koncesji. Ministerstwo Środowiska 
w kontrolowanym okresie nie stwierdziło przypadków przekroczenia/naruszenia granic 
obszaru objętego umową.

[Dowód: akta kontroli str. 99-100,112-113]
W przypadku złóż węglowodorów weryfikacja danych przedsiębiorców również była do
konywana wyłącznie w toku postępowań administracyjnych, tj. na etapie złożenia wnio
sku o udzielenie lub zmianę koncesji. Weryfikacja przestrzeni objętej koncesją (tj. lokali
zacja i głębokość projektowanych prac geologicznych) następowała na etapie zatwier
dzania zakresu prac poszukiwawczo-rozpoznawczych oraz poprzez weryfikację przed
kładanych do organu koncesyjnego raportów rocznych i kwartalnych, dokumentacji z na 
bieżąco wykonanych prac geologicznych oraz dokumentacji geologicznych, geologiczno- 
inwestycyjnych lub dokumentacji innych niekończących się udokumentowaniem złóż.

[Dowód: akta kontroli str. 99-102,126-131]
Monitorowanie realizacji warunków umów o ustanowieniu użytkowania górniczego, 
w przedmiocie poprawności i terminowości regulowania wynagrodzenia umownego, rea
lizowało, zgodnie z kompetencjami, Biuro Finansowe Ministerstwa Środowiska.
W latach 2008-2016 (do dnia 31 lipca) Skarb Państwa w wyniku ustanowienia użytkowa
nia górniczego w zakresie wszystkich kopalin objętych umowami o ustanowieniu użytko
wania górniczego, uzyskał dochód w łącznej wysokości 446 631,2 tys. zł.

[Dowód: akta kontroli str. 91 A]

Procedury
Organ koncesyjny, po wejściu w życie pgg z 9 czerwca 2011 r., w dniu 24 lipca 2012 r. 
opracował i wprowadził procedurę: „Zasady dla procedury porównywania wniosków 
o udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie węglowodorów 
złożonych”, zgodnie z art. 46 tej ustawy (tzw. „open door”).

[Dowód: akta kontroli str. 15-24]
Dla złóż miedzi w okresie objętym kontrolą obowiązywały następujące wewnętrzne regu
lacje 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.;
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-  „Procedura porównywania konkurencyjnych wniosków o udzielenie koncesji na po
szukiwanie lun rozpoznawanie złóż kopalin (z wyłączeniem węglowodorów)” z dnia 
8 maja 2014 r.

[Dowód: akta kontroli str. 15-16, 25-35]
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 kore

spondencji DGiKG (Microsoft Excel i papierowa wersja);
-  w latach 2009-2015 -  Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) -  narzę- 

dzie 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.

[Dowód: akta kontroli str. 15- 18, 47-86]
W wyniku analizy rejestru złożonych wniosków oraz wybranej próby wniosków, zawiera
jących ślady rewizyjne w postaci prezentaty/pieczątki wpływu do Ministerstwa Środowi
ska, stwierdzono, iż rejestr prowadzony był rzetelnie, tj. daty pism oraz numery na pre- 
zentatach wpływu odpowiadały datom i numerem ujawnionym w rejestrze. Ustalono rów
nież, iż wpisy dokonywane były chronologicznie, zgodnie z kolejnością wpływu.

[Dowód: akta kontroli str. 1440]
W okresie objętym kontrolą (do dnia 19 października 2016 r.) do organu koncesyjnego 
wpłynęło-110 wniosków o udzielenie lub zmianę koncesji na poszukiwanie i rozpoznawa
nie 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 od
mowie wszczęcia postępowania z przyczyn materialnoprawnych;

-  45 wniosków o zmianę koncesji, w tym: 40 zakończonych wydaniem decyzji o zmia
nie koncesji, dwa były w trakcie procedowania, dwa zakończone wydaniem decyzji 
o umorzeniu postępowanie oraz jeden pozostawiony bez rozpoznania.

W okresie objętym kontrolą (do dnia 30 grudnia 2016 r.), do organu koncesyjnego wpły
nęło 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 zmie
niającej, w przypadku 61 wniosków nie wydano decyzji o zmianie koncesji, zaś 21 
wniosków było w trakcie procedowania.

[Dowód: akta kontroli str. 267-269, 500-502, 526C-540]
W zakresie postępowań o udzielenie bądź zmianę koncesji na poszukiwanie ¡/lub rozpo
znawanie złóż rud miedzi nie wystąpiły przypadki wydania przez organ koncesyjny decy
zji o odmowie zmiany koncesji. Organ koncesyjny wydał jedną decyzję o cofnięciu kon
cesji, w związku z naruszeniem przez koncesjobiorcę warunku koncesji polegającego na 
nierozpoczęciu działalności nią objętej oraz nierealizowanie warunków postanowienia
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wzywającego do usunięcia naruszeń poprzez wykonanie wszystkich prac geologicznych 
przewidzianych w pierwszym etapie działalności objętej koncesją.
W zakresie postępowań o udzielenie bądź zmianę koncesji na poszukiwanie i/lub rozpo
znawanie 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;

-  12 decyzji o cofnięciu koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodo
rów, w związku z naruszeniem warunków określonych w koncesji oraz z uwagi na 
niewykonanie decyzji wzywającej do usunięcia naruszeń koncesji.

[Dowód: akta kontroli str. 151-155, 237-245]
W zakresie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi kontrolą objęto 37 
wniosków, w tym: 25 o udzielenie koncesji, 10 o zmianę koncesji oraz dwa o stwierdzenie 
wygaśnięcia koncesji. W zakresie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglo
wodorów, w tym gazu łupkowego kontrolą objęto 16 wniosków, w tym: pięć o udzielenie 
koncesji, osiem o zmianę koncesji, jeden o przeniesienie koncesji oraz dwa o stwierdze
nie wygaśnięcia koncesji.
Dodatkowo badaniem objęto 21 wniosków o udzielenie/zmianę koncesji na poszukiwanie 
i rozpoznawanie złóż węglowodorów w celu ustalenia prawidłowości prowadzonych na 
ich podstawie postępowań, w kontekście powinności organu określonych w przepisach 
przejściowych zawartych w ustawie z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - 
Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw47.

[Dowód: akta kontroli str. 368-378,1441-1697, 2045-2692, 4048-4335, 4352-4376]
Na podstawie badanej próby wyselekcjonowanej dla potrzeb oceny sprawności procedo- 
wania wniosków przedsiębiorców, obejmującej 23 wnioski o udzielenie lub zmianę kon
cesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów ustalono, że czas procedo- 
wania nad wnioskami wynosił od 17 dni do 719 dni.

[Dowód: akta kontroli str.246-251,526C-540]
W przypadku wniosków o udzielenie lub zmianę koncesji na poszukiwanie i rozpoznawa
nie złóż rud miedzi czas trwania postępowania wynosił od 30 dni do 1 436 dni.

[Dowód: akta kontroli str. 252-255, 500-502]
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 zamie
rzonej działalności. Kopie wydawanych decyzji w sprawie udzielania koncesji na poszu
kiwanie lub rozpoznawanie złóż objętych kontrolą, przesyłano właściwym organom drogą 
pocztową.

[Dowód: akta kontroli str. 277-367,1441-1443,1493-1496, 2045-2692, 4352-4376]

Przenoszenie koncesji
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 bez
przedmiotowość 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 wy

47 Dz.U. z 2014 r. poz.1133.
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Ustalone
nieprawidłowości

konywaniem zamierzonej działalności. W zakresie natomiast rud miedzi nie wpłynął ża
den wniosek o przeniesienie koncesji.

[Dowód: akta kontroli str. 114-119]
Organ koncesyjny podczas procedowania wniosków przedsiębiorców o przeniesienie na 
inny podmiot gospodarczy koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodo
rów weryfikował dane o jego udziałowcach i ich udziałach w tym podmiocie oraz o zmia
nach własnościowych. Dane te były następnie na bieżąco aktualizowane dla celów infor
macyjnych 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.

[Dowód: akta kontroli str. 114-119]

Skargi i wnioski
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 obsza
rach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, zostały uznane za niezasadne. Termino
wość i sposób rozpatrzenia tych skarg nie budzi zastrzeżeń.
Ponadto do kontroli wytypowano celowo 14 spraw skargowych, których opis w central
nym rejestrze skarg i wniosków oraz w rejestrze prowadzonym przez DGiKG nie wska
zywał 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 udostęp
niona kontrolerom.

[Dowód: akta kontroli str. 1698-1720,1806-1821, 2040,2042]
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:
1. Minister Środowiska, jako organ koncesyjny, prowadził postępowania administracyj

ne w przedmiocie udzielenia, zmiany lub wygaśnięcia koncesji na poszukiwanie i/lub 
rozpoznawanie złóż węglowodorów:

1.1. z naruszeniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego48 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, przy
czynach zwłoki oraz o nowym terminie załatwienia sprawy, wzywania stron do uzu
pełnienia braków podania, tj.:

1.1.1. 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 w dniu 30 paź
dziernika 2013 r., a decyzję o jej wygaśnięciu podjęto 31 sierpnia 2015 r. Licząc 
od 30 grudnia 2013 r. (ustawowe dwa miesiące na załatwienie sprawy szczegól

48 Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm. Dalej: kpa.
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nie skomplikowanej - niewliczone do czasu zwłoki), sprawę załatwiono ze zwłoką 
wynoszącą 609 dni.
Według wyjaśnień49 dyrektora DGiKG ze względu na braki kadrowe w Wydziale 
Węglowodorów oraz dużą liczbę spraw prowadzonych przez poszczególnych 
pracowników, nie było możliwe wcześniejsze wydanie decyzji w tym przedmiocie. 
Wyjaśniono również, że w porównaniu do postępowań o udzielenie, zmianę, 
przeniesienie lub cofnięcie koncesji, decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji 
ma charakter jedynie deklaratoryjny i stwierdza istnienie stanu, który nastąpił 
z mocy prawa. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji nie przesądza 
o prawach i obowiązkach stron, stąd postępowanie w sprawie stwierdzenia wy
gaśnięcia koncesji miało priorytet zdecydowanie niższy, niż pozostałe postępo
wania pracowników Wydziału Węglowodorów.
W ocenie NIK charakter prowadzonego postępowania nie zwalnia organu konce
syjnego z obowiązku działania w sprawie wnikliwie i szybko, z poszanowaniem 
terminów określonych w przepisach kpa na wykonanie czynności związanych 
z załatwieniem sprawy administracyjnej.

1.1.2. W siedmiu postępowaniach administracyjnych dotyczących pięciu obszarów, 
pomimo upływu terminu na załatwienie sprawy, Minister Środowiska, wbrew ob
owiązkowi wynikającemu z art. 36 § 1 i 2 kpa, nie poinformował stron postępo
wania o niezałatwieniu sprawy w terminie, przyczynach zwłoki oraz o wyznacze
niu nowego terminu załatwienia sprawy.
Według wyjaśnień50 dyrektora DGiKG w przypadku obszarów Blok 269, Mile
jów51, Szczawno, Torzym, Blok 435 przyczynami niepoinformowania strony 
o niezałatwieniu sprawy w terminie były braki kadrowe w Wydziale Węglowodo
rów oraz duża liczba spraw prowadzonych przez poszczególnych pracowników, 
które powodowały trudności w kontrolowaniu wyznaczonych terminów na zała
twienie poszczególnych spraw. W przypadku obszarów koncesyjnych Torzym 
oraz Blok koncesyjny nr 435, wyjaśniono dodatkowo, iż procedowanie pod presją 
czasu kilkudziesięciu postępowań administracyjnych wymagało od pracownika 
przeprowadzenia oceny ryzyka i niejednokrotnie wybierania priorytetów co do 
podejmowanych czynności w toku postępowań. Odbywało się to kosztem pisem
nych zawiadomień o nowym terminie załatwienia sprawy, co jednocześnie nie 
wyklucza faktu, że wnioskodawcy uzyskiwali informacje o planowanym terminie 
zakończenia sprawy drogą elektroniczną i na służbowych spotkaniach.

