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Zarówno miedź, jak i węglowodory (gaz ziemny, ropa naftowa), w tym tak zwany gaz 
łupkowy ze złóż niekonwencjonalnych, stanowią istotną część strategicznych zasobów 
surowcowych Polski. Poszukiwanie i pozyskiwanie ich z własnych źródeł ma kluczowe 
znaczenie dla  zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Przeprowadzona 
przez NIK kontrola1 wykazała istotne nieprawidłowości zarówno w  obszarze kre-
owania polityki koncesjonowania, jak  i  realizacji zadań dotyczących samego wy-
dawania koncesji na  tego  rodzaju działalność. Nie  oszacowano też  wielkości złóż 
i zasobów gazu łupkowego w Polsce.
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Udzielanie koncesji na poszukiwanie 
i rozpoznawanie zasobów surowców

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski

W Polsce nie zdefiniowano jednoznacz-
nie polityki udzielania koncesji na po-
szukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi 
i węglowodorów, w tym gazu łupkowego, 
co może znacząco utrudniać prowadzenie 
przez potencjalnie zainteresowane pod-
mioty gospodarcze zarówno działalności 
koncesyjnej, jak i gospodarczej – ze wzglę-
du na zwiększone ryzyko inwestycyjne.1

Miedź jest powszechnie stosowana we 
wszystkich gałęziach gospodarki oraz wy-
korzystywana w różnych dziedzinach życia 
ludzkiego (m.in. infrastruktura, transport, 

1 Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Udzielanie�koncesji�na�poszukiwanie�
i�rozpoznawanie�złóż�miedzi�i�węglowodorów,�w�tym�gazu�łupkowego, nr ewid. 151/2017/I/16/001/KGP, 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK, październik 2017 r. 

2 Według U.S. Geological Survey – Mineral Commodity Summaries – styczeń 2015 r. 

budownictwo, maszyny, medycyna). 
Ma szerokie zastosowanie w przemyśle 
elektronicznym, a łączona z innymi meta-
lami tworzy cenne stopy, jak brąz czy mo-
siądz. Rudom miedzi często towarzyszą 
inne metale, w szczególności srebro. Polska 
jest jednym z nielicznych krajów dyspo-
nujących znaczącymi zasobami miedzi 
szacowanymi na 28 mln ton2. Głównym 
terenem występowania i eksploatacji złóż 
tego surowca w Polsce są tereny w oko-
licach Lubina, Polkowic, Sieroszowic 
i Głogowa. Działalność na tym obszarze 
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koncesyjnym prowadzi KGHM Polska 
Miedź S.A. w Lubinie. Zainteresowanie 
przedsiębiorców wzbudza również po-
łożone w województwie lubuskim, jesz-
cze nie w pełni rozpoznane złoże Bytom 
Odrzański. 

Natomiast odkrywanie i wydobywanie 
na terenie kraju węglowodorów, szczególnie 
gazu łupkowego3, ma olbrzymie znacze-
nie dla polskiej energetyki. Główne ob-
szary występowania złóż gazu łupkowego 
w Polsce znajdują się na Lubelszczyźnie, 
Mazowszu, Podlasiu oraz Pomorzu. Do po-
tencjalnego obszaru poszukiwań zalicza się 
także zachodnią część kraju, w tym woje-
wództwa: wielkopolskie, opolskie i dolno-
śląskie. W 2011 r. amerykańska Agencja ds. 
Energii (Energy Information Administration 
– EIA) oszacowała możliwą do wydoby-
cia ilość gazu łupkowego zlokalizowanego 
w tzw. basenie bałtycko-podlasko-lubel-
skim na ponad 5,0 bln m³. Perspektywy 
te wywołały duże zainteresowanie poszu-
kiwaniem tego surowca w Polsce, zarów-
no wśród ekspertów i przedsiębiorców, 
jak i polityków oraz mediów. 

Zasoby i wydobycie 
gazu łupkowego 
Ogromne znaczenia dla gospodarki pań-
stwa, ale także w skali gospodarki świa-
towej, zasobów gazu łupkowego i jego 

3 Według pochodzenia, złoża gazu ziemnego można podzielić na gaz znajdujący się w złożach konwencjonalnych 
(naturalnych rezerwuarach izolowanych od góry warstwą skał nieprzepuszczalnych, gdzie zgromadzony gaz 
względnie swobodnie przemieszcza się ku powierzchni z dolnych warstw skorupy ziemskiej) oraz na wystę-
pujący głębiej, trudniejszy i kosztowniejszy do odnalezienia i wydobycia, wymagający rozszczelnienia ‒ gaz 
ze złóż niekonwencjonalnych, w szczególności tzw. shale�gas�oraz tight�gas.

4 Technika wydobycia gazu łupkowego polegająca na wtłoczeniu do złoża pod ciśnieniem płynu (95% woda, 
3-4% piasek oraz około 2% dodatków chemicznych), który powoduje „rozszerzenie” i „rozgałęzienie” skały 
złoża i w efekcie doprowadza do wydostania się gazu z głębokich warstw gruntu. 

wydobycia potwierdzają między innymi 
doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych. 

