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Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana petycję z dnia 12 września 2021 r., przekazaną do Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska przez Kancelarię Prezydenta RP, dotyczącą ustawowych gwarancji dla złóż kopalin 
znajdujących się na terenie Polski przedstawiam poniższe informacje. 

Przedmiotowa petycja dotyczy ustawowego zagwarantowania, aby złoża kopalin znajdujące się na 
terenie Polski były wydobywane wyłącznie przez polskie podmioty z polskim kapitałem. Celem 
powyższych działań ma być gwarancja efektywnego i zgodnego z prawem wykorzystywania kopalin, 
a także by zyski z przedmiotowej działalności pozostawały w Polsce.

W pierwszym kolejności należy zwrócić uwagę, że obecnie obowiązujące regulacje ustawowe 
przewidują rozwiązania mające na cel ochronę złóż kopalin w zakresie, o którym wspomina Pan 
w petycji. Zgodnie z art. 125 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1973, ze zm.) złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym 
gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin 
towarzyszących. Natomiast zgodnie z art. 22 ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420, ze zm.), dalej jako „P.g.g.”, działalność w zakresie wydobywania 
kopalin wymaga uzyskania koncesji, która jest najbardziej rygorystyczną formą uzyskania pozwolenia 
na wykonywanie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. 
Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, ze zm.) koncesja jest wymagana do wykonywania 
działalności gospodarczej w dziedzinach mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo 
państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny. Podmiot wykonujący działalność w zakresie 
wydobywania kopalin podlega odpowiedniemu nadzorowi właściwych organów administracji 
geologicznej i nadzoru górniczego w zakresie spełniania wymogów wskazanych w przepisach P.g.g. 
Warto także wskazać, że zgodnie z przepisem art. 134 P.g.g. przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na 
wydobywanie kopaliny ze złoża, wnosi opłatę eksploatacyjną, z której wpływy trafiają następnie do 
jednostek samorządu terytorialnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, należy stwierdzić, że obecne przepisy nie rodzą 
ryzyka, o którym jest mowa w petycji.

Jednocześnie informuję, że realizacja postulatu, aby złoża kopalin znajdujące się na terenie Polski były 
wydobywane wyłącznie przez podmioty nieposiadające zagranicznego kapitału, nie jest możliwa do 
realizacji z uwagi na ograniczenia wynikające z przyjętych zobowiązań wynikających z członkostwa 
w Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 91 ust. 3 Konstytucji RP w przypadku, gdy wynika to 
z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, 
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prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji 
z ustawami.

Umową konstytuującą organizację międzynarodową - Unię Europejską są obecnie Traktat o Unii 
Europejskiej (dalej: „T.U.E.”) i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: „T.f.U.E.”). Jedną 
z zasad konstytucyjnych prawa unijnego jest zasada pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem 
państw członkowskich. Zasada ta została sformułowana w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, ale można ją też wyprowadzić pośrednio z różnych przepisów traktatowych, 
w szczególności tych, które określają obowiązki państw członkowskich związane z wykonywaniem 
prawa Unii (art. 4 ust. 3 T.U.E., art. 19 ust. 1 T.U.E., art. 291 ust. 1 T.f.U.E., art. 258-260 T.f.U.E.). 
Konstytucja RP zachowuje nadrzędność i pierwszeństwo wobec wszystkich aktów prawnych 
obowiązujących w polskim porządku konstytucyjnym, dlatego też zgodnie z konstytucyjną hierarchią 
prawo stanowione przez Unię Europejską będzie miało pierwszeństwo w stosunku do ustaw.

Biorąc pod uwagę przepisy T.f.U.E. gwarantujące swobodę przedsiębiorczości (art. 49 T.f.U.E.), czy 
też swobodny przepływ kapitału pomiędzy państwami członkowskimi (art. 63 T.f.U.E.) wprowadzenie 
regulacji ustawowych ograniczających możliwość prowadzenia działalności przez przedsiębiorców 
z uwagi źródło pochodzenia kapitału w zakresie, o którym mowa w Pana petycji, nie jest możliwe.

Z poważaniem
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