
Wzorcowy model procesu
koncesyjnego

Czasy trwania procesów koncesyjnych
w Polsce 

Proces koncesyjny NOWA RUDA 
w liczbach

Rzeczywisty przebieg procesu koncesyjnego
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Uwagi Ministerstwa
Środowiska dotyczące 

wyceny informacji 
geologicznej z prośbą o 

uzupełnienie

Spółka Coal Holding
otrzymała pismo z
Ministerstwa wzywająca
do uzupełnienia wniosku

Już po 3 dniach spółka
dostarcza uzupełniony
o dokumenty finansowe
wniosek do Ministerstwa
Także 18.10.2018 spółka
dostarcza oświadczenie i
deklerację gotowości do
ponownego wykupu
dostępu do informacji
geologicznej.

Spółka składa wniosek
o wydanie koncesji na
wydobycie kopaliny
ze złoża

16.07.19
Złożenie uzupełnienia

do wniosku 
koncesyjnego

zgodnie z uwagami
Ministerstwa 

Środowiska

10.07.18
Ministerstwo informuje 

o pozostawieniu 
wniosku bez 
rozpoznania

20.06.18
Pozytywna decyzja OOŚ
dla Projektu Nowa Ruda
staje się prawomocna
i ostateczna

28.06.19
Uwagi Ministerstwa
Środowiska dotyczące
uzupełnienia wniosku
koncesyjnego.
Uwagi wpłynęły do
przedsębiorcy10.07.2019

13.09.19
Żądanie uzupełnienia
złożonego wniosku 
koncesyjnego o 
dodatkowe dokumenty 
potwierdzające
finansowanie projektu

18.02.20
Spotkanie Zarządu 
Spółki z Gł. Geologiem 
Kraju i omówienie 
dalszych kwestii 
prawnych i finansowych

06.08.19
Złożenie pisma z prośbą 
o podjęcie inicjatywy 
administracyjnej do 
Głównego Geologa Kraju

26.11.19
Złożenie do MOŚ pisma
z wezwaniem do 
podjęcia bezzwło- 
cznych działań
mających na celu 
przyznanie koncesji na 
wydobycie

12.03.20
Złożenie do MOŚ pisma
z wezwaniem do 
podjęcia bezzwło- 
cznych działań
mających na celu 
przyznanie koncesji na 
wydobycie

30.07.20
Złożenie do MOŚ 
wniosku o zatwierdzenie 
Dodarku Nr 1 do 
Dokumentacji 
Geologicznej Złoża 
„Nowa Ruda Pole Piast 
Rejon Wacław-Lech”

28.01.20
Złożenie pisma z

dodatkowymi 
wyjaśnieniami

wraz z podtrzymaniem 
w całości 

dotychczasowej
argumentacji prawnej

17.01.19
Wyjaśnienie Ministra

Mariusza Oriona 
Jędryska na oświad- 
czenie złożone przez 

Senatora RP dotyczące 
stanu zaawansowania

przedmiotowego
wniosku

19.02.19
Spotkanie z Ministrem

Mariuszem Orionem 
Jędryskiem podczas 

którego omówiono
problematykę projektu.

20.02.2019 sporządzono
notatkę ze spotkania

08.05.19

09.05.19

Przesłanie przez Panią
Małgorzatę Żurowską 

wyniku weryfikacji 
wyceny informacji 
geologicznej oraz 

projektu umowy na 
korzystanie z informacji 

geologicznej za 
wynagrodzeniem

Akceptacja projektu 
umowy

02.04.19

10.04.19

Złożenie przez spółkę
uzupełnienia wyceny 

zgodnie z uwagami 
Ministerstwa Środowiska

Złożenie przez spółkę
wniosku o zawarcie 

umowy o ustanowieniu 
użytkowania górniczego

MARIUSZ ORION JEDRYSEK

HENRYK KOWALCZYK MICHAL KURTYKA M. KURTYKAMICHAL WOS

PIOTR DZIADZIOBRAK BRAK

31.10.18
Spółka ponownie składa 
obszerne wyjaśnienia 
oraz kwestionuje pozo- 
stawienie przedmioto- 
wego wniosku bez 
rozpoznania
Spółka również złożyła
zformalizowany 
wniosek o zawarcie 
umowy na ponowne 
korzystanie z 
informacji geologicznej
za wynagrodzeniem

