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Przedmiotowe rozporz¹dzenie zgodnie z ww. ustaw¹
z dnia 11 lipca 2014 r. umo¿liwia sporz¹dzanie dodatku
do projektu robót geologicznych, który bêdzie podlega³
zatwierdzeniu. Dotychczas obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie
z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych projektów robót geologicznych, w tym
robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696) w przypadku zmiany
projektu robót geologicznych, przewidywa³o koniecznoœæ
sporz¹dzenia kolejnego projektu tych prac z oznaczeniem
etapu, dla którego jest on sporz¹dzany. Rozwi¹zania przyjête w rozporz¹dzeniu z dnia 1 lipca 2015 r. pozwol¹ na
sporz¹dzanie dodatku do projektu robót, nie tylko w przypadku gdy przedsiêbiorca planuje etapowoœæ przedsiêwziêcia, ale równie¿ wtedy, gdy stwierdzi koniecznoœæ
zmiany dotychczas zaprojektowanego zakresu robót w
projekcie robót geologicznych.
Ponadto, rozporz¹dzenie wprowadza przepisy, które
maj¹ uszczegó³owiæ postanowienia dotycz¹ce poboru próbek geologicznych i zakresu badañ laboratoryjnych prowadzonych na tych próbkach. Nowe przepisy pozwalaj¹ na
zaplanowanie przez przedsiêbiorcê w projekcie robót geologicznych badañ powoduj¹cych ca³kowite zniszczenie próbek geologicznych oraz badañ geomechanicznych powoduj¹cych naruszenie integralnoœci calizny rdzenia
wiertniczego. Je¿eli przedsiêbiorca planuje takie badania
jest zobowi¹zany dodatkowo do sporz¹dzenia wykazu
z przewidywan¹ iloœci¹, wielkoœci¹ i rodzajem próbek
przewidzianych do ww. badañ. Zaplanowanie tego rodzaju
badañ ju¿ w projekcie robót geologicznych daje organowi

koncesyjnemu podstawê do ewentualnego ograniczenia
w koncesji koniecznoœci przekazywania próbek geologicznych wskazanych w wykazie. Do tej pory przedsiêbiorca
by³ zobowi¹zany do przekazywania 1/2 objêtoœci rdzenia
wiertniczego, co niekiedy przy wykonywaniu badañ powoduj¹cych naruszenie b¹dŸ zniszczenie próbki by³o problematyczne.
Rozporz¹dzenie przewiduje koniecznoœæ za³¹czania do
projektu robót geologicznych map obszarów l¹dowych
i morskich w zale¿noœci od lokalizacji obszaru badañ,
pozyskiwanych z Pañstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego oraz wykonanych w szczególnoœci przez
Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej i urzêdy morskie. W nowych regulacjach prawnych celowo nie wskazano skali mapy sytuacyjno-batymetrycznej, która powinna
umo¿liwiaæ szczegó³owe przedstawienie lokalizacji obszaru lub miejsc zamierzonych robót geologicznych.
Du¿ym u³atwieniem dla przedsiêbiorców powinna byæ
przewidziana w rozporz¹dzeniu procedura zmiany projektu robót geologicznych, inna ni¿ zwi¹zana z podjêciem
kolejnego etapu robót geologicznych. Obecnie jest mo¿liwe sporz¹dzenie dodatku do projektu robót uwzglêdniaj¹cego jedynie projektowane zmiany, co pozwoli przedsiêbiorcy na obni¿enie kosztów i zaoszczêdzi czas potrzebny
na przygotowanie pe³nego projektu robót geologicznych
albo dodatku do projektu robót geologicznych.
Katarzyna Œwiêtochowska
Naczelnik Wydzia³u Kopalin Sta³ych DGK

Komentarz do Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie dokumentacji geologicznej z³o¿a kopaliny,
z wy³¹czeniem z³o¿a wêglowodorów
Rozporz¹dzenie stanowi wykonanie upowa¿nienia ustawowego zawartego w art. 97 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.
z 2015 r. poz. 196 z póŸ. zm.).
Ustaw¹ z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo
geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1133) zmieniono art. 88 ust. 2 pkt 1.
Dotychczasow¹ dokumentacjê geologiczn¹ z³o¿a kopaliny
zast¹piono dwoma rodzajami dokumentacji, tj. dokumentacj¹ geologiczn¹ z³o¿a kopaliny, z wy³¹czeniem z³o¿a
wêglowodorów, oraz dokumentacj¹ geologiczno-inwestycyjn¹ z³o¿a wêglowodorów.
