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Wprowadzenie

Wszelkie oceny ważności, doniosłości i pilności zmian pra-

wa dotyczących określonych zagadnień są skażone subiekty-

wizmem. Każdy, kto jest zaangażowany w daną działalność,

inaczej widzi priorytety związane z prawnymi uwarunkowa-

niami jej funkcjonowania. Odnosi się to również do geologii

i górnictwa. Co prawda przeciętnemu człowiekowi to ostatnie

przeważnie kojarzy się z wydobyciem węgla kamiennego

(ewentualnie brunatnego), to jednak nie ma wątpliwości, że
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Abstract
Despite numerous amendments, geology and mining

legislation does not meet the current needs. This

assessment refers to almost all of the issues governed by

the Geological and Mining Act of 2011, as well as some

solutions outside of it. First of all, it regards the scope of

this Act and the unreasonable rigors of many of its

solutions, that cause its evasion as well as discourage from

the investment in the discussed area. Polish system of

environmental impact assessment of the projects in the

field of geology and mining is more rigorous than the

requirements set by the European Union, while on the

other hand it does not meet all of its requirements. Five

years ago a complaint was submitted to the Polish

Constitutional Tribunal regarding the conformity of 

Art. 41 of GMA that defines the concept of a party in the

concession proceedings with the Constitution. Also the

requirements for the licensing of hydrocarbons are

excessively complicated. 

These problems (and many others) are well known, both

to those concerned by the provisions discussed above and

to the public authorities responsible for their application.

Still, there is no information about initiatives aimed for

amending the law in this regard. The aim of the article is

to signal the key shortcomings of the aforementioned

legal problems and the urgent need for their radical

change.

Keywords: Geological and Mining Act, need of

amendments

Streszczenie
Pomimo licznych zmian prawo dotyczące geologii i gór-

nictwa nie odpowiada aktualnym potrzebom. Ocena ta

odnosi się do niemal całości problematyki regulowanej

ustawą — Prawo geologiczne i górnicze z 2011 r. (dalej:

pr.g.g.), a także do niektórych rozwiązań znajdujących

się poza tą ustawą. Przede wszystkim uwagę zwraca nie-

uzasadniony rygoryzm wielu rozwiązań tego prawa, co

zarówno zachęca do ich omijania, jak i zniechęca do po-

dejmowania inwestycji w omawianym zakresie. Polski

system ocen oddziaływania przedsięwzięć w zakresie

geologii i górnictwa jest z jednej strony bardziej rygory-

styczny niż wymagania stawiane przez Unię Europejską,

a z drugiej strony nie spełnia wszystkich jej wymagań.

Pięć lat temu wpłynęła do Trybunału Konstytucyjnego

skarga konstytucyjna na art. 41 pr.g.g. definiujący poję-

cie strony postępowań dotyczących koncesji. Nadmier-

ną złożonością charakteryzują się ponadto wymagania

dotyczące koncesjonowania węglowodorów. 

Problemy te (oraz wiele innych) są doskonale znane za-

równo tym, których dotyczą omawiane przepisy, jak

i władzom publicznym odpowiedzialnym za ich stoso-

wanie. Brak natomiast informacji o inicjatywach zmie-

rzających do zmian prawa w tym zakresie. Celem arty-

kułu jest sygnalizacja kluczowych niedomagań wspo-

mnianego stanu prawnego oraz pilnej potrzeby jego 

radykalnej zmiany.

Słowa kluczowe: prawo geologiczne i górnicze,

potrzeba zmian
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funkcjonowanie każdego państwa jest uzależnione od wyko-

rzystywania surowców pochodzenia kopalnego. Zagrożenia

związane z emisją gazów cieplarnianych wymuszają wpraw-

dzie ograniczenie wykorzystania nośników energii pochodze-

nia górniczego, niemniej jednak należy mieć świadomość, że

funkcjonowanie odnawialnych źródeł energii bez wykorzysta-

nia surowców powstających w wyniku wydobywania kopalin

nie jest możliwe. Przykładem może być chociażby metalurgia,

której działalność bez surowców pozyskiwanych metodą gór-

niczą (np. rud metali) nie jest możliwa. Budownictwo bazuje

przede wszystkim na wyrobach ceramiki budowlanej, a zatem

powstających w wyniku przeróbki kruszyw, wapieni, surow-

ców ilastych itp. Podobnie problem ten wygląda w odniesie-

niu do przemysłu chemicznego. Elektromobilność bez wyko-

rzystania surowców metalicznych (w tym metali ziem rzad-

kich) i chemicznych byłaby fikcją. Przykłady te można mno-

żyć. Co prawda potrzeby państwa w zakresie zaopatrzenia

w surowce można zaspokajać importem, lecz jego konse-

kwencją może stać się uzależnienie od państw-eksporterów,

nawet w stopniu zagrażającym suwerenności państwa-impor-

tera. Ci, którym nie jest obca historia ostatnich kilkudziesię-

ciu lat, doskonale znają przykłady takich sytuacji. Jeżeli za-

tem państwo dysponuje zasobami złóż kopalin niezbędnych

do jego funkcjonowania, musi podjąć działania (w tym legi-

slacyjne) mające na celu ich ochronę. Istotą tej ostatniej jest

przede wszystkim stworzenie możliwości racjonalnego wyko-

rzystania wspomnianych zasobów zarówno obecnie, jak

i z myślą o zaspokajaniu potrzeb przyszłych pokoleń, zgodnie

z zasadą zrównoważonego rozwoju (art. 3 pkt 50 ustawy —

Prawo ochrony środowiska, dalej: pr.o.ś.). Niestety, praktyka

dostarcza wielu przykładów lekceważenia wspomnianych roz-

wiązań. Powszechnie wiadomo, że złoża kopalin są rozmiesz-

czone nierównomiernie, a ich wydobywanie nierzadko pro-

wadzi do znaczących przeobrażeń stanu środowiska, niekiedy

utrzymujących się przez wiele lat od zakończenia wydobycia.

Nic więc dziwnego, że podjęcie działalności w zakresie poszu-

kiwania, rozpoznawania oraz wydobywania złóż kopalin czę-

sto spotyka się oporem społeczności lokalnych. Te ostatnie

— tworząc wspólnoty samorządowe — w wyborach bezpo-

średnich wybierają organy tych wspólnot (tj. wójtów, burmi-

strzów, prezydentów miast, rady gmin), które mają wpływ na

treść rozstrzygnięć niezbędnych do podjęcia działalności

w zakresie geologii i górnictwa (Dobrowolski i in., 2018, 

s. 112 i n.; Schwarz, 2013, s. 196 i n.). 

Brak konsekwencji prawodawcy

Powszechnie wiadomo, że czas niezbędny do realizacji du-

żego projektu górniczego (zwłaszcza w zakresie górnictwa

podziemnego), licząc od złożenia pierwszego wniosku w spra-

wie, na ostatniej decyzji pozwalającej na rozpoczęcie wydoby-

cia kopaliny ze złoża kończąc, może sięgać nawet kilkunastu

lat. Sprawa może ulec dalszej komplikacji w razie zaskarżania

niezbędnych do osiągnięcia tego celu rozstrzygnięć. Nawet

jeżeli uczynią to podmioty, które nie są do tego legitymowa-

ne, o niedopuszczalności zaskarżenia (przez umorzenie po-

stępowania odwoławczego) musi orzec w zasadzie organ wyż-

szego stopnia, co rzecz jasna wymaga czasu. Rozstrzygnięcie

w tej sprawie podlega kontroli sądowoadministracyjnej, na

wynik której niekiedy trzeba czekać nawet kilka lat. Czynniki

te, zwłaszcza w połączeniu nierzadką postawą bezinteresow-

nej nieżyczliwości (w stosunku do potencjalnego inwestora)

organów właściwych w sprawie, mogą skutecznie zniechęcać

do podejmowania inwestycji w omawianym zakresie. Dotyczy

to przede wszystkim władz publicznych (w tym organów ad-

ministracji) właściwych w sprawach zagospodarowania prze-

strzennego, gospodarki wodnej, postępowania z odpadami

itd. Innym przykładem mogą być wymagania stawiane inwe-

storom, które nie mają dostatecznych podstaw prawnych.

