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nych badañ geofizycznych koniecznoœci¹ przedstawiania
wykazu takich badañ (§ 6 ust. 5 pkt 4). Jest to uproszczenie,
którego mo¿liwoœæ zastosowania wynika z przepisów
ustawy Prawo geologiczne i górnicze i Rozporz¹dzenia
Ministra Œrodowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie
przekazywania informacji z bie¿¹cego dokumentowania
przebiegu prac geologicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 903).
Jednoczeœnie, bior¹c pod uwagê rzeczywist¹ dostêpnoœæ, doprecyzowano rodzaje map, jakie maj¹ byæ wykorzystywane do sporz¹dzania za³¹czników graficznych dla
z³o¿a kopaliny zlokalizowanej w obszarze l¹dowym oraz
w obszarze morskim (§ 6 ust. 4). Wprowadzono zapis
dotycz¹cy sporz¹dzania map sytuacyjno-wysokoœciowych
dla obszarów l¹dowych na podstawie danych i informacji
uzyskanych z Pañstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz map sytuacyjno-batymetrycznych dla
obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej (wykonanych w szczególnoœci przez urzêdy morskie, Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej – BHMW, w przypadku

map wykonanych przez podmioty trzecie, konieczne jest
ich zatwierdzenie przez w³aœciwy terytorialnie urz¹d morski lub BHMW).
W rozporz¹dzeniu wprowadzono zapis, ¿e zmiana dokumentacji geologicznej z³o¿a wêglowodorów lub rozliczenie zasobów z³o¿a wêglowodorów (w przypadku zaniechania lub zakoñczenia eksploatacji z³o¿a wêglowodorów),
dla którego dokumentacja geologiczna z³o¿a wêglowodorów zosta³a zatwierdzona lub przyjêta bez zastrze¿eñ na
podstawie wczeœniej obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
nastêpuje przez opracowanie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej z³o¿a wêglowodorów, sporz¹dzonej zgodnie z wymaganiami okreœlonymi projektowanym rozporz¹dzeniem.
Barbara G¹secka
G³ówny Specjalista w Wydziale Wêglowodorów DGK