13.08.19
Ministerstwo składa 

żądanie uzupełnienia
wniosku o ustanowienie

użytkowania górniczego.
(Wpłynięcie: 19.08.2019)

21.08.19
Złożenie pisma 
„Żądanie zawiadomienia 
strony o wszczęciu 
postępowania
administracyjnego”

15.10.19
Spółka składa w
Ministerstwie 
Środowiska komplet 
dokumentów żądanych 
pismem
z dn. 13.09.19

09.12.19
Spotkanie Zarządu 
Spółki z Gł. Geologiem 
Kraju i omówienie 
kwestii formalnych.
(11.12.19:Wpłynięcie 
pisma konkludującego 
spotkanie i będącego 
odpowiedzią na
pismo z dn. 26.11.19)

10.05.19
Wizyta w Ministerstwie

Środowiska w celu 
podpisania umowy na 

korzystanie z informacji 
geologicznej za wyna- 
grodzeniem oraz chęć 
złożenia kompletnego
wniosku o udzielenie

koncesji na wydobycie 
ze złoża Wacław - Lech.
Brak skuteczności MŚ w 

dalszym procedowaniu 
wniosku

27.02.20

28.02.20

Pismo z żądaniem 
uzupełnienia dok. 
finansowych oraz 

podniesienia kapitału
zakładowego spółki, w

nawiązaniu do ustaleń ze
spotkania

Złożenie wymaganych
przez Ministerstwo 

Klimatu dokumentów

01.06.20

15.06.19

Pismo z żądaiem 
ponownego 

przedstawienia promesy 
kredytowej na 

finansowanie projektu

Odpowiedź na pismo z 
Ministerstwa Klimatu z 

wyjaśnieniami 
dotyczącymi promesy 

bankowej

28.05.19
Przygotowanie i 
podpisanie umowy u 
korzystanie z
informacji geologicznej
za wynagrodzeniem

Ponowne złożenie
wniosku koncesyjnego

2020
21.05.20

Złożenie pisma z 
wezwaniem do podjęcia 
bezzwłocznych działań 

mających na celu 
przyznanie koncesji na 

wydobycie

*Norbert Lenkiewicz powołany 
został wyłącznie na stanowisko 

pełnomocnika Ministra ds. 
geologii oraz polityki 

surowcowej

W niniejszej infografice przedstwiono podstawowe dane na temat 
toczącego się postępowania koncesyjnego dla Złoża Nowa Ruda. 
W momencie składania wniosku o przyznanie koncesji do Ministerstwa 
Środowiska spodziewano się, że cały proces zajmie około pół roku - 
założenie to oparto o zapisy obowiązującego prawa 
i przewidziane w nich terminy, oraz o toczące się w latach 
wcześniejszych przebiegi postępowań koncesyjnych na wydobycie 
węgla kamiennego przez Spółki Skarbu Państwa.
W rzecywistości postępowanie toczy się już od 2 lat w niesprzyjającym 
środowisku administracyjnym - na drodze do koncesji trzykrotnie 
zmieniał się Rząd RP, a co za tym idzie - resort odpowiedni do spraw 
Środowiska obejmowało aż czterech Ministrów. W 2019 roku doszło do 
całkowitej reorganizacji Ministerstwa. Ponadto, dwukrotnie 
odwoływano Głównego Geologa Kraju (z długimi okresami 
nieobsadzenia stanowiska). 
Pomimo skompletowania przez Spółkę prawie 2000 dokumentów, 
opinii, zatwierdzeń i decyzji, sześciokrotnego złożenia dodatkowych 
wyjaśnień i kompletów dokumentów wnioskowanych przez Organ 
Koncesyjny, ciągłej wymiany korespondencji pocztowej 
(15 wysłamych pism), mailowej (kilkadziesiąt e-maili), telefonicznej 
(ponad 100 telefonów) oraz kilkukrotnych konstruktywnych spotkań 
z Sekretarzem Stanu Ministerstwa i aktualnym Głównym Geologiem 
Kraju, wniosek o przyznanie Balamarze koncesji w dalszym ciągu 
nie doczekał się pozytywnej decyzji. 

