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WWpprroowwaaddzzeenniiee

Obrót kopalinami, z uwagi na ich strategiczny charakter

oraz cechę „wyczerpalności”, podlega restrykcyjnej regulacji

prawnej. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że kopaliny

uznawane są za dobro narodowe o regionalnym, oraz ogól-

nokrajowym znaczeniu (Nieć, Radwanek-Bąk, 2014, s. 25). 

Mając na względzie treść art. 22 Konstytucji RP, należy

podkreślić, że granice dopuszczalnej ingerencji państwa

w obszarze działalności gospodarczej związanej z gospoda-

rowaniem kopalinami wyznacza klauzula „ważnego intere-

su publicznego”. Wskazać przy tym koniecznie należy, że

klauzula ta koresponduje z prawną konstrukcją koncesji

opartej na uznaniowym charakterze decyzji administracyj-

nej, co umożliwia organowi koncesyjnemu wzięcie pod

uwagę wszelkich aspektów, jakie składają się na rozumie-

nie tego pojęcia w kontekście gospodarowania kopalinami.

Jednocześnie należy także uwzględnić fakt, że ważny inte-

res publiczny jest kategorią niedookreśloną i wymagającą

rozważnego podejścia w interpretacji, biorąc pod uwagę

również interesy różnych podmiotów z punktu widzenia po-

trzeb ogółu. 

Celem niniejszego artykułu jest nie tylko wskazanie istoty

koncesji jako jednej z form reglamentacji działalności gospo-

darczej, ale również przedstawienie specyfiki koncesji w pra-

wie geologicznym i górniczym, oraz dokonanie oceny rozwią-

zań prawnych przewidzianych do ochrony tak istotnych dóbr

publicznych, jakimi są kopaliny. 
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IIssttoottaa  kkoonncceessjjii

Ustalając istotę pojęcia koncesji, należy w pierwszej kolej-

ności zaznaczyć, że termin ten może być zasadniczo użyty

w kontekście zarówno prawa materialnego, jak i prawa for-

malnego. W pierwszym przypadku należy badać przesłanki

wprowadzenia koncesji oraz prawa i obowiązki koncesjona-

riuszy oraz organów koncesyjnych. W drugim zaś koncesja

powinna być badana jako forma „więzi” łączącej organ admi-

nistracji lub inny podmiot publiczny i koncesjonariusza po-

przez decyzję administracyjną oraz umowę. 

W kontekście prawa materialnego zauważyć trzeba, że

podstawową przesłanką wprowadzenia do porządku prawne-

go instytucji koncesji jest „ważny interes publiczny”, o którym

mowa w art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

z 2.04.1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483), dalej Konstytucja RP,

który stwierdza, że wolność działalności gospodarczej, a więc

wolność podejmowania i wykonywania działalności gospo-

darczej, może być ograniczona wyłącznie w drodze ustawy

i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Niewątpliwie

środkiem (instrumentem prawnym), który stanowi takie

ograniczenie, będące jednocześnie formą reglamentacji dzia-

łalności gospodarczej, obok innych środków reglamentacji,

jest koncesja (Kiczka, 2013, s. 317–322). 

Koncesje stanowią środek reglamentacji, z którego korzy-

stają zarówno organy państwa (organy władzy ustawodaw-

czej), jak i organy stosujące prawo (organy wykonawcze), któ-

re mają obowiązek zapewnić, by koncesja wprowadzona do

systemu prawa opierała się na przepisach rangi ustawowej

oraz by normy zawarte w koncesji i stosowanie ich uwzględ-

niało ważny interes publiczny. 

„Interesu publicznego” nie można uznać za sumę intere-

sów prywatnych, gdyż wyznacza on z jednej strony granice

dopuszczalnej ingerencji państwa (w szczególności zaś orga-

nów administracji publicznej w stosunki społeczne i gospo-

darcze), z drugiej zaś wskazuje na granice obszaru dowolno-

ści zachowań poszczególnych podmiotów (w tym chociażby

przedsiębiorców różnych kategorii) (Kosikowski, 1996; Po-

wałowski 2009; Szydło, 2004, s. 45–56; Waligórski, 2009).

