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Z DZIA£ALNOŒCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ
Pobór i przekazywanie próbek geologicznych
w nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze
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On collecting and transferring of geological samples in the amendment of Geological
and Mining Law of July 11, 2014. Prz. Geol., 62: 782–785.
A b s t r a c t: Geological samples (including core samples) are an important part of the geological information. They are transferred to the state geological service by the concession
holder as part of his obligations under the concession for prospecting and exploration of mineral resources. The efficient system of collecting and transferring the samples to the competent authorities is crucial both in terms of revenue of the Treasury and the proper conduct of
geological policy. Therefore the whole procedure requires a particularly prudent regulation.
The article examines the provisions of the current law in this field and presents new regulaK. Kowalik
K. Jackowski
tions laid down in the amendment of Geological and Mining law entering into force on 1 January 2015, with an emphasis on the question of geological samples in the concession for
prospecting, exploration and production of hydrocarbons.
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Próbki geologiczne (w tym rdzenie wiertnicze) stanowi¹
istotn¹ czêœæ informacji geologicznej przekazywanej przez
przedsiêbiorcê w ramach realizacji obowi¹zków wynikaj¹cych z koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿
kopalin2.
Kwestia sprawnie dzia³aj¹cego systemu poboru i przekazywania w³aœciwym organom próbek geologicznych jest
kluczowa zarówno z punktu widzenia dochodów Skarbu
Pañstwa, jak i w³aœciwego prowadzenia polityki geologicznej oraz gromadzenia informacji geologicznej.
Próbki geologiczne maj¹ swoj¹ wysok¹ cenê rynkow¹3.
Korzystanie przez przedsiêbiorcê do celów wydobywczych
z informacji geologicznej (w tym w szczególnoœci z próbek), do której prawa przys³uguj¹ Skarbowi Pañstwa, jest
ka¿dorazowo regulowane przez umowê, za wynagrodzeniem4. Wynagrodzenie to stanowi dochód Skarbu Pañstwa.

Z kolei na gruncie celów polityki geologicznej, pozyskana na podstawie analizy, m.in. próbek, rzeczywista wiedza
o budowie geologicznej kraju mog³aby siê przyczyniæ np. do
wsparcia przez pañstwo szybszego wypracowania optymalnej technologii pozyskiwania gazu ze z³ó¿ niekonwencjonalnych. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy
strategie poszczególnych przedsiêbiorców wykonuj¹cych
koncesje poszukiwawczo-rozpoznawcze niekoniecznie
musz¹ siê pokrywaæ z interesem pañstwa w tej dziedzinie5.
Ponadto, wiedza uzyskana na podstawie analizy przekazywanych próbek mo¿e równie¿ u³atwiæ organowi koncesyjnemu optymalny wybór obszarów na przysz³e przetargi
na koncesje wêglowodorowe. Zgodnie z nowym systemem
koncesjonowania tej dzia³alnoœci, wprowadzanym przez nowelizacjê, wybór tych obszarów odbywa siê na podstawie
corocznej oceny perspektywicznoœci geologicznej obszaru
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Departament Nadzoru Geologicznego, Ministerstwo Œrodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa; krzysztof.kowalik@
mos.gov.pl, krzysztof.jackowski@mos.gov.pl.
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Jak wynika z definicji, zawartej w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Pgg), informacj¹ geologiczn¹ s¹ dane
geologiczne, które s¹ uzyskiwane w wyniku prowadzonych prac geologicznych, a wiêc zarówno prac geofizycznych (np. sejsmiki), jak
i robót wiertniczych. Próbki geologiczne s¹ kategori¹ wê¿sz¹, s¹ bowiem uzyskiwane tylko w wyniku prowadzenia robót wiertniczych.
W praktyce próbki, to wycinek struktury geologicznej, który przedsiêbiorca uzyskuje w celu zbadania perspektywicznoœci obszaru.
Obecnie zarówno dane jak i próbki geologiczne wraz z wynikami ich przetworzenia i interpretacji, a wiêc tak¿e wszelkich informacji,
które przedsiêbiorca uzyskuje w wyniku prowadzonych badañ stanowi¹ informacjê geologiczn¹.
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Por. np. http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,379830,500-km-rdzeni-w-zasobach-panstwowego-instytutu-geologicznego.html.