1.1.3. W ośmiu postępowaniach administracyjnych dotyczących pięciu obszarów, Mini
ster Środowiska, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 61 § 4 kpa nie zawia
domił o wszczęciu lub o zakończeniu postępowania administracyjnego wszyst
kich stron w sprawie.
Według wyjaśnień52 dyrektora DGiKG dla postępowań dotyczących obszarów Mi
lejów, Podgrodzie, Blok 269, Blok 287 i Szczawno zgodnie z art. 61 kpa postę
powanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu, przy 
czym datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żą
dania organowi administracji publicznej. W związku z powyższym należy zauwa
żyć, że w przypadku kiedy jedyną stroną postępowania jest wnioskodawca, nie

49 Pismo z dnia 4 stycznia 2017 r. znak DGK-IV.0912.6.2016.BG.
"  Pismo z dnia 4 stycznia 2017 r. znak DGK-IV.0912.6.2016.BG.
51 Postępowanie w sprawie wygaśnięcia koncesji.
52 Pismo z dnia 4 stycznia 2017 r. znak DGK-IV.0912.6.2016.BG.
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ma innych stron, które należałoby zawiadomić o wszczęciu przedmiotowego po
stępowania.
Zdaniem NIK, w myśl art. 61 § 4 kpa o wszczęciu postępowania z urzędu lub na 
żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami 
w sprawie. Z ww. przepisu nie wynika, aby w sytuacji, w której podanie 
o wszczęcie postępowania pochodzi od strony i w postępowaniu tym nie ustalo
no innych osób będących stronami, organ administracji miał możliwość niewyko
nywania ww. obowiązku.

1.1.4. 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 poświadczo
nym za zgodność z oryginałem, zgodnie z art. 76a § 2 kpa:

-  wymaganych przepisami pgg informacji wraz z dowodami ich istnienia, obej
mującymi określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się 
o koncesję w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności obję
tej 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).
Według wyjaśnień53 dyrektora DGiKG odnośnie obszarów koncesyjnych Mile
jów, Blok 269 i Szczawno zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 4 pgg we wniosku 
o udzielenie (lub zmianę) koncesji określa się między innymi środki, jakimi 
wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania 
zamierzonej działalności. Stosownie do art. 18 pgg chodzi o przedstawienie 
danych, które pozwolą na weryfikację wiarygodności wnioskodawcy jako 
podmiotu będącego w stanie zapewnić prawidłowe wykonanie zamierzonej 
działalności. Środkami, o których mowa w pkt 4, mogą być środki kadrowe 
(osobowe), techniczne ¡finansowe (kapitałowe). Dysponowanie środkami 
oznacza nie tylko środki własne, tj. środki należące do wnioskodawcy, ale 
również te, które zostały mu oddane w posiadanie zależne. Ustawa pgg 
(z 1994 r. oraz z 2011 r.) nie wskazuje, w jaki sposób należy wykazać oko
liczność dysponowania przedmiotowymi środkami.
W zakresie wniosku o zmianę koncesji - obszar koncesyjny Blok 269, oraz 
wniosku o udzielenie koncesji w obszarze koncesyjnym Szczawno, wyjaśnio
no dodatkowo, iż udzielając przedmiotowej koncesji organ koncesyjny uznał 
przedstawione we wniosku informacje za wystarczające, do określenia, że 
wnioskodawca posiada odpowiednie środki w celu zapewnienia prawidłowego 
wykonywania zamierzonej działalności.
W zakresie zaś wniosku o zmianę koncesji - obszar koncesyjny Blok 287 we
dług wyjaśnień FX Energy Poland Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od FX 
Energy, Inc. z siedzibą w Salt Lakę City, Utah w USA, spółki notowanej na 
nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych NASDAQ. Z uwagi na powyż
sze, informacje o sytuacji finansowej spółki podawane były do publicznej wia
domości. Wskazano przy tym, iż brak jest podstawy prawnej, która nakazywa
łaby wprost przedsiębiorcy przedłożenia sprawozdania czy CIT-2 i uzależniała

53 Ibid.
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od tego procedowanie wniosku. Odnosząc się bezpośrednio do kopii doku
mentów przedłożonych do akt, parafowanych przez głównego księgowego 
spółki, który wytworzył te dokumenty stwierdzono natomiast, iż brak jest pod
stawy prawnej umożliwiającej zwrot dokumentów stanowiących załączniki do 
wniosku przedłożonych do organu w toku postępowania administracyjnego, 
dlatego też zostały one zachowane w aktach sprawy.
W przypadku wniosku o udzielenie koncesji w obszarze koncesyjnym Milejów 
wyjaśniono, iż zgodnie z informacją zawartą we wniosku, organ koncesyjny 
uznał, że spółka Compsite Energy (Poland) Sp. z o.o. samodzielnie posiada 
odpowiednie środki w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamie
rzonej działalności i nie było potrzeby przedstawiania dokumentów dotyczą
cych sytuacji finansowej partnera strategicznego, tj. Dart Energy Ltd.
W pozostałych przypadkach z uwagi na zmiany personalne, kadrowe i orga
nizacyjne, jakie miały miejsce w DGiKG, dyrektor nie był w stanie udzielić od
powiedzi dlaczego wnioskodawcy nie zostali wezwani do uzupełnienia braków 
formalnych.
W ocenie NIK w każdym ze wskazanych przypadków wystąpiły uchybienia 
w zakresie wykazania przez przedsiębiorcę ubiegającego się o udzielenie lub 
przeniesienie koncesji, jego wiarygodności ekonomicznej, w zakresie wyeg
zekwowania obowiązku określenia prawa o ustanowienie którego ubiegał się 
wnioskodawca lub dokumentów w określonej w wymaganej przepisami usta
wy formie. Uchybienia sprowadzały się bądź do braku odpowiednich informa
cji i dokumentów bądź też do wskazania przez wnioskodawców zdawkowych 
informacji, które nie mogły służyć weryfikacji wymienionej przesłanki. W przy
padku wniosku spółki DVP Service sp. z o.o. (obszar Blok 269) wskazano je
dynie wysokość kapitału zakładowego spółki, a ponadto nie załączono do akt 
sprawy dokumentów, na które powoływał się wnioskodawca, w związku 
z czym organ nie miał możliwości dokonania oceny jego sytuacji finansowej. 
Również odwoływanie się do powszechnie dostępnych informacji dotyczą
cych sytuacji finansowej udziałowca należy uznać za niewystarczające do 
oceny ww. przesłanki. W przypadku spółki Composite Energy Poland 
Sp. z o.o. (obszar Milejów) należy dodatkowo wskazać, iż partner strategiczny 
tej spółki, tj. spółka Dart Energy Ltd., miała, zgodnie z treścią wniosku, współ
finansować prace. Zasadnym zatem było, aby organ koncesyjny zweryfikował 
wiarygodność finansową także tego podmiotu, który miał zapewnić środki na 
realizację prac zamierzonych przez podmiot ubiegający się o udzielenie kon
cesji. Brak jednolitej i spójnej metodyki postępowania nad wnioskami przed
siębiorców skutkował brakiem właściwej i pełnej analizy przesłanki w ramach 
procesu koncesyjnego.

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

Według wyjaśnień54 dyrektora DGiKG odnośnie obszarów koncesyjnych Pod
grodzie oraz Blok 287 w postępowaniach dopuszczano możliwość procedo- 
wania wniosku o udzielenie lub o zmianę koncesji na poszukiwanie lub rozpo
znawanie złóż węglowodorów, do którego załącznikiem była decyzja o śro
dowiskowych uwarunkowaniach, z zastrzeżeniem, że przed wydaniem decyzji 
w sprawie udzielenia/zmiany koncesji, decyzja o środowiskowych uwarunko
waniach stała się ostateczna.

54 ibid.
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Zdaniem NIK, z akt analizowanych postępowań administracyjnych nie wynika, 
aby na jakimkolwiek etapie procedowania nad wnioskiem przedsiębiorcy, we
ryfikowano czy załączona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 
przed wydaniem decyzji, stała się ostateczna. Uchybienie mogło skutkować 
kwalifikowalną wadą wydanej decyzji, sprowadzającą się do rażącego naru
szenia prawa przy jej wydaniu.

1.1.5. W postępowaniu administracyjnym w przedmiocie udzielenia koncesji obszar 
Szczawno decyzja w przedmiocie wniosku została wydana przed upływem wy
znaczonego przez organ koncesyjny dla stron postępowania 7-dniowego terminu 
na zapoznanie się z aktami postępowania i ewentualne przedstawienie stanowi
ska w sprawie, czym naruszono przepis art. 10 ust. 1 kpa, zgodnie z którym or
gany administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział 
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypo
wiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Według wyjaśnień55 dyrektora DGiKG z uwagi na zmiany personalne, kadrowe 
i organizacyjne, jakie miały miejsce w DGiKG, nie jest on w stanie udzielić odpo
wiedzi dlaczego w aktach sprawy brak jest części dokumentów.

1.2. z naruszeniem ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach56, w zakresie 
dotyczącym 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 skła
danej do ww. organu dokumentacji, w sposób odzwierciedlający przebieg załatwia
nia i rozstrzygania spraw, tj.:

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

1.2.2. w postępowaniach administracyjnych stwierdzono brak niektórych dokumentów 
w aktach sprawy, na przykład:
-  w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wniosku o zmianę koncesji, 

złożonego w dniu 30 grudnia 2009 r. -  obszar koncesyjny Blok 269 brakowa
ło: poprawionego Projektu Prac Geologicznych, przekazanego przy piśmie 
Spółki z dnia 2 marca 2010 r. (wpływ do MŚ 3 marca 2010 r.) wraz z pismem 
organu koncesyjnego wzywającego wnioskodawcę do przedłożenia popra
wionego projektu; piątej (ostatniej) strony decyzji z dnia 31 maja 2010 r.

-  w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wniosku o zmianę koncesji 
z dnia 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 brako
wało: wymienionego we wniosku jako załącznik nr 3 Projektu prac geologicz
nych oraz dokumentacji potwierdzającej środki finansowe jakimi dysponuje

55 ibid.
56 Aktualne dane promulgacyjne: Dz. U. z 2016 poz. 1506.
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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 postę
powania.

Według wyjaśnień57 dyrektora DGiKG, z uwagi na zmiany personalne, kadrowe 
i organizacyjne, jakie miały miejsce w DGiKG, nie jest on w stanie udzielić odpo
wiedzi dlaczego brak jest w aktach postępowania części dokumentów. Wskazał, 
że oryginały decyzji przechowywane są w odrębnych teczkach (segregatorach), 
znajdujących się w posiadaniu pracowników merytorycznych Wydziału Węglowo
dorów, zaś z przepisów prawa nie wynika obowiązek przechowywania w aktach 
spraw projektów decyzji.
W ocenie NIK, sposób przechowywania dokumentacji oraz sytuacja kadrowa nie 
zwalnia od obowiązku przechowywania w aktach sprawy kompletnych odpisów lub 
kopii całej wydanej w sprawie decyzji administracyjnej. Gromadzenie pełnej doku
mentacji pozwala na ustalenie wywiązania się przez organ koncesyjny z obowiąz
ków określonych przepisami prawa. Akta sprawy winny odzwierciedlać wszystkie 
czynności podejmowane przez pracowników prowadzących postępowanie oraz 
dokumenty zachowane w formie pisemnej lub elektronicznej określające te czyn
ności.