Wykazanie bezzasadności takich żądań jest wprawdzie możli-

we, tyle że wymaga kilkuletnich sporów, kończących się orze-

czeniami sądów administracyjnych. Niekiedy nakłada się na

to problem selektywnego stosowania prawa, zależnie od oso-

by przedsiębiorcy. 

Stan ten wymaga znaczącej przebudowy, przede wszystkim

zmierzającej do uproszczenia regulacji prawnej dotyczącej

omawianej gałęzi gospodarki i uwolnienia jej od biurokra-

tycznych praktyk. Dotyczy to przede wszystkim Prawa geolo-

gicznego i górniczego (ustawa z 9.06.2011 r.). Warto przypo-

mnieć, że: 

już w trakcie uchwalania (na etapie prac sejmowych) by-

ło wiadomo, że zawiera ono braki; 

jako mniejsze zło przyjęto wówczas (w 2011 r.) uchwale-

nie ustawy w stanie „takim, jaki jest” jej projekt; 

celem tego zabiegu było uniknięcie sporu z Komisją Eu-

ropejską dotyczącego (zdaniem tej ostatniej) wadliwego

wdrożenia przez Polskę dyrektywy 94/22/WE z 30.05.1994 r.

w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na

poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów; 

istniało znaczne prawdopodobieństwo, że ze względu na

zbliżający się koniec kadencji Parlamentu nie dojdzie do

uchwalenia ustawy; 

projekt próbował również zracjonalizować problem „po-

datku od podziemnych wyrobisk górniczych”, co stało się so-

lą w oku niektórych samorządów terytorialnych; 

w konsekwencji doszło do zablokowania prac nad projek-

tem na ponad 10 miesięcy; po ich podjęciu na zmiany projektu

nie było już czasu (Lipiński, 2011, s. 11 i n.). 

Wspomniana ustawa weszła w życie 1.01.2012 r. i niemal

natychmiast przystąpiono do prac nad jej nowelizacją, tyle że

w ogóle niezmierzającą do usunięcia braków dostrzeżonych

w toku dotychczasowego procesu legislacyjnego. Niestety

w znacznej mierze zmiany te miały charakter chaotyczny, cał-

kowicie nieprzemyślany (czego przykładem może być imple-

mentacja dyrektywy 2009/31/WE z 23.04.2009 r. w sprawie

geologicznego składowania dwutlenku węgla), a nawet

świadczący o tym, że projektodawcy nie znali zmienianej

ustawy, czego przykładem może być nowela węglowodorowa

(ustawa z 11.06.2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geologicz-

ne i górnicze oraz niektórych innych ustaw). Można odnieść

wrażenie, że co najmniej niektóre z tych zmian zmierzały do

zaspokojenia ambicji ich pomysłodawców, tyle że w sposób

rażąco kolidujący z interesem publicznym, interesem inwe-

storów oraz konstytucyjnymi zasadami funkcjonowania pań-
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stwa. Najprościej dostrzec to na przykładzie koncesjonowa-

nia działalności w zakresie poszukiwania, rozpoznawania

oraz wydobywania węglowodorów. Analiza szczegółów wy-

kracza poza ramy opracowania (Lipiński 2019, s. 122 i n.). 

Jego celem jest bowiem wykazanie niektórych (w zamyśle 

autora — kluczowych) uwarunkowań prawnych utrudniają-

cych realizację projektów w zakresie geologii i górnictwa,

choć oczywiście wiążące się z tym priorytety mogą być kwe-

stionowane. 

Zakres przedmiotowy ustawy

Problem jest zbyt złożony, by go tu wyczerpująco nakreślić.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na znaczące niekon-

sekwencje aktualnego stanu prawnego. Prawo geologiczne

i górnicze nie stosuje się m.in. wkopów oraz otworów wiert-

niczych o głębokości do 30 m, wykonywanych: 

poza obszarami górniczymi w celu wykorzystania ciepła

Ziemi (art. 3 pkt 2) oraz 

poza obszarami górniczymi utworzonymi w celu wykony-

wania działalności metodą otworów wiertniczych, w celu wy-

konywania ujęć wód podziemnych na potrzeby ich poboru

w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę (art. 3 pkt 2a). 

Częściowo co innego wynika natomiast z art. 85 pr.g.g.,

według którego w pewnych sytuacjach wykonywanie takich

czynności jest uzależnione od sporządzenia projektu robót

geologicznych przedkładanego staroście, a sprawa kompli-

kuje się za sprawą przepisów karnych (art. 180 pkt 2 pr.g.g.).

Rozwiązania te wprowadziła nowela węglowodorowa, co

jednocześnie oznacza, że jej twórcy nie do końca byli świado-

mi przewidzianych nią zmian. Z art. 3 wynika bowiem, że

Prawa geologicznego i górniczego w ogóle nie stosuje do

działalności wymienionej w pkt 2 i 2a, jednak dalsze przepi-

sy (np. wspomniany art. 85) przewidują, że jednak się je sto-

suje, pytanie tylko w jakim zakresie (wątpliwości dotyczą np.

kwalifikacji zawodowych wykonawców, nadzoru geologicz-

nego itd.). Problem daje się wprawdzie rozwiązać w drodze

wykładni, jednak jej wynik może być kwestionowany (czego

nie dostrzega Rakoczy, 2015, s. 465 i nast.). Stwarza to po-

tencjalne ryzyko dla inwestora. Omawiana ustawa nie znaj-

duje też zastosowania do „ustalania geotechnicznych warun-

ków posadawiania obiektów budowlanych bez wykonywania

robót geologicznych” (art. 3 pkt 7 pr.g.g.). W istocie oznacza

to, że jeżeli badania geotechniczne obejmują jakiekolwiek

działania poniżej powierzchni Ziemi, są jednocześnie robo-

tami geologicznymi w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 11 pr.g.g.,

co rzecz jasna wiąże się z koniecznością sporządzenia ich

projektu, zatwierdzenia go, powierzenia czynności zmierza-

jących do jego wykonania osobom posiadającym kwalifikacje

zawodowe w zakresie geologii itd. Nie jest natomiast tajem-

nicą, że w praktyce znaczna część „badań geotechnicznych”

w istocie polega na wykonywaniu niezgodnych z prawem ro-

bót geologicznych. Problem jest niezwykle prosty do roz-

strzygnięcia, tyle że wymaga interwencji ustawodawcy. Od

lat nie wykazuje on natomiast najmniejszego zainteresowa-

nia jego rozwiązaniem. 