Ponadto interes publiczny stanowi normatywną wskazówkę

powinnościową wyznaczającą zakres i treść wartości przyję-

tych przez daną społeczność i zasługuje na ochronę bez

względu na indywidualne przekonania jednostki (Nawrot,

2015, s. 73). 

Na tle ważnego interesu publicznego, a zarazem w ramach

tego pojęcia, mieszczą się bardziej szczegółowe kategorie

stanowiące przesłanki wprowadzania koncesji. Należą do

nich m.in. bezpieczeństwo państwa i obywateli, ochrona

dziedzin szczególnie ważnych dla gospodarki, monopol pań-

stwa (Kosikowski, 2002, s. 19; Strzyczkowski, 2009, s.

197–198). Wątpliwe wydaje się jednak przekonanie, że waż-

ny interes publiczny jako kryterium ograniczenia wolności

działalności gospodarczej może być postrzegany także na tle

przepisu art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, ponieważ przepis ten

expressis verbis odnosi się do wolności i praw człowieka i usy-

tuowany został w rozdziale II poświęconym tym wolnościom

i prawom oraz obowiązkom (Klimek, 2016, s. 76). Oczywi-

ście nie oznacza to, że nie ma możliwości poszukiwania

i znalezienia w ustawodawstwie zwykłym takich kategorii po-

jęciowych, które składają się na klauzulę ważnego interesu

publicznego. Chodzi w głównej mierze o ustawy przewidują-

ce udzielanie koncesji na podejmowanie i wykonywanie

działalności gospodarczej. 

Gdy chodzi o prawa i obowiązki związane z koncesjami,

to ich wyróżnienie następuje w przepisach prawnych rangi

ustawy oraz w aktach administracyjnych i niekiedy w umo-

wach. Ustawy, poza przesłankami udzielania koncesji, wska-

zują także na możliwości i powinności organów koncesyj-

nych i to zarówno w fazie działań zmierzających do udziele-

nia koncesji, jak i już po jej udzieleniu. Organ koncesyjny

jest bowiem wyposażony w kompetencje do kontrolowania

działalności koncesjonowanej oraz do wstrzymywania i co-

fania koncesji zarówno z powodów leżących po stronie kon-

cesjonariusza (np. niewypełnianie obowiązków wynikają-

cych z koncesji), jak i z przyczyn od niego niezależnych (np.

związanych z interesami państwa) (Bąkowski, 2015, s. 93).

Katalog praw i obowiązków koncesjonariuszy (przedsiębior-

ców) wynika także z ustaw i indywidualnych aktów admini-

stracyjnych (decyzji) oraz umów, których suma składa się

właśnie na koncesję, czyli swoiste publicznoprawne upraw-

nienie, odpowiednio uwarunkowane i sprzężone z różnymi

obowiązkami (zob. wyrok SN z 8.05.1998 r., III ARN 34/98,

OSNP 1999/5, poz. 15). 