Technika szczelinowania4 wykorzysty-
wana do wydobycia gazu z formacji łupko-
wych w Stanach Zjednoczonych wywarła 
ogromny wpływ na zaopatrzenie gospo-
darki światowej w surowce energetyczne. 
Jej intensywne zastosowanie wywołało 
również fale niepokoju o skutki ewentu-
alnego skażenia wód gruntowych substan-
cjami wykorzystywanymi w tej technolo-
gii, pomimo iż obecnie blisko 99% płynu 
do szczelinowania stanowi woda i piasek. 
Gwałtowny wzrost produkcji z nowych 
źródeł gazu i ropy w USA miał decydu-
jący wpływ na rynki surowców energe-
tycznych na świecie. Stany Zjednoczone 
przewyższyły pod względem produk-
cji ropy i gazu Arabię Saudyjską i Rosję. 
Miało to znaczenie zarówno ekonomicz-
ne, jak i geo-polityczne. Przemysł wy-
korzystujący szczelinowanie wygenero-
wał w 2010 roku 600 tys. miejsc pracy 
i może przyczynić się do utworzenia nawet 
1,6 miliona do roku 2035 (Renewable and 
Sustainable Energy Reviews). W efekcie 
Stany Zjednoczone nie tylko uczyniły istot-
ny krok w kierunku uniezależnienia się 
od zewnętrznych dostaw surowców ener-
getycznych z wrażliwych regionów, takich 
jak Zatoka Perska, ale będą w stanie wyge-
nerować znaczną nadwyżkę. Spowodowało 
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to, że pozycja dotychczasowych liderów, 
od Rosji po Wenezuelę, których gospo-
darki są oparte na eksploatacji ropy naf-
towej i zależne od eksportu tego surowca, 
znacznie osłabła. Również dotychczasowi 
dostawcy z Afryki Zachodniej, którzy po-
krywali blisko 25% importu ropy na rynek 
USA muszą poszukiwać innych rynków 
zbytu. Przemysł łupkowy okazał się odpor-
ny nawet w sytuacji, gdy ceny ropy załama-
ły się i spadły z blisko 100 do 40 dolarów 
za baryłkę w okresie lipiec 2014 r. – sierpień 
2015 r. Taki spadek cen poniżej progu ren-
towności szacowanego na 95 dolarów powi-
nien okazać się krytyczny. Jednak rentow-
ność produkcji gazu i ropy z łupków udało 
się zapewnić nawet na poziomie 50 dola-
rów za baryłkę. Arabia Saudyjska i pozo-
stałe kraje OPEC zwiększały produkcję 
niskokosztową z tradycyjnych złóż, starając 
się wyprzeć produkcję opartą na łupkach 

ze światowego rynku, wywierając presję 
na zyski osiągane przez amerykańskich pro-
ducentów łupkowych. Wbrew oczekiwa-
niom, nie osiągnęły jednak zamierzonego 
efektu, a przeciwnie, członkowie OPEC 
zostali sami znacząco dotknięci wywoła-
nym spadkiem cen ropy. 

Niezależnie od omówionych powy-
żej doświadczeń amerykańskich należy 
pamiętać, że podobny potencjał może 
tkwić w zasobach łupkowych wielu in-
nych państw, takich jak: Rosja, Chiny, 
Argentyna czy Algieria. Również polskie 
zasoby gazu łupkowego, pomimo koniecz-
ności zrewidowania, początkowo, jak się 
wydaje, przeszacowanych zasobów, wciąż 
plasują Polskę na 12 miejscu w światowym 
rankingu zasobów gazu łupkowego.

Oceniając zasoby surowców należy jed-
nak odróżnić techniczne możliwościa-
mi ich wydobycia, od celowości takiego 

Tabela 1. Kraje o największych zasobach technicznie możliwego do wydobycia gazu łupkowego 
według amerykańskiej Agencji ds. Energii (czerwiec 2013 r.)

Miejsce Kraj Gaz łupkowy w mld m3

1 Chiny 31,6

2 Argentyna 22,7

3 Algieria 20,0

4 USA 18,8

5 Kanada 16,2

6 Meksyk 15,4

7 Australia 12,4

8 Południowa Afryka 11,0

9 Rosja 8,1

10 Brazylia 6,9

11 Wenezuela 4,7

12 Polska 4,2

Ogółem na świecie 206,7

Źródło: U.S. Energy Information Administration – Raport: Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources.
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procesu z gospodarczego punktu widzenia. 
Technicznie możliwe do wydobycia zasoby 
to ilości gazu i ropy z formacji łupkowych, 
które można wyprodukować za pomocą 
obecnie dostępnych technologii, nie bio-
rąc pod uwagę cen ropy naftowej i gazu 
oraz kosztów produkcji. Możliwe do wy-
dobycia zasoby z gospodarczego punktu 
widzenia to te, które mogą być rentownie 
wydobywane w danych warunkach ryn-
kowych. Ekonomiczna opłacalność zale-
ży od trzech czynników: kosztów wierce-
nia i instalacji wydobywczej, ilości gazu 
ze średniego odwiertu w okresie jego wy-
korzystania oraz ceny jaką można uzyskać 
za wyprodukowany surowiec.

W Polsce dla utrzymania dotychczaso-
wego poziomu wydobycia rudy miedzi i po-
zyskiwania z niej w procesie przeróbki mie-
dzi i srebra, a także wydobycia węglowo-
dorów oraz zwiększenia dotychczasowego 
zakresu prowadzenia prac poszukiwawczo-
-rozpoznawczych gazu niekonwencjonalne-
go, mogących doprowadzić do komercyjnej 
opłacalności jego eksploatacji, niezbędne 
jest sukcesywne udostępnianie zaintereso-
wanym przedsiębiorcom kolejnych obsza-
rów koncesyjnych. Sprzyjać temu powinno 
stabilne otoczenie prawne umożliwiające 
prowadzenie działalności w tym obsza-
rze oraz rzetelne i sprawne przeprowa-
dzanie przez Ministra Środowiska proce-
dur koncesyjnych. Tymczasem w ostatniej 
dekadzie przepisy, w szczególności prawa 
geologicznego i górniczego, zmieniały się 
znacząco kilkakrotnie i mimo że lepiej za-
bezpieczają interes prawno-ekonomiczny 

5 Informacja o wynikach kontroli: Poszukiwanie,�wydobywanie�i�zagospodarowanie�gazu�ze�złóż�łupkowych, 
nr ewid.: 164/2013/P/12/186/LWR, Delegatura NIK we Wrocławiu, grudzień 2013 r.

państwa w tym obszarze, to nie przyczyni-
ły się do obniżenia czasochłonności procesu 
rozpatrywania wniosków przedsiębiorców 
o udzielenie koncesji.