Celem omawianego rozporz¹dzenia jest okreœlenie szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych dokumentacji geologicznej z³o¿a kopaliny, z wy³¹czeniem z³o¿a wêglowodorów.
Wymagania dotycz¹ce dokumentowania wêglowodorów
zosta³y ujête w odrêbnym Rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej z³o¿a wêglowodorów (Dz.U. z 2015 r.
poz. 968).
Spe³nienie wymagañ dotycz¹cych dokumentacji geologicznej z³o¿a kopaliny, z wy³¹czeniem z³o¿a wêglowodorów, zapewni odpowiedni¹ jakoœæ sporz¹dzanych doku-

mentacji geologicznych z³ó¿ kopalin i ich u¿ytecznoœæ w
dalszych dzia³aniach na rzecz zagospodarowania z³o¿a.
Rozporz¹dzenie w sprawie dokumentacji geologicznej z³o¿a kopaliny, z wy³¹czeniem z³o¿a wêglowodorów, uzale¿nia wymagania stawiane przed dokumentacjami od stanu
skupienia kopaliny, rozmiarów dzia³alnoœci, a tak¿e od kategorii rozpoznania z³o¿a i granicznych wartoœci parametrów definiuj¹cych z³o¿e, z uwzglêdnieniem ochrony
z³ó¿ kopalin, wód podziemnych oraz pozosta³ych elementów œrodowiska.
Rozporz¹dzenie zastêpuje Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
geologicznej z³o¿a kopaliny (Dz.U. z 2011 r. Nr 291 poz.
1712).
W nowym rozporz¹dzeniu Minister Œrodowiska okreœla wymagania, jakim powinny odpowiadaæ dokumentacje
geologiczne z³ó¿ kopalin, z wy³¹czeniem z³o¿a wêglowodorów, w podziale na czêœæ tekstow¹, tabelaryczn¹
i graficzn¹. W omówieniu tych ogólnych wymagañ podano
zawartoœæ poszczególnych rozdzia³ów tekstu opracowania, iloœæ i zakres treœci za³¹czników graficznych i tabelarycznych. Dokument zawiera równie¿ okreœlenie kategorii
rozpoznania z³o¿a osobno dla z³ó¿ kopalin sta³ych i osobno
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dla metanu z wêgla kamiennego wystêpuj¹cego jako kopalina towarzysz¹ca.
W porównaniu do poprzedniego stanu prawnego rozporz¹dzenie nie wprowadza istotnych zmian w zakresie
wymagañ dotycz¹cych sporz¹dzania dokumentacji geologicznej z³o¿a kopaliny, z wy³¹czeniem z³o¿a wêglowodorów. W § 8 utrzymano obowi¹zuj¹ce wczeœniej przepisy
dotycz¹ce sporz¹dzania tzw. uproszczonych dokumentacji
z³ó¿ kopalin, dla których organem koncesyjnym jest starosta. To rozwi¹zanie sprawdzi³o siê i sprzyja uproszczeniu
postêpowania i u³atwieniu pracy przedsiêbiorcom prowadz¹cym dzia³alnoœæ w niewielkiej skali.
G³ówne zmiany w stosunku do Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. dotycz¹ nastêpuj¹cych kwestii:
1. W § 2 w ust. 3 – wprowadzono przepis rozwi¹zuj¹cy
kwestie nazewnictwa z³ó¿ przy ich ³¹czeniu. Propozycja
przedstawiona w rozporz¹dzeniu rozstrzyga ten problem
przez okreœlenie metody nadawania nazwy z³o¿a powsta³ego z po³¹czenia dwóch lub wiêcej z³ó¿. W przypadku
wykonania takiej dokumentacji geologicznej nazwa nowego z³o¿a w tej dokumentacji mo¿e byæ co najwy¿ej dwucz³onowa, z tym ¿e co najmniej jeden cz³on odnosi siê do
nazwy jednego z poprzednich z³ó¿.
2. W § 4 ust. 2 pkt 4 lit. d – zast¹piono koniecznoœæ
przedstawiania wyników wykonanych badañ geofizycznych koniecznoœci¹ przedstawiania wykazu takich badañ
przekazanych do archiwum prowadzonego przez pañstwow¹ s³u¿bê geologiczn¹. Jest to uproszczenie, którego
mo¿liwoœæ zastosowania wynika z przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze i Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bie¿¹cego dokumentowania przebiegu
prac geologicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 903).