2. Minister Środowiska, jako organ koncesyjny, prowadził postępowania administracyj
ne w przedmiocie udzielenia, zmiany lub wygaśnięcia koncesji na poszukiwanie 
i rozpoznawanie złóż miedzi:

2.1. z naruszeniem przepisów kpa w zakresie dotyczącym realizacji obowiązków szyb
kiego załatwienia sprawy, informowania stron o wszczęciu postępowania, przestrze
gania ustawowo określonych terminów załatwienia sprawy, informowania stron 
o niezałatwieniu sprawy w terminie, przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie zała
twienia sprawy, wzywania stron do uzupełnienia braków podania, tj.:

2.1.1. w 23 postępowaniach administracyjnych dotyczących 11 obszarów58 załatwienie 
sprawy wywołanej wnioskiem przedsiębiorcy nastąpiło z przekroczeniem usta
wowych lub wyznaczonych przez organ terminów jej załatwienia, zgodnie 
z art. 35 kpa oraz art. 36 kpa, przy czym w ośmiu postępowaniach wystąpiły sy
tuacje długotrwałej bezczynności organu, skutkującej nieuzasadnionym przedłu
żeniem prowadzonych postępowań;

2.1.2. w postępowaniach administracyjnych dotyczących trzech obszarów59 nowe ter
miny załatwienia sprawy wyznaczono dopiero po upływie ustawowych lub okre
ślonych przez organ terminów ich załatwienia;

2.1.3. w 17 postępowaniach administracyjnych dotyczących siedmiu obszarów60 pomi
mo upływu terminu na załatwienie sprawy, Minister Środowiska, wbrew obowiąz
kowi wynikającemu z art. 36 § 1 i 2 kpa, nie poinformował stron postępowania 
o niezałatwieniu sprawy w terminie, przyczynach zwłoki oraz o wyznaczeniu no
wego terminu załatwienia sprawy;

57 Pismo z dnia 4 stycznia 2017 r. znak DGK-IV,0912.6.2016.BG.
58 Nowiny, Bytom Odrzański, Jany, Wilcze, Paproć, Mozów-1, Mozów-2, Kotla, Kulów-Luboszyce i Floren- 

tyna.
59 Jany, Kulów-Luboszyce i Bytom Odrzański.
60 Bytom Odrzański, Jany, Wilcze, Paproć, Mozów-1, Mozów-2 i Buk.
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2.1.4. w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie udzielenia koncesji w trzech 
obszarach61 istotną część materiału dowodowego, obejmującą opinię Komisji 
Zasobów Kopalin załączono do akt sprawy dopiero w dniu 12 listopada 2013 r. 
tj. po formalnym zakończeniu prowadzonego postępowania, czym naruszono za
sadę 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);

2.1.5. Minister, pomimo stwierdzenia, iż w postępowaniach administracyjnych 
w przedmiocie udzielenia koncesji w obszarze Bytom Odrzański wystąpiły uchy
bienia, stanowiące podstawę do wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie 
stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej, nie podjął z urzę
du czynności zmierzających do wszczęcia takiego postępowania.

O niewłaściwej pracy Ministerstwa w prowadzeniu postępowań administracyjnych 
w przedmiocie koncesji dotyczących złóż miedzi świadczą również wyroki sądów admi
nistracyjnych, które rozpatrywały skargi na decyzje Ministra Środowiska. Ze sporządzo
nego w toku kontroli NIK zestawienia wynika, że w przypadku postępowań dotyczących 
pięciu obszarów sądy uchyliły zaskarżone decyzje62.

2.2. 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 od
zwierciedlający przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw. Akta postępowań admi
nistracyjnych dotyczących czterech63 obszarów nie zawierają wszystkich dokumen
tów, część dokumentów jest niekompletna, większość akt znajdujących się w tecz
kach postępowań dotyczących udzielenia koncesji stanowią kopie dokumentów nie- 
poświadczone za zgodność z oryginałem; dokumenty w aktach nie są zszyte ani 
spięte, są nieponumerowane i nieuporządkowane; ponadto część dokumentów do
tyczących dwóch postępowań znajduje się jedynie w aktach jednego postępowania. 
Na niewłaściwe postępowanie z dokumentacją zwrócił uwagę także Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Warszawie, który przed przystąpieniem do rozpoznania 
sprawy nakazał64 MŚ przedłożenie całości akt administracyjnych sprawy -  uporząd
kowanych, zszytych i ponumerowanych oryginałów dokumentów lub ich kopii po
świadczonych 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.
Według wyjaśnień dyrektora DGiKG z uwagi na zmiany personalne, kadrowe i orga
nizacyjne jakie miały miejsce w DGiKG, nieznane są mu znane przyczyny zaistnie
nia większości ze stwierdzonych nieprawidłowości, zwłaszcza zaś nieprawidłowości 
związanych z naruszeniem przepisów procedury, normujących obowiązki prowa
dzenia postępowania wnikliwie i szybko i związane z nimi obowiązki informacyjne po 
stronie organu administracji.

3. Na podstawie badanej próby65 ustalono, iż czas procedowania nad wnioskami 
o udzielenie lub zmianę koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodo

61 Kotla, Kulów-Luboszyce i Bytom Odrzański.
62 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 GSK1310/12.
63 Kotla, Kulów-Luboszyce, Bytom Odrzański i Niechlów.
64 Wezwanie z dnia 17 października 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 3238/14.
65 Badaniu poddano 33 wnioski o udzielenie lub zmianę koncesji na rozpoznawanie lub/i poszukiwanie 

ztóż węglowodorów oraz ztóż miedzi.
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rów wynosił od 17 do 719 dni, natomiast w przypadku wniosków o udzielenie lub 
zmianę koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi czas trwania po
stępowań wynosił od 30 do 539 dni.
Według wyjaśnień66 dyrektora DGiKG przyczyną przewlekłego procedowania nad 
wnioskami były m.in. braki kadrowe, duża liczba wniosków, duży stopień skompliko
wania prowadzonych postępowań dowodowych, modyfikacje wniosków przez przed
siębiorcę, zasięganie opinii organów współdziałających, trudności w ustaleniu 
wszystkich stron postępowania, konieczność stwierdzenia czy przedsięwzięcie wy
magało przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, skomplikowany cha
rakter postępowań, wniosek przedsiębiorcy o zawieszenie postępowania. 
W wyjaśnieniach stwierdzono również, że nieznane są przyczyny dla których ówcze
sna dyrekcja Departamentu nie nadzorowała w sposób należyty tego, aby projekty 
rozstrzygnięć były sporządzane w ustawowych terminach. Wyjaśnił również, iż trudno 
mu podać racjonale powody, dla których omawiane postępowania trwały tak długi 
okres czasu.

[Dowód: akta kontroli str.246-255, 500-502, 526C-540]
4. W toku przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego w przestrzeni Nowiny, 

przeprowadzonego w związku z wyrokiem NSA67, 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 dnia 31 października 
2014 r. Nowo ustalony termin składania ofert był niezgodny z § 10 ust. 1 rozporzą
dzenia 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 w dniu 15 września 2014 r., zatem termin 
składania ofert powinien być nie krótszy niż do dnia 14 grudnia 2014 r.
Dyrektor DGiKG, wbrew zapewnieniu wyrażonemu w piśmie z dnia 4 stycznia 
2017 r.68, nie udzielił wyjaśnień w tej sprawie.

5. W 111 zbadanych umowach cywilnoprawnych 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 spo
sób interesów Skarbu Państwa, w sferze cywilnoprawnej. I tak:

5.1. W 67 spośród 77 analizowanych umów o ustanowienie użytkowania górniczego 
obejmujących poszukiwanie lub rozpoznawania złóż węglowodorów oraz w 22 spo
śród analizowanych 34 umów obejmujących poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 
miedzi, przewidziano po stronie Skarbu Państwa umowne prawo odstąpienia od 
umowy na wypadek niewykonania obowiązków umownych przez użytkownika górni
czego, bez zastrzeżenia terminu, w ciągu którego Skarb Państwa mógłby wykonać 
wskazane prawo. Niesie to ze sobą ryzyko, w przypadku zaistnienia sporu (w związ
ku z egzekucją uprawnienia), wystąpienia skutku nieważności zapisów umownych 
w tym zakresie, także odnośnie zapisów statuujących po stronie Skarbu Państwa 
prawo do naliczenia kary umownej za wykonanie prawa odstąpienia.

[Dowód: akta kontroli: str. 541-1439]
Według wyjaśnień69 dyrektora DGiKG, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, 
uprawnienie do odstąpienia od umowy może zostać zastrzeżone na wypadek nie

66 Pisma z dnia 30 grudnia 2016 r. znak: DGK-VI.0912.11.2016.GJ oraz DGK-VI.0912.1,2016.JT(30).
67 Sygn. akt II GSK 1310/12.
66 Znak DGK-IV.0912.6.2016.BG.
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wykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym. W takiej sytuacji nie ma ob
owiązku wyznaczania terminu dodatkowego. Umowy o ustanowienie użytkowania 
górniczego określały konkretne zobowiązania użytkownika górniczego oraz terminy 
ich realizacji (zwłaszcza termin na zapłatę wynagrodzenia za ustanowienie użytko
wania górniczego). W przypadku naruszenia przez użytkownika górniczego tych ob
owiązków (w tym niewniesienie w terminie wynagrodzenia za ustanowienie użytko
wania górniczego) Skarb Państwa miał zastrzeżone prawo do natychmiastowego 
odstąpienia od umowy w całości lub w części, jako sankcję za zwłokę w realizacji 
umowy wzajemnej. Powyższy zapis jest zgodny z przepisami kodeksu cywilnego.

[Dowód: akta kontroli str. 164-194, 223-236]
W ocenie NIK, zastrzeżenie prawa odstąpienia nieograniczone terminem jest nie
ważne (art. 58 k.c.) i nie wywołuje żadnego skutku prawnego. Niewątpliwie bowiem 
wymóg określenia owego terminu, w ciągu którego stronie będzie przysługiwało 
prawo odstąpienia od umowy, służy ograniczeniu czasu trwania stanu niepewności 
co do istnienia uprawnień i obowiązków umownych (wyrok Sądu Apelacyjnego we 
Wrocławiu z dnia 15 lutego 2012 r., sygn.: I ACa 24/12, LEX nr 1126425). Podobne 
stanowisko zajął również Sąd Apelacyjny w Warszawie, który wskazał, iż ratio legis 
ww. regulacji sprowadza się do wyeliminowania sytuacji pozostawania przez drugą 
stronę w stanie niepewności co do trwałości stosunku umownego, skuteczne sko
rzystanie przez stronę z uprawnienia przewidzianego powołanym przepisem co do 
zasady wywołuje bowiem skutek wsteczny, który powoduje, że rozwiązana w ten 
sposób umowa jest traktowana tak, jakby nie została zawarta (wyrok Sądu Apela
cyjnego w Warszawie z dnia 22 listopada 2013 r., sygn.: I ACa 637/13, LEX nr 
1416413). Wbrew złożonym w sprawie wyjaśnieniom, w analizowanych wypadkach, 
umowne prawo odstąpienia nie zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zo
bowiązania w terminie ściśle określonym. Sam fakt, iż poszczególne przewidziane 
w umowie obowiązki winny być wykonane we wskazanych w umowie terminach nie 
oznacza bowiem, iż prawo odstąpienia zastrzeżone na wypadek niewykonania zo
bowiązania stanowi w takim wypadku tzw. legis commisoriae69 70. Co więcej również 
w wypadku tego typu klauzul obowiązuje wymóg ograniczenia prawa odstąpienia 
terminem końcowym. Sąd Apelacyjny w Lodzi w wyroku z dnia 07 maja 2014 r. 
wskazał, iż tzw. klauzula legis commisoriae z art. 492 k.c. jest szczególnym rodza
jem umownego prawa odstąpienia. Poprzez to zastrzeżenie jednej ze stron zostaje 
przyznane prawo odstąpienia od umowy wzajemnej na wypadek niewykonania 
przez drugą stronę zobowiązania w ściśle oznaczonym terminie. Przepis art. 492 
k.c. stanowi lex specialis wobec art. 395 § 1 k.c., ale tylko w zakresie wskazania do
datkowej przesłanki odstąpienia (niewykonania przez dłużnika świadczenia w ozna
czonym terminie). Nie zostaje natomiast uchylony wymóg ograniczenia uprawnienia 
do odstąpienia terminem końcowym, odnosi się on bowiem do wszystkich umow
nych klauzul odstąpienia (tak System (...) op. cit. str. 941) (wyrok Sądu Apelacyjne
go w Łodzi z dnia 07 maja 2014 r., sygn.: I ACa 1357/13).