Przedmiotem poprzedniej kontroli5 
NIK, przeprowadzonej na przełomie lat 
2012–2013 było poszukiwanie, wydoby-
wanie i zagospodarowanie gazu łupko-
wego w Polsce. Kontrola wykazała m.in., 
że nierzetelnie i przewlekle prowadzone 
były przez Ministra Środowiska postępo-
wania administracyjne w sprawie udziele-
nia (zmiany, przeniesienia) koncesji na po-
szukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu 
łupkowego. Dopuszczano do nierównego 
traktowania wnioskodawców i do rozpatry-
wania wniosków niespełniających wymo-
gów co do ich kompletności, reprezentacji 
strony i wiarygodności ekonomicznej wnio-
skodawcy. W procesie udzielania koncesji 
niewystarczająco identyfikowano obszary 
i mechanizmy korupcjogenne. Naruszano 
terminy i zasadę jednorazowego uiszcza-
nia opłat z tytułu udzielenia koncesji. 
Niedostateczny był monitoring i nadzór 
organu koncesyjnego nad realizacją obo-
wiązków koncesyjnych przez przedsiębior-
ców prowadzących działalność w zakresie 
poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu 
łupkowego.

Efektywne i bezpieczne korzystanie 
z surowców energetycznych wymaga ol-
brzymich nakładów finansowych i zaan-
gażowania know-how przedsiębiorców. 
Jednak w związku z dużym ryzykiem 
inwestycyjnym w tej branży koniecz-
ne jest stworzenie odpowiednich ram 
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prawnych oraz transparentnych zasad 
udostępniania złóż ‒ to zadanie państwa 
realizowane przez odpowiednie służby 
administracji. 

W świetle obowiązujących przepisów 
działalność polegająca na poszukiwa-
niu lub rozpoznawaniu złóż rud miedzi 
oraz złóż węglowodorów, w tym gazu łup-
kowego, może być wykonywana jedynie 
po uzyskaniu koncesji udzielonej przez mi-
nistra właściwego do spraw środowiska, 
który jest także organem administracji 
geologicznej. Do zakresu działania ad-
ministracji geologicznej należy wykony-
wanie zadań określonych prawem geolo-
gicznym i górniczym, w tym sprawowanie 
nadzoru i kontroli w ramach wykonywa-
nia przez przedsiębiorcę uprawnień z ty-
tułu koncesji i przestrzegania warunków 
w niej określonych. Minister właściwy 
ds. środowiska sprawuje przy pomocy 
Głównego Geologa Kraju, m.in. nadzór 
nad wykonywaniem przez Państwowy 
Instytut Geologiczny – Państwowy Insty-
tut Badawczy (PIG-PIB) zadań państwo-
wej służby geologicznej. Ponadto rząd 
oraz w szczególności minister właściwy 
do spraw środowiska odpowiada za kom-
pleksową politykę gospodarczą państwa 
w tym zakresie. 

W obecnym stanie prawnym koncesja 
jest rozstrzygnięciem o charakterze uzna-
niowym (organ koncesyjny może przewidy-
wać udzielenie ograniczonej liczby koncesji 
na dany rodzaj działalności). Przy poszuki-
waniu i rozpoznawaniu złóż miedzi koncesji 
udziela się na czas oznaczony, nie krótszy 

6 Ocena�zasobów�wydobywalnych�gazu�ziemnego�i�ropy�naftowej�w�formacjach�łupkowych�dolnego�paleozoiku�
w�Polsce�(Basen�bałtycko-podlasko-lubelski),�Warszawa, marzec 2012 r. 

niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat (chyba, 
że przedsiębiorca złożył wniosek o udzie-
lenie koncesji na czas krótszy), w wypadku 
poszukiwania i rozpoznawania złóż wę-
glowodorów, na czas nie krótszy niż 10 lat 
i nie dłuższy niż 30 lat. 

Nieznane zasoby gazu 
łupkowego w Polsce
Pomimo prowadzonych działań na rzecz 
oszacowania złóż i zasobów gazu łupkowego 
w Polsce – do dnia zakończenia kontroli 
NIK nie zostały one wiarygodnie ustalo-
ne. Po upływie prawie pięciu lat od ogło-
szenia pierwszego raportu6 Państwowego 
Instytutu Geologicznego – Państwowego 
Instytutu Badawczego o zasobach gazu łup-
kowego, Minister Środowiska nadal nie po-
siada aktualnej i niebudzącej zastrzeżeń in-
formacji o wielkości zasobów tego surowca. 
Wprawdzie PIG-PIB sporządził w 2015 r. 
kolejny raport dotyczący zasobów gazu 
łupkowego w basenie bałtycko-podlasko-
-lubelskim, nie został on jednak zatwier-
dzony przez Głównego Geologa Kraju, 
ponieważ został oparty – w jego ocenie 
– na niewystarczającej liczbie odwiertów. 
Również dyrektor Departamentu Geologii 
i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie 
Środowiska (MŚ) uznał cały proces sza-
cowania i rozpoznawania zasobów gazu 
łupkowego w Polsce w latach 2008–2014 
za przeprowadzony w sposób nieprofe-
sjonalny i chaotyczny. Skutkiem powyż-
szego, Minister nie dysponuje aktualną 
i rzetelną informacją o zasobach tego su-
rowca, co ma istotne znaczenie z punktu 
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widzenia bezpieczeństwa energetycznego 
Polski. Ograniczone są także potencjalne 
możliwości udostępniania zainteresowa-
nym przedsiębiorcom dalszych obszarów 
koncesyjnych do jego poszukiwania i roz-
poznawania.