System ocen oddziaływania na środowisko

Zdecydowana większość przedsięwzięć w zakresie górnic-

twa (w mniejszym stopniu geologii) zalicza się do kategorii

tzw. „mogących (zawsze bądź potencjalnie) znacząco oddzia-

ływać na środowisko” w rozumieniu ustawy z 3.10.2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (dalej: u.o.o.ś.) oraz rozporzą-

dzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsię-

wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (dalej

jako „rozporządzenie 2019”). W świetle art. 72 u.o.o.ś. ele-

mentem wniosku o zezwolenie na realizację takiego przedsię-

wzięcia jest decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań

(dalej: decyzja środowiskowa). Jej podjęcie, zależnie od ro-

dzaju przedsięwzięcia, może wymagać przeprowadzenia oce-

ny oddziaływania na środowisko (dalej: o.o.ś.). Istota tej oce-

ny polega przede wszystkim na ustaleniu przewidywanego

wpływu zamierzonego przedsięwzięcia na środowisko (w tym

wskazane ustawą jego elementy) oraz określeniu sposobu

przeciwdziałania niekorzystnym skutkom bądź ich minimali-

zacji. Wymagania te zmierzają do implementacji dyrektywy

2011/92/UE z 13.12.2011 r. w sprawie oceny skutków wywie-

ranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne

na środowisko, zwanej dalej „dyrektywą ocenową”. Warto

zwrócić uwagę, że niedawno TSUE stwierdził niezgodność

prawa polskiego (tj. części obowiązującego wówczas rozpo-

rządzenia Rady Ministrów z 9.11.2010 r. w sprawie przedsię-

wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dalej

określanego jako „rozporządzenie 2010”) ze wspomnianą dy-

rektywą (wyrok z 31.05.2018 r., C-526/16). Polegała ona na

tym, że dyrektywa ocenowa przewiduje możliwość poddania

ocenie oddziaływania na środowisko m.in. tzw. głębokich

wierceń, zaliczając do nich „w szczególności” wiercenia geo-

termiczne, wiercenia w celu składowania odpadów jądro-

wych, wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę, z wyjątkiem

wierceń w celu zbadania stabilności gruntu (załącznik II, pkt

2 lit. d.). Nawet laik jest w stanie dostrzec, że kryteria te są

niespójne. Rozporządzenie 2010 w odniesieniu do wierceń

przewidywało takie rozwiązanie tylko wówczas, gdy ich głę-

bokość miała przekroczyć 5000 m. Problem jednak w tym, że

dyrektywa ocenowa nie zawiera żadnych wskazówek pozwa-

lających na uchwycenie istoty głębokości wiercenia. Na mar-

ginesie warto zwrócić uwagę, że zagrożenia dla środowiska

powstające w związku z wykonywaniem robót wiertniczych

maleją właśnie ze wzrostem głębokości, co podważa celowość

zaliczenia wspomnianych wierceń do kategorii „mogących

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”. Można

w tej sytuacji bronić stanowiska, że określenie kryteriów po-

zwalających na ustalenie, czy dany odwiert ma być „głęboki”

czy nie, pozostawiono uznaniu państwa członkowskiego.

TSUE był jednak odmiennego zdania i przyjął, że poprzez

wyłączenie z procedury sprawdzenia konieczności dokonania

oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć polegają-

cych na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż gazu łupkowe-

go wykonywanych metodą odwiertów o głębokości do 5000 m,

z wyjątkiem wierceń o głębokości od 1000 m zlokalizowanych

w strefach ujęć wody, na obszarach ochronnych zbiorników
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wód śródlądowych oraz na obszarach objętych formami

ochrony przyrody, w postaci parków narodowych, rezerwa-

tów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura

2000 i otulinach tychże obszarów, Rzeczpospolita Polska

uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie art. 2

ust. 1 i art. 4 ust. 2 i 3 w związku z załącznikami II i III do dy-

rektywy ocenowej. Ocena zasadności stanowiska TSUE wy-

kracza poza ramy artykułu. Wiele wskazuje jednak na to, że

twórcy wspomnianej dyrektywy nie popisali się ani wyobraź-

nią, ani wiedzą techniczną, a TSUE dokonał rozszerzającej

wykładni normy prawnej o charakterze wyjątkowym. Z punk-

tu widzenia tematu istotne jest natomiast, że Polska jest zwią-

zana wspomnianym wyrokiem i musiała podjąć działania

zmierzające do jego wykonania. Co prawda TSUE odniósł

problematykę wspomnianych wierceń do poszukiwań gazu

łupkowego, niemniej jednak konsekwencją wspomnianego

wyroku stała się zmiana stanu prawnego polegająca na wyda-

niu rozporządzenia 2019. Ustalenie, czy wspomniana zmiana

usunęła zastrzeżenia TSUE, wykracza jednak poza ramy tematu.

Przy okazji warto zwrócić uwagę, że polski wykaz przedsię-

wzięć w zakresie geologii i górnictwa podlegających systemo-

wi ocen oddziaływania na środowisko po części jest bardziej

restrykcyjny, niż to przewiduje dyrektywa ocenowa, po części

natomiast ignoruje jej wymagania. W prawie polskim syste-

mowi ocen oddziaływania na środowisko w omawianym za-

kresie podlegają przede wszystkim koncesje na wydobywanie

kopalin ze złóż, decyzje inwestycyjne (dotyczące węglowodo-

rów) oraz niektóre plany ruchu zakładów górniczych (art. 72

ust. 1 pkt 4, 4a, 4b, 5). Wymagania te nie dotyczą natomiast

(niekoncesjonowanych) robót geologicznych prowadzonych

na podstawie zatwierdzanego projektu robót geologicznych,

chociaż również na ich podstawie można realizować tzw. głę-

bokie wiercenia. Co prawda problem daje się rozwiązać

w drodze bezpośredniego stosowania dyrektywy, tyle że

w polskiej praktyce administracyjnej jest to mało prawdopo-

dobne. O ile np. według wspomnianej dyrektywy całe górnic-

two podziemne (bez względu na roczną wielkość wydobycia

oraz rodzaj kopaliny) zaliczane jest do przedsięwzięć, które

tylko „mogą” wymagać oceny oddziaływania na środowisko,

o tyle w prawie polskim taka działalność, zależnie od rocznej

wielkości wydobycia, albo zawsze wymaga takiej oceny (np.

podziemne wydobycie kopalin nie mniejsze niż 100 000 m3

rocznie, § 2 ust. 1 pkt 27 lit. b rozporządzenia 2019), albo (tyl-

ko) może jej wymagać (podziemne wydobycie kopaliny inne

niż określone w § 2 ust. 1 pkt 27 lit b, co wynika z § 3 ust. 1

pkt 41 lit. a rozporządzenia 2019). Podobna rozbieżność do-

tyczy przeróbki wydobytej kopaliny. Dyrektywa określa

wprawdzie minimalny standard wymagań dotyczących o.o.ś.

i nie ma przeszkód, by poszczególne państwa wprowadziły

w tym zakresie dalej idące wymagania, jednakże skutkiem

tych ostatnich jest pogorszenie sytuacji przedsiębiorców dzia-

łających w Polsce. Muszą oni spełnić dodatkowe przesłanki,

nieprzewidziane prawem UE. Co to oznacza, w praktyce wie-

dzą ci przedsiębiorcy, którzy zamierzają zrealizować przed-

sięwzięcie „mogące zawsze znacząco” oddziaływać na środo-

wisko, wymienione w załączniku nr I do dyrektywy (koniecz-

ność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia

na środowisko, pełna o.o.ś., udział społeczeństwa itd.). Dy-

rektywa zalicza natomiast część z nich do kategorii, która

w prawie polskim oznacza przedsięwzięcie tylko „mogące po-

tencjalnie” znacząco oddziaływać na środowisko, a więc sytu-

ację w której wspomniany raport, o.o.ś. (a w konsekwencji

również udział społeczeństwa) tylko mogą być wymagane.