5.2. W 67 spośród 77 analizowanych umów o ustanowienie użytkowania górniczego 
obejmujących poszukiwanie lub rozpoznawania złóż węglowodorów oraz w 25 spo
śród 34 analizowanych umów obejmujących poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 
miedzi przewidziano karę umowną na wypadek odstąpienia od umowy przez Skarb

69 Pisma z dnia 22 grudnia 2016 r. znak: DGK-IV.0912.6.2015.AC) oraz z dnia 28 grudnia 2016 r. znak: 
DGK-IV.0912.1.2016. JT.(27).

70 Zastrzeżenie umowne (klauzula odstąpienia) na mocy którego strona może odstąpić od umowy, jeśli 
druga strona nie spełni świadczenia lub spełni je nienależycie. Wymóg ściśle określonego terminu, 
(art. 492 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 2016 r. poz. 380.
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Państwa, bez zastrzeżenia, iż Skarb Państwa uprawniony jest do dochodzenia od
szkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w sy
tuacji, gdy kara umowna nie będzie pokrywać w pełni poniesionej przez Skarb Pań
stwa szkody, co w ocenie NIK skutkowało brakiem należytego i pełnego zabezpie
czenia interesów majątkowych Skarbu Państwa w razie naruszenia obowiązków 
umownych przez użytkownika.

[Dowód akta kontroli str. 541-1439]
Według wyjaśnień71 dyrektora DGiKG zastrzeżenie, iż Skarb Państwa może docho
dzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 
w sytuacji, gdy kara umowna nie będzie pokrywać w pełni poniesionej przez Skarb 
Państwa szkody, została wprowadzona do wzoru umowy o ustanowienie użytkowa
nia górniczego w 2013 r. Zapis ten został wprowadzony w celu jak najlepszego za
bezpieczenia interesu Skarbu Państwa oraz zdobytych doświadczeń w zakresie eg
zekwowania obowiązków wynikających z umów o ustanowienie użytkowania górni
czego. Odnośnie umów o ustanowienie użytkowania górniczego w celu poszukiwa
nia złóż rud miedzi dyrektor DGiKG wyjaśnił72 również, iż zastrzeżenie to zostało 
wprowadzone do wzoru umowy o ustanowienie użytkowania górniczego w 2013 r. 
i nie są mu znane przyczyny dla których nie zostało ono wcześniej uwzględnione.

[Dowód: akta kontroli str. 164-194, 223-236]
6. Organ koncesyjny wbrew dyspozycji z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.

0 zmianie ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, na 
podstawie wniosków73, które wpłynęły do organu koncesyjnego po dniu 30 września
2014 r., wszczął postępowania administracyjne w przedmiocie udzielenia lub zmiany 
koncesji i zakończył je wydaniem decyzji w sytuacji, gdy w myśl powołanego przepi
su nie wszczyna się postępowania w sprawie udzielenia lub zmiany koncesji na po
szukiwanie lub rozpoznawanie złoża węglowodorów na podstawie wniosków, które 
wpłynęły w okresie 3 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. po dniu 
30 września 2014 r.), a postępowania wszczęte na podstawie tych wniosków umarza 
się. Zgodnie z art. 27 powołanej ustawy przepis ten wszedł w życie w dniu 1 stycznia
2015 r. i miał zastosowanie do wniosków złożonych w IV kwartale 2014 r, tj. przed 
dniem wejścia w życie ustawy.

[Dowód: akta kontroli str. 256-258, 368-371]
Według wyjaśnień74 dyrektora DGiKG art. 11 ust. 2 ustawy określa termin, w którym 
podmiot mógł skutecznie złożyć wniosek o udzielenie koncesji na podstawie przepi
sów dotychczas obowiązujących. W przepisach prawa administracyjnego nie ma 
normy prawnej wskazującej na brak możliwości stosowania art. 57 § 5 kpa do przepi
sów o charakterze materialnym. W konsekwencji kwestię zachowania terminu mate
rialnego czy procesowego reguluje art. 57 § 5 kpa uważając go za zachowany 
w przypadkach w nim wskazanych. Jednym z nich jest nadanie pisma przed upły
wem terminu w polskiej placówce pocztowej (wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2016 r, 
sygn. akt IOSK 1999/14). Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że wnioski 
nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego ustawą (...) Prawo 
pocztowe w dniu 30 września 2014 r., które wpłynęły do organu koncesyjnego w dniu
1 października 2014 r. złożone zostały z zachowaniem terminu materialnego, wynika

71 Pismo z dnia 22 grudnia 2016 r. znak: DGK-IV,0912.6.2015.AC oraz z dnia 28 grudnia 2016 r. znak: 
DGK-IV.0912.1.2016. JT.(27).

72 Pismo z dnia 28 grudnia 2016 r. znak: DGK-IV,0912.1.2016.JT.(27).
73 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.
74 Pismo z dnia 30 grudnia 2016 r. znak: DGK-IV.0912.6.2016.BG.
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jącego z art. 11 ust. 2 ustawy. Powyższe stanowisko zgodne jest z orzecznictwem 
sądowym, w świetle którego nie ma podstaw aby uznać, że art. 61 § 3 kpa eliminuje 
przepis art. 57 § 5 pkt 2 kpa (wyrok WSA w Krakowie z dnia 1 lipca 2016 r. sygn. akt 
III SA/Kr 109/16). Z tego tez względu nie zaistniały przesłanki do odmowy wszczęcia 
postępowania lub umorzenia postępowania, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ww. 
ustawy, a złożone wnioski były procedowane z zastosowaniem przepisów dotych
czasowych, zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy (...).

[Dowód: akta kontroli str. 368-378]
NIK nie podziela powyższych wyjaśnień, albowiem przepisy art. 57 § 5 pkt 2 i art. 61 
§ 3 kpa odnoszą się do różnych faz postępowania administracyjnego. Przepis art. 61 
§ 3 kpa ma zastosowanie do oceny momentu wszczęcia postępowania administra
cyjnego w danej sprawie na żądanie strony. Przepis art. 57 kpa ma natomiast zasto
sowanie we wszczętym i prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Powyższe 
znajduje również odzwierciedlenie w orzecznictwie sądowym -  vide: wyrok Woje
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 września 2016 r. 
VIII SA/Wa 1010/15. W konsekwencji powyższego wnioski, które wpłynęły do organu 
administracji po dniu 30 września 2014 r, które nie zostały formalnie załatwione wy
daniem decyzji ostatecznej, przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
0 zmianie ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, winny 
być traktowane jako wnioski, o których mowa w 11 ust. 2 ww. ustawy. Treść przepi
sów przejściowych wskazywała przy tym w sposób jednoznaczny sposób procedo- 
wania nad tego typu wnioskami, nakazując organowi koncesyjnemu odmowę 
wszczęcia bądź umorzenie wszczętego postępowania administracyjnego w przed
miocie udzielenia lub zmiany koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż wę
glowodorów.

7. 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, 
a ponadto nie przypisano w sposób wyraźny zadań z tym związanych żadnej z istnie
jących komórek organizacyjnych.
Według wyjaśnień75 dyrektora DGiKG w praktyce monitorowanie zobowiązań wynika
jących z zawartych umów o ustanowienie użytkowania górniczego w zakresie doty
czącym węglowodorów przeprowadzane było łącznie z prowadzeniem monitoringu
1 kontroli warunków wynikających z udzielonych koncesji na poszukiwanie i rozpo
znawanie złóż węglowodorów; realizacja części zobowiązań wynikających z umów 
o ustanowienie użytkowania górniczego weryfikowana była przez pracowników Wy
działu Kopalin Stałych.

[Dowód: akta kontroli str. 136-142]
8. Organ koncesyjny nie dokonywał weryfikacji w celu ustalenia czy umowy o ustano

wieniu użytkowania górniczego dotyczące złóż węglowodorów i miedzi są realizowa
ne w przestrzeni i na działkach objętych koncesją i tym samym nie prowadził pełnego 
bieżącego monitoringu wywiązywania się przez przedsiębiorców z warunków zawar
tych umów o ustanowienie użytkowania górniczego.
Według wyjaśnień76 dyrektora DGiKG do czerwca 2016 r. za monitorowanie zobo
wiązań wynikających z zawartych przez Ministra umów o ustanowienie użytkowania 
górniczego, w zakresie dotyczącym węglowodorów odpowiedzialny był Departament 
Nadzoru Geologicznego, a ponadto zgodnie z pgg, nadzór i kontrolę nad wykonywa

75 Pismo z dnia 4 listopada 2016 r. znak: DGK-VI.0912.6.2016.BG.
76 Pismo z dnia z dnia 26 października 2016 r. znak: DGK-IV,0912.6.2016.BG.
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niem robót geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodo
rów, w miejsce realizacji (w terenie), sprawują właściwe miejscowo organy nadzoru 
górniczego. Natomiast według wyjaśnień77 dyrektora Departamentu Nadzoru Geolo
gicznego w okresie od 31 marca 2015 r. do 2 czerwca 2016 r, w którym DNG był 
odpowiedzialny za monitoring wykonywania zobowiązań wynikających z zawartych 
umów o ustanowienie użytkowania górniczego nie weryfikowano w terenie, czy użyt
kownik górniczy realizuje ustanowione użytkowanie górnicze na działkach i w prze
strzeni objętych umową -  spowodowane to było brakami kadrowymi w DNG, a także 
ciągła rotacją składu personalnego.
W zakresie złóż miedzi, według wyjaśnień78 zastępcy dyrektora DGiKG, zasady ko
rzystania z przestrzeni objętej granicą nieruchomości gruntowej określane są indywi
dualnie w sporządzanej między przedsiębiorcą realizującym roboty geologiczne, 
a właścicielem nieruchomości, w umowie cywilnoprawnej, a ponadto, że nie są mu 
znane przyczyny, dla których ówczesne kierownictwo DGiKG nie podejmowało dzia
łań polegających na weryfikacji w terenie realizacji postanowień umów o ustanowie
niu użytkowania górniczego na działkach i w przestrzeni nimi objętych. Można jedy
nie przypuszczać, że brak takich działań mógł być związany z uznaniem braku ko
nieczności ich przeprowadzania w związku z tym, że działania kontrolne w terenie 
prowadziły głównie organy nadzoru górniczego.

[Dowód: akta kontroli str. 99-100,112-113,132-135.126-131,143-144,147-150]
9. W okresie przed dniem 24 lipca 2012 r. nie zostały określone w DGiKG procedury 

załatwiania wniosków o udzielenie lub zmianę koncesji na poszukiwanie lub rozpo
znawanie złóż węglowodorów, zaś procedura z dnia 24 lipca 2012 r. regulowała wy
łącznie jeden tryb udzielenia koncesji, w związku z czym, w zakresie udzielenia kon
cesji w trybie przetargu, nie opracowano żadnej wewnętrznej regulacji dotyczącej 
procedowania nad ofertami złożonymi przez przedsiębiorców.
Według wyjaśnień79 dyrektora DGiKG postępowania administracyjne toczące się 
w Ministerstwie Środowiska w przedmiocie udzielania, zmiany, ograniczenia lub cof
nięcia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów regulowane są 
obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym ustawą Prawo geologiczne i górnicze, 
ustawą Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawą o swobodzie gospo
darczej. Z uwagi na powyższe oraz na różnorodność i złożoność prowadzonych po
stępowań, wymagająca indywidulanego rozpatrywania dokumentów przedłożonych 
do akt sprawy, tworzenie dodatkowych zasad postępowania w zakresie rozpatrywa
nia wniosków, sprowadzałoby się do powtórzenia przepisów prawa.

[Dowód: akta kontroli str. 241-245]
NIK nie podziela powyższych wyjaśnień. Wewnętrzne procedury służą wypracowaniu 
wewnętrznej metodyki postępowania nad wnioskami przedsiębiorców oraz wskaza
niu pracownikom organu koncesyjnego kolejności ich wykonywania. Ponadto służą 
ustanowieniu adekwatnych i skutecznych mechanizmów kontroli, zarządzających 
kluczowymi ryzykami występującymi w procesie koncesyjnym, w ramach ustanowio
nego w jednostce systemu kontroli zarządczej o którym mowa w art.68 ustawy o fi
nansach publicznych80. Wypracowanie takich procedur i zaznajomienie z nimi pra
cowników organu koncesyjnego, stanowi w ocenie NIK, istotny element w realizacji

77 Pismo z dnia 8 listopada 2016 r. znak: 245222.617498.478639.
78 Pisma z dnia 27 października 2016 r. znak: DGK-IV.0912.1.2016.JT.(17) oraz 9 września 2016 r. znak: 

DGK-VI.0912.1.2016. JT.(13).
78 Pismo z dnia 22 grudnia 2016 r. znak: DGK-IV.0912.10.2016.AC.
88 Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240.
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wynikającego z kpa, obowiązku prawidłowego i sprawnego prowadzenia postępowa
nia administracyjnego.

