
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 rozpozna-
nia danego obszaru lub stopnia skomplikowania budowy
geologicznej danego terenu i bêd¹ stanowi³y element og³o-
szenia o przetargu publikowanego w Dzienniku Urzêdo-
wym Unii Europejskiej oraz Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie internetowej urzêdu obs³uguj¹cego
organ koncesyjny.

Niniejsze rozporz¹dzenie, bazuj¹c na rozwi¹zaniach
przyjêtych we wspomnianym powy¿ej dotychczasowym
rozporz¹dzeniu w sprawie przetargu na udzielenie kon-
cesji, 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 zorganizowa-
nie postêpowania przetargowego, zostan¹ wyznaczone na
podstawie oceny ich perspektywicznoœci geologicznej, do-
konanej we wspó³pracy z pañstwow¹ s³u¿b¹ geologiczn¹.
Do przetargu bêd¹ mog³y przyst¹piæ wy³¹cznie podmioty,
które w wyniku przeprowadzonego wczeœniej postêpowa-
nia kwalifikacyjnego uzyskaj¹ pozytywn¹ ocenê i zostan¹
wpisane do prowadzonego przez Ministra Œrodowiska wy-
kazu podmiotów kwalifikowanych.

Poniewa¿ wêglowodory nale¿¹ do kopalin o znaczeniu
strategicznym, a prowadzenie racjonalnej gospodarki ich
zasobami ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bez-
pieczeñstwa energetycznego kraju, nadrzêdny interes pu-
bliczny wymaga, ¿eby komisja przetargowa, dokonuj¹c
oceny z³o¿onych w toku postêpowania ofert i wy³aniaj¹c
zwyciêzcê przetargu, mog³a ustaliæ, czy treœæ przed³o¿o-
nych wraz z ofert¹ odpisów dokumentów jest to¿sama
z treœci¹ orygina³ów. Za³¹cznikami do oferty bêd¹ doku-
menty ksiêgowe, rejestrowe i s¹dowe, których treœæ bêdzie
mia³a istotny wp³yw na wynik postêpowania przetargo-
wego, 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 wpro-
wadza obostrzone wymogi w odniesieniu do formy do-
kumentów przedk³adanych w toku postêpowania przetar-
gowego, okreœlaj¹c, ¿e powinny mieæ formê orygina³u lub
odpisu poœwiadczonego urzêdowo za zgodnoœæ z orygina-
³em. Dodatkowo, dokumenty sk³adane w jêzyku obcym po-
winny zostaæ przet³umaczone przez t³umacza przysiêg³ego.

Przewidywanym skutkiem wprowadzenia powy¿szych
zmian powinno byæ stworzenie transparentnego, opartego
na niedyskryminacyjnych kryteriach oceny i zasadach kon-
kurencji systemu udzielania koncesji wêglowodorowych,
umo¿liwiaj¹cego wy³onienie w toku postêpowania przetar-
gowego podmiotów, które daj¹ rêkojmiê najlepszego wy-
konywania zobowi¹zañ wynikaj¹cych z koncesji, zgodnie
z za³o¿eniami polityki koncesyjnej pañstwa. Zapropono-
wane w niniejszym rozporz¹dzeniu regulacje, premiuj¹c
przedsiêbiorców stosuj¹cych innowacyjne, nowoczesne
techniki poszukiwawczo-wydobywcze, powinny wp³yn¹æ
na zwiêkszenie konkurencji wœród przedsiêbiorców zainte-
resowanych uzyskaniem koncesji na poszukiwanie i rozpo-
znawanie z³ó¿ wêglowodorów oraz wydobywanie wêglo-
wodorów ze z³ó¿.

Ponadto objêcie postêpowaniem przetargowym jedynie
obszarów perspektywicznych wystêpowania wêglowodo-
rów 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 wêglowo-
dorów, pozwoli na wybór najkorzystniejszych, najmniej
obci¹¿aj¹cych œrodowisko naturalne, systemów prowadze-
nia prac geologicznych oraz wyeliminuje prowadzenie
ingeruj¹cych w œrodowisko prac poszukiwawczo-rozpo-
znawczych w obszarach, w których by³oby to geologicznie
niecelowe i nieuzasadnione.