Brak spójnej polityki koncesyjnej
W Polsce nie zdefiniowano jednoznacz-
nie polityki udzielania koncesji na po-
szukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi 
i węglowodorów, w tym gazu łupkowego, 
co może znacząco utrudniać prowadze-
nie przez potencjalnie zainteresowane 
podmioty gospodarcze zarówno dzia-
łalności koncesyjnej, jak i gospodarczej 
– ze względu na zwiększone ryzyko inwe-
stycyjne. Z punktu widzenia zapewnienia 
stabilnych warunków dla przedsiębior-
ców zainteresowanych poszukiwaniem 
i eksploatacją surowców celowe byłoby 
opracowanie długoterminowej strategii 
działań państwa w sektorze poszuki-
wawczo-wydobywczym. Zwiększyłoby 
to pewność działania podmiotów gospo-
darczych oraz zachęcałoby je do aktyw-
ności inwestycyjnej. 

Na podstawie analizy poszczególnych 
postępowań koncesyjnych NIK oceniała, 
że MŚ nie prowadziło określonej, konse-
kwentnej polityki koncesyjnej. Nie była ona 
również zawarta w żadnym sformalizowa-
nym dokumencie. Tymczasem polityka 
koncesjonowania działalności w zakresie 
poszukiwania, rozpoznawania oraz wy-
dobywania złóż miedzi oraz węglowo-
dorów powinna była powstać w ramach 

7 Dz.U. z 2016 r. poz. 23, ze zm. dalej: k.p.a.

realizacji poddziałania 2.15.3 określone-
go w „Programie Działań Wykonawczych 
do Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.” 
Wniosek o wypracowanie koncepcji dal-
szego udostępniania obszarów koncesyj-
nych został sformułowany już po kontroli 
NIK przeprowadzonej na przełomie lat 
2012–2013. Najwyższa Izba Kontroli zwró-
ciła również uwagę, że w latach 2015–2016 
organ koncesyjny opublikował zaledwie 
jedno ogłoszenie o wytypowaniu obszaru 
koncesyjnego na poszukiwanie i rozpozna-
wanie złóż gazu zamkniętego. W efekcie 
w okresie od 2011 r. do 2017 r. wystąpi-
ły niewielkie zmiany obszarów objętych 
koncesjami na wydobycie rudy miedzi 
oraz istotne zmniejszenie obszarów ob-
jętych koncesjami i wnioskami na poszu-
kiwanie gazu łupkowego. 

Naruszenia przepisów 
w postępowaniach administracyjnych
Minister Środowiska, jako organ koncesyj-
ny, prowadził postępowania administra-
cyjne w przedmiocie udzielenia, zmiany 
lub wygaśnięcia koncesji na poszukiwa-
nie i/lub rozpoznawanie złóż węglowodo-
rów oraz miedzi z naruszeniem przepisów 
Kodeksu postępowania administracyjne-
go7. Dotyczyły one obowiązku szybkiego 
załatwienia sprawy, informowania stron 
o wszczęciu postępowania, przestrzega-
nia ustawowo określonych terminów, in-
formowania stron o ich niedotrzymaniu, 
przyczynach zwłoki oraz o nowej dacie 
realizacji sprawy a także wzywania stron 
do uzupełnienia braków. 
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Naruszenia prawa dotyczyły także usta-
wy o prawie geologicznym i górniczym 
oraz ustawy o narodowym zasobie ar-
chiwalnym i archiwach. Przykładowo, 
w postępowaniu obejmującym obszar 
koncesyjny Milejów, załatwienie wnio-
sku przedsiębiorcy o wygaśnięcie konce-
sji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 
nastąpiło po upływie niemalże dwóch lat, 
licząc od daty wpływu wniosku strony, 
tj. z przekroczeniem ustawowych lub wy-
znaczonych przez organ terminów jej za-
łatwienia, zgodnie z art. 35 k.p.a. oraz 
art. 36 kp. Ponadto w siedmiu postę-
powaniach administracyjnych dotyczą-
cych pięciu obszarów, pomimo upływu 
terminu na realizację zadania, Minister 
Środowiska, wbrew obowiązkowi wyni-
kającemu z art. 36 § 1 i 2 k.p.a., nie poin-
formował stron postępowania o niezała-
twieniu sprawy w przewidzianym czasie, 
przyczynach zwłoki oraz o wyznaczeniu 
nowego terminu. Natomiast w ośmiu 
postępowaniach administracyjnych do-
tyczących pięciu obszarów, wbrew obo-
wiązkowi określonemu w art. 61 § 4 k.p.a. 
nie zawiadomił o wszczęciu postępowa-
nia administracyjnego wszystkich stron 
w sprawie. 

W postępowaniach administracyjnych 
dotyczących pięciu obszarów, Minister 
Środowiska, wbrew obowiązkowi okre-
ślonemu w art. 64 § 2 k.p.a. nie wezwał 
wnioskodawców do uzupełnienia braków 
formalnych podania, stanowiącego wnio-
sek o udzielenie, zmianę lub wygaśnięcie 
koncesji. 

8 Kotla, Kulów-Luboszyce i Bytom Odrzański.

W postępowaniach administracyjnych 
dotyczących udzielenia koncesji dla złóż 
miedzi w trzech obszarach8 istotną część 
materiału dowodowego, obejmującą opi-
nię Komisji Zasobów Kopalin, dołączono 
do akt sprawy dopiero po formalnym za-
kończeniu prowadzonego postępowania, 
czym naruszono zasadę jego prowadze-
nia w sposób budzący zaufanie uczestni-
ków do władzy publicznej (art. 8 k.p.a.) 
oraz zasadę zapewnienia stronom czynnego 
udziału w prowadzonym postępowaniu 
(art. 11 k.p.a.).