Koncesja w polskim ustawodawstwie to również zespół

uprawnień i obowiązków wynikających z zawartej umowy

(Popowska, 2016, s. 79–97). Prawo materialne określa owe

uprawnienia i obowiązki, których „nośnikiem” (formą wyra-

żenia) jest umowa, określana „umową koncesyjną”, co ma

swoje źródło w ustawie z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na

roboty budowlane lub usługi (Dz.U. poz. 1920 ze zm.). Zgod-

nie z jej art. 3 ust. 1 istotą umowy koncesji jest zawarcie umo-

wy pomiędzy zamawiającym a koncesjonariuszem dotyczącej

powierzenia koncesjonariuszowi wykonania robót budowla-

nych lub świadczenia usług i zarządzania tymi usługami za

wynagrodzeniem. Ten model koncesji jest odzwierciedleniem

opisywanego wielokrotnie w literaturze modelu francuskie-

go, a przede wszystkim założeń Unii Europejskiej, która dy-

rektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2014/23/UE

z 26.2.2014 r. w sprawie udzielenia koncesji, Dz.Urz. UE

z 2014 r., L 94 (tzw. dyrektywą koncesyjną) dąży do zapewnie-

nia swobody w świadczeniu usług, zwłaszcza małych i śred-

nich przedsiębiorstw, oraz sprawnego funkcjonowania rynku

wewnętrznego, przyczyniając się jednocześnie do wsparcia in-

westycji publicznych, konkurencji oraz wydajności i innowa-

cyjności w gospodarce. Umowa koncesji zawierana jest, co do

zasady, przez podmiot państwowy (zamawiający) (Wolska,

2018, s. 124), a treść umowy jest ściśle powiązana z ustawą

o umowie koncesji i ma na celu realizację interesu publiczne-

go wynikającego z założeń systemu zamówień publicznych.

Natomiast nie mają do niej zastosowania względy bezpie-

czeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli, tak jak

w przypadkach koncesjonowanej działalności gospodarczej

wymienionej w ustawie z 6.03.2018 r. — Prawo przedsiębior-

ców (Dz.U. poz. 646 ze zm.). 
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Jak zaznacza się w literaturze, ważny interes publiczny lub

interes publiczny może być podstawą do wydania przez organ

administracji generalnego aktu prawnego (za wyłączeniem

aktu przyznającego kompetencje temu organowi); może sta-

nowić okoliczność podjęcia różnych czynności, np. organiza-

cyjnych. Ponadto może również stanowić przesłankę wydania

decyzji administracyjnej oraz kształtowania odpowiednich

treści decyzji (Kocowski, 2013, s. 689), jak również treści

umowy w sprawie koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

Decyzje koncesyjne mają najczęściej charakter uznanio-

wych decyzji administracyjnych. Powstają one na podstawie

przepisów prawnych kreujących uznanie administracyjne,

a więc pozwalających na użycie pojęć „nieostrych” lub klauzul

generalnych (mowa o tzw. luzie interpretacyjnym). Umożli-

wienie stosowania takich pojęć lub klauzul nie jest jednak

równoznaczne z obowiązkiem leżącym po stronie organu ad-

ministracji w procesie decyzyjnym. Może on bowiem opierać

się w znacznej mierze na kryteriach obiektywnych wydawania

decyzji i nie korzystać ze swej „władzy dyskrecjonalnej”. De-

cyzjami tego typu są decyzje koncesyjne, które w swej treści

zawierają ocenę przedsiębiorcy z punktu widzenia ważnego

interesu publicznego. Jak wynika z treści art. 37 ust. 1 oraz art.

39 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, wyraża się to w użyciu pojęć

niedookreślonych — zagrożenia obronności bądź bezpieczeń-

stwa państwa lub obywateli. Jest to konsekwencja założenia,

że wartości te (zawarte w pojęciach niedookreślonych) leżą

u źródeł objęcia określonej dziedziny gospodarki reglamenta-

cją w formie koncesji. Klauzula (pojęcie) zagrożenia obronno-

ści bądź bezpieczeństwa państwa lub obywateli może stanowić

podstawę odmowy udzielenia koncesji bądź ograniczenia jej

zakresu w stosunku do wniosku albo odmowy zmiany koncesji

(zob. 39 ust. 1 pkt 2 Prawa przedsiębiorców). Inne dodatkowe

podstawy oceny przedsiębiorcy, w tym oceny wniosku o udzie-

lenie koncesji, mogą wynikać (i wynikają) z regulacji szczegól-

nych, w tym np. z ustawy z 9.06.2011 r. — Prawo geologiczne

i górnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.), dalej p.g.g. 

A zatem, jak wynika z powyższego, wszelkie pojęcia nie-

dookreślone wymagają odrębnej interpretacji do konkret-

nego przypadku w toku stosowania prawa. Ocena okolicz-

ności prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospo-

darczej pozwala stwierdzić, czy zagraża on ważnemu intere-

sowi publicznemu. Podkreślenia wymaga fakt, że owa

ochrona ważnego interesu publicznego nie może przybrać

postaci dowolności działania organu, gdyż decyzja w spra-

wie koncesji powinna zawierać uzasadnienie faktyczne

i prawne, wskazujące na zagrożenie owego interesu. Przyję-

ta konstrukcja prawna daje znaczącą swobodę interpretacyj-

ną organowi administracji, co m.in. odróżnia koncesję od

pozostałych form reglamentacji działalności gospodarczej. 
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Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności

gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu, m.in. zasady

oraz tryb udzielania, zmiany, zawieszenia, cofnięcia albo

ograniczenia zakresu koncesji, określają odrębne przepisy,

w tym Prawo geologiczne i górnicze (Stefanowicz, 2011, s.