10. W procedurze Zasady dla procedury porównywania wniosków o udzielenie koncesji 
na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie węglowodorów, złożonych zgod
nie z art. 46 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. -  Prawo geologiczne i górnicze („open 
door”) nie określono kryteriów oceny wniosków składanych przez podmioty ubiegają
ce się o udzielenie koncesji pozostawiając przy tym organowi koncesyjnemu dowol
ność w zakresie określenia w trakcie trwania procedury hierarchii i udziału wagowego 
poszczególnych kryteriów ich oceny.

[Dowód: akta kontroli str. 19-24,241- 243]
Według wyjaśnień81 dyrektora DGiKG w przypadku procedury przetargu „z urzędu” 
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. -  Prawo geologiczne i górnicze, w brzmieniu obo
wiązującym w dniu 31 grudnia 2014 r. określała kryteria oceny ofert przetargowych 
(art. 44). Zgodnie z art. 46 ustawy pgg w procedurze „open door” konkurencyjne 
wnioski również były porównywane w oparciu o kryteria oceny, o którym mowa w art. 
44 tej ustawy. Waga poszczególnych kryteriów była uzależniona przede wszystkim 
od rodzaju działalności, na którą miała być udzielona koncesja, proponowanej tech
nologii prowadzenia prac, lokalizacji obszaru zamierzonej działalności oraz przewi
dywanego czasu obowiązywania koncesji.

[Dowód: akta kontroli str. 241-245]
Zdaniem NIK określanie wagi poszczególnych kryteriów oceny wniosków przedsię
biorców, indywidualnie dla każdego z prowadzonych postępowań, pozostawia zbyt 
dużą dowolność w działaniu pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie po
stępowania dotyczącego danego złoża. W ocenie NIK organ koncesyjny winien wy
pracować jednolite, obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria oceny wniosków, w za
kresie poszczególnych złóż. Kryteria te mogą 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.

11. Nierzetelnie opracowano część zapisów procedury Zasady postępowania prowadzo
nego na podstawie art. 28i oraz następne ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze. I tak:
-  w pkt 11 zasad postępowania wskazano, iż w wypadku gdy w zakreślonym ter

minie nie wpłyną wnioski innych podmiotów zainteresowanych, organ w takim 
wypadku winien zawiadomić zainteresowanych i cyt. „procedować tak jak do
tychczas”;

-  w pkt 14 ww. zasad postępowania, zakreślono, iż „zasadne jest, tak jak dotych
czas sporządzenie tabeli porównawczej”.

W sytuacji, gdy brak było wcześniejszych procedur, odwołania te odnosiły się do nie- 
sformalizowanych praktyk postępowania.

[Dowód: akta kontroli str.29-30]
Według wyjaśnień82 zastępcy dyrektora DGiKG, sformułowanie „procedować jak do
tychczas” oznacza, że należy procedować tym samym trybem, jaki obowiązywał 
w przypadku postępowań prowadzonych przed wejściem w życie regulacji mówią
cych o stosowaniu procedury „open door”. Jednocześnie należy zaznaczyć, że za
stosowanie powyższego sformułowania dotyczyło praktyki wypracowanej w DGiKG,

»1 Pismo z dnia 22 grudnia 2016 r. znak: DDGK-IV.0912.10.2016.AC.
82 Pismo z dnia 24 września 2016 r. znak: DGK-VI.0912.1.2016.JT.(12).

30



a nie regulaminu, czy też innego dokumentu zawierającego procedury postępowania 
obowiązujące przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy pgg, gdyż taki doku
ment nie istniał. Odnośnie pkt 14 wyjaśnił, iż w Ministerstwie Środowiska nie istniały 
wcześniejsze procedury, które obowiązywały pracowników organu koncesyjnego do 
sporządzania tabeli porównawczej. Praktyka ta została wypracowana przez ówcze
sną dyrekcję DGiKG, jednak nie była ona wskazana w żadnym dokumencie procedu
ralnym.

[Dowód: akta kontroli str. 92-98]
Zdaniem NIK, celem ustanowienia regulaminu lub procedury jest określenie jednoli
tych i czytelnych zasad postępowania, nie zaś odwoływanie się do dotychczasowej, 
zwyczajowej praktyki, która nie została nigdzie sformalizowana. Zastosowane ode
słanie mogło skutkować potraktowaniem zapisów regulaminu przez pracowników, 
którzy nie mają wiedzy co do obowiązujących zwyczajów i praktyki, jako odesłanie 
puste bądź też prowadzić do odtworzenia obowiązków wynikających z niesformali- 
zowanych zasad postępowania niezgodnie z ich treścią.

12. W okresie przed opracowaniem i wprowadzeniem procedury z dnia 8 maja 2014 r., 
nie obowiązywały wewnętrzne regulacje określające zasady postępowania w zakre
sie przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania wniosków koncesyjnych doty
czących złóż kopalin z wyłączeniem węglowodorów m.in. złóż miedzi.
Według wyjaśnień83 zastępcy dyrektora DGiKG w latach wcześniejszych nie były 
sporządzane procedury dotyczące postępowań koncesyjnych. Można domniemywać, 
iż niewykonanie takich procedur wynikało z braku lub sporadycznie występujących 
kwestii spornych, nieznacznej zawiłości postępowań oraz zdecydowanie mniejszej 
ich ilości. Stąd też można przypuszczać, że na ówczesny czas nie dostrzegano po
trzeby sporządzania takowych procedur.

[Dowód: akta kontroli str. 15-16, 25-26]
W ocenie NIK, brak opracowania przez organ koncesyjny procedur regulujących za
sady postępowania w zakresie wniosków koncesyjnych i w konsekwencji nieokreśle
nie przez organ jednolitych jasnych kryteriów oceny wniosków koncesyjnych, zasad 
postępowania z wnioskami czy też terminu ich rozpatrywania -  było działaniem nie
rzetelnym, mogącym skutkować przewlekłością prowadzonych postępowań oraz na
ruszeniem w ich toku powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

13. W wewnętrznych procedurach obowiązujących w Ministerstwie Środowiska dotyczą
cych rozpatrywania wniosków o udzielenie koncesji na poszukiwanie i/lub rozpozna
wanie złóż z wyłączeniem węglowodorów, nie określono kryteriów oceny wniosków 
składanych przez podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji pozostawiając orga
nowi koncesyjnemu dowolność w zakresie określenia w trakcie trwania procedury 
hierarchii i udziału wagowego poszczególnych kryteriów ich oceny.

[Dowód: akta kontroli str. 27-35]
Według wyjaśnień84 zastępcy dyrektora DGiKG, nieokreślenie w sposób jednoznacz
ny kryteriów oceny składanych wniosków wynika przede wszystkim z odmienności 
i różnorodności zarówno badanych formacji geologicznych i złóż kopalin, ale także 
z szerokiego spectrum metodyki i techniki ich wykonywania. Jeden, uniwersalny, hie
rarchiczny zbiór kryteriów mający obowiązywać względem wszystkich wniosków 
koncesyjnych mógłby okazać się nieadekwatny do części postępowań i w efekcie

83 Pismo z dnia 4 sierpnia 2016 r. znak: DGK-VI.0912.1.2016.JT.(2).
84 Pismo z dnia 24 września 2016 r. znak: DGK-VI.0912.1.2016.JT.(12) oraz z dnia 28 grudnia 2016 r. 

DGK-VI-0912.1.2016. JT.(28).
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utrudnić wyłanianie korzystniejszego z punktu widzenia Skarbu Państwa planu prac 
i sposobu ich wykonania. Określenie kryteriów oceny oraz stopnia ich istotności 
w trakcie trwania procedury pozwala na dobór w sposób odpowiedni do konkretnego 
rodzaju prac zaplanowanych przez przedsiębiorców, zawartych w przedkładanych 
wnioskach.

[Dowód: akta kontroli str. 92-98, 237-240]
Zdaniem NIK, określanie wagi poszczególnych kryteriów oceny wniosków przedsię
biorców, indywidualnie dla każdego z prowadzonych postępowań, pozostawia zbyt 
dużą dowolność w działaniu pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie po
stępowania dotyczącego danego złoża. W ocenie NIK organ koncesyjny winien wy
pracować jednolite, obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria oceny wniosków, w za
kresie poszczególnych złóż wykluczające dowolność w załatwianiu spraw. Kryteria te 
mogą podlegać indywidualizacji dla potrzeb poszczególnych postępowań. Winno to 
jednak następować na zasadach określonych w formalnie przyjętej procedurze.

14. W Ministerstwie Środowiska nie opracowano wewnętrznych procedur odnoszących 
się do przenoszenia koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż rud miedzi 
oraz złóż węglowodorów.
W zakresie złóż miedzi, według wyjaśnień85 zastępcy dyrektora DGiKG, procedury 
odnoszące się do przenoszenia koncesji zawarte są w pgg z 9 czerwca 2011 r. 
zwłaszcza w art. 36 stanowiącym o zasadach oraz sposobie procedowania w tym 
zakresie. Zauważyć przy tym należy, że brak potrzeby sporządzania wewnętrznych 
procedur był spowodowanych faktem nieskładania przez przedsiębiorców przedmio
towych wniosków.
W zakresie złóż węglowodorów, według wyjaśnień86 87 dyrektora DGIKG, organ konce
syjny, działając na podstawie ustawy -  Prawo geologiczne i górnicze, przenosi kon
cesje w drodze decyzji za zgodą przedsiębiorcy, któremu została udzielona koncesja 
na rzecz przedsiębiorcy, który wystąpił o przeniesienie koncesji, jeśli nie sprzeciwia 
się temu interes publiczny, w szczególności związany z bezpieczeństwem państwa 
i ochroną środowiska. W związku z powyższym nie było potrzeby tworzenia odręb
nych procedur.

[Dowód: akta kontroli str. 114-119]
15. Organ koncesyjny nie zapewnił odpowiedniej organizacji pracy, w tym przede 

wszystkim obsady kadrowej, która umożliwiłaby terminową i rzetelną realizację za
dań organu. W Ministerstwie nie sporządzano analiz określających optymalny po
ziom zatrudnienia, ani nie zdiagnozowano ryzyk związanych poziomem zatrudnienia 
nieadekwatnym do potrzeb. W konsekwencji nagłego wzrostu liczby wpływających 
wniosków koncesyjnych, Ministerstwo nie było przygotowane do należytego i rzetel
nego, w tym terminowego ich rozpatrywania. W sytuacji utrzymującego się zwięk
szonego 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 ka
drowe oraz organizacyjne w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych, 
szczególnie dostrzegalne w obliczu znacznego wzrostu liczby prowadzonych postę
powań87 w Ministerstwie nie podjęto skutecznych działań zapewniających terminowe 
załatwianie spraw koncesyjnych. Działania doraźne, polegające na czasowym powie-

85 Pismo z dnia 13 września 2016 r. znak: DGK0VI.0912.1.2016.JT.(14).
86 Pismo z dnia 13 września 2016 r. znak:DGK-IV.0912.2.2016.AC.
87 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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rżeniu obowiązków pracownikom innych jednostek organizacyjnych, podejmowane 
były z opóźnieniem i nie wpłynęły znacząco na przyspieszenie działań organu. Za
trudnienie 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. Według wyjaśnień88 dyrektora Biura Dyrektora Generalne
go nie są sporządzane zestawienia w zakresie określenia potrzeb kadrowych w po
szczególnych obszarach działalności Ministerstwa. Według wyjaśnień89 dyrektora 
DGiKG z uwagi na zmiany personalne, kadrowe i organizacyjne, nie jest on w stanie 
udzielić odpowiedzi na pytanie dlaczego w sytuacji znacznego wzrostu liczby spraw 
koncesyjnych, nie podjęto w odpowiednim momencie skutecznych działań celem za
pewnienia terminowego załatwiania spraw koncesyjnych, ani wyjaśnić, ile wniosków 
o czasowe wzmocnienie Departamentu złożono, kiedy je złożono, o jaką liczbę pra
cowników wnioskowano oraz jak one zostały rozpatrzone. Również dyrektor Biura 
Dyrektora Generalnego nie posiadał wiedzy dlaczego decyzja o wzmocnieniu kadro
wym DGiKG została podjęta dopiero w sytuacji znacznych opóźnień w prowadzo
nych postępowaniach, a także po upływie czterech miesięcy od kontroli CBA. NIK 
wskazuje, iż brak wiedzy kierownictwa jednostek organizacyjnych Ministerstwa wyni
ka z nierzetelnego prowadzenia dokumentacji spraw oraz przekazywania ich następ
com.