Dodatkowo na nieprawidłowości zwią-
zane z naruszeniem przepisów prawa na-
łożyły się te związane z nieprecyzyjnymi 
procedurami wewnętrznymi lub ich bra-
kiem. W wewnętrznych procedurach obo-
wiązujących w Ministerstwie Środowiska, 
dotyczących rozpatrywania wniosków 
o udzielenie koncesji na poszukiwanie 
i/lub rozpoznawanie złóż (z wyłączeniem 
węglowodorów), nie określono kryteriów 
oceny wniosków składanych przez pod-
mioty ubiegające się o udzielenie konce-
sji, pozostawiając organowi koncesyjnemu 
dowolność określenia w trakcie trwania 
procedury hierarchii i udziału wagowe-
go poszczególnych kryteriów ich oceny. 
Nie negując prawa organu koncesyjnego 
do swobody decyzyjnej należy zauważyć, 
że z kolei dowolność działań w ramach 
uznania administracyjnego istotnie zwięk-
sza ryzyko wystąpienia korupcji w tym ob-
szarze. O niewłaściwej pracy Ministerstwa 
w prowadzeniu postępowań administra-
cyjnych dotyczących koncesji na złoża 
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miedzi, świadczą również wyroki sądów 
administracyjnych, które rozpatrywały 
skargi na decyzje Ministra Środowiska. 
W wypadku pięciu postępowań sądy uchy-
liły zaskarżone decyzje9. 

Niewłaściwe monitorowanie 
i brak kontroli 
Minister, jako organ koncesyjny, nie usta-
lił zasad monitorowania spełniania przez 
przedsiębiorców warunków określonych 
w udzielonych koncesjach na poszukiwanie 
lub rozpoznawanie złóż miedzi, a do 2015 r. 
nie dokumentowano ani procesu monitoro-
wania, ani jego rezultatów. Ponadto organ 
koncesyjny nie przeprowadzał u przedsię-
biorców bezpośrednich kontroli realiza-
cji zobowiązań koncesyjnych. W okresie 
przed 31 marca 2015 r. w Ministerstwie 
Środowiska nie wyodrębniono komórki 
organizacyjnej odpowiedzialnej za moni-
torowanie zobowiązań zawartych umów 
o ustanowienie użytkowania górniczego 
w zakresie miedzi i węglowodorów, a po-
nadto nie przypisano w sposób wyraźny 
zadań z tym związanych żadnej z istnieją-
cych komórek organizacyjnych. 

W praktyce monitorowanie zobowiązań 
wynikających z zawartych umów o usta-
nowienie użytkowania górniczego w za-
kresie dotyczącym węglowodorów prze-
prowadzane było łącznie z monitoringiem 
i kontrolą warunków wynikających z udzie-
lonych koncesji na poszukiwanie i rozpo-
znawanie złóż węglowodorów. Organ kon-
cesyjny nie próbował ustalić czy umowy 
o ustanowieniu użytkowania górniczego 

9 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 GSK 1310/12.

dotyczące złóż węglowodorów i miedzi 
są realizowane w przestrzeni i na działkach 
objętych koncesją i tym samym nie pro-
wadził pełnego bieżącego monitoringu 
wywiązywania się przez przedsiębior-
ców z warunków umów o ustanowienie 
użytkowania górniczego. Organ koncesyjny 
w kontrolowanym okresie nie prowadził 
również zestawień kwot należnych z tytułu 
udzielenia, zmiany lub przeniesienia kon-
cesji, kwot faktycznie wpłaconych, kwot 
zaległych, kwot zapłaconych po terminie 
i wysokości naliczonych odsetek oraz uzy-
skanych wpływów z tego tytułu. 

W opinii NIK uniemożliwiało to pro-
wadzenie skutecznego monitorowania 
i egzekwowania zobowiązań nałożonych 
na przedsiębiorców. Nie prowadzono ewi-
dencji przychodów uzyskanych z tytułu 
ustanowienia użytkowania górniczego 
w sposób, który pozwoliłby na wyodręb-
nienie z ogółu przychodów – tych przy-
padających na poszczególne złoża będące 
przedmiotem koncesji i w konsekwencji 
nie dysponowano informacją o wysoko-
ści poszczególnych bieżących wpływów. 
Według ustaleń w toku kontroli w latach 
2008–2016 (do 31 lipca) Skarb Państwa 
w wyniku ustanowienia użytkowania gór-
niczego w zakresie wszystkich kopalin ob-
jętych tego typu umowami, uzyskał do-
chód w łącznej wysokości 446 631,2 tys. zł.

Niewystarczające zabezpieczenie 
interesów Skarbu Państwa
W zbadanych umowach – zawartych 
przez MŚ o ustanowienie użytkowania 
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górniczego w celu poszukiwania i rozpozna-
wania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 
oraz złóż rud miedzi – nie zabezpieczono 
w wystarczający sposób interesów Skarbu 
Państwa (SP) w sferze cywilnoprawnej. 
Przewidziano wprawdzie karę umow-
ną na wypadek odstąpienia od umowy 
przez SP, jednak bez zastrzeżenia, że Skarb 
Państwa jest uprawniony do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wy-
sokości rzeczywiście poniesionej szkody 
w sytuacji, gdy kara umowna nie będzie 
pokrywać jej w pełni. Nieprawidłowość 
taką stwierdzono w 67 spośród 77 analizo-
wanych umów o ustanowienie użytkowa-
nia górniczego obejmujących poszukiwanie 
lub rozpoznawanie złóż węglowodorów 
oraz w 25 spośród 34 analizowanych umów 
obejmujących poszukiwanie i rozpozna-
wanie złóż miedzi. 

