
W blasku nowelizacji prawa geologicznego i górniczego –
wywiad z dr. in¿. S³awomirem Markiem Brodziñskim –

G³ównym Geologiem Kraju, Podsekretarzem Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska

Dlaczego zdecydowa³ siê Pan przyj¹æ propozycjê
objêcia stanowiska G³ównego Geologa Kraju?

To paradoksalne, ale przyczyn¹ by³a m.in.… irytacja.
Pe³ni¹c misjê Szefa S³u¿by Cywilnej przygl¹da³em siê z
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przeci¹gaj¹cym siê
pracom nad tak zwan¹ „³upkow¹ nowel¹” prawa geologicz-
nego i górniczego (dalej pgg). W³¹czy³em siê wiêc do wew-
nêtrznych dyskusji, co przynios³o okreœlony skutek.

Jako syn i wnuk górników wêglowych kontynuujê ro-
dzinn¹ tradycjê – zwi¹zków z górnictwem i geologi¹. Z kolei
jako in¿ynier, absolwent i by³y pracownik dzisiejszego
Wydzia³u Górnictwa i Geologii Politechniki Œl¹skiej
postawione przede mn¹ wyzwania staram siê traktowaæ
zadaniowo, co doskonale wspó³gra³o z wizj¹ wspó³pracy
przedstawion¹ mi przez P. Ministra Macieja Grabowskie-
go. Uzna³em, ¿e swoim dotychczasowym doœwiadczeniem
zawodowym (w sierpniu bie¿¹cego roku minê³o 40 lat!),
m.in. prac¹ naukowo-dydaktyczn¹ na uczelni, jak równie¿
na stanowisku dyrektora generalnego Wy¿szego Urzêdu
Górniczego oraz jako Szef S³u¿by Cywilnej mogê skutecz-
nie s³u¿yæ pañstwu, resortowi i polskiemu sektorowi
wydobywczemu. Nigdy bowiem nie by³em w ¿yciu zawo-
dowym zainteresowany trwaniem na „posadzie” (czym
zapewne uspokojê niektórych kolegów geologów). W to
podejœcie wpisuje siê tak¿e 6 lat aktywnoœci pozas³u¿bo-
wej jako sekretarz generalny Œwiatowego Kongresu Górni-
czego.

Jakie najwa¿niejsze zadania stawia Pan sobie w
bli¿szej perspektywie?

Pan Prezydent Bronis³aw Komorowski 1 sierpnia br.
podpisa³ ustawê o nowelizacji pgg i innych ustaw. Muszê
nieskromnie przyznaæ, ¿e jestem usatysfakcjonowany, i¿
trudne prace legislacyjne w rz¹dzie i obu izbach Parlamen-
tu przeprowadziliœmy w 7 miesiêcy. To zas³uga zrozumie-
nia ministrów, dyscypliny parlamentarzystów koalicji,
kompetencji Departamentu Geologii i Koncesji Geologicz-
nych Ministerstwa Œrodowiska, konstruktywnej postawy
opozycji oraz wsadu merytorycznego, który przygotowa³
mój poprzednik. Oczywiœcie nowela nie jest idea³em, ale
tak jest zawsze, gdy trzeba osi¹gn¹æ kompromisy (interesy
pañstwa, inwestorów i spo³ecznoœci lokalnych oraz wyma-
gania ochrony œrodowiska).

Teraz, do 1 stycznia 2015 r., trzeba ustawê wdro¿yæ.
Przypomnê, ¿e chodzi m.in. o 9 rozporz¹dzeñ, wzrost zatru-
dnienia w Ministerstwie Œrodowiska i urzêdach górniczych
(procedury naboru do s³u¿by cywilnej rusz¹ z pocz¹tkiem
2015 r.), nowe zadania dla MŒ i Pañstwowej S³u¿by Geolo-
gicznej, o czym mowa dalej.

Czujemy oddech unijnych oponentów gazu z ³upków,
wiêc ten temat ma znaczenie priorytetowe w kontaktach z
Komisj¹ Europejsk¹. Pragnê zauwa¿yæ, ¿e regulacje unijne
nie mog¹ zabroniæ wydobywania wêglowodorów niekon-
wencjonalnych. Mo¿e siê jednak okazaæ, i¿ nowe wymogi
nak³adane przez UE podnios¹ koszty wydobywania oraz

wyd³u¿¹ procedury. Wiêkszoœæ utrudnieñ jest efektem poli-
tyki prowadzonej w Unii Europejskiej, stawiaj¹cej, w moim
mniemaniu, na pierwszym miejscu ochronê œrodowiska
przed gospodark¹.