Komentarz do Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r.
w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie
z³o¿a wêglowodorów oraz wydobywanie wêglowodorów ze z³o¿a,
a tak¿e koncesji na wydobywanie wêglowodorów ze z³o¿a
Omawiane w niniejszym artykule Rozporz¹dzenie Rady Ministrów stanowi wykonanie upowa¿nienia ustawowego zawartego w art. 49o ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
– Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r. poz. 196).
Zgodnie z zakresem upowa¿nienia ustawowego rozporz¹dzenie okreœla:
1) wymagania, jakim powinna odpowiadaæ oferta oraz
dokumenty wymagane od sk³adaj¹cego ofertê;
2) wymagania, jakim powinni odpowiadaæ cz³onkowie
komisji przetargowej, niezbêdne do przeprowadzenia przetargu oraz tryb pracy tej komisji;
3) tryb przeprowadzenia przetargu, w tym sposób dokonania oceny ofert.
Potrzeba wydania niniejszego rozporz¹dzenia wynika
z uchwalenia ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1133), która wprowadza zasadnicze zmiany w procesie udzielania przez Ministra Œrodowiska koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z³o¿a
wêglowodorów oraz wydobywanie wêglowodorów ze z³o¿a,
a tak¿e koncesji na wydobywanie wêglowodorów ze z³o¿a.
Ponadto kwestie udzielania koncesji dotycz¹cych wêglowodorów, które równie¿ s¹ poœrednio zawarte w niniejszym rozporz¹dzeniu, s¹ przedmiotem regulacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE z dnia
30 maja 1994 r. w sprawie warunków przyznawania i korzystania z zezwoleñ na poszukiwanie, badanie i produkcjê
wêglowodorów, zgodnie z któr¹ udzielanie zezwoleñ na
poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie wêglowodorów powinno siê odbywaæ w drodze przetargu, z zachowaniem niedyskryminuj¹cych zasad i kryteriów.
Zgodnie ze stanem prawnym obowi¹zuj¹cym do dnia
wejœcia w ¿ycie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie
ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych
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innych ustaw, tj. do dnia 1 stycznia 2015 r., postêpowanie
przetargowe by³o tylko jednym z trybów udzielenia przez
Ministra Œrodowiska koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie wêglowodorów, obok trybu udzielenia koncesji na wniosek przedsiêbiorcy. Szczegó³owe
zasady organizowania i przeprowadzania przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie z³ó¿
wêglowodorów oraz wydobywanie wêglowodorów ze z³ó¿
do dnia 31 grudnia 2014 r. okreœla³o Rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.
259). W praktyce Minister Œrodowiska udziela³ koncesji
wêglowodorowych wy³¹cznie na wniosek zainteresowanego podmiotu, pomimo ¿e ustawa Prawo geologiczne i górnicze w dotychczasowym kszta³cie dawa³a organowi koncesyjnemu mo¿liwoœæ przyznawania koncesji w drodze
przetargu. Po nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego obowi¹zuje tylko jeden tryb udzielania koncesji
wêglowodorowych – tryb przetargu.
Sama procedura przeprowadzania przetargu, w tym
kryteria oceny ofert zosta³y uregulowane w ustawie. Natomiast celem rozporz¹dzenia jest okreœlenie takich ram
prawnych i warunków przetargu na udzielenie koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ wêglowodorów oraz
wydobywanie wêglowodorów ze z³o¿a, a tak¿e koncesji na
wydobywanie wêglowodorów ze z³o¿a, ¿eby zapewnia³y
one sprawne i transparentne przeprowadzenie postêpowania, w wyniku którego koncesjê otrzyma przedsiêbiorca
z najkorzystniejsz¹ ofert¹ i rêkojmi¹ w³aœciwego wykonania zobowi¹zañ koncesyjnych przez zastosowanie najbardziej efektywnych i przyjaznych œrodowisku technologii.
Rozporz¹dzenie reguluje kwestie dotycz¹ce organizacji
i przeprowadzenia przetargu oraz okreœla ogólne, ramowe
wymagania dotycz¹ce oferty sk³adanej przez podmioty
zainteresowane uzyskaniem koncesji na poszukiwanie
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i rozpoznawanie z³o¿a wêglowodorów oraz wydobywanie
wêglowodorów ze z³o¿a, a tak¿e koncesji na wydobywanie
wêglowodorów ze z³o¿a. Szczegó³owe warunki przetargu
bêd¹ okreœlane przez organ koncesyjny ka¿dorazowo dla
konkretnego postêpowania przetargowego, w zale¿noœci
od przedmiotu przetargu, stanu geologicznego rozpoznania danego obszaru lub stopnia skomplikowania budowy
geologicznej danego terenu i bêd¹ stanowi³y element og³oszenia o przetargu publikowanego w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzêdu obs³uguj¹cego
organ koncesyjny.
Niniejsze rozporz¹dzenie, bazuj¹c na rozwi¹zaniach
przyjêtych we wspomnianym powy¿ej dotychczasowym
rozporz¹dzeniu w sprawie przetargu na udzielenie koncesji, dostosowa³o je odpowiednio do wymogów ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne
i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Przestrzenie, dla
których organ koncesyjny bêdzie planowa³ zorganizowanie postêpowania przetargowego, zostan¹ wyznaczone na
podstawie oceny ich perspektywicznoœci geologicznej, dokonanej we wspó³pracy z pañstwow¹ s³u¿b¹ geologiczn¹.
Do przetargu bêd¹ mog³y przyst¹piæ wy³¹cznie podmioty,
które w wyniku przeprowadzonego wczeœniej postêpowania kwalifikacyjnego uzyskaj¹ pozytywn¹ ocenê i zostan¹
wpisane do prowadzonego przez Ministra Œrodowiska wykazu podmiotów kwalifikowanych.
Poniewa¿ wêglowodory nale¿¹ do kopalin o znaczeniu
strategicznym, a prowadzenie racjonalnej gospodarki ich
zasobami ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego kraju, nadrzêdny interes publiczny wymaga, ¿eby komisja przetargowa, dokonuj¹c
oceny z³o¿onych w toku postêpowania ofert i wy³aniaj¹c
zwyciêzcê przetargu, mog³a ustaliæ, czy treœæ przed³o¿onych wraz z ofert¹ odpisów dokumentów jest to¿sama
z treœci¹ orygina³ów. Za³¹cznikami do oferty bêd¹ dokumenty ksiêgowe, rejestrowe i s¹dowe, których treœæ bêdzie
mia³a istotny wp³yw na wynik postêpowania przetargowego, dlatego te¿ niezbêdne jest uzyskanie przez organy
absolutnej pewnoœci, ¿e przed³o¿one odpisy dokumentów,
a tak¿e ich t³umaczenia na jêzyk polski s¹ w pe³ni zgodne