4
Od momentu transformacji ustrojowej, informacja geologiczna na terenie Polski jest pozyskiwana praktycznie wy³¹cznie przez
przedsiêbiorców i operatorów. Ze wzglêdu na ograniczenia bud¿etowe zrezygnowano bowiem z prowadzenia prac poszukiwawczych
i pozyskiwania informacji geologicznej przez pañstwo. W zwi¹zku z tym, aby prace w ogóle by³y prowadzone, system przewiduje swego
rodzaju trade-off. Ryzyko poszukiwañ geologicznych i zwi¹zane z tym koszty operacyjne, ponosi przedsiêbiorca. Skarb Pañstwa nie
p³aci za te badania ani nie ponosi ich ryzyka. Jeœli dojdzie do pozyskania informacji geologicznej, prawa do niej przys³uguj¹ Skarbowi
Pañstwa. S¹ one jednak czasowo ograniczone przez przyznanie podmiotowi, który poniós³ koszt prowadzonych prac (i uzyska³
informacjê geologiczn¹), wy³¹cznoœci do korzystania z nich przez 5 lat od wygaœniêcia decyzji, na podstawie której zosta³y one
wytworzone. Takie rozwi¹zanie stanowi swoiste ustawowe „wynagrodzenie” za podjêcie ryzyka poszukiwañ. Por. równie¿ Schwarz
(2012, s. 143), który wskazuje, ¿e przepis art. 15 Pgg ustanawiaj¹cy prawo pierwszeñstwa do zawarcia umowy o ustanowieniu
u¿ytkowania górniczego ma stanowiæ gwarancjê pozyskania tytu³u prawnego do prowadzenia wydobycia kopaliny dla osób, które
finansuj¹ poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿.
5
Na potencjaln¹ rozbie¿noœæ pomiêdzy interesem pañstwa polegaj¹cym na maksymalnym rozpoznaniu budowy geologicznej kraju
a partykularnym interesem biznesowym, jako uzasadnienie obowi¹zków przedsiêbiorcy zwi¹zanych z przekazywaniem informacji
geologicznej w³aœciwym organom administracji geologicznej, wskazuje Schwarz, op.cit., s. 445.
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kraju, dokonywanej przez organ koncesyjny we wspó³pracy z pañstwow¹ s³u¿b¹ geologiczn¹ (art. 49f ust. 3 ustawy
Pgg w nowym brzmieniu). Uzyskiwana sukcesywnie informacja geologiczna mo¿e stanowiæ wartoœciowy wk³ad w
opracowanie powy¿szej analizy, co z kolei pozwoli organowi na wybranie do przetargów najlepszych obszarów6,
podnosz¹c atrakcyjnoœæ przetargu i przyci¹gaj¹c oferentów z najlepszymi ofertami.
Próbki s¹ szczególnym rodzajem informacji geologicznej. Ich specyfika polega na tym, ¿e równoczeœnie s¹ informacj¹ geologiczn¹ oraz jej materialnym substratem (danych
geologicznych) i, jako ów materialny substrat, podlegaj¹ zu¿yciu (zniszczeniu) z powodu dostêpu do zawartych w nich
danych. Jakoœæ tych danych zale¿y od jakoœci próbki, st¹d
koniecznoœæ w³aœciwego przechowywania próbek w celu
zabezpieczenia przed utrat¹ danych, które w sobie zawieraj¹
(wietrzenie, rozhermetyzowanie, kruszenie itp.).
Ponadto specyficzn¹ cech¹ procesu przekazywania
próbek jest fakt, ¿e to przedsiêbiorca dokonuje poboru
i fizycznego podzia³u próbek, z których czêœæ analizuje we
w³asnym zakresie, a czêœæ przekazuje Skarbowi Pañstwa.
Z powy¿szych powodów pobór i sprawne przekazywanie próbek pañstwowej s³u¿bie geologicznej (dzia³aj¹cej
pod nadzorem Ministra Œrodowiska) wymaga ukszta³towania szczególnie rozwa¿nych regulacji prawnych.
Niniejszy artyku³ przedstawia krytyczn¹ analizê przepisów obecnej ustawy oraz nowe regulacje w zakresie
poboru i przekazywania próbek zawarte we wchodz¹cej
w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2015 r. nowelizacji Pgg.
POBÓR I PRZEKAZYWANIE PRÓBEK
– OBECNE REGULACJE
Pobór próbek
Obecnie kwestia poboru próbek nie jest okreœlona w
koncesjach, nie jest te¿ obowi¹zkiem ustawowym.
Planowanie pobrania próbek odbywa siê na poziomie
projektu robót geologicznych, który jest przekazywany
organowi wraz z wnioskiem o udzielenie koncesji. Dokument ten okreœla szczegó³owy zakres i sposób prowadzenia
prac geologicznych.