3. W § 4 ust. 2 pkt 4 lit. f – rozszerzono przepis o spisy
zdawczo-odbiorcze potwierdzaj¹ce przekazanie informacji geologicznej z bie¿¹co prowadzonych prac pañstwowej
s³u¿bie geologicznej prowadz¹cej archiwum, o którym mowa
w art. 162 ust. 1 pkt 2 ustawy lub inne dokumenty potwierdzaj¹ce przekazanie informacji geologicznej z bie¿¹cego
prowadzenia prac geologicznych pañstwowej s³u¿bie geologicznej.
4. W § 4 ust. 4 pkt 1–3 – doprecyzowano rodzaje map,
jakie maj¹ byæ wykorzystywane do sporz¹dzania za³¹czników graficznych z podzia³em dla z³o¿a kopaliny zlokalizowanego w obszarze l¹dowym lub w obszarze morskim,
bior¹c pod uwagê rzeczywist¹ dostêpnoœæ tych map.
5. W § 5 ust. 2 – wprowadzono przepis mówi¹cy wg
jakich parametrów nale¿y rozliczaæ zasoby pozosta³e w
z³o¿u w dodatku do dokumentacji, sporz¹dzonym w tym
celu. W dodatku do dokumentacji geologicznej zlo¿a kopaliny, z wy³¹czeniem z³o¿a weglowodorów, sporz¹dzonym
w celu dokonania rozliczenia zasobów pozostalych w z³o¿u, nale¿y stosowaæ kryteria bilansowosci lub graniczne
wartoœci parametrów definiujace z³o¿e i jego granice, s³u¿¹ce do obliczenia zasobów, przyjmowane w ostatniej dokumentacji geologicznej z³o¿a kopaliny lub dokumentacji
geologicznej z³o¿a kopaliny, z wy³¹czeniem z³o¿a wêglowodorów, zatwierdzonej lub przyjêtej bez zastrze¿eñ, lub
w dodatku do dokumentacji. Przepis ten ma na celu rozstrzygniêcie ewentualnych w¹tpliwoœci interpretacyjnych.
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6. W § 6 przy okreœlaniu kategorii rozpoznania z³o¿a
wyraŸnie wskazano, ¿e sporz¹dzenie projektu zagospodarowania z³o¿a jest mo¿liwe przy stopniu rozpoznania z³o¿a
w kategorii A, B lub C1.
Wobec wymogu okreœlania w dokumentacji geologicznej z³o¿a kopaliny, z wy³¹czeniem z³o¿a wêglowodorów,
granic z³o¿a przy zastosowaniu granicznych wartoœci parametrów definiuj¹cych z³o¿e i jego granice, w rozporz¹dzeniu umieszczono za³¹cznik nr 8, zawieraj¹cy okreœlenie
granicznych wartoœci parametrów definiuj¹cych z³o¿e i jego
granice dla poszczególnych kopalin. Zasoby z³o¿a bêd¹
obliczane w granicach wyznaczonych wg tych parametrów.
Zastosowanie innych wartoœci parametrów definiuj¹cych
z³o¿e ni¿ okreœlone w za³¹czniku nr 8 do rozporz¹dzenia
bêdzie wymaga³o uzasadnienia w czêœci tekstowej sporz¹dzanej dokumentacji geologicznej z³o¿a kopaliny,
z wy³¹czeniem z³o¿a wêglowodorów, i bêdzie mo¿liwe
jedynie w przypadku wyst¹pienia szczególnych warunków
geologicznych.
Przez szczególne warunki geologiczne nale¿y rozumieæ warunki geologiczne spowodowane budow¹ geologiczn¹ z³o¿a, która pozwala na dokumentowanie z³o¿a kopaliny w innych granicach ni¿ przy u¿yciu parametrów
okreœlonych w za³¹czniku nr 8 do rozporz¹dzenia, np.
mniejsza od minimalnej mi¹¿szoœæ pok³adu z³o¿a lub
wiêksza od maksymalnej g³êbokoœæ sp¹gu z³o¿a, które
przedsiêbiorca uzna za mo¿liwe do zagospodarowania przy
zmienionych parametrach. Takie lub inne odstêpstwa s¹
mo¿liwe w przypadku wszystkich rodzajów kopalin. Umo¿liwiono zastosowanie odstêpstwa od parametrów okreœlonych w za³¹czniku nr 8 ze wzglêdu na koniecznoœæ uelastycznienia przepisów w tym zakresie. Nale¿y tak¿e
zauwa¿yæ, ¿e warunki geologiczne mog¹ byæ zmienne w
trudny do przewidzenia sposób, w zwi¹zku z tym, w celu
zapewnienia mo¿liwoœci udokumentowania z³o¿a, zaproponowano wprowadzenie przedmiotowego rozwi¹zania.