5–29; Bachowski, 2014, s. 11–16). 

Prawo geologiczne i górnicze w pierwszej kolejności wska-

zuje (art. 21 ust. 1) na rozbudowany i dość zróżnicowany

przedmiot działalności gospodarczej objętej koncesjonowa-

niem. W jego zakresie mieści się: 

1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, takich

jak: węgiel kamienny, metan występujący jako kopalina towa-

rzysząca, węgiel brunatny, rudy metali z wyjątkiem darnio-

wych rud żelaza, metale w stanie rodzimym, rudy pierwiast-

ków promieniotwórczych, siarka rodzima, sól kamienna, sól

potasowa, sól potasowo-magnezowa, gips i anhydryt, kamie-

nie szlachetne, pierwiastki ziem rzadkich i gazy szlachetne; 

2) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziem-

nego składowania dwutlenku węgla; 

3) wydobywanie kopalin ze złóż; 

4) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz

wydobywanie węglowodorów ze złóż; 

5) podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji; 

6) podziemne składowanie odpadów oraz 

7) podziemne składowanie dwutlenku węgla. 

Cechą charakterystyczną koncesji na gruncie Prawa geo-

logicznego i górniczego jest okoliczność, że do grupy orga-

nów koncesyjnych należy zaliczyć aż trzy organy o różnym

charakterze i pozycji prawnej. Należy do nich: minister wła-

ściwy do spraw środowiska, starosta i marszałek wojewódz-

twa. Minister udziela koncesji na podejmowanie i wykony-

wanie działalności gospodarczej stosownie do wyznaczone-

go mu zakresu, a więc według określonej ustawą właściwo-

ści rzeczowej tego organu (art. 22 ust. 1 p.g.g.). Starosta

wydaje decyzje w sprawach koncesji według swej właściwo-

ści miejscowej, ale także przy uwzględnieniu kryterium ob-

szaru udokumentowanego złoża nieobjętego własnością

górniczą, wielkości wydobycia kopaliny ze złoża, metody

odkrywkowej oraz użycia środków strzałowych (art. 22 ust.

2 p.g.g.), natomiast w zakresie działania marszałka woje-

wództwa mieści się udzielanie koncesji przedsiębiorcom

w sprawach nieprzypisanych do zakresów działania mini-

stra i starosty (art. 22 ust. 4 p.g.g.). Marszałek województwa

nie może jednak wydawać decyzji koncesyjnych w przypad-

kach niemieszczących się w zakresie przedmiotowym okre-

ślonym art. 21 ust. 1 p.g.g. 

Niezależnie od faktu przypisania przez Prawo geologiczne

i górnicze kompetencji do udzielania koncesji, a zatem do

wydawania decyzji koncesyjnych określonym wyżej organom,

mają one obowiązek pozyskiwania opinii innych organów

w sprawach objętych przedmiotem i treścią decyzji. W szcze-

gólności wymagana jest opinia: Prezesa Państwowej Agencji

Atomistyki, gdy ma być udzielona koncesja na poszukiwanie

lub rozpoznawanie rud pierwiastków promieniotwórczych

oraz wydobywanie tych rud ze złóż; Prezesa Wyższego Urzę-

du Górniczego, Ministra Obrony Narodowej i ministra wła-

ściwego do spraw rybołówstwa w związku z udzieleniem kon-

cesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów

oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w granicach obsza-
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rów morskich Rzeczypospolitej Polskiej albo wydobywanie

węglowodorów ze złóż w takich granicach; Komisji Europej-

skiej w celu udzielenia koncesji na podziemne składowanie

dwutlenku węgla. W kilku przypadkach wymagana jest także

opinia właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

(art. 23 ust. 2 p.g.g.). Nie ma przy tym żadnych prawnych

przeciwskazań, by organ koncesyjny udzielił koncesji także

w sytuacji, gdy opinia pozostaje w sprzeczności ze stanowi-

skiem organu koncesyjnego odnośnie do udzielenia koncesji,

ponieważ ma ona charakter niewiążący (zob. np. wyrok WSA

w Warszawie z 15.06.2007 r., VI SA/Wa 1509/06, LEX 

nr 339949). 