Organ koncesyjny, w momencie wydawania decyzji,
kszta³tuj¹c zakres prac, do których wykonania przedsiêbiorcê zobowi¹zuje, opiera siê na treœci z³o¿onego wniosku, w tym projektu robót geologicznych. Nale¿y uznaæ,
¿e zapisy projektu robót geologicznych, w szczególnoœci
dotycz¹ce poboru próbek, aby mog³y byæ skutecznie egzekwowane, musza staæ siê czêœci¹ koncesji.
W momencie kiedy koncesja staje siê ostateczna,
kszta³tuje prawa i obowi¹zki konkretnego podmiotu. Ma
wiêc charakter kluczowy, gdy¿ okreœlone w niej warunki
mog¹ byæ egzekwowane przez organ koncesyjny za pomoc¹ odpowiednich instrumentów ustawowych (art. 37
ust. 1 i 2 i art. 139 ust. 1 ustawy Pgg). Wprawdzie art. 159
ust. 1 ustawy Pgg stanowi, ¿e w razie stwierdzenia wykonywania dzia³alnoœci z naruszeniem warunków okreœlo-

nych w projekcie robót geologicznych, organ administracji
geologicznej jest uprawniony do wstrzymania dzia³alnoœci,
nakazania niezw³ocznego usuniêcia stwierdzonych uchybieñ, a w przypadku potrzeby, nakazania podjêcia czynnoœci
maj¹cych na celu doprowadzenie œrodowiska do nale¿ytego
stanu. Przepis ten jednak nie daje organowi mo¿liwoœci
rozporz¹dzania koncesj¹, a ponadto, ze wzglêdu na charakter sankcji, mo¿e znaleŸæ zastosowanie w szczególnoœci
wówczas, kiedy zaistnieje zagro¿enie dla œrodowiska naturalnego. W praktyce wiêc tylko te obowi¹zki, które wynikaj¹ z ustawy b¹dŸ koncesji, mog¹ byæ rzeczywiœcie
egzekwowane.
Przekazywanie próbek
Zgodnie z art. 82 ustawy Pgg podmiot posiadaj¹cy koncesjê ma obowi¹zek przekazywania, okreœlonego koncesj¹
zakresu, pozyskanych próbek geologicznych. Zgodnie
z udzielonymi koncesjami, koncesjonariusz jest zobowi¹zany
do przekazania uzyskanych próbek do Narodowego Archiwum Geologicznego, a protoko³u odbioru (podpisywanego
przez przedsiêbiorcê oraz pañstwow¹ s³u¿bê geologiczn¹) do
organu koncesyjnego. Termin przekazania próbek zale¿y od
przyjêtego przez organ zapisu koncesji. Brak dowodu przekazania pobranych próbek stanowi naruszenie koncesji.
Jak wynika z powy¿szego, w obecnym stanie prawnym
przedsiêbiorca nie ponosi konsekwencji niepobrania próbek, a re¿im odpowiedzialnoœci zwi¹zany z naruszaniem
warunków okreœlonych w koncesji aktywuje siê dopiero
w momencie, gdy przedsiêbiorca próbki pobra³, ale ich nie
przekaza³.
Jednak poza tym, ¿e nieobecnoœæ przepisów w ustawie
oraz warunków w koncesji dotycz¹cych obowi¹zkowego
poboru próbek powoduje brak mo¿liwoœci na³o¿enia sankcji za niezrealizowanie za³o¿eñ przyjêtych w projekcie
robót geologicznych, to tak ukszta³towany stan prawny
niesie za sob¹ dla organu kolejne problemy. Organ nie
posiada z urzêdu wiedzy, czy (i w jakim zakresie) próbki
zosta³y pobrane i ¿eby dochodziæ przekazania, musi zebraæ
dowody ich pozyskania przez przedsiêbiorcê. Wszelka zaœ
koniecznoœæ podejmowania dodatkowych czynnoœci przez
organ wi¹¿e siê z up³ywem czasu, który w przypadku próbek i kwestii zachowania ich w odpowiednim stanie jest
niezwykle istotny. Jednak zebranie dowodów w œwietle
obowi¹zuj¹cych regulacji nie jest zadaniem ³atwym, a temat
ten wymaga odrêbnych rozwa¿añ.