Planujemy równie¿ za oko³o 2 lata od wejœcia w ¿ycie
obecnej nowelizacji pgg dokonaæ jej wstêpnej oceny,
sprawdzimy jak zosta³a ona przyjêta, czy dobrze funkcjo-
nuje, czy te¿ trzeba j¹ poprawiæ. To zreszt¹ rutynowe dzia-
³anie w odniesieniu do wa¿nych politycznie, gospodarczo i
spo³ecznie aktów prawnych.

Co zmienia nowela pgg w obszarze geologii oraz
górnictwa?

Ide¹ nowelizacji by³o przede wszystkim dostosowanie
pgg do wyzwañ zwi¹zanych z pojawieniem siê szansy na
sukces gazu ze z³ó¿ ³upkowych w Polsce. Nowelizacja
wprowadza m.in. nowy system koncesjonowania dzia³al-
noœci w zakresie wêglowodorów, wprowadza tzw. prekwa-
lifikacjê, liberalizuje prowadzenie dzia³alnoœci na etapie
prac poszukiwawczych polegaj¹cych na badaniach geofi-
zycznych.

Udzielenie „³¹cznej” koncesji na poszukiwanie i rozpo-
znawanie z³o¿a wêglowodorów oraz wydobywanie wêglo-
wodorów ze z³o¿a wymagaæ bêdzie przeprowadzenia
postêpowania przetargowego, w trakcie którego organ
koncesyjny bêdzie weryfikowa³ ka¿dy podmiot ubiegaj¹cy
siê o koncesjê wêglowodorow¹. Taka ocena odbywaæ siê
bêdzie pod k¹tem bezpieczeñstwa pañstwa oraz doœwiad-
czenia przedsiêbiorcy w zakresie dzia³alnoœci dotycz¹cej
z³ó¿ wêglowodorów.
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Ograniczamy ryzyko po stronie przedsiêbiorcy, gwa-
rantuj¹c mu ci¹g³oœæ inwestycji (zachowanie praw naby-
tych) i pozwalaj¹c na szybsze przejœcie z etapu rozpo-
znawania do wydobywania. W przypadku czêœciowego
udokumentowania z³o¿a dajemy mo¿liwoœæ rozpoczêcia
wydobywania wêglowodorów ze z³o¿a jeszcze w czasie
trwania fazy poszukiwawczo-rozpoznawczej (tzw. krocz¹ce
dokumentowanie z³ó¿). W celu u³atwienia prowadzenia
dzia³alnoœci przez przedsiêbiorcê na podstawie koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie z³o¿a wêglowodorów oraz
wydobywanie wêglowodorów ze z³o¿a zrezygnowaliœmy z
obowi¹zku sporz¹dzania przez przedsiêbiorcê dwóch
odrêbnych dokumentacji. W to miejsce wprowadzamy
jedn¹ dokumentacjê geologiczno-inwestycyjn¹ z³o¿a wêglo-
wodorów, zawieraj¹c¹ elementy obu dotychczasowych
dokumentacji.

Kontynuuj¹c w¹tek upraszczania procedur zmieniliœ-
my równie¿ moment, w którym wymagane jest uzyskanie
decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, przesuniêty
zosta³ on na etap przed uzyskaniem decyzji zatwierdzaj¹cej
plan ruchu zak³adu górniczego w celu wykonywania robót
geologicznych zwi¹zanych z rozpoznawaniem z³ó¿ wêglo-
wodorów lub decyzji inwestycyjnej, czyli tu¿ przed samym
rozpoczêciem wierceñ.

Liczymy na to, ¿e dziêki wprowadzanym zmianom uda
siê: utworzyæ przyjaŸniejsze œrodowisko dla inwestorów,
przyœpieszyæ prace poszukiwawcze, rozpoznawcze i wydo-
bywcze za wêglowodorami (konwencjonalnymi i niekon-
wencjonalnymi), zapewniæ godziwe dochody do bud¿etu
pañstwa oraz samorz¹dów, zabezpieczyæ interesy pañstwa
przy wydawaniu koncesji, jak równie¿ uporz¹dkowaæ i
doprecyzowaæ przepisy budz¹ce w¹tpliwoœci w obowi¹-
zuj¹cej ustawie pgg, nie naruszaj¹c wymogów ochrony
œrodowiska.

Jakie wa¿ne zmiany zajd¹ w dzia³alnoœci resortu
Œrodowiska, Pañstwowej S³u¿by Geologicznej, urzêdów
górniczych?