O konieczności przedłożenia raportu (i w rezultacie dalszych

tego konsekwencjach) w drodze niezaskarżalnego postano-

wienia orzeka co prawda organ administracji, jednak znając

polskie realia, doskonale wiadomo, jakiego rozstrzygnięcia

można się w takiej sytuacji spodziewać. Nie jest zaś tajemni-

cą, że rzetelne sporządzenie raportu może wymagać badań

stanu środowiska trwających nawet cały rok, do czego należy

doliczyć czas niezbędny do opracowania wspomnianego do-

kumentu. Co więcej, w praktyce trwające kilka lat postępowa-

nie zmierzające do uzyskania pierwszoinstancyjnej decyzji

środowiskowej nie jest rzadkością. Dla porządku należy jesz-

cze zwrócić uwagę na problem związanych z tym kosztów, po-

noszonych rzecz jasna przez inwestora. 

Racjonalnie postępujący prawodawca powinien w takiej sy-

tuacji dążyć do zmian wykazu przedsięwzięć „mogących za-

wsze lub potencjalnie” znacząco oddziaływać na środowisko,

w sposób zmniejszający omawiane wymagania poprzez zinte-

growanie ich z wymaganiami dyrektywy ocenowej. Trzy zbież-

ne projekty zostały zresztą opracowane pod koniec 2018 r.

Żadnemu z nich nie nadano jednak dalszego biegu. Zamiast

tego uchwalono nowelę czerwcową (ustawa z 15.06.2018 r.

o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze oraz nie-

których innych ustaw), pozwalającą na przedłużenie mocy

obowiązującej „starych” koncesji na wydobywanie niektórych

kopalin (węgla kamiennego, brunatnego, a także siarki) z wy-

łączeniem wymagań dotyczących o.o.ś. W praktyce chodziło

o koncesje uzyskane jeszcze w ubiegłym stuleciu, kiedy to

obecny system o.o.ś. w Polsce nie był znany. Automatycznie

pojawia się zatem pytanie o zgodność takiego zabiegu z pra-

wem UE. 

Nie wyczerpuje to jednak całości problematyki o.o.ś. Nie-

które elementy związanych z nią procedur są dublowane

w postępowaniu koncesyjnym, co prowadzi do zbędnego

przedłużania tego ostatniego. Przykładem może być badanie

zgodności zamierzonego przedsięwzięcia z wymaganiami do-

tyczącymi planowania i zagospodarowania przestrzennego

(art. 7, art. 23 ust. 2a pr.g.g., art. 80 ust. 3 u.o.o.ś.). Rozsądek

podpowiada, że jeżeli wydanie koncesji poprzedzała decyzja

środowiskowa, której podjęcie było uzależnione od określo-

nej relacji do miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego, to ponowne badanie tej zależności w postępowa-

niu koncesyjnym powinno być zbędne. Tak jednak nie jest. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że jedną z przeszkód

w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych są wady miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego. Nie należą do

rzadkości sytuacje, w których rady gmin ignorują ustawowy

nakaz ochrony złóż kopalin polegający na ukształtowaniu

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

w sposób zapewniający aktualne i przyszłe potrzeby ich wydo-

bywania (art. 16 ustawy z 31.01.1980 r. o ochronie i kształto-

wania środowiska, dalej: u.o.k.ś.; art. 72 ust. 1 pkt 2 pr.o.ś.).

Co prawda hasło ochrony złóż kopalin jak mantra powtarza-

nie jest od 40 lat, to jednak przeważnie ma ono charakter
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werbalny (Dobrowolski i in., s. 304 i n.; Lipiński, 2019, s. 140

i n.). Powszechnie wiadomo natomiast, że jeżeli otoczenie

złoża zostanie zagospodarowane w sposób wykluczający pod-

jęcie jego wydobycia (co najłatwiej dostrzec na przykładzie

złóż nadających się do eksploatacji wyłącznie metodą od-

krywkową), złoże staje się bezwartościowe. Dotyczy to też

złóż objętych własnością górniczą, co oznacza uszczuplenie

majątku Skarbu Państwa. Ten ostatni w zasadzie niemal

w ogóle nie wykorzystuje tych instrumentów prawnych, które

pozwalają wyeliminować z obrotu prawnego uchwały rad

gmin w przedmiocie studiów uwarunkowań i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego nieodpowiadających wy-

maganiom art. 72 pr.o.ś. Rzetelna ochrona złóż kopalin wy-

maga natomiast nakładów finansowych ze strony Skarbu

Państwa. Znane są nawet sytuacje polegające na tym, że plan

miejscowy ignoruje rozpoczęte przed jego uchwaleniem wy-

dobycie kopaliny ze złoża. Brak miejsca nie pozwala na roz-

winięcie szczegółów. 

Skarga konstytucyjna

Jednym z kluczowych instrumentów prawnych regulacji

geologii i górnictwa jest koncesja na poszukiwanie, rozpozna-

wanie bądź wydobywanie kopalin ze złóż. Inne rodzaje kon-

cesjonowanej działalności mają zdecydowanie mniejsze zna-

czenie i można je tu pominąć. Przestrzenie objęte takimi de-

cyzjami mogą cechować się znacznymi rozmiarami, a w kon-

sekwencji pojawia się problem stron postępowania koncesyj-

nego. W stanie prawnym obowiązującym przed 1.01.2012 r.

nie było w tym zakresie żadnej szczególnej regulacji. Odnie-

siona do tej problematyki formuła art. 28 kodeksu postępo-

wania administracyjnego (wedle którego „stroną jest każdy,

czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępo-

wanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój 

interes prawny lub obowiązek”) zaowocowała niesłychaną

rozbieżnością orzecznictwa sądów administracyjnych, poczy-

nając od przyjęcia, że stroną jest tylko ten, kto ubiega się

o koncesję, a kończąc na uznaniu interesu prawnego właści-

cieli nieruchomości położonych w granicach terenu górnicze-

go (Lipiński, 2007, s. 78 i n.). Takim terenem jest „przestrzeń

objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górni-

czych zakładu górniczego” (art. 6 ust. 1 pkt 15 pr.g.g.; tak sa-

mo było też pod rządem dotychczasowego stanu prawnego).

Tytułem przykładu można wskazać, że liczba nieruchomości

gruntowych położonych w granicach terenu górniczego może

wynosić nawet kilka (jeśli nie więcej) tysięcy, co w konse-

kwencji przekłada się na taką samą (a może nawet i większą)