W ocenie NIK skutkowało to brakiem na-
leżytego i pełnego zabezpieczenia interesów 
majątkowych Skarbu Państwa w razie naru-
szenia obowiązków umownych przez użyt-
kownika. Zastrzeżenie, iż Skarb Państwa 
może dochodzić odszkodowania uzupeł-
niającego do wysokości rzeczywiście ponie-
sionej szkody w sytuacji, gdy kara umowna 
nie będzie jej w pełni pokrywać, zostało 
wprowadzone do wzoru umowy o ustano-
wienie użytkowania górniczego w 2013 r.

Niewłaściwe przygotowanie 
organizacyjne i braki kadrowe
Ministerstwo Środowiska nie było przy-
gotowane pod względem organizacyjno-
-kadrowym do rozpatrywania zwiększonej 

10 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”.

w latach 2010–2012 liczby wniosków 
o udzielenie koncesji dotyczących złóż 
miedzi oraz w latach 2008–2014 – złóż 
węglowodorów. Sprawami udzielania kon-
cesji dotyczących węglowodorów zajmo-
wało się wówczas średnio pięć, a sprawami 
złóż miedzi od czterech do sześciu osób. 
W Ministerstwie nie sporządzano analiz 
określających optymalny poziom zatrud-
nienia, ani nie zidentyfikowano ryzyka 
związanego z nieodpowiednią do potrzeb 
liczbą pracowników. W sytuacji utrzymują-
cego się zwiększonego napływu wniosków 
w sprawach koncesyjnych, powodującego 
spiętrzenie spraw pozostających do zała-
twienia, a także pomimo ustaleń orga-
nów kontrolnych wskazujących, że istotny 
wpływ na występowanie nieprawidłowo-
ści miały braki kadrowe oraz organizacyj-
ne w Departamencie Geologii i Koncesji 
Geologicznych, szczególnie dostrzegalne 
w obliczu znacznego wzrostu liczby prowa-
dzonych postępowań10, w Ministerstwie 
nie podjęto skutecznych działań zapew-
niających terminowe rozpatrywanie spraw 
koncesyjnych. Działania doraźne, polegają-
ce na czasowym powierzeniu obowiązków 
pracownikom innych jednostek organi-
zacyjnych, podejmowane były z opóźnie-
niem i nie wpłynęły znacząco na przy-
spieszenie działań organu. Przyjmowanie 
do pracy nowych następowało sukcesyw-
nie od 2013 r. i w efekcie najwyższy po-
ziom zatrudnienia osiągnięto w momen-
cie, w którym liczba nowych wniosków 
wpływających do Ministerstwa obniżyła 
się do poziomu porównywalnego ze stanem 
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sprzed wzrostu. W wyniku kumulacji nie-
załatwionych spraw w latach 2010– 2015 
liczba nowych wniosków oczekujących 
na załatwienie wynosiła od 23 (w 2010 r.) 
do 43 (w 2011 r.). Natomiast liczba wyda-
wanych decyzji (w tym koncesji) wyniosła: 
trzy w latach 2008–2009 (co stanowiło 
ok. 50% wniosków oczekujących na za-
łatwienie); od czterech do 30 w latach 
2010–2013 (ok. 17-70%); od 10 do czte-
rech w latach 2014–2016 (ok. 59-100%). 
Od 2016 r. liczba wydawanych decyzji od-
powiada liczbie wniosków pozostających 
do rozpatrzenia. Odsetek załatwianych 
spraw11 wynosił rocznie średnio 66,7%, 
od 17,4% w 2010 r. do 100% w 2015 r. 

11 Iloraz liczby wniosków do załatwienia oraz wydanych decyzji w danym roku.
12 Pracownicy merytoryczni.

Na jednego pracownika przypadało rocz-
nie od jednego wniosku w 2016 r. do 10,8 
w 2011 r., przy czym w latach 2010–2015 
było to średnio 6,5 sprawy na osobę.

W komórkach odpowiedzialnych za kon-
cesjonowanie złóż węglowodorów najniższy 
poziom zatrudnienia12 wystąpił w 2008 r. 
oraz w latach 2012–2013 i kształtował się 
na poziomie średnio pięciu osób, zaś naj-
wyższy – w latach 2015–2016 – średnio 
dziesięciu osób. W pozostałych latach za-
trudnienie przeciętnie wynosiło siedem 
osób. Analiza liczby wpływających wnio-
sków, wydawanych decyzji oraz zatrud-
nienia wskazuje, że w latach 2008–2011, 
wraz ze wzrostem liczby nowych wniosków 
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Rysunek 1. Pracownicy prowadzący postępowania dotyczące złóż miedzi

Źródło: Na podstawie danych zebranych w toku kontroli NIK w MŚ.
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koncesyjnych, wzrastało zatrudnienie. 
W latach 2012–2014, przy podobnym 
napływie wpływających wniosków, za-
trudnienie zmniejszyło się i w okresie 
od 1 stycznia do 21 maja 2013 r. wynosiło 
zaledwie cztery osoby. Od 2015 r. znacznie 
zmniejszyła się liczba spraw wpływających 
do organu, natomiast poziom zatrudnienia 
pozostał wyraźnie zwiększony i osiągnął 
dziesięć osób (według stanu na 30 września 
2016 r.). Na jednego pracownika przypa-
dało 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 jedne-
go pracownika przypadało rocznie od 
2,4 do 28,4 nowych wniosków.

Według szacunków przedstawionych 
w toku postępowania kontrolnego nie-
dobory kadrowe sięgały 30% aktualne-
go stanu zatrudnienia w Departamen-
cie Geologii i Koncesji Geologicznych. 
Sku tkowało to kumulowaniem spraw 
oraz opóźnieniami w prowadzonych po-
stępowaniach administracyjnych. Okres 
ich trwania wynosił od 17 do 719 dni 
dla postępowań dotyczących złóż węglo-
wodorów oraz od 30 do 539 dni dla złóż 
rud miedzi. 