Powy¿ej opisane problemy najwyraŸniej zosta³y dostrze¿one przez ustawodawcê, gdy¿ nowelizacja zmienia
dotychczasowy system egzekwowania poboru i przekazywania próbek geologicznych. Ustawa bêdzie jednak inaczej traktowaæ z³o¿a wêglowodorów ni¿ innych kopalin,
wprowadzaj¹c szczególne instrumenty ochrony informacji
geologicznej pochodz¹cej z wierceñ za tymi pierwszymi.
Poni¿ej omówione zostan¹ nowe regulacje prawne,
wchodz¹ce w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2015 r., które,
wespó³ z dotychczasowymi, maj¹ za zadanie uczyniæ nowy
system szczelniejszym i skuteczniejszym.

6
Lub tych obszarów, które z punktu widzenia d³ugofalowej polityki organu koncesyjnego s¹ optymalne (niekoniecznie najbardziej
wartoœciowe, jeœli chodzi o ich potencja³ wydobywczy i zyskownoœæ). Takie podejœcie od wielu lat stosowane jest w Królestwie
Norwegii.
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KWESTIA PRÓBEK
W POSTÊPOWANIU PRZETARGOWYM
W zakresie z³ó¿ wêglowodorów nowelizacja Pgg nadaje w³aœciw¹ rangê kwestii poboru próbek, nakazuj¹c organowi explicite uwzglêdnienie w koncesji obowi¹zkowego
poboru próbek. W koncesji bêdzie okreœlony tylko obowi¹zkowy ich pobór, a wiêc pobór próbek bêdzie móg³ byæ
te¿ fakultatywny.
Ustawodawca zakres i harmonogram obowi¹zkowego
poboru próbek uzale¿ni³ od konkurencyjnej procedury
przetargowej, ustalaj¹c kwestie obowi¹zkowego poboru
próbek jako kryterium. Przedsiêbiorcy, chc¹cy otrzymaæ
koncesjê na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ wêglowodorów oraz wydobywanie wêglowodorów ze z³ó¿ – ju¿ na
etapie przetargu – bêd¹ konkurowaæ iloœci¹ (zakresem)
zaproponowanych w ofertach obowi¹zkowych poborów
próbek z zaproponowanych odwiertów. Ci przedsiêbiorcy,
którzy zaoferuj¹ wiêkszy zakres, dostan¹ wy¿sz¹ ocenê.
Nowelizacja Pgg przewiduje, ¿e na etapie og³oszenia
przetargu organ okreœli szczegó³owe warunki przetargu,
w tym kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie, zapewniaj¹ce
spe³nienie warunków przetargu. To od organu koncesyjnego
bêdzie zale¿a³ „wywo³awczy” (a wiêc determinuj¹cy
spe³nienie warunków formalnych przetargu) zakres i harmonogram obowi¹zkowego poboru próbek. W zale¿noœci
od perspektywicznoœci obszaru organ bêdzie móg³ dowolnie ukszta³towaæ próg, który bêdzie warunkowa³ dopuszczenie oferty do dalszego postêpowania.
Opcjonalne pobory nie bêd¹ natomiast uwzglêdniane
przy ocenie ofert, nie stanowi¹ bowiem egzekwowalnego
zobowi¹zania przysz³ego koncesjonariusza do wykonania
robót geologicznych.
TREŒÆ KONCESJI – POBÓR PRÓBEK
W œwietle art. 49v pkt. 7 ustawy Pgg w nowym brzmieniu, koncesja, któr¹ uzyska zwyciêzca przetargu bêdzie zawieraæ postanowienia dotycz¹ce obowi¹zkowego poboru
próbek.
Takie rozwi¹zanie s³u¿y trzem celom. Po pierwsze ma
zwiêkszyæ zakres pobieranej informacji geologicznej,
bowiem zakres jej poboru bêdzie wynikaæ z procedury konkurencyjnej, a premiowane bêd¹ podmioty, które zaproponuj¹ szerszy zakres poboru próbek.
Po drugie, organ koncesyjny bêdzie móg³ stosowaæ
sankcje wobec podmiotów, które nie pobra³y próbek, przez
np. mo¿liwoœæ cofniêcia koncesji.
Wreszcie po trzecie, organ koncesyjny, maj¹c wiedzê,
kiedy i gdzie zgodnie z koncesj¹ próbki musz¹ byæ pobrane,
bêdzie œwiadomy, bez koniecznoœci pozyskiwania dodatkowych dowodów, kiedy rozpoczynaj¹ swój bieg terminy
ustawowe do ich przekazania. W przypadku naruszenia
warunków koncesji, przez nieprzekazanie próbek, organ
bêdzie wszczyna³ postêpowanie administracyjne, co pozwoli ustaliæ przyczynê nieprzekazania próbek, a wiêc
stwierdziæ, czy przedsiêbiorca próbki pobra³, ale nie przekaza³, czy te¿ zaniecha³ realizacji obowi¹zkowego poboru.