Przewidziane jest także dokonywanie przez organy konce-

syjne uzgodnień związanych z udzielaniem koncesji, w tym

uzgodnień z organami wykonawczymi samorządu terytorial-

nego (art. 23 ust. 2a p.g.g.) oraz z ministrem właściwym do

spraw gospodarki złożami kopalin (art. 23 ust. 1 pkt. 3 p.g.g.)

(Szydło, 2014, s. 45–60). Zaznaczyć przy tym należy, że w sy-

tuacji braku uzgodnienia koncesji ze strony wyżej wymienio-

nych organ koncesyjny nie może koncesji udzielić. 

Należy także zauważyć, że większość decyzji w sprawach

koncesji poprzedzona powinna być decyzją w sprawie uwa-

runkowań środowiskowych (Klimek, 2016, s. 83). Jak podkre-

ślił w wyroku z 15.06.2007 r., VI SA/Wa 1509/06, Wojewódz-

ki Sąd Administracyjny w Warszawie — decyzje te rozstrzy-

gają jedynie zagadnienia prejudycjalne związane z postępo-

waniem w sprawie udzielenia koncesji. 

Na gruncie Prawa geologicznego i górniczego organ konce-

syjny ocenia działalność przedsiębiorcy i jego wniosek

o udzielenie koncesji z punktu widzenia takich pojęć (klau-

zul) jak: interes publiczny, w szczególności związany z bezpie-

czeństwem państwa, w tym z jego interesem surowcowym lub

ochroną środowiska, w tym z racjonalną gospodarką złożami

kopalin (Ciechanowicz-McLean, 2012, s. 83; Mikosz, 2008, 

s. 9). Podkreślić przy tym należy, że ustawa z 15.06.2018 r.

o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze oraz nie-

których innych ustaw wprowadziła zapis, że interes publiczny

związany z bezpieczeństwem państwa obejmuje również inte-

res surowcowy państwa. Ustawodawca w uzasadnieniu do

przedmiotowego projektu wskazał, że „interes surowcowy

państwa ma zatem uwzględniać bezpieczeństwo państwa,

a zwłaszcza jego bezpieczeństwo gospodarcze — obecne, jak

i te przyszłe. Dodać należy, iż organy koncesyjne, biorąc pod

uwagę zaistnienie tej przesłanki, będą mogły posiłkować się

Polityką Surowcową Państwa”. 

Możliwa jest także ocena przy zastosowaniu kryterium

uniemożliwienia wykorzystania nieruchomości lub obszarów

morskich Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ich przeznacze-

niem określonym odpowiednio przez miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego, plany zagospodarowania

przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza teryto-

rialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej lub przepisy odręb-

ne, a w przypadku braku tych planów — uniemożliwienia wy-

korzystania nieruchomości lub obszarów morskich Rzeczypo-

spolitej Polskiej w sposób określony w studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub

w przepisach odrębnych. To ostatnie kryterium oceny jest zo-

biektywizowane i nie pozwala na zastosowanie przy ocenie

wniosku przedsiębiorcy na swoisty „luz decyzyjny”. Nie ozna-

cza to jednak, że stosując wcześniej wskazane kryteria oceny,

w odniesieniu do danego przedsiębiorcy-wnioskodawcy or-

gan koncesyjny nie będzie miał możliwości wydania decyzji

odmownej właśnie w ramach owego „luzu decyzyjnego” (Li-

piński, 2004, s. 154). Ocena według powyższych reguł stano-

wi przesłankę odmowy udzielenia koncesji przez organ kon-

cesyjny w świetle art. 29 p.g.g. 