Niezrealizowanie 
wniosków pokontrolnych NIK
W wyniku kontroli NIK przeprowadzonej 
na przełomie lat 2012–2013 „Poszukiwanie, 
wydobywanie i zagospodarowanie gazu 
łupkowego” sformułowano m.in. wnioski 

Rysunek 2. Pracownicy prowadzący postępowania dotyczące złóż węglowodorów

Źródło: Na podstawie danych zebranych w toku kontroli NIK w MŚ.

   Wnioski o udzielenie lub zamianę koncesji pozostające do rozpatrzenia

   Wydane decyzje w sprawie udzielenia lub/i zmiany koncesji

   Zatrudnienie
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pokontrolne dotyczące podjęcia organiza-
cyjnych i prawnych działań zmierzających 
do jak najszybszego oszacowania w skali 
kraju zasobu gazu niekonwencjonalnego 
oraz wypracowania koncepcji dalszego 
udostępniania obszarów koncesyjnych. 
W świetle ustaleń ostatniej kontroli nie zo-
stały one zrealizowane. Ponadto monito-
rowanie realizacji zobowiązań zawartych 
w udzielonych koncesjach na poszukiwanie 
lub rozpoznawanie złóż miedzi, prowa-
dzone od 2015 r., polegało na jednorazo-
wej w ciągu roku analizie zgromadzonej 
dokumentacji dla danej koncesji. 

Zdaniem NIK skuteczny monitoring 
powinien być procesem o charakterze 
ciągłym. Mając na uwadze powyższe, 
NIK uznała, iż także wniosek dotyczący 
zapewnienia sprawowania, z ramienia or-
ganu administracji geologicznej, nadzoru 
i kontroli nad przedsiębiorcami prowadzą-
cymi działalność w zakresie gazu łupko-
wego – nie został właściwie zrealizowany. 

Negatywna ocena 
działalności ministrów 
W związku z przestawionymi powyżej usta-
leniami Najwyższa Izba Kontroli negatywnie 
oceniła, w okresie objętym kontrolą, dzia-
łalność kolejnych ministrów właściwych 
do spraw środowiska w zakresie udzielania 
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie 
zarówno złóż miedzi, jak i węglowodorów 
– w tym gazu łupkowego. Zlecane i nadzo-
rowane działania zmierzające do oszaco-
wania krajowych zasobów tego ostatniego 
surowca w Polsce okazały się nieskuteczne. 
Wciąż nie ma ostatecznych i zatwierdzonych 
wyników, które mogłyby stać się podsta-
wą do prowadzenia realistycznej polityki 
surowcowej i gospodarczej. Ministerstwo 

Środowiska nie określiło i nie prowadziło 
spójnej polityki koncesyjnej. Nie została 
ona również zawarta w żadnym sformali-
zowanym dokumencie, który obejmował-
by działalność w zakresie poszukiwania, 
rozpoznawania oraz wydobywania złóż 
miedzi oraz węglowodorów, w tym gazu 
łupkowego. NIK dostrzegła zainicjowanie 
działań w obszarze kontrolowanej działal-
ności przez Ministra Środowiska, po objęciu 
przez niego stanowiska w listopadzie 2015 r., 
polegających na podjęciu prac nad projek-
tem ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej 
oraz nad zmianą przepisów ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze. Jednak ocena sku-
teczności tych działań możliwa będzie do-
piero w dalszej perspektywie.

Rekomendacje
W celu zapewnienia efektywnej, zgod-
nej z obowiązującymi regulacjami, prowa-
dzonej w sposób transparentny realizacji 
zadań związanych z udzielaniem konce-
sji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 
miedzi i węglowodorów, w tym gazu łup-
kowego, Najwyższa Izba Kontroli uznała 
za niezbędne:
1. Opracowanie polityki koncesjonowa-
nia działalności w zakresie poszukiwania, 
rozpoznawania i wydobywania złóż miedzi 
oraz węglowodorów. 
2. Doprowadzenie do wiarygodnego osza-
cowania zasobów gazu łupkowego w Polsce. 
3. Rozważenie wytypowania kolejnych 
obszarów do postępowań przetargowych 
na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu za-
mkniętego. 
4. Opracowanie i wdrożenie procedur po-
stępowania o udzielenie koncesji na poszu-
kiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodo-
rów oraz przeniesienia koncesji.
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5. Opracowanie i wdrożenie procedur mo-
nitorowania wypełniania przez przedsię-
biorców zobowiązań koncesyjnych oraz re-
alizacji umów o ustanowienie użytkowania 
górniczego.
6. Weryfikację dokumentu „Zasady po-
stępowania prowadzonego na podstawie 
art. 28i oraz następne ustawy z dnia 9 czerw-
ca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (pgg) 
z dnia 17 lutego 2015 r.” oraz o jej uzupeł-
nienie w zakresie rozpatrywania konkuren-
cyjnych wniosków przedsiębiorców.
7. Weryfikację procedur o udzielenie kon-
cesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawa-
nie złóż miedzi i ich uzupełnienie o zapisy 
określające jednolite, obiektywne i niedy-
skryminacyjne kryteria oceny wniosków 
oraz wskazujące sposób weryfikacji przy-
jętych kryteriów.
8. Umorzenie postępowań w przedmiocie 
udzielenia lub zmiany koncesji na poszu-
kiwanie lub rozpoznawanie złóż węglo-
wodorów, wszczętych w okresie od 1 paź-
dziernika 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., 
a niezakończonych decyzją ostateczną.
9. Dokonanie analizy stanu kadrowego 
i podjęcie działań w celu zapewnienia rze-
telnego działania organu koncesyjnego.
10. Wzmocnienie nadzoru nad prawi-
dłowością gromadzenia, klasyfikowania, 
przechowywania i archiwizowania doku-
mentacji.