Poszerzony zostanie zakres zadañ Ministra Œrodowiska
jako organu koncesyjnego i organu administracji geolo-
gicznej. Nowe zadania dotycz¹ prowadzenia postêpowania
kwalifikacyjnego i przetargowego, prowadzenia wykazu
podmiotów kwalifikowanych, oceny perspektywicznoœci
geologicznej przedsiêwziêcia, weryfikacji umowy o wspó³-
pracy zawieranej pomiêdzy podmiotami zamierzaj¹cymi
wspólnie wykonywaæ koncesjê dotycz¹c¹ wêglowodorów,
nadzorowania prac geologicznych (w tym robót geologicz-
nych) w zakresie rozpoznawania z³ó¿ wêglowodorów oraz
kontroli przestrzegania przepisów o wykonywaniu dzia³al-
noœci z zakresu badañ geofizycznych z³ó¿ wêglowodorów.

W samym Ministerstwie Œrodowiska utworzony zosta³
Departament Nadzoru Geologicznego. Dostaniemy docelowo
40 nowych etatów w dwóch transzach, przekazane one
zostan¹ m.in. czêœci nadzorczej resortu, która ma kon-
trolowaæ wykonywanie koncesji w miejscu ich realizacji,
a tak¿e Departamentowi Geologii i Koncesji Geologicz-
nych w celu przyspieszenia i polepszenia prowadzenia pro-
cedur koncesyjnych. Analizujemy tak¿e powo³anie
Okrêgowego Urzêdu Górniczego w Gdañsku, który ma
specjalizowaæ siê w gazie ze z³ó¿ ³upkowych i wierceniach
podmorskich. Generalnie, w zwi¹zku ze wzmacnianiem
nadzoru dla Wy¿szego Urzêdu Górniczego i okrêgowych
urzêdów górniczych, przewiduje siê 20 nowych etatów.
Ponadto, zostan¹ poszerzone uprawnienia urzêdów górni-

czych i inspekcji ochrony œrodowiska o mo¿liwoœæ wejœcia
na teren wiertni bez wczeœniejszego zg³aszania takiego
zamiaru. Zwiêkszone kompetencje organów nadzoru gór-
niczego dotycz¹ równie¿ ustalania op³aty podwy¿szonej za
dzia³alnoœæ wykonywan¹ bez koncesji oraz opiniowania
projektów zagospodarowanie z³ó¿.

Jeœli chodzi o Pañstwow¹ S³u¿bê Geologiczn¹, to
d¹¿ymy do jej instytucjonalnego wzmocnienia.

W nowelizacji ustawy przewidziano nowy zakres
zadañ PSG, na który sk³ada siê m.in.: upowa¿nienie przez
w³aœciwy organ administracji geologicznej pracowników
PSG do sprawdzenia prawid³owoœci poboru próbek z
wykonania robót geologicznych oraz do wykonywania
innych czynnoœci pomocniczych, prawo do wchodzenia na
teren wierceñ w celu uczestnictwa lub obserwacji pobiera-
nia rdzeni, a tak¿e wykonywanie oceny perspektywiczno-
œci geologicznej przestrzeni, dla których planuje siê w
nastêpnym roku wszczêcie postêpowania przetargowego.
Utworzony zostanie, w ramach zintegrowanego systemu
informatycznego PIG-PIB, system informacyjny Geoinfo-
net, który bêdzie umo¿liwia³ przetwarzanie oraz dostêp do
informacji o danych geologicznych, próbkach oraz wyni-
kach ich badañ, przekazanych dokumentacjach geologicz-
nych, udzielonych koncesjach i zatwierdzonych lub
zg³oszonych projektach robót geologicznych, obszarach
górniczych i terenach górniczych oraz parametrach wydo-
bywania wêglowodorów ze z³o¿a na ró¿nych poziomach
dostêpu. Ponadto, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowi-
ska i Gospodarki Wodnej zaakceptowa³ finansowe warunki
wniosku PIG-PIB na budowê centralnego magazynu pró-
bek geologicznych w Leszczach k. K³odawy.

Zgodnie z nowel¹ pgg prawo do informacji geologicz-
nej przys³uguje Skarbowi Pañstwa. Jednoczeœnie inwestor,
który poniós³ nak³ady na rozpoznanie geologiczne oraz
zamierza wykorzystaæ pozyskane w ten sposób wyniki, ma
wy³¹cznoœæ w zakresie wykorzystywania tej informacji
przez 3 lata od dnia dorêczenia decyzji zatwierdzaj¹cej
dokumentacjê geologiczn¹.