Koncesja jako decyzja administracyjna wydana na podsta-

wie Prawa geologicznego i górniczego jest podstawą realiza-

cji uprawnień koncesjonariusza (w tym uprawnienia do pod-

jęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wy-

tyczonym przez tę decyzję) i różnych obowiązków. Trzeba za-

uważyć, że może ona — właśnie jako zbiór owych uprawnień

i obowiązków — podlegać przeniesieniu na rzecz innego pod-

miotu, w którym to momencie staje się koncesjonariuszem.

Przeniesienie jest dopuszczalne wówczas, gdy nie sprzeciwia

się temu interes publiczny, w szczególności związany z bez-

pieczeństwem państwa, w tym z jego interesem surowcowym

lub ochroną środowiska, w tym z racjonalną gospodarką zło-

żami kopalin. Do przeniesienia niezbędna jest zgoda przed-

siębiorcy, któremu została udzielona koncesja, i spełnianie

przezeń warunków wskazanych przez Prawo geologiczne

i górnicze (art. 36). 

Koncesje mogą być ponadto cofnięte, ograniczone oraz

zmienione, co wiąże się z wystąpieniem określonych zdarzeń

i okoliczności po stronie koncesjonariuszy, wskazanych przez

Prawo geologiczne i górnicze (Lipiński, 2017, s. 146–155).

Podlegają one ocenie na podobnych zasadach jak wtedy, gdy

organ koncesyjny ocenia wniosek koncesjonariusza i jego

działania przed udzieleniem mu koncesji, a więc także przy

wykorzystaniu klauzuli „interesu publicznego” w różnych jej

odmianach znaczeniowych (art. 34, 37, 37a p.g.g.). 

Przepisy Prawa geologicznego i górniczego regulują rów-

nież wiele szczegółowych kwestii dotyczących koncesji geolo-

gicznej i górniczej, np. związanych z wydaniem decyzji pozwa-

lającej na kontrolę koncesjonariusza i zabezpieczenia konce-

sji. Przykładowo koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie

złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze

złoża udziela się pod warunkiem ustanowienia zabezpiecze-

nia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania wa-

runków określonych w koncesji oraz finansowania likwidacji

wyrobisk górniczych w przypadku wygaśnięcia, cofnięcia lub

utraty mocy koncesji. Zabezpieczenie ustanawia się na okres

od dnia udzielenia koncesji do dnia zakończenia fazy poszu-

kiwania i rozpoznawania. Jeżeli przemawia za tym szczegól-

nie ważny interes państwa lub szczególnie ważny interes pu-

bliczny związany w szczególności z ochroną środowiska lub

gospodarką kraju, koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie

złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze

złoża albo koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża

może zostać udzielona pod warunkiem ustanowienia zabez-

pieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania

działalności objętej koncesją. 

Ponadto procedury koncesjonowania, ze względu na cha-

rakter kopaliny, różnią się również między sobą. Udziele-

TTOOMM  LLXXXXIIII  NNRR  66  ((885522))  DDOOII  1100..3333222266//00113377--55449900..22001199..66..55 CCOONNCCEESSSSIIOONNSS  IINN  GGEEOOLLOOGGIICCAALL  AANNDD  MMIINNIINNGG  LLAAWW

36 ISSN 0137-5490   BUSINESS LAW JOURNAL  6  2019



nie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglo-

wodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub

koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża wymaga

przeprowadzenia postępowania przetargowego. Postępo-

wanie to ma szczególny charakter i składa się z trzech eta-

pów, tj. przetargu; zawarcia umowy o współpracę, w przy-

padku gdy zwycięzcą przetargu jest kilka podmiotów, które

wspólnie złożyły ofertę; udzielenia koncesji (art. 49h

p.g.g.). Przetarg na udzielenie koncesji na poszukiwanie

i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie

węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie wę-

glowodorów ze złoża prowadzony jest przez organ konce-

syjny działający przy pomocy specjalnie powołanej komisji

przetargowej, wyłaniającej zwycięzcę. Powinny być nim

podmiot lub podmioty, których oferta uzyskała najwyższą

ocenę (art. 49m p.g.g.). 