Za³¹cznik nr 8 okreœlaj¹cy graniczne wartoœci parametrów definiuj¹cych z³o¿e i jego granice dla poszczególnych kopalin powtarza rozwi¹zania funkcjonuj¹ce w
Rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie dokumentacji geologicznej z³o¿a kopaliny.
W rozporz¹dzeniu okreœlono kategorie rozpoznania
z³o¿a kopaliny dla metanu wystêpuj¹cego w z³o¿ach wêgla
kamiennego jako kopalina towarzysz¹ca, który w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, nie jest wêglowodorem. Musz¹ one odpowiadaæ kategoriom rozpoznania
z³ó¿ metanu bêd¹cego w rozumieniu ustawy wêglowodorem i okreœlonych w Rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej z³o¿a wêglowodorów, a jednoczeœnie wpisywaæ siê w kategorie rozpoznania kopaliny
g³ównej, okreœlone w opisywanym rozporz¹dzeniu. Z tego
powodu w § 6 ust. 3 wprowadzono rozwi¹zanie polegaj¹ce
na tym, ¿e w dokumentacji geologicznej z³o¿a kopaliny dla
metanu wystêpuj¹cego w z³o¿ach wêgla kamiennego jako
kopalina towarzysz¹ca, stosuje siê kategorie rozpoznania
z³o¿a: C, B, A, przy czym kategoria C odpowiada kategoriom D, C1, C2, kategoria B odpowiada kategorii B, a kategoria A odpowiada kategorii A okreœlonym dla z³ó¿ kopalin sta³ych.
Poprzez stosowane w opisywanym rozporz¹dzeniu,
m.in. w § 4 ust. 2 pkt 3 lit. k oraz w § 4 ust. 2 pkt 4 lit. f, sfor-
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mu³owanie „dokumentacja przyjêta bez zastrze¿eñ” nale¿y
rozumieæ zawiadomienie o przyjêciu bez zastrze¿eñ dokumentacji geologicznej przez organ administracji geologicznej zgodnie z art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
– Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228,
poz. 1947, z póŸn. zm.), który zosta³ wprowadzony ustaw¹
z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1190) i obowi¹zywa³ od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia
2011 r. Sformu³owanie to pe³ni rolê potwierdzenia przez
organ administracji geologicznej prawid³owoœci sporz¹dzenia dokumentacji geologicznej z³o¿a kopaliny.

W stosunku do poprzednio obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia zmniejszono liczbê za³¹czników, ze wzglêdu na
regulacje wprowadzone nowym rozporz¹dzeniem dotycz¹cym dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej z³o¿a wêglowodorów, w którym znalaz³y siê za³¹czniki dotycz¹ce
z³ó¿ wêglowodorów.
Ewa Zakrzewska-Dziki
Radca Ministra w Departamencie Geologii
i Koncesji Geologicznych

Komentarz do Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie wniosku o przeprowadzenie postêpowania kwalifikacyjnego
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów w sprawie wniosku
o przeprowadzenie postêpowania kwalifikacyjnego wesz³o
w ¿ycie 23 maja 2015 r. i stanowi wykonanie upowa¿nienia
ustawowego zawartego w art. 49a ust. 18 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze ( Dz.U.
z 2015 r. poz. 196). Zgodnie z zakresem tego upowa¿nienia
rozporz¹dzenie okreœla wzór wniosku o przeprowadzenie
postêpowania kwalifikacyjnego oraz wymagania dotycz¹ce
dokumentów do³¹czanych do tego wniosku.