W reakcji na sformułowane przez NIK 
rekomendacje Minister Środowiska od-
powiedział m.in., że podejmie działania 
zmierzające do opracowania polityki kon-
cesjonowania działalności w zakresie po-
szukiwania, rozpoznawania oraz wydoby-
wania złóż miedzi i węglowodorów, jednak 
będzie to możliwe po przyjęciu przez Radę 
Ministrów Polityki surowcowej państwa. 

Bedą kontynuowane podjęte działania pro-
wadzące do oszacowania zasobów złóż gazu 
łupkowego w Polsce. Poinformował rów-
nież, że zostaną opracowane i wdrożone 
procedury postępowania o udzielenie 
koncesji łącznej i procedury postępowa-
nia o przeniesienie koncesji oraz moni-
torowania realizacji przez przedsiębior-
ców zobowiązań koncesyjnych i realizacji 
przez nich umów o ustanowienie użytko-
wania górniczego. Przeprowadzona zosta-
nie analiza stanu kadrowego pod kątem 
zapewniania rzetelnego działania organu 
koncesyjnego. Minister dodał, że zostanie 
przeprowadzona weryfikacja wprowadzo-
nych do Prawa geologicznego i górniczego 
zmian przewidujących m.in. ocenę wnio-
sków w tzw. trybie open door pod kątem 
możliwości jej ewentualnego usprawnienia 
i doprecyzowania. 

Konkluzja
W ostatniej dekadzie w Polsce planowano 
i podejmowano działania związane z istot-
nym z punktu widzenia bezpieczeństwa 
energetycznego oraz gospodarczego po-
tencjałem, jaki stanowić miały złoża skał 
łupkowych. Przewidywano, że staną się 
one źródłem gazu łupkowego, który mógłby 
być efektywnym i relatywnie bezpiecznym 
źródłem energii. Jego wydobycie na maso-
wą skalę przyczyniłoby się do uniezależ-
nienia Polski od importu surowców ener-
getycznych. Jednocześnie umożliwiłoby 
spełnienie coraz bardziej restrykcyjnych 
wymagań dotyczących ochrony środowiska, 
w szczególności polegających na zmniejsze-
niu emisji dwutlenku węgla oraz zmierza-
jących do tzw. dekarbonizacji gospodarki. 

Niestety, zarówno w świetle ustaleń kon-
troli NIK, najnowszego raportu PIG-PIB, 
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jak i na podstawie prowadzonych prac po-
szukiwawczych wydaje się, że oczekiwania 
w tym zakresie okazały się zbyt optymi-
styczne i przeszacowane. Pomimo wydat-
kowania dotychczas około 4 miliardów 
złotych (bez kosztów koncesji)13 na poszu-
kiwanie złóż gazu łupkowego, liczba konce-
sji spadła ze 111 w 2012 r. do 20 w 2017 r., 
a dynamika prac mierzona liczbą odwier-
tów praktycznie do zera14.

Trudno jednoznacznie ocenić czy wa-
runki rynkowe oraz możliwości technolo-
giczne uczynią wydobycie gazu łupkowego 
w Polsce opłacalnym w najbliższym czasie. 
Nie oznacza to oczywiście, że uzasadnione 

13 Źródło: <http://gieldaigospodarka.pl>
14 Źródło: Ministerstwo Środowiska oraz http://lupki.mos.gov.pl/gaz-z-lupkow/stan-prac-w-polsce  

(według stanu na 30.9.2017)

byłoby zaprzestanie wszelkich działań 
zmierzających do poszukiwania, szacowa-
nia oraz oceny możliwości gospodarczego 
wykorzystania istniejących przecież zaso-
bów gazu łupkowego. W tym kontekście 
jak najbardziej aktualne pozostają sformu-
łowane w wyniku kontroli NIK wnioski. 
Ich realizacja powinna zapewnić podstawy 
do kreowania polityki surowcowej, zagwa-
rantować stabilne ramy prawne przejrzy-
stej i pozbawionej zbędnego ryzyka ak-
tywności podmiotów zainteresowanych 
gospodarczym wykorzystaniem gazu łup-
kowego. Jak wynika z wypowiedzi z lipca 
2018 r. prof. Mariusza Oriona Jendryska, 

Źródło: Ministerstwo Środowiska.

Rysunek 3. Dynamika prowadzenia prac poszukiwawczych gazu z łupków w latach 2010–2017
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wiceministra środowiska15, trwają po-
szukiwania rozwiązań systemowych 
w polityce surowcowej – prostych, trwa-
łych i transparentnych. W Ministerstwie 
Środowiska prowadzone są prace nad kom-
pleksową reformą Prawa geologicznego 
i górniczego oraz innych ustaw. Polityka 
surowcowa państwa ma określić zasa-
dy i mechanizmy zmniejszenia ryzyka 
w podaży surowców tak, aby zabezpie-
czyć potrzeby państwa w wieloletniej per-
spektywie. Przygotowuje ją Pełnomocnik 
Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa 
wraz z Międzyresortowym Zespołem 
ds. Polityki Surowcowej Państwa. Według 
informacji zamieszczonych na stronach 

15 Pełniącego jednocześnie funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa i Głównego Geo-
loga Kraju.

internetowych Ministerstwa Środowiska 
w lipcu 2018 r. odbyła się ostatnia z cyklu 
jedenastu regionalnych konferencji kon-
sultacyjnych projektu Polityka surowco-
wa państwa. Spotkanie konsultacyjne, 
podsumowujące cały cykl, zorganizowa-
no w październiku 2018 r. w Warszawie. 
Wejście w życie tego dokumentu zapla-
nowano na 2019 r. 
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