Udział w przetargu wymaga uzyskania pozytywnej oceny

w postępowaniu kwalifikacyjnym, w którym ustala się, czy

podmiot zamierzający ubiegać się o koncesję na poszukiwa-

nie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie

węglowodorów ze złoża lub koncesję na wydobywanie węglo-

wodorów ze złoża znajduje się pod kontrolą korporacyjną

państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzecie-

go, a w przypadku znajdowania się pod taką kontrolą — czy

kontrola ta może zagrażać bezpieczeństwu państwa. Decyzja

o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyj-

nego uprawnia podmiot, na rzecz którego została wydana, do

złożenia oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie

koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodo-

rów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji

na wydobywanie węglowodorów ze złoża. Podmiot ten jest

wpisywany przez Ministra Środowiska do wykazu podmiotów

kwalifikowanych. 

Podkreślenia wymaga również fakt, że owa procedura róż-

ni się od procedur przetargowych uregulowanych w ustawie

z 29.01.2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Nie tylko odróżnia się etapami

postępowania, ale również warunkami przetargu, które po-

winny mieć nie tylko charakter obiektywny i niedyskryminu-

jący, dawać pierwszeństwo najlepszym systemom poszukiwa-

nia i rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania

węglowodorów ze złóż, ale również opierać się na szczegól-

nych kryteriach określonych w art. 49k p.g.g. 

Ponadto rozstrzygnięcie przetargu może stać się przedmio-

tem protestu podmiotów w nim uczestniczących wobec czyn-

ności podjętych w ramach procedury z naruszeniem przepi-

sów ustawy. Prawo geologiczne i górnicze zakłada 14-dniowy

termin na złożenie protestu do organu koncesyjnego. Protest

rozpatruje organ koncesyjny w terminie 14 dni od dnia jego

wniesienia. W sprawach związanych z protestem organ kon-

cesyjny wydaje postanowienia. Zaznaczyć przy tym należy, iż

w literaturze przedmiotu wskazuje się, że w sprawach związa-

nych z protestem organ koncesyjny wydaje postanowienie, od

którego nie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie

sprawy. Z przepisów Prawa geologicznego i górniczego nie

wynika bowiem jednoznacznie, czy postanowienia takie będą

mogły stanowić przedmiot skargi do sądu administracyjnego

(https : / /www.cire .pl /p l ik i /2 /nowel izac japgig2.pdf ,

11.06.2019). 

Mając na uwadze powyższą wątpliwość należy wskazać,

że zastosowanie znajdą zasady ogólne przewidziane w po-

stępowaniu administracyjnym. Tym samym na wstępie na-

leży uznać, że zaskarżenie postanowienia organu koncesyj-

nego w drodze zażalenia nie jest możliwe. Środek ten słu-

ży wówczas, gdy przepis prawa wyraźnie upoważnia do je-

go wniesienia (a brak takiego przepisu w Prawie geologicz-

nym i górniczym). W wyroku z 5.02.1998 r., II SA 1434/97,

LEX nr 41281, NSA stwierdził, że „zażalenie jest zwyczaj-

nym, samodzielnym i formalnym środkiem prawnym. Śro-

dek ten przysługuje tylko na niektóre postanowienia. Arty-

kuł 141 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. — Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), da-

lej k.p.a., stanowi, że „na wydane w toku postępowania po-

stanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stano-

wi”. Oznacza to, że zażalenie może być wnoszone tylko na

postanowienia enumeratywnie wyliczone w kodeksie. Jest

to rozwiązanie procesowe odmienne niż w przypadku od-

wołania, które przysługuje od decyzji wydanych w I instan-

cji) ”. Wskazać przy tym należy, że powyższe ograniczenie

znajduje uzasadnienie w doktrynie. Stwierdza się mianowi-

cie, że „postanowienie jest to (w zasadzie) orzeczenie, któ-

re dotyczy nie załatwienia sprawy, lecz samego postępowa-

nia w sprawie. Postanowienia przyczyniają się do osiągnię-

cia celu postępowania, ale nie są jego celem (np. postano-

wienie o dokonaniu oględzin). 