Dodatkowo, w nowelizacji pgg okreœlone zosta³y zasady
pobierana op³at za udostêpnianie informacji geologicznej.
Nieodp³atne korzystanie z informacji geologicznej (w po-
staci danych geologicznych) przys³uguje PSG przy wyko-
nywaniu ustawowych zadañ okreœlonych w pgg. Minister
Œrodowiska bêdzie móg³ upowa¿niæ Pañstwow¹ S³u¿bê
Geologiczn¹ do rozporz¹dzania informacj¹ geologiczn¹ w
postaci danych geologicznych.

W przypadku udzielenia takiego upowa¿nienia PSG
bêdzie przedk³adaæ ministrowi coroczny wykaz zawartych
umów o korzystanie z informacji geologicznych, zawie-
raj¹cy informacjê o stronie umowy, wysokoœci wynagro-
dzenia oraz zakresie udostêpnionych danych geolo-
gicznych w terminie miesi¹ca od zakoñczenia tego roku.

W nowelizacji pgg wprowadzono tak¿e rozwi¹zanie,
polegaj¹ce na finansowaniu PSG ze œrodków bud¿etu
pañstwa w czêœci dotycz¹cej œrodowiska, bêd¹cych w dys-
pozycji ministra w³aœciwego do spraw œrodowiska.
Przed³o¿ona propozycja nie spowoduje zwiêkszenia limitu
wydatków dysponenta tej czêœci bud¿etu, tj. Ministra
Œrodowiska, a finansowanie zadañ s³u¿by geologicznej
bêdzie siê odbywa³o w ramach wydatków planowanych w
ustawie bud¿etowej na dany rok w bud¿ecie Ministra
Œrodowiska. Niezale¿nie od powy¿szego, PSG tak jak
dotychczas bêdzie finansowana ze œrodków zgromadzo-
nych w Narodowym Funduszu Ochrony Œrodowiska i
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Gospodarki Wodnej w ramach wieloletniego zobo-
wi¹zania finansowego dotycz¹cego geologii i górnictwa.

Czy powstanie polityka surowcowa Polski?

O polityce surowcowej, w tym polityce energetycznej
zwanej te¿ strategi¹ oraz o z³o¿ach strategicznych i ich
ochronie, du¿o pisze siê od lat; tocz¹ siê tak¿e dyskusje.
Brakuje jednak woli politycznej ponad podzia³ami (bo to
nie jest wyzwanie na jedn¹ kadencjê!), aby wypracowaæ i
przyj¹æ twarde regulacje prawne. Bez takich rozwi¹zañ
wci¹¿ bêdziemy tkwili w sporach pomiêdzy d³ugofalowy-
mi interesami pañstwa, lokalnymi priorytetami oraz regu-
lacjami dotycz¹cymi ochrony œrodowiska, które tak
ochoczo przyjêliœmy w ambitnej wersji unijnej. Trzeba
tak¿e powiedzieæ, ¿e na rekompensatê uci¹¿liwoœci zwi¹-
zanych z wy³¹czeniem terenów pod dzia³alnoœæ górnicz¹
musz¹ siê znaleŸæ œrodki publiczne oraz œrodki inwesto-
rów. Ostatnio Ministerstwo Gospodarki og³osi³o „Politykê
energetyczn¹ Polski do 2050 roku'” – to dobrze. Pewne
prace dotycz¹ce ochrony z³ó¿ zosta³y niedawno podjête w
MIR i MŒ. Dopominaj¹ siê o podjêcie tego wyzwania – i
s³usznie – naukowe œrodowiska geologiczne. Oby tylko
uzyskaæ efekt synergii i konkretny „produkt” koñcowy.

Ze swojej strony optujê za szybkim utworzeniem
„Bia³ej Ksiêgi w sprawie ochrony z³ó¿ strategicznych”,
która mog³aby zapocz¹tkowaæ szerok¹ dyskusjê. Pomoc-
nym narzêdziem w tych procesach bêdzie te¿ przygotowy-
wana z mojej inicjatywy na 2015 r. przez PSG mapa
krajowych obszarów konfliktowych (górnictwo, inwesty-
cje strategiczne, rolnictwo i ochrona œrodowiska, obrona
narodowa i obiekty historyczne).

Nauka i przemys³ na rzecz projektów gazu ³upkowego
– jakie jest zaawansowanie prac?

