
mu³owanie „dokumentacja przyjêta bez zastrze¿eñ” nale¿y
rozumieæ zawiadomienie o przyjêciu bez zastrze¿eñ doku-
mentacji geologicznej przez organ administracji geologi-
cznej 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 geologicz-
ne i górnicze (Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1190) i obo-
wi¹zywa³ od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia
2011 r. Sformu³owanie to pe³ni rolê potwierdzenia przez
organ administracji geologicznej prawid³owoœci sporz¹-
dzenia dokumentacji geologicznej z³o¿a kopaliny.

W stosunku do poprzednio obowi¹zuj¹cego rozporz¹-
dzenia zmniejszono liczbê za³¹czników, ze wzglêdu na
regulacje wprowadzone nowym rozporz¹dzeniem dotycz¹-
cym 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 górni-
czego (ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Pra-
wo 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 wêglo-
wodorów 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, rozpo-
znawaniem i wydobywaniem wêglowodorów.

Wêglowodory nale¿¹ do kopalin o znaczeniu strate-
gicznym, a prowadzenie racjonalnej gospodarki ich zaso-
bami ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpie-
czeñstwa 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 Pra-
wo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Minister Œrodowiska jako organ koncesyjny nie dyspo-
nowa³ instrumentami prawnymi i faktycznymi, pozwa-
laj¹cymi kompleksowo oceniæ, czy podmiot ubiegaj¹cy siê
o przyznanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie
lub wydobywanie wêglowodorów posiada zasoby i doœ-
wiadczenie, które pozwal¹ na wykonywanie zobowi¹zañ

koncesyjnych w sposób zgodny z zasadami racjonalnej
gospodarki zasobami kopalin, oraz czy nie stwarza za-
gro¿enia dla bezpieczeñstwa energetycznego pañstwa
z uwagi na swoje powi¹zania kapita³owe lub osobowe
z podmiotami czy pañstwami trzecimi, które mog¹ pro-
wadziæ dzia³alnoœæ sprzeczn¹ z polskim interesem poli-
tycznym lub ekonomicznym.

Wspomniana nowelizacja ustawy Prawo geologiczne
i górnicze wprowadzi³a procedurê kwalifikacji pozwala-
j¹c¹ na zbadanie spe³niania przez przedsiêbiorcê opisanych
powy¿ej przes³anek. Przedsiêbiorca zamierzaj¹cy ubiegaæ
siê o udzielenie koncesji, przez z³o¿enie oferty w postê-
powaniu przetargowym, jak równie¿ planuj¹cy przekszta³-
ciæ obecn¹ koncesjê na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿
wêglowodorów w tzw. koncesjê ³¹czn¹ zawieraj¹c¹ dodat-
kowo wydobywanie wêglowodorów, musi wczeœniej przejœæ
postêpowanie kwalifikacyjne.

Procedura postêpowania kwalifikacyjnego jest uregu-
lowana w ca³oœci przepisami samej ustawy Prawo geolo-
giczne i górnicze, a niniejsze rozporz¹dzenie okreœla je-
dynie wzór wniosku o przeprowadzenie tego postepowania
oraz wymagania dotycz¹ce dokumentów do³¹czanych do
wniosku.

Wprowadzony rozporz¹dzeniem wzór wniosku zawie-
ra takie elementy jak:

– dane identyfikuj¹ce podmiot ubiegaj¹cy siê o prze-
prowadzenie postêpowania kwalifikacyjnego;

– dane o strukturze kapita³u i powi¹zaniach kapita-
³owych wnioskodawcy;

– dane o Ÿród³ach pochodzenia œrodków finansowych
i sytuacji finansowej wnioskodawcy;

– dane o strukturze organizacyjnej wnioskodawcy;
– dane osób zarz¹dzaj¹cych dzia³alnoœci¹ wniosko-

dawcy;
– doœwiadczenie wnioskodawcy w wykonywaniu dzia-

³alnoœci w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydo-
bywania wêglowodorów.

Wœród wymaganych za³¹czników znajduj¹ siê m.in.:
– wypis z rejestru w³aœciwego ze wzglêdu na formê

prawn¹ wnioskodawcy;
– statut, umowa lub inny dokument stanowi¹cy podsta-

wê funkcjonowania wnioskodawcy;
– listê wspólników, w³aœcicieli, udzia³owców itp.;
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– graficzny schemat organizacyjny grupy kapita³owej;
– aktualne zaœwiadczenie, ¿e wnioskodawca nie jest

wpisany do rejestru d³u¿ników niewyp³acalnych;
– sprawozdania finansowe;
– informacja z Krajowego Rejestru Karnego;
– dokument zatwierdzaj¹cy dokumentacjê geologiczn¹

z³o¿a wêglowodorów;
– dokument potwierdzaj¹cy wykonywanie nieprzerwa-

nie przez okres co najmniej 3 lat dzia³alnoœci polegaj¹cej
na wydobywaniu wêglowodorów ze z³ó¿;

– oœwiadczenia o pe³nieniu lub niepe³nieniu funkcji
zwi¹zanych z zarz¹dzaniem dzia³alnoœci¹ podmiotu ma-
j¹cego siedzibê w pañstwie trzecim.