16. Stwierdzono brak dokumentacji dla ośmiu90 skarg z 14 dobranych celowo do kontroli. 
Według wyjaśnień91 dyrektora DGiKG Departament nie jest w stanie przekazać do
kumentów dotyczących części skarg z lat 2011-2014 ze względu na długi okres cza
su oraz liczne zmiany kadrowe i organizacyjne. Według dalszych wyjaśnień92 Za
stępcy dyrektora DGiKG nieprzekazanie do archiwum zakładowego związane było 
z koniecznością posiadania do wglądu tych akt; nie wykluczano ich późniejszego wy
korzystania w mogących toczyć się postępowaniach. Zaległości w bieżącej archiwi
zacji mogły wynikać z niewystarczającej liczby zatrudnionych osób. Brak dokumenta
cji stanowi 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 doku
mentacji oraz nadsyłanej i składanej do nich dokumentacji, w sposób odzwierciedla
jący przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw. Przechowywanie akt spraw zała
twionych w ciągu roku kalendarzowego (przed przekazaniem ich do archiwum zakła
dowego), zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Ministerstwie od 1 lutego 
2008 r. do 15 listopada 2015 r.93, należy do komórki organizacyjnej Ministerstwa, na
tomiast akta spraw ostatecznie załatwionych, komórki organizacyjne Ministerstwa 
powinny przekazywać na bieżąco do archiwum zakładowego kompletnymi rocznika
mi. Natomiast zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą od 16 listopada 
2015 r.94, dokumentację w postaci nieelektronicznej, zgromadzoną w składzie chro
nologicznym, po upływie pełnych dwóch lat kalendarzowych licząc od pierwszego 
stycznia roku następującego po roku, dla którego powstał zbiór dokumentów w skła
dzie, przekazuje się do archiwum zakładowego. Akta skargowe oznaczone klasyfika

88 Pismo z dnia 7 października 2016 r. znak BDG-wne.0912.1.2016.GS._
88 Pismo z dnia 4 listopada 2016 r. znak DGK-IV.0912.3.2016.BG.
90 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.
91 Pismo z dnia 5 października 2016 r. znak: DGK-S.0912.2.2016.MW oraz z dnia 28 grudnia 2016 r. 

znak: DGK-VI.0912.1.216.JT.(22).
99 Pismo z dnia 3 listopada 2016 r„ znak DGK-VI.0912.1.2016.JT.(18).
93 Dz. Urz. MŚiGIO Nr 3, poz. 38. Dalej: Instrukcja kancelaryjna z 2008 r.
94 Dz. Urz. MŚ z 2015 r. poz. 80.
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cją 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 prze
chowywania trzy lata.

17. Trzy skargi, z ośmiu dobranych celowo, załatwiane przez DGiKG zostały sklasyfiko
wane niewłaściwymi symbolami Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA)95 96, 
tj.: 470 Ochrona środowiska/ Geologia/ Nadzór i koordynacja nad sprawami geologii 
w resorcie96 oraz 073 Zarządzanie/ Współpraca z krajowymi jednostkami organiza
cyjnymi/ Z ministerstwami i urzędami centralnymi97. W jednej98 sprawie nadawano 
różne klasyfikacje JRWA kolejnym pismom wysyłanym w ramach jej załatwiania. Pi
sma klasyfikowano symbolami: 073 Współpraca z krajowymi jednostkami organiza
cyjnymi/z ministerstwami i urzędami centralnymi oraz 477 Koncesje geologiczne. 
W jednej sprawie99 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 kan
celaryjną 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.
Według wyjaśnień100 zastępcy Dyrektora DGiKG niewłaściwa klasyfikacja mogła wy
nikać z błędu pracownika.

18. Dokumentacja skargowa przechowywana jest przez pracowników Departamentu, 
którym skarga została powierzona do załatwienia, zamiast przez pracowników Sekre
tariatu 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 wyznaczo
ny do prowadzenia rejestru skarg i wniosków zobowiązany jest także do pilnowania 
terminów załatwienia skarg i wniosków oraz jest odpowiedzialny za przechowywanie 
dokumentów oraz prowadzenia akt w tych sprawach. Według wyjaśnień dyrektora 
DGiKG pracownicy merytoryczni są lepiej zorientowani w prowadzeniu i archiwizacji 
własnych spraw, dlatego podjęto decyzję, aby dokumentacja była przechowywana 
przez pracownika prowadzącego daną sprawę. NIK wskazuje, iż przyjęte rozwiąza
nie stanowi naruszenie wewnętrznych regulacji obowiązujących w Ministerstwie, 
a ponadto w praktyce przyczyniło się do zagubienia części dokumentów.
Opisane nieprawidłowości wskazują na niewłaściwą organizację pracy w obszarze 
postępowania z dokumentami w DGiKG oraz nieskuteczne mechanizmy kontroli za
rządczej, 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.

95 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 in
strukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Ministerstwie Środowiska (Dz. Urz. 
MŚ Nr 3, poz. 61 ze zm.).

96 Skarga w centralnym rejestrze skarg i wniosków nr 185/2015.
97 Skarga w centralnym rejestrze skarg i wniosków nr 215/2011 i 90/2015.
98 Skarga w centralnym rejestrze skarg i wniosków nr 215/2011.
99 Pismo z dnia 3 lipca 2015 r. znak: DGiKG-4704-34/24874/15/AK odpowiedzi na skargę nr 17/2015.
100 Por. przypis nr 92 oraz pismo z dnia 28 grudnia 2016 r. znak: DGK-VI.0912.1.216.JT.(22).
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Uwagi dotyczące 
badanej działalności

1. Projekt decyzji o udzieleniu koncesji z czerwca 2013 r. (obszar Bytom Odrzański nu
mer 3/2014/P), który przekazano właściwym organom do zaopiniowania, zawierał 
oznaczenie przedsiębiorcy, któremu udzielana będzie koncesja. Przy czym ostatecz
nie wydana decyzja dotyczyła innego podmiotu niż oznaczonego w projekcie. W oce
nie 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 pomię
dzy treścią zaopiniowanego projektu a decyzją wydaną w sprawie, strony mogą rów
nież próbować podważać prawidłowość formalną wydanej decyzji. Dane podmiotu, na 
rzecz którego udzielana jest koncesja, zdaniem NIK, winny być wskazane dopiero 
w decyzji, w której organ rozstrzyga merytorycznie wniosek przedsiębiorcy.

[Dowód: akta kontroli str. 1493-1496]
2. W postępowaniach z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o udzielenie koncesji 

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 przedmiocie wniosków o udzielenie koncesji.

[Dowód: akta kontroli str.4380-4394]
3. W sześciu spośród 77 analizowanych umów o ustanowienie użytkowania górniczego 

obejmujących poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz w jednej 
spośród analizowanych 34 umów dotyczących poszukiwania i rozpoznawania złóż 
miedzi po sporządzeniu aneksów do umów, obowiązywały w nich równolegle zapisy 
statuujące po stronie Skarbu Państwa uprawnienie do odstąpienia od umowy oraz 
prawo do wypowiedzenia umowy, zastrzeżone na te same okoliczności.
W trzech umowach spośród 77 analizowanych umów o ustanowienie użytkowania 
górniczego obejmujących poszukiwanie lub rozpoznawania złóż węglowodorów po 
sporządzeniu aneksów do umów, obowiązywały w nich równolegle dwa zapisy statuu
jące po stronie Skarbu Państwa uprawnienie do wypowiedzenia umowy, zastrzeżone 
na te same okoliczności.

[Dowód: akta kontroli str. 541-1439]
Według wyjaśnień101 dyrektora DGiKG w przypadku aneksowania umów użytkowania 
górniczego w zakresie ich terminu obowiązywania, ustalono nowe wynagrodzenie za 
przedłużone użytkowanie górnicze. Jednocześnie były zmieniane w szczególności 
zapisy dotyczące kar umownych (zależnych od wynagrodzenia za przedłużone użyt
kowanie górnicze, a nie za pierwotne wynagrodzenie). W przypadku, gdy aneks za
wierany był dużo wcześniej niż upływ terminu obowiązywania umowy, pozostawiono 
dotychczasowe zapisy dotyczące kar umownych, na wypadek odstąpienia lub wypo
wiedzenia umowy przed rozpoczęciem przedłużonego użytkowania górniczego.

[Dowód: akta kontroli str. 164-194, 223-236]
W ocenie NIK sporządzone aneksy, poza zmianami dotyczącymi terminu obowiązy
wania umowy, zmierzały również do zastąpienia prawa odstąpienia, prawem wypo
wiedzenia umowy, o czym świadczy chociażby fakt, iż w później stosownych wzorach 
umów przewidziano po stronie Skarbu Państwa jedynie prawo wypowiedzenia umo
wy. W procesie nie zachowano jednak spójności redakcyjnej, na skutek czego

101 Pisma z dnia 22 grudnia 2016 r. znak: DGK-IV.0912.6.2015.AC oraz z dnia 28 grudnia 2016 r. znak; 
DGK-IV.0912.1.2016. JT.(27).
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w umowach zachowano zapisy, które, na mocy aneksu, miały zostać z nich wyelimi
nowane. O braku należytej staranności w tym zakresie świadczy również fakt doda
wania na mocy niektórych aneksów do umów, zapisów, na mocy których wprowadza
no postanowienia o prawie wypowiedzenia umowy, które to prawo w tych umowach 
było już wcześniej zastrzeżone.

4. 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. W opinii NIK uniemożliwia to prowadzenie sku
tecznego monitorowania i egzekwowania zobowiązań nałożonych na przedsiębior
ców.

[Dowód: akta kontroli str. 156-158]
Według wyjaśnień102 dyrektora DGiKG zgodnie z art. 142 ust. 2 ustawy pgg wierzycie
lami opłat z tytułu udzielenia lub zmiany koncesji są odpowiednio NFOŚiGW, gminy, 
powiaty i województwa. Do ich zadań należy m.in. weryfikacja terminowości i wysoko
ści dokonywania wpłat przez przedsiębiorców z tytułu udzielenia lub zmiany koncesji 
oraz ustalenie wysokości odsetek za nieterminowe wpłaty. Organ koncesyjny widzi 
pewne niedoskonałości systemu monitoringu koncesji i zamierza wprowadzić syste
mowe rozwiązania w tym zakresie.

[Dowód: akta kontroli str. 156-158]
5. Organ koncesyjny nie prowadzi ewidencji przychodów uzyskanych z tytułu ustano

wienia użytkowania górniczego w sposób, który pozwoliłby na wyodrębnienie z ogółu 
przychodów -  przychodów przypadających na poszczególne złoża będące przedmio
tem koncesji i w konsekwencji nie posiada w tym zakresie informacji o wysokości bie
żących wpływów z poszczególnych tytułów.
Według wyjaśnień103 dyrektora Biura Finansowego zgodnie z obowiązującym rozpo
rządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydat
ków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 
a także przyjętą polityką rachunkowości, Biuro Finansowe nie prowadzi w odniesieniu 
do kont wpływów dochodów budżetowych analityki co do rodzaju umów ustanawiają
cych użytkowanie górnicze z podziałem na przedmiot koncesji, tym samym nie jest 
możliwym wyodrębnienie kwot wpłaconych w zakresie umów na poszukiwanie i roz
poznawanie złóż miedzi i węglowodorów.