liczbę stron postępowania (potencjalnie sprzeciwiających się

udzieleniu koncesji). Przyjęcie, że właściciele takich nieru-

chomości są stronami postępowań koncesyjnych w praktyce

może oznaczać paraliż tych ostatnich, co najprościej dostrzec

na przykładzie sytuacji, w której tysiąc stron postępowania

zapoznaje się z jego aktami. Nic dziwnego zatem, że ustawo-

dawca podjął próbę rozstrzygnięcia związanych z tym wątpli-

wości, czego wyrazem stał się obecny art. 41 pr.g.g. Przewi-

dziano tam, że o ile ustawa nie stanowi inaczej, stronami po-

stępowań dotyczących koncesji w odniesieniu do działalności

wykonywanej w granicach nieruchomości gruntowych są ich

właściciele (użytkownicy wieczyści, ust. 1). Nie są nimi właści-

ciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości znajdujących się

poza granicami projektowanego albo istniejącego obszaru

górniczego lub miejscami wykonywania robót geologicznych

(ust. 2). Rozwiązanie to świadomie zawęża krąg stron postę-

powań koncesyjnych (podobnie przyjęto również w odniesie-

niu do niekoncesjonowanych robót geologicznych, art. 80 ust. 3

pr.g.g.). Jest ono zbliżone do tego, jakie przyjęto pod rządem

niektórych innych ustaw (dotyczących budownictwa, pozwo-

leń emisyjnych itd.). Ratio legis tego rozwiązania nie budzi

wątpliwości. Złoża kopalin są nieodnawialnymi zasobami śro-

dowiska, które w dodatku są rozmieszczone nierównomier-

nie. Ich wydobywanie, a ściśle rzecz biorąc wykorzystywanie

powstających w ich wyniku produktów, stanowi istotny ele-

ment bezpieczeństwa surowcowego państwa. Oznacza to, że

interes publiczny związany z wydobywaniem takich złóż musi

uzyskać pierwszeństwo przed interesem jednostkowym, co

zresztą po części wynika z art. 144 pr.g.g. (Dobrowolski i in.,

s. 371 i n.). W 2015 r. złożona została (dotychczas nierozpo-

znana) skarga konstytucyjna (SK 19/15) zarzucająca niezgod-

ność art. 41 pr.g.g. (w tej części, w jakiej wyklucza on z poję-

cia strony postępowania koncesyjnego właściciela nierucho-

mości położonej w terenie górniczym) z art. 45 Konstytucji

regulującym tzw. prawo do sądu. Spotkała się ona z przychyl-

nymi ocenami Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora

Generalnego. Co prawda jak dotychczas nie został wyznaczo-

ny termin rozpoznania wspomnianej sprawy, to jednak niepo-

kój budzi brak informacji o jakichkolwiek działaniach strony

rządowej zmierzających do wykazania bezzasadności skargi.

Wiele wskazuje natomiast na to, że argumentacja skargi nie

jest uzasadniona. 

Fetysz Polityki Surowcowej Państwa (PSP) 

Od pewnego czasu brak informacji o kontynuacji działań

zmierzających do opracowania tego dokumentu. Może to

i dobrze, bo wiele wskazuje na to, że jego kolejne wersje po-

twierdzałyby prawdy powszechnie znane, pozostając jednak

bez wpływu na rzeczywistość i nie przewidując jej zmiany.

Ostatnia publikowana wersja projektu przewiduje m.in., że

dokument ten ma stanowić „zbiór nadrzędnych zasad i dzia-

łań dla zmniejszenia ryzyka podaży surowców, mających na

celu zabezpieczenie wieloletnich potrzeb gospodarczych

i społecznych państwa (…)”. PSP mogłaby natomiast zostać

przyjęta wyłącznie w drodze uchwały Rady Ministrów, a za-

tem aktu normatywnego zaliczanego do wewnętrznych źródeł

prawa (art. 93 Konstytucji). W konsekwencji nie może ona

mieć charakteru „nadrzędnego” w stosunku do pozostałych

źródeł prawa i mogłaby funkcjonować wyłącznie w wyznaczo-

nych przez nie granicach. Bezspornie zaś nie mogłaby być po-

woływana jako podstawa jakichkolwiek decyzji administracyj-

nych, np. jako przesłanka odmowy koncesji sprzeciwiającej

się „interesowi surowcowemu państwa” w rozumieniu art. 29
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ust. 1 pr.g.g. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że co najmniej

niektóre treści projektowanej PSP są powieleniem rozwiązań

przyjętych w innych (istniejących od lat) dokumentach plani-

stycznych (strategiach, programach) dotyczących funkcjono-

wania państwa (określonych gałęzi jego gospodarki, w tym

górnictwa), z czego jednak niewiele wynika (Lipiński, 2018a,

s. 259 i n.). 

Pilna potrzeba opracowania nowej ustawy

Podstawową funkcją prawa jest regulacja tych stosunków

społecznych, które dotyczą spraw uznanych przez państwo za

doniosłe. Bezspornie do tej kategorii należy bezpieczeństwo

surowcowe, w tym związane z zapewnieniem dostępu do su-

rowców o charakterze kopalnym. Obecny stan prawny w tym

zakresie nie pozwala na osiągnięcie tego celu. Powszechnie

wiadomo, że pomimo kilkudziesięciu zmian (licząc od 2012 r.)

Prawo geologiczne i górnicze wymaga pilnych działań na-

prawczych, których finałem musi stać się opracowanie całko-

wicie nowej ustawy. Regulacja ta cechuje się bowiem liczny-

mi niedomówieniami, brakiem spójności i konsekwencji, nad-

miernym rygoryzmem, powtórzeniami itd., a w rezultacie co-

raz częściej jest postrzegana jako bariera funkcjonowania

geologii i górnictwa, stwarzająca zagrożenie dla bezpieczeń-

stwa surowcowego państwa. Przykładem jest (przewidziany

ustawą) obowiązek przedłożenia dokumentów wytworzonych

przez ten sam organ, który orzeka w sprawie, czy też (stano-

wiące konsekwencję niedomówień prawa) uzależnienie np.

zmiany lokalizacji otworu badawczego od decyzji organu ad-

ministracji geologicznej (zazwyczaj wymaga to co najmniej

kilkumiesięcznej procedury, której wynik przeważnie staje się

dopiero podstawą do dalszych inwestycji niezbędnych do re-

alizacji przedsięwzięcia, jak zatwierdzenie planu ruchu zakła-

du górniczego, art. 86 pr.g.g.). Oceny te odnoszą się również

do innych wymagań prawa, które muszą zostać spełnione

przed podjęciem wydobycia kopalin. Skutkiem jest znaczące

wydłużenie procesu inwestycyjnego w geologii i górnictwie

(Lipiński, 2016, s. 179 i n.; Lipiński 2018b, s. 769 i n.). 

Katalog istotnych wad omawianej ustawy jest niezwykle

obszerny. Obejmuje on jej zakres przedmiotowy, definicje

(konia z rzędem temu, kto na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 12

oraz pkt 17 zdoła ustalić istotę „robót górniczych” oraz „wy-

robiska górniczego”; elementem definicji pierwszego z tych

pojęć jest drugie i odwrotnie), problematykę własności górni-

czej, postępowania koncesyjnego i wiele innych spraw. Tytu-

łem przykładu można wskazać art. 21 ust. 5 pr.g.g., według

którego „koncesja uprawnia do wykonywania działalności go-

spodarczej w oznaczonej przestrzeni”. Problem w tym, że wy-

powiedziana tam teza absolutnie nie koresponduje z pozosta-

łymi rozwiązaniami omawianej ustawy. Wbrew dosłownemu

brzmieniu tego przepisu koncesja nie jest i nie może być źró-

dłem jakichkolwiek praw podmiotowych do prowadzenia

określonej nią działalności. Te ostatnie mogą się wywodzić

wyłącznie z prawa własności górniczej (użytkowania górni-

czego) bądź z prawa własności nieruchomości gruntowej

(praw od niej pochodnych). Wbrew pozorom nie jest to wy-

łącznie spór o słowa, bowiem sposób rozumienia wspomnia-

nego przepisu może pociągać za sobą kolosalne konsekwen-

cje majątkowe. Źródłem wątpliwości są również niejasne re-

lacje pomiędzy koncesją na poszukiwanie (rozpoznawanie)

złóż kopalin oraz stanowiącym element wniosku o jej uzyska-

nie projektem robót geologicznych. Ten ostatni nie podlega

wprawdzie zatwierdzeniu przez organ koncesyjny, natomiast

jeżeli koncesja określa lokalizację otworu wiertniczego, zmia-

na tej lokalizacji jest możliwa wyłącznie w wyniku zmiany

koncesji (art. 80a). Szczegóły są niestety zbyt obszerne, by

omówić je w ramach artykułu. 