Rozporz¹dzenie ma œcis³y zwi¹zek z now¹ procedur¹
wynikaj¹c¹ z nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego (ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo
geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw; Dz.U.
z 2014 r. poz. 1133), a mianowicie procedur¹ do- tycz¹c¹
postêpowania kwalifikacyjnego. Celem tego pos- têpowania jest ustalenie:
– czy podmiot zamierzaj¹cy ubiegaæ siê o uzyskanie
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z³o¿a wêglowodorów oraz wydobywanie wêglowodorów ze z³o¿a, a tak¿e
koncesji na wydobywanie wêglowodorów ze z³o¿a, znajduje siê pod kontrol¹ korporacyjn¹ pañstwa trzeciego, podmiotu lub obywatela pañstwa trzeciego, a jeœli tak, to czy
kontrola ta mo¿e zagra¿aæ bezpieczeñstwu pañstwa;
– czy podmiot ten posiada doœwiadczenie w zakresie
poszukiwania i rozpoznawanie z³ó¿ wêglowodorów lub
wydobywania wêglowodorów ze z³ó¿, wystarczaj¹ce dla
prawid³owego wykonywania zamierzonej dzia³alnoœci.
Zatem niniejsze rozporz¹dzenie skierowane jest tylko do
przedsiêbiorców zajmuj¹cych siê poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem wêglowodorów.
Wêglowodory nale¿¹ do kopalin o znaczeniu strategicznym, a prowadzenie racjonalnej gospodarki ich zasobami ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego, co jest jednym z nadrzêdnych
celów polityki pañstwa. Tymczasem do chwili wejœcia w
¿ycie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Minister Œrodowiska jako organ koncesyjny nie dysponowa³ instrumentami prawnymi i faktycznymi, pozwalaj¹cymi kompleksowo oceniæ, czy podmiot ubiegaj¹cy siê
o przyznanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie
lub wydobywanie wêglowodorów posiada zasoby i doœwiadczenie, które pozwal¹ na wykonywanie zobowi¹zañ

koncesyjnych w sposób zgodny z zasadami racjonalnej
gospodarki zasobami kopalin, oraz czy nie stwarza zagro¿enia dla bezpieczeñstwa energetycznego pañstwa
z uwagi na swoje powi¹zania kapita³owe lub osobowe
z podmiotami czy pañstwami trzecimi, które mog¹ prowadziæ dzia³alnoœæ sprzeczn¹ z polskim interesem politycznym lub ekonomicznym.
Wspomniana nowelizacja ustawy Prawo geologiczne
i górnicze wprowadzi³a procedurê kwalifikacji pozwalaj¹c¹ na zbadanie spe³niania przez przedsiêbiorcê opisanych
powy¿ej przes³anek. Przedsiêbiorca zamierzaj¹cy ubiegaæ
siê o udzielenie koncesji, przez z³o¿enie oferty w postêpowaniu przetargowym, jak równie¿ planuj¹cy przekszta³ciæ obecn¹ koncesjê na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿
wêglowodorów w tzw. koncesjê ³¹czn¹ zawieraj¹c¹ dodatkowo wydobywanie wêglowodorów, musi wczeœniej przejœæ
postêpowanie kwalifikacyjne.
Procedura postêpowania kwalifikacyjnego jest uregulowana w ca³oœci przepisami samej ustawy Prawo geologiczne i górnicze, a niniejsze rozporz¹dzenie okreœla jedynie wzór wniosku o przeprowadzenie tego postepowania
oraz wymagania dotycz¹ce dokumentów do³¹czanych do
wniosku.
Wprowadzony rozporz¹dzeniem wzór wniosku zawiera takie elementy jak:
– dane identyfikuj¹ce podmiot ubiegaj¹cy siê o przeprowadzenie postêpowania kwalifikacyjnego;
– dane o strukturze kapita³u i powi¹zaniach kapita³owych wnioskodawcy;
– dane o Ÿród³ach pochodzenia œrodków finansowych
i sytuacji finansowej wnioskodawcy;
– dane o strukturze organizacyjnej wnioskodawcy;
– dane osób zarz¹dzaj¹cych dzia³alnoœci¹ wnioskodawcy;
– doœwiadczenie wnioskodawcy w wykonywaniu dzia³alnoœci w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania wêglowodorów.
Wœród wymaganych za³¹czników znajduj¹ siê m.in.:
– wypis z rejestru w³aœciwego ze wzglêdu na formê
prawn¹ wnioskodawcy;
– statut, umowa lub inny dokument stanowi¹cy podstawê funkcjonowania wnioskodawcy;
– listê wspólników, w³aœcicieli, udzia³owców itp.;
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