Uwa¿am, ¿e koniecznoœci¹ jest opracowanie nowego
raportu w sprawie zasobów gazu ze z³ó¿ niekonwencjonal-
nych. Wczeœniejszy raport wykonany przez PIG-PIB opie-
ra³ siê o dane historyczne odpowiednio przetworzone, nie
na wynikach wierceñ wykonanych specjalnie pod k¹tem
poszukiwañ gazu ³upkowego. Teraz takich wierceñ mamy
65, a zaplanowanych jest na ten rok dalszych kilkanaœcie.
Znacznej czêœci danych z tych odwiertów PIG-PIB nie
bêdzie jeszcze mia³ do dyspozycji przy wykonywaniu oce-
ny zasobów, ale s¹dzê, ¿e mimo to bêdziemy mogli przed-
stawiæ raport w II po³owie 2015. W trakcie przygotowania
jest tak¿e raport o zasobach geologicznych tzw. zamkniête-
go gazu (tight gas).

Ponadto strona polska, wspólnie z Wielk¹ Brytani¹,
pracuje nad wykonaniem analizy oceniaj¹cej wp³yw roz-
woju wydobycia gazu z ³upków na gospodarki naszych
krajów oraz efekty tego procesu dla ca³ej Unii Europej-
skiej. Prace nad raportem zakoñcz¹ siê w tym roku.

Zak³adam tak¿e, ¿e do koñca roku uda siê opracowaæ
wstêpny raport dotycz¹cy oddzia³ywania na œrodowisko
prac zwi¹zanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem nie-
konwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów. Raport ten jest
oparty na badaniach 7 poligonów badawczych, które
zosta³y wykonane w naszym kraju. Nad przedsiêwziêciem
czuwaj¹ Generalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska oraz
PIG-PIB.

Z innych wa¿nych projektów badawczo-wdro¿enio-
wych nale¿y wymieniæ te, które zosta³y wy³onione w dwóch
konkursach przeprowadzonych przez NCBiR w ramach
programu Blue Gas – Polski Gaz £upkowy. Planujemy
jesieni¹ wraz z NCBiR spotkanie informacyjne wszystkich
stron zaanga¿owanych w projekty naukowo-badawcze w
obszarze wêglowodorów niekonwencjonalnych.

Czy widzi Pan tak¿e przed sob¹ wyzwania inne ni¿
„³upkowe”?

Oczywiœcie gaz z ³upków (tak¿e w kontekœcie unij-
nym) to tylko jedno z zagadnieñ podejmowanych w latach
2014–2015. O niektórych, jak polityka surowcowa, mówi³em
ju¿ wczeœniej.

Wkrótce czeka Polskê trudne wyzwanie – implementacja
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE
z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeñstwa dzia³al-
noœci zwi¹zanej ze z³o¿ami ropy naftowej i gazu ziemnego na
obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE,
której termin wdro¿enia mija w lipcu przysz³ego roku.
Gospodarzem jest Ministerstwo Gospodarki. W moim prze-
konaniu najlepiej by³oby procedowaæ na gruncie nowej
ustawy, gdy¿ materia jest skomplikowana (znajduje siê we
w³aœciwoœci m.in. Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Œrodowiska, urzê-
dów górniczych i morskich, GDOŒ/RDOŒ oraz Urzêdu
Dozoru Technicznego) i nie nadaje siê do transpozycji
przez kolejn¹ nowelê pgg. A znaczenie tych regulacji dla
rozwijaj¹cego siê sektora off-shore w Polsce jest bardzo
istotne.

Oczywistym wyzwaniem dla mnie jako G³ównego Geo-
loga Kraju jest realizacja postêpowañ koncesyjnych (rudy
miedzi, wêgiel kamienny, sole, ale tak¿e i wêglowodory)
w œwietle niedoskona³oœci ustawy pgg z 2011 r., w której nie
przewidziano, ¿e Polska stanie siê ciekawym rynkiem kon-
cesji, tak¿e dla górniczych korporacji globalnych. To rodzi
konflikty, pomówienia medialne, ró¿ne naciski, z których
Ministerstwo Œrodowiska wychodzi „z tarcz¹”. To tak¿e
moja misja.

Pozdrawiam serdecznie Czytelników Przegl¹du Geo-
logicznego, a Redakcji ¿yczê samych sukcesów!

Red.: Dziêkujemy serdecznie za rozmowê.

W imieniu redakcji PG wywiad przeprowadzili Andrzej G¹siewicz i Anna
Krokosz.
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Na ³amach pisma chcê serdecznie podziêkowaæ Panu dr. S³awomirowi Brodziñskiemu, G³ównemu Geologowi
Kraju, Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Œrodowiska, za objêcie od wrzeœnia 2014 r. Przegl¹du Geologicznego
patronatem honorowym, jak równie¿ za deklaracjê bliskiej wspó³pracy, co przyczyni siê do dalszego rozwoju geologii polskiej.

Andrzej G¹siewicz

Redaktor Naczelny PG