[Dowód: akta kontroli str. 87-89]
W ocenie NIK, niezależnie od realizacji obowiązków wynikających z przepisów z za
kresu rachunkowości, za celowe należy uznać prowadzenie przez organ koncesyjny 
odrębnej ewidencji, która pozwoliłaby na oszacowanie wpływów z poszczególnych ty
tułów, co pozwoliłoby organowi na lepsze rozeznanie potencjału finansowego Skarbu 
Państwa w zakresie złóż poszczególnych kopalin.

6. W Ministerstwie Środowiska, co potwierdził104 dyrektor DGiKG, nie opracowano wy
tycznych i wskazówek metodologicznych służących weryfikacji czy działalność zamie
rzona 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

'02 Pismo z dnia 15 grudnia 2016 r. znak: DGK-IV.0912.6.2016.BG.
103 Pismo z dnia 1 września 2016 r. znak: BF-l-91-3.2016/MGS.
104 Pismo z dnia 9 grudnia 2016 r. znak DGK-IV.0912.1.2016.JT.(21) oraz pismo z dnia 14 grudnia 2016 r. 

znak DGK-IV.0912 8.2016.
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weryfikację wniosków przedsiębiorców jedynie do oceny czy zamierzona działalność 
będzie wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

[Dowód: akta kontroli str. 143-149]
Zdaniem NIK, brak opracowania wytycznych lub wskazówek metodycznych, z uwagi 
na ogólny charakter zapisu ustawowego, może przekładać się na brak analizy lub 
niepełną analizę wskazanych w przepisie przesłanek na etapie procedowanla 
w przedmiocie udzielenia lub zmiany koncesji.

7. 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 za
kładowego, złożenia wniosku o upadłość, ogłoszenia upadłości, wszczęcia postępo
wania układowego bądź likwidacyjnego. Nie wyznaczono również osób odpowiedzial
nych za taką weryfikację.
Według wyjaśnień105 zastępcy dyrektora DGiKG oraz dyrektora DGiKG, obowiązek 
zgłoszenia zmian spoczywa po stronie użytkownika górniczego, a ponadto, bieżący 
monitoring nie obejmował weryfikacji czy wystąpiły przypadki przekształceń je powo
dujących. W przypadku gdy następuje zmiana przedmiotowych danych, podmiot na 
rzecz którego została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania 
kwalifikacyjnego, jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia po
wodującego zmianę danych, złożyć wniosek o ponowne przeprowadzenie postępo
wania kwalifikacyjnego. Ponadto, na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek wynikający 
z umów o ustanowieniu użytkowania górniczego w celu poszukiwania i rozpoznawa
nia złóż węglowodorów, dotyczących przekazywania informacji z zakresu przekształ
ceń powodujących zmiany nazwy, formy organizacyjnej, podwyższenia bądź obniże
nia kapitału zakładowego, złożenia wniosku o upadłość, ogłoszeniu upadłości, 
wszczęciu postępowania układowego bądź likwidacyjnego.

[Dowód: akta kontroli str. 99-101,112-119,132-135,143-146,147-149]

Ocena cząstkowa

Zdaniem NIK 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 kwali
fikacyjne nie zwalnia organu koncesyjnego z tego obowiązku. Minister Środowiska 
winien dysponować bieżącą informacją w zakresie danych o podmiotach, w celu usta
lenia m.in. czy podmiot, na rzecz którego została przeniesiona koncesja w wyniku 
zmian kapitałowych znalazł się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmio
tu lub obywatela państwa trzeciego i tym samym aby móc ocenić, jakie skutki dla 
przeniesionej koncesji mogą mieć tego typu zmiany.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki
w zbadanym zakresie.

105 Pisma; z dnia 6 września 2016 r. znak DGK-IV.0912.2.2016.AC, z dnia 9 września 2016 r. znak DGK- 
IV.0912.1.2016.JT.13, z dnia 27 października 2016 r. znak DGK-IV.0912.1.2016.JT.(17), z dnia 9 grudnia 
2016 r. znak DGK-IV.0912.1.2016.JT.(21) oraz z dnia 14 grudnia 2016 r. znak DGK-IV.0912.8.2016.
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Opis stanu 
faktycznego

4. Monitorowanie realizacji przez przedsiębiorców obowiąz
ków i uprawnień z tytułu udzielonej koncesji 
i przestrzegania warunków w niej określonych

Koncesje dotyczące złóż miedzi
Monitorowanie spełniania przez przedsiębiorców warunków i wymogów 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 organizacyj
ne w szczegółowych zadaniach Zespołu/Wydziału nie wymieniały zadań polegających na 
monitorowaniu i kontroli. 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 umarza
nie, odraczanie terminów lub rozkładanie na raty spłat należności wynikających z tych 
umów. Czynności związane z monitorowaniem znajdowały się w opisach stanowisk pra
cowników merytorycznych Wydziału, zgodnie z którymi powinny im zajmować od 2% do 
10% czasu pracy.
Według wyjaśnień106 zastępcy dyrektora DGiKG wykonywane przed rokiem 2015 czyn
ności polegające na monitorowaniu i kontrolowaniu koncesjobiorców odbywały się na 
bieżąco, indywidualnie dla każdej koncesji, a w ich trakcie nie sporządzano dokumenta
cji. Prowadzony przez pracowników monitoring i kontrola koncesjobiorców odbywał się 
stacjonarnie, w siedzibie Ministerstwa, w oparciu o przedkładane przez koncesjobiorców 
dokumenty, tj. roczne i kwartalne sprawozdania z działalności objętej koncesją a także 
w oparciu o informacje pozyskiwane z Wyższego Urzędu Górniczego. Czynności monito
rujące prowadzone przed rokiem 2015 nie były dokumentowane, natomiast od 2015 r. 
pracownicy sporządzali tabelaryczne zestawienie informacji na temat stanu realizacji 
prac w ramach poszczególnych koncesji, terminowości ich wykonywania oraz pozosta
łych zobowiązań {w szczególności kompletności dokumentów). Realizację wniosków 
i zaleceń wydawanych w wyniku monitorowania sprawdzano w oparciu o wyjaśnienia 
i uzupełnienia dokumentacji składane przez przedsiębiorców. W przypadku braku odnie
sienia się do wniosków i zaleceń związanych z naruszeniem warunków koncesji wszczy
nano postępowania w sprawie cofnięcia koncesji. Nie sporządzano okresowych planów 
monitorowanie, gdyż działania te były prowadzone w sposób ciągły i odrębnie dla każdej 
koncesji.
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. 
Nie objęto monitorowaniem koncesji, które: są nieprawomocne (trzy koncesje obejmujące 
obszary: Bytom Odrzański 3/2014/p, Kotla 4/2014/p i Kulów-Luboszyce 5/2014/p); zosta
ły wydane po dacie przeprowadzenia analizy dokumentacji (cztery koncesje obejmujące 
obszary: Dankowice 7/2015/p, Gubin 5/2015/p, Nowiny 3/2015/p i Tuplice 6/2015/p) oraz 
zostały wygaszone przed datą analizy dokumentacji (cztery koncesje obejmujące obsza
ry: Paproć 68/2011/p, Stęszew 66/2011/p, Żerków 13/2012/p i Radwanice 13/2009/p).
Fakt podjęcia oraz rezultat analizy udokumentowano w formie tabeli, w której zawierano 
także zalecenia co do dalszego postępowania. W wyniku prowadzonych działań nie 
stwierdzono zastrzeżeń w odniesieniu do wykonywania 10 koncesji (42%) w 2015 r. oraz

106 Pismo z dnia 19 października 2016 r. znak: DGK-VI.0912.1,2016.JT.(16).
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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 jedno107 zostało zakończone cofnięciem 
koncesji. Drugie postępowanie zakończyło się stwierdzeniem braku podstaw do cofnięcia 
koncesji, przy czym wcześniej przedsiębiorca złożył wniosek o zmianę koncesji, który 
został uwzględniony, natomiast w 2016 r. nie stwierdzono uchybień w wykonywaniu zo
bowiązań koncesyjnych. W związku ze stwierdzonymi w 2016 r. nieprawidłowościami 
wszczęto jedno postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji108 (aktualnie jest w toku), 
w dwóch sprawach wystosowano wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących niewy
starczającego tempa prac. Wyjaśnienia złożone przez koncesjobiorców zostały zaakcep
towane. Ponadto jednego koncesjobiorcę wezwano do złożenia wymaganego koncesją 
raportu rocznego.

[Dowód: akta kontroli str. 1908-1987]

Koncesje dotyczące złóż węglowodorów
Zadania organu koncesyjnego w zakresie monitorowania i kontroli wykonywania zobo
wiązań koncesyjnych dotyczących złóż węglowodorów należały do właściwości trzech 
jednostek organizacyjnych Ministerstwa, tj.: od 1 stycznia 2008 r.109 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 Węglo
wodorów), 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 Geologiczne
go (w jego strukturze do Wydziału Nadzoru Koncesji Węglowodorowych). Czynności 
związane z monitorowaniem znajdowały się w opisach stanowisk pracowników meryto
rycznych Wydziału Kopalin Energetycznych /Wydziału Węglowodorów, zgodnie z którymi 
powinny im zajmować od 1% do 15% czasu pracy.
W DGiKG, w latach 2008-2014, nie ustalono procedur określających sposób monitoro
wania spełniania przez przedsiębiorców warunków i wymogów określonych w udzielo
nych koncesjach. Według wyjaśnień110 dyrektora DGiKG nadzór nad realizacją zobowią
zań koncesyjnych był realizowany na podstawie Prawa geologicznego i górniczego; pra
cownicy dokonywali przeglądu zobowiązań koncesyjnych i w uzasadnionych przypad
kach wszczynali przewidziane przepisami prawa postępowania; dodatkowo szczegółowa 
kontrola wykonywana była w toku postępowań administracyjnych wszczynanych na 
wniosek przedsiębiorców o zmianą koncesji oraz przy aneksowaniu umów o ustanowie
nie użytkowania górniczego. Z wyjaśnień dyrektora DGiKG wynika, że monitorowaniem 
objęto wszystkie koncesje; osoby prowadzące postępowania w sprawie udzielenia lub 
zmiany poszczególnych koncesji były również zobowiązane do ich monitorowania.
W Departamencie Nadzoru Geologicznego opracowano Wewnętrzną procedurę określa
jącą monitoring wykonywania przez przedsiębiorców warunków koncesji węglowodoro
wych (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 zbada
nie i udokumentowanie wszystkich istotnych okoliczności sprawy w drodze wymiany ko
respondencji, bez konieczności wykonywania kontroli terenowej oraz kontroli dokumen

107 Decyzja z dnia 12 stycznia 2016 r. dotycząca koncesji nr 14/2012/p dla obszaru „Kalisz” wydanej na 
rzecz Ostrzeszów Copper sp. z o.o.

108 Koncesja nr 22/2014/p dla obszaru „Lwówek-Pielgrzymka” wydana na rzecz Leszno Copper sp. z o.o.
109 Początek okresu objętego kontrolą.
119 Pismo z dnia 25 października 2016 r. znak DGK-IV.0912.4.2016.BG.
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Ustalone
nieprawidłowości

tacji w siedzibie przedsiębiorcy. Fakt przeprowadzenia monitorowania, jego wyniki i zale
cenia odnośnie dalszego postępowania dokumentowano w Karcie Kontroli Zgromadzonej 
Dokumentacji, podlegającej akceptacji naczelnika Wydziału Nadzoru Koncesji Węglowo
dorowych. 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 funkcjo
nowania. Według wyjaśnień111 dyrektora DNG nie sporządzano okresowych planów mo
nitorowania przedsiębiorców; wszystkie obowiązujące koncesje rozdysponowano pomię
dzy pracowników Wydziału Nadzoru Koncesji Węglowodorowych.
Według wyjaśnień112 dyrektora DGiKG w związku z przejęciem w 2016 r. kompetencji 
monitorowania i kontroli zobowiązań koncesjobiorców będą tworzone zestawienia stanu 
realizacji zobowiązań koncesyjnych według ustalonego wzoru. Stworzone zestawienia 
będą podstawą do podejmowania postępowań. Według kolejnych wyjaśnień113 dyrektora 
DGiKG według stanu na dzień 30 grudnia 2016 r. zestawienie zostało sporządzone 
i aktualnie analizowane są m.in. przekazywane przez przedsiębiorców sprawozdania 
roczne i kwartalne oraz zawiadomienia o przystąpieniu do robót geologicznych.
W okresie objętym kontrolą organ koncesyjny nie nałożył na koncesjobiorców opłat pod
wyższonych ani dodatkowych.