Szeroki katalog danych, które zgodnie z tym rozpo-
rz¹dzeniem musz¹ zostaæ przedstawione przez przed-
siêbiorcê we wniosku o przeprowadzenie postêpowania
kwalifikacyjnego, pozwoli organowi koncesyjnemu, wspo-
maganemu opiniami Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej, Komisji Nadzoru Finansowego, Szefa Agencji
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Szefa Agencji Wy-
wiadu na ustalenie, czy wnioskodawca znajduje siê pod
kontrol¹ korporacyjn¹ pañstwa trzeciego, podmiotu lub
obywatela pañstwa trzeciego i czy kontrola ta zagra¿a bez-
pieczeñstwu pañstwa i obywateli. Ponadto wniosek wraz
z za³¹cznikami pozwoli oceniæ, czy podmiot zamierzaj¹cy
ubiegaæ siê o koncesjê lub w inny sposób uczestniczyæ w
koncesjonowanej przez Ministra Œrodowiska dzia³alnoœci
w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania
wêglowodorów ze z³ó¿ (samodzielnie lub jako operator)
posiada niezbêdne doœwiadczenie w wykonywaniu takiej
dzia³alnoœci.

Zakres i forma wymaganych informacji uwzglêdnia
mo¿liwoœæ sk³adania wniosków przez podmioty o ró¿no-
rodnej formie organizacyjnej, uwzglêdniaj¹c równie¿ for-
my prawne nieznane polskiemu porz¹dkowi prawnemu.
Nale¿y bowiem mieæ œwiadomoœæ, ¿e do postêpowania
kwalifikacyjnego mog¹ przyst¹piæ tak¿e podmioty zagra-
niczne, w tym podmioty maj¹ce siedzibê poza krajami Unii
Europejskiej.

Z uwagi na mo¿liwoœæ sk³adania wniosków o przepro-
wadzenie postêpowania kwalifikacyjnego przez podmioty
zagraniczne, rozporz¹dzenie zawiera wymóg przedk³ada-
nia dokumentów sporz¹dzonych w jêzyku obcym wraz
z ich t³umaczeniem przysiêg³ym na jêzyk polski. Poniewa¿
do³¹czane do wniosku dokumenty bêd¹ dokumentami ksiê-
gowymi, rejestrowymi, s¹dowymi itd., niezbêdne jest uzys-
kanie przez organy absolutnej pewnoœci, ¿e t³umaczenia
tych dokumentów s¹ w pe³ni zgodne z treœci¹ orygina³ów.

Rozporz¹dzenie ma umo¿liwiæ efektywne i sprawne
przeprowadzenie, regulowanego znowelizowan¹ ustaw¹
Prawo geologiczne i górnicze, postêpowania kwalifikacyj-
nego zmierzaj¹cego do wy³onienia przedsiêbiorców spe³-
niaj¹cych minimalne warunki niezbêdne do umieszczenia
ich w wykazie podmiotów kwalifikowanych, prowadzo-
nym przez Ministra Œrodowiska. Jedynie podmioty, na
rzecz których zostanie wydana decyzja o uzyskaniu pozyty-
wnej oceny z postêpowania kwalifikacyjnego, bêd¹ upraw-
nione do z³o¿enia oferty w postêpowaniu przetargowym
o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie
z³o¿a wêglowodorów oraz wydobywanie wêglowodorów
ze z³o¿a lub koncesji na wydobywanie wêglowodorów ze
z³o¿a.

Omawiane regulacje powinny siê przyczyniæ do zabez-
pieczenia interesów pañstwa w procesie udzielania kon-
cesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie wêglo-
wodorów i prowadziæ do zwiêkszenia bezpieczeñstwa ener-
getycznego kraju. Skutek ten powinien zostaæ osi¹gniêty
poprzez ograniczenie krêgu podmiotów mog¹cych ubiegaæ
siê o udzielenie koncesji wêglowodorowych, wy³¹cznie do
przedsiêbiorców niestwarzaj¹cych zagro¿enia dla bezpie-
czeñstwa energetycznego kraju, niepowi¹zanych kapi-
ta³owo b¹dŸ osobowo z podmiotami, które zagro¿enie
takie mog³yby potencjalnie stwarzaæ, oraz gwarantuj¹cych
wykonywanie koncesjonowanej dzia³alnoœci w sposób
zgodny z wymogami racjonalnej gospodarki zasobami
wêglowodorów.

Marta W¹grodzka
Naczelnik Wydzia³u Wêglowodorów
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