z orygina³em. Z uwagi na powy¿sze rozporz¹dzenie wprowadza obostrzone wymogi w odniesieniu do formy dokumentów przedk³adanych w toku postêpowania przetargowego, okreœlaj¹c, ¿e powinny mieæ formê orygina³u lub
odpisu poœwiadczonego urzêdowo za zgodnoœæ z orygina³em. Dodatkowo, dokumenty sk³adane w jêzyku obcym powinny zostaæ przet³umaczone przez t³umacza przysiêg³ego.
Przewidywanym skutkiem wprowadzenia powy¿szych
zmian powinno byæ stworzenie transparentnego, opartego
na niedyskryminacyjnych kryteriach oceny i zasadach konkurencji systemu udzielania koncesji wêglowodorowych,
umo¿liwiaj¹cego wy³onienie w toku postêpowania przetargowego podmiotów, które daj¹ rêkojmiê najlepszego wykonywania zobowi¹zañ wynikaj¹cych z koncesji, zgodnie
z za³o¿eniami polityki koncesyjnej pañstwa. Zaproponowane w niniejszym rozporz¹dzeniu regulacje, premiuj¹c
przedsiêbiorców stosuj¹cych innowacyjne, nowoczesne
techniki poszukiwawczo-wydobywcze, powinny wp³yn¹æ
na zwiêkszenie konkurencji wœród przedsiêbiorców zainteresowanych uzyskaniem koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ wêglowodorów oraz wydobywanie wêglowodorów ze z³ó¿.
Ponadto objêcie postêpowaniem przetargowym jedynie
obszarów perspektywicznych wystêpowania wêglowodorów oraz okreœlenie przez organ koncesyjny minimalnych,
progowych warunków, które musi spe³niæ ka¿dy podmiot
przystêpuj¹cy do przetargu, przyczyni siê do prowadzenia
prawid³owej, racjonalnej gospodarki zasobami wêglowodorów, pozwoli na wybór najkorzystniejszych, najmniej
obci¹¿aj¹cych œrodowisko naturalne, systemów prowadzenia prac geologicznych oraz wyeliminuje prowadzenie
ingeruj¹cych w œrodowisko prac poszukiwawczo-rozpoznawczych w obszarach, w których by³oby to geologicznie
niecelowe i nieuzasadnione.
W konsekwencji, rozporz¹dzenie powinno siê przyczyniæ do prowadzenia prawid³owej, racjonalnej gospodarki
zasobami wêglowodorów i zwiêkszenia bezpieczeñstwa
energetycznego kraju.
Marta W¹grodzka
Naczelnik Wydzia³u Wêglowodorów

Komentarz do Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 9 czerwca 2015 r.
w sprawie przekazywania informacji z bie¿¹cego
dokumentowania przebiegu prac geologicznych
Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 9 czerwca
2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bie¿¹cego
dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz.U.
z 2015 r. poz. 903) stanowi wykonanie upowa¿nienia ustawowego zawartego w art. 82a ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r.
poz. 196). Rozporz¹dzenie okreœla zakres, formê i tryb
przekazywania próbek objêtych prawem w³asnoœci górniczej, zakres, formaty i tryb przekazywania danych geologicznych oraz wyników badañ próbek, a tak¿e zakres,
formaty oraz tryb przekazywania informacji dotycz¹cych
parametrów wydobywania wêglowodorów ze z³o¿a.

W dotychczasowym stanie prawnym zakres i harmonogram przekazywania tego typu informacji okreœla³a koncesja albo decyzja zatwierdzaj¹ca projekt robót geologicznych.
Obecnie terminy przekazywania próbek, danych geologicznych i wyników badañ próbek geologicznych wynikaj¹ wprost z ustawy, ogólne zasady przekazywania informacji z bie¿¹cego dokumentowania przebiegu prac geologicznych uregulowano w rozporz¹dzeniu. Generaln¹
zasad¹ jest obowi¹zek przekazywania kompletnych wyników opróbowania otworu wiertniczego lub wyrobiska
rozpoznawczego w iloœci wynosz¹cej co najmniej 1/2 próbki.
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