[Dowód: akta kontroli str. 1988-2034]
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:
1. Organ koncesyjny nie przeprowadzał u przedsiębiorców kontroli realizacji zobowią

zań koncesyjnych. Według wyjaśnień114 dyrektora DGiKG analiza treści przedkłada
nych przez przedsiębiorców kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności obję
tej koncesją, zawiadomień o rozpoczęciu robót geologicznych, a także przekazywane 
spisy zdawczo-odbiorcze próbek przekazywanych do archiwów próbek geologicz
nych pozwalają na wstępną weryfikację zgodności wykonywanych prac z warunkami 
udzielonej koncesji. Nieznane są przyczyny niewykonywania kontroli u przedsiębior
ców. W celu ich przeprowadzania w Ministerstwie zostały podjęte prace nad projek
tem ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej, zawierającym rozwiązania tworzące 
skuteczne narzędzie dla Głównego Geologa Kraju oraz niższych szczebli administra
cji geologicznej do kontrolowania działalności przedsiębiorców regulowanej pgg. Po
nadto w okresie od czerwca 2016 r. nie zanotowano przypadków, w których koniecz
ne byłoby przeprowadzenia kontroli u koncesjobiorcy.
W ocenie NIK regulacje zawarte w ustawach Prawo geologiczne i górnicze (art. 153, 
154,155) oraz o swobodzie działalności gospodarczej (art. 57), stanowią wystarcza
jącą podstawę do przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców, zaś jej zaniechanie 
uniemożliwia organowi koncesyjnemu dokonanie rzetelnej oceny realizacji zobowią
zań koncesyjnych. Kontrola przedsiębiorców z wywiązywania się przez nich z obo
wiązków koncesyjnych, winna w szczególności obejmować terminowość i ilość pod
legających przekazaniu państwowej służbie geologicznej rdzeni wiertniczych z wyko
nanych odwiertów poszukiwawczych, stanowiących źródło informacji geologicznej.

2. Organ koncesyjny nie ustalił procedur określających sposób monitorowania spełnia
nia przez przedsiębiorców warunków i wymogów określonych w udzielonych konce
sjach na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż miedzi, a do 2015 r. nie dokumento

111 Pismo z dnia 20 października 2016 r. sygnatura 230931.589535.458107.
112 Por. przypis 108
” 3 Pismo z dnia 28 grudnia 2016 r. znak: DGK-VI.0912.1.2016.JT(22).
114 Pismo z dnia 28 grudnia 2016 r. znak: DGK-VI.0912.1.2016.JT(22).
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wano faktu ani rezultatów działań monitorujących. Według wyjaśnień115 zastępcy dy
rektora DGiKG oficjalnie ujęte procedury nie zostały sformułowane z uwagi na to, że 
monitoring i kontrola wykonywania warunków koncesji spoczywała na pracownikach 
merytorycznych, którzy wykonywali te czynności indywidualnie, we własnym zakre
sie. NIK nie podziela przedstawionych wyjaśnień. Odstąpienie od sporządzenia pro
cedur regulujących kwestie monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji zobo
wiązań koncesyjnych, na rzecz swobodnego uznania pracowników merytorycznych 
Ministerstwa stwarza wysokie ryzyko dowolności i braku skuteczności w podejmowa
niu działań, a także stwarza wysokie ryzyko zagrożenia korupcyjnego.

3. W wyniku analizy dokumentacji przeprowadzonej przez DGiKG dopiero w 2015 r. 
stwierdzono, że przedsiębiorca nie wykonał trzech postanowień koncesji, których 
termin realizacji upłynął. W dniu 12 maja 2015 r. organ koncesyjny wszczął postępo
wanie administracyjne w sprawie cofnięcia koncesji oraz postanowieniem z dnia 
15 maja 2015 r. wezwał przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń, polegających na nie
wypełnieniu postanowień koncesji, w terminie sześciu miesięcy od otrzymania posta
nowienia. W dniu wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji realizacja części zo
bowiązań koncesyjnych (polegających na: rozpoczęciu działalności I etapu poprzez 
przystąpienie do wykonania jednego otworu kontrolnego, poinformowaniu organu 
koncesyjnego o rozpoczęciu działalności objętej koncesją oraz wykonaniu prac geo
logicznych zaplanowanych w I etapie) były już opóźnione o odpowiednio 33, 32 i 21 
miesięcy. W toku prowadzonego postępowania przedsiębiorca zwrócił uwagę na fakt, 
iż o przyczynach niepodjęcia tych działań, mających związek z wynikami badań pro
wadzonych w sąsiednich obszarach koncesyjnych, informował Ministra w składanych 
rocznych sprawozdaniach. W trakcie trwania postępowania o cofnięcie koncesji 
przedsiębiorca złożył wniosek o zmianę koncesji, który został uwzględniony (decy
zja116 z dnia 29 września 2015 r. o zmianie koncesji). Decyzją117 z dnia 13 stycznia 
2016 r. Minister Środowiska stwierdził brak podstaw do cofnięcia koncesji.
NIK stwierdza, że w konsekwencji braku ciągłego monitorowania, wbrew wyjaśnie
niom118 zastępcy dyrektora DGiKG 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.
W ocenie NIK wszczęcie postępowania o cofnięcie koncesji było przedwczesne, po
nieważ zgodnie z art. 37 pgg gdy przedsiębiorca nie wypełnia warunków określonych 
w koncesji, w tym nie podejmuje określonej nią działalności, organ, w drodze posta
nowienia, wzywa przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń -oraz określa termin ich usu
nięcia. Dopiero w przypadku, gdy przedsiębiorca nie wykona postanowienia, organ 
koncesyjny może zastosować sankcje polegające na wszczęciu postępowania admi
nistracyjnego w sprawie cofnięcia koncesji. Wystosowując wezwanie o usunięcie na
ruszeń po wszczęciu postępowania o cofnięcie koncesji, organ nie pozostawił konce- 
sjobiorcy czasu na usunięcie nieprawidłowości w ustalonym przez siebie terminie.

[Dowód: akta kontroli str. 2056-2098]
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że monitorowanie realizacji zobowiązań zawar
tych w udzielonych koncesjach na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż miedzi prowa
dzone od 2015 r. polegało na jednorazowej w ciągu roku analizie zgormadzonej doku
mentacji dla danej koncesji. Zdaniem NIK skuteczny monitoring powinien być procesem

116 Pismo z dnia 19 października 2016 r„ znak: DGK-VI.0912.1..2016.JT(16).
118 DGK-VI-4770-63/36699/15/MJ.
117 DGK-VI.4770.34.2015.JT.
n® Pismo z dnia 19 października 2016 r., znak: DGK-VI.0912.1.,2016.JT(16).
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o charakterze ciągłym. Przyjęty sposób monitorowania nie zapewnia skutecznej, bieżącej 
weryfikacji prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z udzielonych koncesji. 
Mając na uwadze powyższe NIK uznaje, iż wniosek, sformułowany w wyniku kontroli NIK 
z 2013 r, dotyczący zapewnienia sprawowania z ramienia organu administracji geolo
gicznej nadzoru i kontroli nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie 
gazu łupkowego -  nie został właściwie zrealizowany. Według wyjaśnień119 dyrektora 
DGiKG wniosek został zrealizowany poprzez wyznaczenie120 zakresu zadań Biura ds. 
Węglowodorów, ponadto bieżącą kontrolę zobowiązań koncesyjnych sprawował także 
DGiKG. W okresie od dnia 11 czerwca 2014 r. do 3 czerwca 2016 r.121 monitorowanie 
zobowiązań wynikających z udzielonych koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 
węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, a także ich terenowa kontrola 
należała do zadań Departamentu Nadzoru Geologicznego. W ocenie NIK istota wniosku 
pokontrolnego nie obejmowała dokonania zmian organizacyjnych, ale podjęcia działań 
umożliwiających pełną i skuteczną kontrolę realizacji zobowiązań koncesyjnych u przed
siębiorców. Należy przy tym zauważyć, że wprowadzone zmiany organizacyjne nie przy
niosły oczekiwanego efektu, Biuro ds. Węglowodorów zostało zlikwidowane, a zadania 
z zakresu koncesjonowania ponownie skupiono w Departamencie Geologii i Koncesji 
Geologicznych.

[Dowód: akta kontroli str. 1721-1728,1763-1766]
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie.

IV. Uwagi i wnioski
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli122, wnosi o:
1) Opracowanie polityki koncesjonowania działalności w zakresie poszukiwania, roz

poznawania oraz wydobywania złóż miedzi oraz węglowodorów;
2) Doprowadzenie do wiarygodnego oszacowania zasobów gazu łupkowego w Pol

sce;
3) Rozważenie wytypowania kolejnych obszarów do postępowań przetargowych na 

poszukiwanie i rozpoznawanie gazu zamkniętego;
4) Opracowanie i wdrożenie procedur postępowania o udzielenie koncesji na poszu

kiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz przeniesienia koncesji;
5) Opracowanie i wdrożenie procedur monitorowania realizacji przez przedsiębiorców 

zobowiązań koncesyjnych, wywiązywania się z obowiązków koncesyjnych oraz 
realizacji przez nich umów o ustanowienie użytkowania górniczego;

6) Weryfikację procedury pn. „Zasady postępowania prowadzonego na podstawie 
art. 28i oraz następne ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górni
cze (pgg) z dnia 17 lutego 2015 r.” oraz o jej uzupełnienie w zakresie rozpatrywa
nia konkurencyjnych wniosków przedsiębiorców;

119 Pismo z dnia 11 sierpnia 2016 r. znak: DGK-IV.0912.2.2016.AC.
120 Zarządzeniem nr 39 Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego 

Ministerstwa Środowiska.
121 Zarządzenie z dnia 10 czerwca 2014 r. Ministra Środowiska w sprawie regulaminu organizacyjnego 

Ministerstwa Środowiska (poz. 39 z 2014 r. oraz 41 z 2016 r.).
122 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. Dalej: ustawa o NIK.
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7) Weryfikację procedur o udzielenie koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawane 
złóż miedzi i o ich uzupełnienie o zapisy określające jednolite, obiektywne i niedy- 
skryminacyjne kryteria oceny wniosków oraz o zapisy określające sposób weryfi
kacji przyjętych kryteriów;

8) Umorzenie postępowań w przedmiocie udzielenia lub zmiany koncesji na poszuki
wanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów, wszczętych w okresie od 1 paź
dziernika 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., a niezakończonych decyzją ostatecz
ną;

9) Należyte zabezpieczenie w umowach o ustanowieniu użytkowania górniczego 
interesów Skarbu Państwa w sferze cywilnoprawnej, w tym w szczególności w za
kresie odpowiedzialności odszkodowawczej użytkownika za niewykonanie lub nie
należyte wykonania zobowiązania;

10) Dokonanie analizy stanu kadrowego i podjęcie działań w celu zapewnienia rzetel
nego działania organu koncesyjnego;

11) Wzmocnienie nadzoru nad prawidłowością gromadzenia, klasyfikowania, prze
chowywania i archiwizowania dokumentacji.

V. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kie
rownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w ter
minie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań.
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawie
nia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Warszawa, dnia ( j  lipca 2017 r.

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji
Dyrektor

z up. Michał Wilkowicz 
Wicedyrektor

podpis
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