W konsekwencji, rozporz¹dzenie powinno siê przyczy-
niæ 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 usta-
wowego zawartego w art. 82a ust. 1 ustawy z dnia 9 czerw-
ca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r.
poz. 196). Rozporz¹dzenie okreœla zakres, formê i tryb
przekazywania próbek objêtych prawem w³asnoœci gór-
niczej, zakres, formaty i tryb przekazywania danych geo-
logicznych 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 harmono-
gram przekazywania tego typu informacji okreœla³a kon-
cesja albo decyzja zatwierdzaj¹ca projekt robót geologicz-
nych.

Obecnie terminy przekazywania próbek, danych geolo-
gicznych i wyników badañ próbek geologicznych wyni-
kaj¹ wprost z ustawy, ogólne zasady przekazywania infor-
macji z bie¿¹cego dokumentowania przebiegu prac geo-
logicznych uregulowano w rozporz¹dzeniu. Generaln¹
zasad¹ jest obowi¹zek przekazywania kompletnych wy-
ników opróbowania otworu wiertniczego lub wyrobiska
rozpoznawczego w iloœci wynosz¹cej co najmniej 1/2 próbki.
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W rozporz¹dzeniu uwzglêdniono natomiast mo¿liwoœæ
ograniczenia tego zakresu, je¿eli wymagaj¹ tego wymogi
prawid³owego rozpoznania z³o¿a kopaliny, z zastrze¿e-
niem, ¿e mo¿e to nast¹piæ wy³¹cznie w koncesji lub decyzji,
na podstawie których bêd¹ prowadzone roboty geologiczne.
Oznacza to, ¿e zu¿ycie lub uszkodzenie próbki powinno zostaæ
przewidziane ju¿ na etapie opracowania projektu robót geolo-
gicznych.

Niniejsze przepisy, choæ pod wzglêdem formalnym s¹
nowoœci¹, nie wprowadzaj¹ znacz¹co nowych rozwi¹zañ w
stosunku do istniej¹cego stanu, lecz w znacznej czêœci go
konstytuuj¹, porz¹dkuj¹c i opieraj¹c siê na dotychczaso-
wych standardach.

W rozporz¹dzeniu zosta³ okreœlony katalog rodzajów
próbek i danych geologicznych podlegaj¹cych obowi¹zko-
wi przekazania w taki sposób, ¿eby zapewniæ pañstwowej
s³u¿bie geologicznej kompletn¹ informacjê geologiczn¹
dla realizacji zadañ pañstwa z zakresu geologii. Szczegó³y
w tym zakresie, w tym iloœæ i wielkoœæ próbek, okreœla
odpowiednio koncesja albo decyzja zatwierdzaj¹ca projekt
robót geologicznych.

Natomiast nowoœci¹ jest przekazywanie informacji
o aktualnych parametrach wydobywania wêglowodorów
ze z³o¿a. W rozporz¹dzeniu ustalono taki zakres informacji
podlegaj¹cej przekazaniu, który zapewni pañstwowej s³u¿-
bie geologicznej i organowi koncesyjnemu wiedzê na temat
faktycznego stanu, w³aœciwoœci oraz zasobów eksploato-
wanych z³ó¿ wêglowodorów, przydatn¹ podczas udziela-
nia koncesji oraz przy wykonywaniu zadañ pañstwa w
zakresie geologii. Jednoczeœnie uwzglêdniono postulat
przedsiêbiorców dotycz¹cy ograniczenia zakresu do infor-
macji standardowo pozyskiwanych w toku eksploatacji
tak, ¿eby obowi¹zek ten nie by³ nadmiernie uci¹¿liwy.