W toku dotychczasowych (cząstkowych) zmian omawianej

ustawy nie wykazano troski o zbadanie, jak wpływają one na

funkcjonowanie pozostałych jej rozwiązań. W rezultacie nie-

które z nich wypaczają cel ustawy (art. 180 pkt 1, art. 188 pkt 1)

bądź (ze względu na swą nieczytelność) stały się przyczyną już

kilkudziesięciu sporów kompetencyjnych (np. art. 161), a na-

wet są szkodliwe z punktu widzenia interesu publicznego (np.

art. 82 ust. 8). Ten ostatni przepis przewiduje, że „od dnia

przekazania (…) danych geologicznych, próbek i wyników ich

badań do dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumen-

tację geologiczną lub do dnia przekazania dokumentacji spo-

rządzonej w przypadkach, o których mowa w art. 92 pkt 3 i 5,

państwowa służba geologiczna oraz organ koncesyjny nie

udostępniają ich innym podmiotom”. Problem jednak w tym,

że dokumentacja geologiczna w ogóle może nie powstać, co

dotyczy również dokumentacji określonych w art. 92 (tzw. do-

kumentacje inne). Ograniczenie dostępu do pozyskanych już

informacji geologicznych „na czas nieoznaczony” jest nato-

miast przykładem bezmyślności szkodliwej zarówno dla inte-

resów jednostkowych, jak i dla interesu publicznego. 

Wyrazem rozwiązań o charakterze wręcz patologicznym są

wymagania kształtujące model koncesji węglowodorowych,

tj. na poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie węglowo-

dorów (a więc ropy naftowej i gazu). Uzyskanie takiej konce-

sji musi być poprzedzone tzw. postępowaniem kwalifikacyj-

nym. Jego istotą jest ustalenie, czy ten, kto ubiega się o wspo-

mnianą koncesję, znajduje się pod kontrolą korporacyjną

państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzecie-

go, a jeżeli znajduje się pod taką kontrolą, czy może ona zagra-

żać bezpieczeństwu państwa (art. 49a ust. 2 oraz ust. 4 pr.g.g.).

Ustawa pozwala na odstąpienie od uzasadnienia kluczowych

rozstrzygnięć w tej sprawie (art. 49a ust. 14), a w rezultacie

ich sądowoadministracyjna kontrola, zwłaszcza w świetle

konstytucyjnej zasady „prawa do sądu”, staje się iluzoryczna.

Jeżeli jednak po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego

organ koncesyjny uzyska informację o zmianie okoliczności

związanych z tą kontrolą, nie ma skutecznych instrumentów

pozwalających na weryfikację wyniku. 

Kazuistyczna regulacja koncesji węglowodorowych pozba-

wiona jest wyobraźni (Goss, 2016, s. 269 i nast.). Koncesja na

poszukiwanie (rozpoznawanie) kopaliny nie została zaliczona

do przedsięwzięć, które muszą być poprzedzone decyzją śro-

dowiskową. Ta ostatnia może być wymagana na potrzeby za-

twierdzenia planu ruchu w zakresie wykonywania takich ro-

bót geologicznych oraz uzyskania tzw. decyzji inwestycyjnej

„w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpozna-

wanie złoża węglowodorów oraz wydobywania węglowodo-
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rów ze złóż” (art. 72 ust. 1 pkt 4a, pkt 4b u.o.o.ś.). Wiadomo

już, że postępowanie w sprawie uzyskania decyzji środowi-

skowej może toczyć się nawet przez kilka lat, co w jakimkol-

wiek stopniu nie wpływa na termin obowiązywania koncesji

oraz określony nią harmonogram (a zwłaszcza termin rozpo-

częcia działalności). Kolejnym przykładem patologii jest na-

kaz przedkładania organowi administracji dokumentów, któ-

rymi tenże organ dysponuje, a niekiedy nawet sam wytworzył

(art. 49eb ust. 2 pkt 2 pr.g.g.). W odniesieniu do koncesji wę-

glowodorowych zabezpieczenie roszczeń mogących powstać

w związku z jej wykonywaniem ma charakter fakultatywny

(art. 49x ust. 2 pr.g.g.), tyle że w odniesieniu do działalności

w obszarach morskich użyto określenia „także zobowiązany”

(ust. 2a). O ile to ostatnie rozwiązanie miało rację bytu w po-

wiązaniu z (uchylonym) ust. 1, o tyle obecnie jest zupełnie

niekomunikatywne. Rzecz jasna uwagi te są dalekie od wy-

czerpania tematu (Wojtulek i in., 2020, s. 121 i nast.). 

Przykładem legislacyjnego niechlujstwa jest art. 86 pr.g.g.,

według którego „Do robót geologicznych służących poszuki-

waniu i rozpoznawaniu złóż kopalin oraz poszukiwaniu i roz-

poznawaniu kompleksu podziemnego składowania dwutlen-

ku węgla, a także robót służących innym celom wykonywa-

nych z użyciem środków strzałowych albo wykonywanych na

głębokości większej niż 100 m albo wykonywanych na obsza-

rze górniczym utworzonym w celu wykonywania działalności

metodą robót podziemnych albo metodą otworów wiertni-

czych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakładu

górniczego i jego ruchu (…)”. Z kolei art. 103 ust. 2 pkt 2

przewiduje, że planu ruchu nie sporządza się, „jeżeli roboty

geologiczne służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż

kopalin są wykonywane bez użycia środków strzałowych na

głębokości do 100 m poza obszarem górniczym (…)”. Przede

trudno jest ustalić, które z tych rozwiązań ma charakter

szczególny. Praktyka organów nadzoru górniczego oraz sądo-

woadministracyjna1 przechodzi jednak nad tymi wątpliwo-

ściami do porządku dziennego, przyjmując, że jeżeli roboty

geologiczne mają być prowadzone na głębokości przekracza-

jącej 100 m, to należy je rozpatrywać jako „całość”, a w kon-

sekwencji wykonywanie ich na głębokości mniejszej również

podlega wspomnianym rygorom. Tego rodzaju konkluzję

trudno jednak pogodzić z elementarnymi zasadami wykładni

oraz praworządności. 

Prawo geologiczne i górnicze zawiera również wiele roz-

wiązań będących wyrazem praktyk biurokratycznych oraz na-

wiązujących do czasów „słusznie minionych”, krępujących

przedsiębiorczość, a także generujących trudności w jego 

racjonalnym stosowaniu. Nasuwa się nawet myśl, że liczba

decyzji (innych rozstrzygnięć) niezbędnych do realizacji pro-

jektu górniczego oraz stopień skomplikowania procedur wy-

maganych do podjęcia działalności w zakresie wydobywania

kopalin ze złóż naruszają konstytucyjną zasadę swobody

przedsiębiorczości. Niektóre rozwiązania ustawy prowadzą

do rozproszenia kompetencji organów właściwych w sprawie,

czego przykładem mogą być liczne sytuacje, w których uzy-

skanie koncesji wymaga uzgodnienia ze wskazanymi organa-

mi administracji. Przeważnie ustawa nie określa natomiast

przesłanek, którymi należy się kierować, orzekając w sprawie

takiego uzgodnienia, co w praktyce niekiedy prowadzi do cał-

kowitej uznaniowości organów uzgadniających. Innym przy-

kładem jest powiązanie koncesji z „interesem surowcowym

państwa” (art. 29 ust. 1). Zapewne w założeniu ma ono ozna-

czać, że organ koncesyjny miałby kierować się m.in. (jeszcze

nieistniejącą) Polityką Surowcową Państwa, co byłoby jednak

trudne do pogodzenia z zasadą praworządności. Wiele wska-

zuje natomiast na to, że rezygnacja co najmniej z sygnalizo-

wanych wyżej rozwiązań może odbyć się bez jakiegokolwiek

uszczerbku dla interesu publicznego. 