Nale¿y jednak wskazaæ, ¿e wiedza, któr¹ organ bêdzie
posiada³ z urzêdu, bêdzie obejmowaæ zakres poboru obligatoryjnego. W przypadku poboru opcjonalnego, organ nadal
nie bêdzie posiadaæ informacji, czy próbki zosta³y pobrane,
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a zatem czy powsta³ koncesyjny obowi¹zek ich przekazania
(chyba ¿e informacja ta zostanie przekazana przez inne
organy lub zostanie to przez przedsiêbiorcê zg³oszone w
zawiadomieniu – zgodnie z nowym obowi¹zkiem ustawowym – lub w inny sposób przez niego przyznane).
ZAWIADOMIENIE O POBORZE PRÓBEK
Nowelizacja Pgg wprowadza obowi¹zek pisemnego
zawiadomienia organu administracji geologicznej i pañstwowej s³u¿by geologicznej o planowanym poborze próbek z wykonania robót geologicznych z siedmiodniowym
wyprzedzeniem. Zawiadomienie to jest potrzebne, ¿eby
organ móg³ dokonaæ ewentualnej kontroli poboru próbek
przez przedsiêbiorcê. Jak ju¿ wy¿ej wspomniano, w³aœciwy pobór próbek oraz ich przekazanie organowi w odpowiednim stanie warunkuje zachowanie cennych danych
geologicznych, które ta próbka zawiera. Ponadto informacja o poborze próbek (w przypadku poboru opcjonalnego)
sygnalizuje, ¿e dojdzie do koncesyjnego obowi¹zku przekazania próbek.
Nowelizacja Pgg przewiduje równie¿ mo¿liwoœæ upowa¿nienia pañstwowej s³u¿by geologicznej przez organ
administracji geologicznej, do sprawdzenia prawid³owoœci
poboru próbek, z wykonania robót geologicznych oraz
wykonywania innych czynnoœci pomocniczych.
TREŒÆ KONCESJI – PRZEKAZYWANIE PRÓBEK
Tak jak dotychczas przekazywanie próbek w zakresie
wszystkich kopalin objêtych w³asnoœci¹ górnicz¹ pozostanie obowi¹zkiem ustawowym, natomiast zakres, forma
i tryb przekazywania próbek zostan¹ okreœlone w rozporz¹dzeniu wydanym na podstawie art. 82a ustawy Pgg w
nowym brzmieniu.
W rozporz¹dzeniu ma zostaæ uwzglêdniona koniecznoœæ
zapewnienia kompletnoœci i u¿ytecznoœci informacji o bie¿¹cym rozpoznaniu geologicznym kraju dla udzielania koncesji oraz wykonywania zadañ pañstwa w zakresie geologii
przez pañstwow¹ s³u¿bê geologiczn¹, a tak¿e ró¿nice w
zakresie przekazywania próbek wynikaj¹ce ze zró¿nicowania zakresu i celu realizowanych prac geologicznych oraz
ró¿nice wynikaj¹ce ze specyfiki danej kopaliny. Ponadto,
tak jak dotychczas zakres przekazywania bêdzie uwzglêdniany tak¿e w treœci koncesji (art. 82 ust. 4 ustawy Pgg).
Istotn¹ zmianê wprowadzi równie¿ art. 82 ust. 5 ustawy
Pgg w nowym brzmieniu, który ustanawia dla z³ó¿ objêtych w³asnoœci¹ górnicz¹ harmonogram przekazywania
poszczególnych rodzajów informacji geologicznej, okreœlany dotychczas przez koncesjê. Zgodnie z przepisami art.
82 ustawy Pgg, przedsiêbiorca bêdzie obowi¹zany przekazywaæ pañstwowej s³u¿bie geologicznej próbki uzyskane
w wyniku robót geologicznych w zakresie okreœlonym
w koncesji, nie póŸniej ni¿ 60 dni od dnia ich uzyskania,
oraz wyniki badañ tych próbek nie póŸniej ni¿ 14 dni od ich
uzyskania.
Na gruncie obecnie obowi¹zuj¹cego prawa organ koncesyjny móg³ dowolnie kszta³towaæ kwestie terminów
przekazywania próbek, co z jednej strony mog³o powodowaæ nierówne traktowanie przedsiêbiorców przez ró¿ne
zapisy w koncesjach, a z drugiej strony zbyt swobodne
uznanie organu w tym zakresie.