W pierwszej czêœci rozporz¹dzenia, w § 2 i dalej do
10, okreœlono zakres, formê i tryb przekazywania próbek.
W przepisach wskazano tak¿e zakres informacji przeka-
zywanych wraz z próbk¹, które umo¿liwi¹ jej identyfikacjê
oraz dalsze badania. Sposób oznaczania próbek oraz proce-
dura ich przekazania odpowiada rozwi¹zaniom stoso-
wanym obecnie przez pañstwow¹ s³u¿bê geologiczn¹.
Natomiast dla zapewnienia odpowiedniego stopnia za-
bezpieczenia próbek okreœlono standardy opakowañ,
w jakich maj¹ byæ przekazywane i sk³adowane próbki.

W odniesieniu do innych informacji uzyskanych w
wyniku bie¿¹cego dokumentowania przebiegu prac geolo-

gicznych, w tym robót geologicznych, obowi¹zkowi prze-
kazania podlegaj¹ informacje i dane dotycz¹ce:

– parametrów otworu wiertniczego lub wyrobiska roz-
poznawczego oraz wyników wykonanych badañ,

– parametrów i wyników wykonanych badañ geofi-
zycznych,

– wyników badañ próbek,
w zakresach umo¿liwiaj¹cych ich wykorzystanie, w tym
dalsze przetwarzanie.

Zakres i formaty przekazywanych informacji oraz da-
nych okreœlono odpowiednio w § 12, 13 i 14 rozporz¹-
dzenia. Uwzglêdniono ró¿nice w zakresie przekazywania
informacji, wynikaj¹ce ze zró¿nicowania zakresu i celu
realizowanych prac, a w przypadku informacji pozyskiwa-
nych w zwi¹zku z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem z³ó¿
kopalin, tak¿e wynikaj¹ce ze specyfiki danej kopaliny.

W § 15 okreœlono informacje dotycz¹ce parametrów
wydobycia wêglowodorów ze z³o¿a, które podlegaj¹ prze-
kazaniu. Zakres dostarczanych parametrów zosta³ zró¿ni-
cowany ze wzglêdu na rodzaj eksploatowanego z³o¿a.

W dalszej czêœci, w § 16–19 rozporz¹dzenia, zosta³
wyznaczony tryb przekazywania danych geologicznych
oraz informacji dotycz¹cych parametrów wydobywania
wêglowodorów ze z³o¿a.

Za³¹czniki do rozporz¹dzenia okreœlaj¹ wzory spisów
zdawczo-odbiorczych próbek, dokumentów oraz informa-
tycznych noœników danych przekazywanych do central-
nego archiwum geologicznego, a tak¿e formaty danych
i informacji opracowanych w postaci elektronicznej. Nato-
miast w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Œro-
dowiska zamieszczono instrukcjê na jakich informatycz-
nych noœnikach dane te mogê byæ przekazywane do archi-
wum. Dodatkowo zaprezentowano tam przyk³adowe struk-
tury zbiorów dla danych i informacji przekazywanych
zgodnie z rozporz¹dzeniem.

Efektem obowi¹zywania niniejszego rozporz¹dzenia
bêdzie doprowadzenie do sytuacji, w której zakres, forma-
ty i sposób przekazywania informacji stanie siê jednolity
dla wszystkich przedsiêbiorców prowadz¹cych prace geo-
logiczne. Ujednolicenie sposobu przekazywania próbek
i danych u³atwi wprowadzanie oraz przetwarzanie danych
w interoperacyjnych systemach informatycznych.

Marta Krupa
Starszy Specjalista w DGK

Komentarz do Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 1 lipca 2015 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych

projektów robót geologicznych, w tym robót,
których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

W dniu 9 lipca 2015 r. zosta³o og³oszone Rozporz¹dze-
nie Ministra Œrodowiska zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w
sprawie szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych projektów
robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji. Rozporz¹dzenie to wesz³o
w ¿ycie w dniu 10 lipca 2015 r. i stanowi wykonanie upo-
wa¿nienia ustawowego zawartego w art. 79 ust. 3 ustawy

z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
(Dz.U z 2015 r. poz. 196).

Zmiana dotychczasowego rozporz¹dzenia podyktowa-
na by³a koniecznoœci¹ uwzglêdnienia zmian jakie wprowa-
dzi³a 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) w art. 1 pkt 26.
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