Bariery prawne piętrzące się przed inwestorem najprościej

dostrzec na przykładzie niewielkiego przedsięwzięcia z zakre-

su wydobywania kopalin, koncesjonowanego przez starostę.

Powstaje zresztą pytanie, czy biorąc pod uwagę daleko idące

ograniczenia prowadzonej w ten sposób działalności (m.in.

powierzchnia wydobycia nie większa niż 2ha, wydobycie nie-

przekraczające 20 000 m3 rocznie, zakaz stosowania środków

strzałowych, zob. art. 22 ust. 2 pr.g.g.) celowe jest uzależnia-

nie jej od koncesji, a więc decyzji dotyczącej spraw o charak-

terze strategicznym z punktu widzenia interesu państwa. In-

ercja władz publicznych właściwych do podejmowania roz-

strzygnięć niezbędnych do rozpoczęcia takiej działalności

(zatwierdzenie projektu robót geologicznych, wykonanie sto-

sownych badań, opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia do-

kumentacji geologicznej, zmiana bądź uchwalenie miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego, potencjalne

ryzyko potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej, uzyskanie

koncesji itd.) wręcz zachęca do podejmowania wydobycia ko-

palin bez wymaganej koncesji. W praktyce niekiedy przybie-

ra to postać „budowy stawów rybnych”, „niwelacji pagórków”

i tym podobnych działań. Jeżeli rzeczywisty zamiar inwestora

nie budzi wątpliwości i znajduje potwierdzenie w uzyskanych

przez niego decyzjach (np. pozwolenie na budowę, pozwole-

nie wodnoprawne), tego rodzaju działania nie mogą być kla-

syfikowane jako wydobywanie kopaliny bez wymaganej kon-

cesji2. Tytułem przykładu można wskazać, że niemieckie pra-

wo górnicze nie ma zastosowania do usuwania (wydobywa-

nia) minerałów w związku z budowlanym wykorzystaniem

nieruchomości (art. 4 § 2 związkowej ustawy górniczej

z 13.08.1980 r.). 

Skoro mowa o koncesji starosty, to warto wiedzieć, że pro-

wadzony na jej podstawie ruch zakładu górniczego odbywa

się bez planu ruchu, „na podstawie warunków określonych

w koncesji” (art. 105 ust. 2 pkt 1 pr.g.g.). Koresponduje z tym

art. 25 ust. 4 pr.g.g., zgodnie z którym wniosek o udzielenie

takiej koncesji określa również „przewidywany sposób pro-

wadzenia ruchu zakładu górniczego (…)”. Problem jednak

w tym, że ocena takiego elementu wniosku wykracza poza

możliwości starosty, a ustawa nie przewiduje w tej części

współdziałania (nawet w postaci opinii) z organem nadzoru

górniczego. 

Podjęcie działań zmierzających do rozpoznania geologicz-

nego obszarów morskich nieobjętych narodową jurysdykcją

(uchwała nr 113 Rady Ministrów z 25.07.2017 r. w sprawie

ustanowienia programu wieloletniego „Program Rozpozna-

nia Geologicznego Oceanów” — ProGeO3) uzasadnia po-

trzebę stworzenia regulacji krajowej niezbędnej do poddania

takich badań kompetencjom polskich organów administracji

w zakresie geologii i górnictwa, zwłaszcza w zakresie opraco-
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wywania i zatwierdzania projektów robót geologicznych,

kwalifikacji zawodowych, opracowywania i dokumentowania

wyników badań, nadzoru górniczego itd. W obecnym stanie

prawnym brak podstaw do stosowania w tym zakresie jakich-

kolwiek wymagań Prawa geologicznego i górniczego. Potrze-

ba takiej regulacji nie powinna natomiast budzić wątpliwości

chociażby dlatego, że wspomniane rozpoznanie jest finanso-

wane ze środków publicznych. 

Najtrudniejszym elementem każdej ustawy zastępującej re-

gulację dotychczasową są przepisy przejściowe, określające

rozwiązania dotyczące stosunków prawnych, które powstały

pod rządem dawnych wymagań, ale rozstrzygnięcie o ich tre-

ści ma zapaść już pod rządem nowego stanu prawnego. Doty-

czy to również problematyki omawianej ustawy, co najlepiej

dostrzec na przykładzie postępowań dotyczących koncesji

węglowodorowych wszczętych przed 2015 r., a dotychczas

niezakończonych. Problem ten stał się przedmiotem tzw. no-

weli styczniowej (ustawa z 23.01.2020 r. zmieniająca ustawę

o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze oraz nie-

których innych ustaw), zgodnie z którą w tego rodzaju spra-

wach należy stosować przepisy dotychczasowe, rzecz jasna od

dnia jej wejścia w życie. Może to jednak oznaczać, że w okre-

sie od 1 stycznia 2015 r. do dnia wejścia w życie noweli stycz-

niowej należało stosować obowiązujący wówczas (a więc cał-

kiem inny) stan prawny. 

Dopuszczalność wydłużenia terminu obowiązywania nie-

których koncesji na wydobywanie kopalin z wyłączeniem sys-

temu ocen oddziaływania na środowisko stała się już zarze-

wiem sporu międzynarodowego (Lipiński 2018c, s. 8 i n.). 

Krytyczna ocena odnosi się również do aktów wykonaw-

czych. Niekiedy wymagają one przedstawienia informacji

pozbawionych istotnej wartości poznawczej bądź zbędnych.

Przykładem może być § 4 ust. 2 pkt 3 lit. f rozporządzenia

Ministra Środowiska z 1.07.2015 r. w sprawie dokumentacji

geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodo-

rów4, według którego elementem części opisowej takiej do-

kumentacji jest m.in. określenie możliwych kierunków wyko-

rzystania kopaliny, co podlega zatwierdzeniu w drodze decy-

zji organu administracji geologicznej. Nawet laik wie nato-

miast, że wspomniane „kierunki” z wielu powodów (zwłasz-

cza technologicznych bądź ekonomicznych, nie wykluczając

uwarunkowań prawnych) mogą ulegać zmianom. Wartość

zatwierdzenia takiej informacji ma zatem charakter praktyk

nawiązujących do czasów słusznie minionych, zwłaszcza że

o sposobie („kierunku”) wykorzystania wydobytej kopaliny

przesądza jej aktualny właściciel, którego zresztą nie może

wiązać treść wspomnianej dokumentacji. Z kolei kazuistyka

niektórych wymagań powoduje, że nie mogą one spełnić

swej funkcji, czego przykładem może być wyczerpujące okre-

ślenie przypadków, w których sporządza się dokumentację

hydrogeologiczną (art. 90 pr.g.g.). Nie wolno jej zatem spo-

rządzać w innych sytuacjach. Stosownie do art. 49ka pr.g.g.

minister właściwy do spraw środowiska prowadzi (czyli musi

prowadzić) listę jednostek naukowych. Podstawą wpisu ma-

ją być osiągnięcia naukowe tych ostatnich, potencjał nauko-

wy oraz efekty działalności naukowej „w zakresie rozpozna-

nia budowy geologicznej Polski oraz analityki, technologii

i metodyki poszukiwań złóż uwzględniających specyfikę pol-

skich warunków geologicznych i mających zastosowanie do

tych warunków”. Tylko usytuowanie tego przepisu wśród

rozwiązań dotyczących koncesjonowania węglowodorów po-

zwala przyjąć, że chodzi tu o jednostkę naukową, której osią-

gnięcia, potencjał itd. dotyczą węglowodorów. Współpraca

(z nią) przedsiębiorcy ubiegającego się o koncesję węglowo-

dorową ma być jednym z kryteriów postępowania przetargo-

wego (art. 49k ust. 1a pr.g.g.). Uważny Czytelnik bez trudu

zauważy potencjalną korupcjogenność tego rozwiązania.