JUN JUL

20.06.18
Pozytywna decyzja OOŚ
dla Projektu Nowa Ruda
staje się prawomocna

Zadanie/pismo Spółki Coal 
Holding wraz z datą złożenia

Zadanie/pismo organu 
koncesyj- nego (podana data 
jest datą wpłynięcia)

Oś czasu

Aktualny Minister ds. 
Środowiska

Aktualny Główny Geolog 
Kraju

20.06.18
Pozytywna decyzja OOŚ
dla Projektu Nowa Ruda
staje się prawomocna

LEGENDA

OBJAŚNIENIA do harmonogramu czasowego

20.06.18

10.07.18

25.07.18

01.08.18

07.08.18

14.08.18

15.09.18

01.10.18

Pozytywna decyzja OOŚ 
dla Projektu Nowa Ruda

staje się prawomocna
i ostateczna

Ministerstwo informuje
o pozostawieniu prze- 
dmiotowego wniosku 
bez rozpoznania

Złożenie sformali- 
zownego wniosku o 
zawarcie umowy na 
ponowne korzystanie z 
informacji geologicznej
za wynagrodzeniem

Przygotowanie i pod- 
pisanie umowy o 
korzystaniu z informacji 
geologicznej za wyna- 
grodzeniem

Ponowne złożenie
wniosku koncesyjnego

01.12.18
Wydanie decyzji o 

udzieleniu koncesji na 
wydobycie

Po 7 dniach spółka 
dostarcza uzupeł- 

niony o dokumenty
finansowe wniosek

do Ministerstwa oraz 
oświadczenie i dekla- 

rację gotowości do 
ponownego wykupu 

dostępu do informacji 
geologicznej.

Spółka składa wniosek
o wydanie koncesji na

wydobycie kopaliny
ze złoża

Pierwsza odpowiedź
Ministerstwa wzywająca
do uzupełnienia 
wniosku

w miesiącach od daty złożenia wniosku

OD MOMENTU ROZPOCZĘCIA PROCESU KONCESYJNEGO:

W TYM CZASIE SPÓŁKA:

upłynęło
na drodze do złożenia 
wniosku wykonano prawie

złożono 
w sprawie

uzyskała 
i skompletowała: wykonała: wysłała: odbyła:

ponad ponadponad

Przewidywany na początku przebieg procesu koncesyjnego. Daty
poszczególnych etapów oparto poprzez analogię do wcześniejszych

postępowań koncesyjnych Spółek Skarbu Państwa oraz terminów
wyznaczanych przez odpowiednie przepisy prawa

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

Ostr
ów

po
na

d 
4 

la
ta

Bzie
-D

ębina 2 Dąb

Lublin
 K-6

-7

Now
a R

uda

Sile
sia

Bzie
-D

ębina-
1

Okres procedur związanych
z wykupem inf. geologicznej

Czasy trwania postępowań koncesyjnych dla złóże węgla kamiennego 
w Polsce w ostatnich latach w porównaniu z procesem Nowa Ruda
Uwaga: Szara część słupka oznacza okres 12 miesięcy braku
skuteczności Ministerstwa w przygotowaniu i podpisaniu umowy
na korzystanie z historycznej inf. geologicznej za wynagrodzeniem

12 MIESIĘCY: Brak skuteczności Ministerstwa  w przygotowaniu i podpisaniu umowy na korzystanie z inf. geologicznej za wynagrodzeniem

JUL AUG SEP OCT

NORBERT LENKIEWICZ*