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Wprowadzenie dla wszystkich takich samych wymagañ z pewnoœci¹ nale¿y oceniæ pozytywie. Utrzymanie
ustawowo-koncesyjnego obowi¹zku przekazywania próbek, a tak¿e wprowadzenie nowego rozporz¹dzenia na podstawie art. 82a ustawy Pgg w nowym brzmieniu, czyni
system pozyskiwania i obiegu informacji geologicznej spójnym i domkniêtym.
SANKCJE ZA NIEWYPE£NIENIE
OBOWI¥ZKÓW KONCESYJNYCH
W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA PRÓBEK
Nowelizacja Pgg rozszerza równie¿, w art. 183, sankcjê w przypadku niespe³niania przez przedsiêbiorcê obowi¹zków przekazania próbek. Proponowana zmiana
poszerza hipotezê art. 183 ustawy Pgg wskazuj¹c, ¿e karze
grzywny podlega równie¿ ten, kto nie dope³nia ci¹¿¹cych
na nim obowi¹zków w zakresie przekazywania informacji
geologicznej lub próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych wraz z wynikami ich badañ.
Ponadto nowelizacja Pgg rozszerza okreœlony w art. 37
ustawy Pgg katalog przes³anek cofniêcia lub ograniczenia
koncesji o przypadki niewykonania obowi¹zków dotycz¹cych przekazywania danych i próbek geologicznych w
okreœlonych w koncesji terminach.
Sankcje wynikaj¹ce z art. 37 ustawy Pgg bêdzie równie¿
obejmowaæ naruszenia zakresu formy i trybu przekazywania
próbek, które zostan¹ okreœlone w wy¿ej wspomnianym rozporz¹dzeniu, wydanym na podstawie art. 82a ustawy Pgg.
PODSUMOWANIE
Nowe regulacje w zakresie zapewnienia Skarbowi Pañstwa próbek geologicznych oraz zwiêkszenia ich ochrony
nale¿y oceniæ pozytywnie. Jednak ze wzglêdu na sposób
ukszta³towania systemu regulacji w zakresie próbek, wiele
bêdzie zale¿eæ od tego, ile podmiotów bêdzie ubiega³o siê
o udzielenie koncesji. Im wiêcej bêdzie z³o¿onych ofert, tym

zakres prac i zakres obowi¹zkowo pobieranych próbek
bêdzie szerszy.
Po wejœciu w ¿ycie nowelizacji Pgg organ koncesyjny
bêdzie dysponowaæ skuteczniejszymi instrumentami prawnymi, aby dochodziæ nieprzekazanych próbek. Jednak, ¿eby
przepisy mog³y byæ skutecznie stosowane, powinny zostaæ
zapewnione kolejne elementy wykonawcze, odpowiednie
kadry, a tak¿e narzêdzia, które bêd¹ wykorzystywane przez
pracowników do wykonywania nadzoru. O ile wraz z wejœciem w ¿ycie ustawy zostan¹ przydzielone Ministrowi
Œrodowiska nowe etaty, maj¹ce tak¿e zasiliæ do tej pory niewielk¹ komórkê zajmuj¹c¹ siê nadzorem, to z pewnoœci¹
dzia³anie organu usprawni³by system informatyczny, który
obejmowa³by funkcje s³u¿¹ce kontroli obowi¹zków koncesyjnych. Wprawdzie nowelizacja wprowadza system Geoinfonet, jednak przepisy powo³uj¹ce go do ¿ycia s¹ zbyt
ogóle i nie zapewniaj¹, ¿e bêdzie on pomocny przy wykonywaniu nadzoru. Wiele wiêc bêdzie zale¿eæ od fachowego
skonstruowania i wykonania systemu informatycznego.
Kolejnym elementem wzmacniaj¹cym dzia³anie organu koncesyjnego powinna byæ œcis³a wspó³praca z organami nadzoru górniczego i ochrony œrodowiska.
Tylko wszystkie te elementy razem dadz¹ szansê na
skuteczniejszy nadzór nad wykonywaniem prac geologicznych przez przedsiêbiorców, w tym w szczególnoœci nad
terminowym i zgodnym z zobowi¹zaniami przekazywaniem próbek.
Pogl¹dy wyra¿one w artykule s¹ w³asnymi pogl¹dami autorów i nie nale¿y ich uto¿samiaæ z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Œrodowiska.
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