Szczegóły dotyczące oceny kryteriów pozwalających na wpi-

sanie na wspomnianą listę ma określić rozporządzenie mini-

stra właściwego do spraw środowiska, tyle że jak dotychczas

(od 2018 r.) brak informacji o pracach nad jego projektem.

Wiele wskazuje jednak na to, że racjonalne i zgodne z pra-

wem funkcjonowanie takiej „listy jednostek naukowych” nie

jest możliwe. 

Sygnalizowane wyżej mankamenty omawianej regulacji

prawnej dalekie są od wyczerpania. Dziwi natomiast postawa

władz publicznych właściwych w tych kwestiach. Wspomnia-

na problematyka nie jest im obca, jednakże unikają one dzia-

łań zmierzających do systemowej zmiany stanu prawnego

w omawianych sprawach. Warto w tym miejscu zwrócić uwa-

gę na rozproszenie kompetencji. De lege lata ministrem kie-

rującym działem administracji rządowej „gospodarka złoża-

mi kopalin” jest Minister Aktywów Państwowych (zob.

zwłaszcza rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

z 18.11.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania

Ministra Aktywów Państwowych5), co jednak obejmuje wy-

łącznie sprawy: 

1) prowadzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym

do spraw środowiska, racjonalnej gospodarki złożami węglo-

wodorów, węgla brunatnego, kamiennego, siarki rodzimej,

soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowych,

w obszarze objętym wydobyciem, 

2) uzgadniania koncesji na wydobywanie udzielanych przez

ministra właściwego do spraw środowiska, w zakresie kopalin

objętych własnością górniczą Skarbu Państwa, 

3) współpracy w nadzorze nad wydobywaniem kopalin,

o których mowa w pkt 1, 

4) kwalifikacji w zakresie górnictwa. 

Konfrontacja tych wymagań z Prawem geologicznym i gór-

niczym prowadzi natomiast do wniosku, że większość zadań

składających się gospodarkę złożami kopalin realizowana

jest przez Ministra Klimatu i Środowiska będącego organem

administracji geologicznej (a nie „ministra właściwego do

spraw gospodarki złożami kopalin”). Obowiązek racjonalnej

gospodarki złożem kopaliny spoczywa obecnie na przedsię-

biorcy (art. 125 pr.o.ś.), nadzór zaś nad jego wykonywaniem

sprawują organy administracji geologicznej oraz nadzoru

górniczego. Minister Aktywów Państwowych nie ma nato-

miast żadnych (poza uzgodnieniem koncesji na wydobywa-

nie kopalin wymienionych w art. 10 ust. 1 pr.g.g., nawiasem

mówiąc dokonywanym według całkowicie uznaniowych kry-

teriów) uprawnień władczych w tym zakresie. W szczególno-

ści zaś żaden przepis nie określa istoty jego zadań w zakresie

wspomnianej „racjonalnej gospodarki” czy „współpracy

w nadzorze”. Celowość tego rozwiązania jest zatem co naj-

mniej wątpliwa. 
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Inicjatywy legislacyjne ostatnich lat miały charakter całko-

wicie przypadkowy, służąc doraźnym (aczkolwiek nie zawsze

dostatecznie przemyślanym) potrzebom. Co gorsza, niekiedy

zostały one świadomie zrealizowane prymitywną techniką

multiplikującą wątpliwości. Przykładem może być forsowany

do niedawna (na szczęście zaniechany) pomysł objęcia wła-

snością górniczą wszystkich złóż bursztynu oraz znaczącego

zwiększenia opłaty eksploatacyjnej z tytułu jego wydobycia.

Pomijając wątpliwości natury konstytucyjnej, jest oczywiste,

że takie rozwiązanie skutecznie zniechęciłoby do legalnego

podejmowania wydobycia tej kopaliny. Skutkiem takiego za-

biegu byłaby również nacjonalizacja wspomnianych złóż,

w dodatku bez jakiegokolwiek odszkodowania, co automa-

tycznie pociągnęłoby za sobą konieczność odpowiedzi na py-

tanie o zgodność takich rozwiązań z wymaganiami Konstytu-

cji. Nie jest tajemnicą, że bursztyn przeważnie wydobywany

jest z naruszeniem prawa. Dzieje się tak ze względu na ułom-

ność regulacji prawnej. 

Przedstawione wyżej uwagi dalekie są od wyczerpania te-

matu. Gdyby jednak czas i środki poświęcone na opracowa-

nie PSP przeznaczyć na sporządzenie projektu nowej ustawy,

zapewne już dawno temu mogłaby ona wejść w życie. 

Stan epidemii

Kolejne problemy generuje stan epidemii ogłoszony z powo-

du COVID-19. Prawodawca wykazał zdecydowaną niechęć do

wprowadzenia rozwiązań (zarówno materialnoprawnych, jak

i procesowych) ułatwiających sytuację przedsiębiorcy prowa-

dzącego działalność w zakresie geologii i górnictwa. Wyjątek,

w dodatku całkowicie zbędny, polega na możliwości niestoso-

wania się do ustalonego (przede wszystkim koncesją) harmo-

nogramu robót geologicznych, jednakże w sposób który nie na-

rusza terminu obowiązywania koncesji. Nie dostrzeżono nato-

miast potrzeby przedłużenia mocy obowiązującej co najmniej

niektórych decyzji niezbędnych do prowadzenia działalności

ani też wprowadzenia ulg finansowych (jak chociażby przez ob-

niżkę opłat eksploatacyjnych). Ograniczenia w zakresie funk-

cjonowania organów administracji geologicznej oraz inne roz-

wiązania wprowadzone w związku z epidemią (np. dotyczące

doręczania przesyłek pocztowych) mogą natomiast powodo-

wać, że terminowe podjęcie wymaganych rozstrzygnięć nie bę-

dzie możliwe. Szczegóły wykraczają poza zakres artykułu. 

Przedmiotem przedstawionej wyżej analizy jest stan praw-

ny na dzień 31.12.2020 r. 
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Przypisy/Notes

1 Wyrok NSA z 21.03.2018 r., II GSK 785/16. 
2 Zob. prawomocny wyrok WSA w Gliwicach z 2.02.2019 r., III SA/Gl 226/18. 
3 Mon. Pol. 2017, poz. 774 ze zm. 
4 Dz.U. 2015, poz. 987. 
5 Dz.U. 2019, poz. 2256. 
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Nowość

Celem monografii, którą oddajemy do rąk Czytel-
ników, jest próba opracowania modelu objaśniają-
cego wpływ czynników technologicznych powią-
zanych z czwartą rewolucją przemysłową na zarzą-
dzanie projektami rozwoju nowych produktów
(NPD) w przedsiębiorstwie. W książce: 

scharakteryzowano obecne trendy w działalno-
ści projektowej w organizacjach; 
omówiono podejście procesowe w zarządzaniu
projektami; 
przedstawiono koncepcję ładu projektowego
oraz jego operacjonalizacji; 
opisano czwartą rewolucję przemysłową (gene-
zę i istotę pojęcia, jego niejednoznaczność,
wzajemne relacje koncepcji z działalnością pro-
jektową przedsiębiorstwa, implikacje dla zarzą-
dzania projektami NPD, aktywatory czwartej re-
wolucji przemysłowej); 
określono wpływ aktywatorów czwartej rewolu-
cji przemysłowej na zarządzanie projektem
w przedsiębiorstwie; 
przedstawiono autorski model zarządzania pro-
jektami NPD w czwartej rewolucji przemysło-
wej.
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