Gdybyśmy przyjęli, że od każdego postanowienia stronie

przysługuje środek prawny, którego wniesienie wstrzymuje

wykonanie postanowienia, postępowanie mogłoby być ty-

lekroć przez stronę wstrzymane, ilekroć organ wydałby po-

stanowienie w toku postępowania” (Iserzon, 1970, s.

244–245). Nie oznacza to jednak, aby niezadowolona z to-

ku postępowania przetargowego strona była w ogóle po-

zbawiona możliwości zaskarżenia postanowienia wydane-

go wobec czynności podjętych w przetargu z naruszeniem

przepisów ustawy. Nie można jednak tego uczynić poprzez

wniesienie zażalenia, ale w trybie wynikającym z art. 142

k.p.a. Stosownie do tego przepisu postanowienie, na które

nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwoła-

niu od decyzji (w przypadku decyzji koncesyjnej we wnio-

sku o ponowne rozpatrzenie sprawy). Wskazać przy tym

należy, że w oparciu o art. 127 § 3 k.p.a., od decyzji wyda-

nej w pierwszej instancji przez ministra nie służy odwoła-

nie, jednak strona niezadowolona z decyzji może zwrócić

się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie

sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy

dotyczące odwołań od decyzji. Wniosek o ponowne rozpa-

trzenie jest zatem w zasadzie odwołaniem, ale kierowanym

do tego samego organu, który wydał decyzję, i to ten organ

ma — po raz drugi — przeanalizować sprawę i orzec

o niej. 

Jak zauważył NSA w wyroku z 6.09.2017 r., II OSK 3/16,

CBOSA, „uwzględnienie podnoszonych w odwołaniu od de-

cyzji zarzutów odnoszących się do postanowienia, na które

nie służy zażalenie, znajduje swój wyraz w uwzględnieniu od-
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wołania i związanym z tym rozstrzygnięciem, przewidzianym

w art. 138 k.p.a. Stanie się tak jednak tylko wtedy, gdy naru-

szenie prawa przy wydaniu postanowienia, na które nie służy

zażalenie, miało wpływ na wynik sprawy. Jednakże uznając

uzgodnienie za prawidłowe, organ odwoławczy również nie

wydaje odrębnego postanowienia o utrzymaniu w mocy po-

stanowienia uzgodnieniowego”. 

Na podstawie ustawy z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy —

Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych

ustaw (Dz.U. poz. 935), zmieniony art. 52 § 3 ustawy

z 30.08.2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami admi-

nistracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1032 ze zm.) stanowi, że

jeżeli stronie przysługuje prawo zwrócenia się do organu,

który wydał decyzję, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie

sprawy, strona może wnieść skargę do sądu administracyjne-

go na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa. Tym samym

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy staje się wnioskiem

fakultatywnym. Strona może z niego skorzystać i spróbować

uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie jeszcze w postę-

powaniu administracyjnym, przy ponownej analizie sprawy

przez organ, albo też pominąć ten etap i od razu zaskarżyć

decyzję koncesyjną do sądu administracyjnego. 

PPooddssuummoowwaanniiee

Koncesja jest podstawową instytucją prawną, która

umożliwia państwu nadzór nad działalnością gospodarczą

istotną ze względu na ważny interes publiczny. Jako jeden

z najsurowszych instrumentów reglamentacji działalności

gospodarczej stanowi ona formę realizacji polityki gospo-

darczej charakterystyczną dla systemów właściwych dla de-

mokratycznego państwa prawa i społecznej gospodarki ryn-

kowej. Do podstawowych kryteriów przyznania koncesji

uwzględnianych przez organ koncesyjny w postępowaniu

o udzielenie koncesji w prawie geologicznym i górniczym

zaliczyć należy w szczególności klauzule bezpieczeństwa

oraz interesu w zakresie gospodarki surowcami, które po-

winny być rozpatrywane z punktu widzenia ważnego intere-

su publicznego. Warto przy tym zauważyć, że w ramach

ostatniego z wymienionych pojęć mieści się również potrze-

ba ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania

kopalinami. W tym zakresie koncesje mogą być uznane tak-

że za odpowiednio skierowane instrumenty owej ochrony

i gospodarki. 
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