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AKTYWA GEOLOGICZNO-GÓRNICZE SKARBU PAÑSTWA

GEOLOGICAL AND MINING ASSEST OF THE STATE TREASURY

JAN A. STEFANOWICZ1

Abstrakt. Artyku³ jest prezentacj¹ i rozwa¿aniem nad ujêciem aktywów, czyli mienia (w³asnoœci i innych praw maj¹tkowych) Skarbu
Pañstwa w obszarze zasobów naturalnych, dzia³alnoœci geologicznej i górniczej, na przyk³adzie Sprawozdania o stanie mienia Skarbu Pañ-
stwa na dzieñ 31 grudnia 2008 r., przygotowanego przez Ministra w³aœciwego do spraw Skarbu Pañstwa dla Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, a przed³o¿onego Sejmowi 5 stycznia 2010 r., za Drukiem Sejmowym nr 2689.

W artykule przedstawiono mienie Skarbu Pañstwa sk³adaj¹ce siê na tzw. aktywa geologiczno-górnicze, które s¹ lub mog¹ byæ Ÿród³em
przychodów. Ponadto wykazano brak ich ujêcia w w/w Sprawozdaniu Ministra Skarbu Pañstwa. W opracowaniu przedstawiono tak¿e zakres
i informacje Sprawozdania w tym zakresie, w jakich powinny byæ prezentowane aktywa geologiczno-górnicze.

S³owa kluczowe: prawo geologiczne i górnicze, prawo w³asnoœci z³ó¿ kopalin, mienie Skarbu Pañstwa, aktywa geologiczno-górnicze,
u¿ytkowanie górnicze, informacja geologiczna, royalty.

Abstract. This article is the presentation and consideration of the recognition of assets, or property (intellectual and other property rights)
of the Treasury in the area of natural resources, geological and mining activities, for example, reports on the state property of the Treasury on
31 December 2008, prepared by the Minister competent for the Treasury to the Polish Sejm, and submitted to the Sejm on January 5, 2010,
the Sejm Bold No. 2689.

The article presents the property of the Treasury making up the so-called geological and mining assets, which are or may be a source
of revenue. In addition, demonstrated the lack of recognition of the above / in the Report of the Minister of the Treasury. The paper presents
the scope and information reports in this area, which should be presented geological and mining assets.

Key words: geological and maining law, mineral deposits ownership law, the assest od the State Treasury, geological and mining assets,
inming usufruct, the geological information, the royalty.

WSTÊP

Minister w³aœciwy do spraw Skarbu Pañstwa, zgodnie
z dyspozycj¹ art. 2 pkt 1 ustawy z 8 sierpnia 1996 r. o zasa-
dach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi
Pañstwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493 ze zm.) przygotowuje
i przedk³ada Radzie Ministrów oraz – z jej upowa¿nienia –
Sejmowi coroczne sprawozdania o stanie mienia Skarbu
Pañstwa oraz o ekonomicznych, finansowych i spo³ecznych

skutkach prywatyzacji (Sprawozdanie o stanie mienia Skar-

bu Pañstwa 2003. Maj¹tek Skarbu Pañstwa i postronnych

osób prawnych na dzieñ 31 grudnia 2002 r.; Sprawozdanie

o stanie mienia Skarbu Pañstwa 2009. Maj¹tek Skarbu

Pañstwa i Pañstwowych osób prawnych na dzieñ 31 grudnia

2008 r.).

1 Kancelaria Juris Sp z o.o., ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa; e-mail: jan.stefanowicz@juris.pl



Minister Skarbu Pañstwa, w wykonaniu przywo³anego
przepisu, 5 stycznia 2010 r. z³o¿y³ Sejmowi Rzeczypospoli-
tej Polskiej, za Drukiem Sejmowy nr 2689, Sprawozdanie

o stanie mienia Skarbu Pañstwa, sporz¹dzone wed³ug stanu

na 31 grudnia 2008 r. w zakresie okreœlonym w Roz-
porz¹dzeniu Rady Ministrów z 14 wrzeœnia 1999 roku
w sprawie szczegó³owych zasad ewidencjonowania maj¹tku
Skarbu Pañstwa (Dz.U. Nr 77, poz. 864, ze zm.) i na podsta-
wie danych pozyskiwanych w trakcie prowadzenia zbiorczej
ewidencji maj¹tku Skarbu Pañstwa w Ministerstwie Skarbu
Pañstwa.

Zgodnie z deklaracj¹ zawart¹ we wstêpie do Sprawozda-
nia, obejmuje ono maj¹tek pañstwowy objêty zbiorcz¹ ewi-
dencj¹ maj¹tku Skarbu Pañstwa. Jednak prezentowane dane
pochodz¹ tak¿e z innych Ÿróde³, w tym z opracowañ Pañ-
stwowego Instytutu Geologicznego (Bilans zasobów kopalin

i wód podziemnych w Polsce wed³ug stanu na 31 grudnia

2003 r.). W ewidencji zbiorczej maj¹tku Skarbu Pañstwa,
wed³ug w/w rozporz¹dzenia, uwzglêdnia siê sk³adniki wy-
ró¿nione rodzajowo, sk³adniki maj¹ce formê maj¹tków od-
rêbnych oraz prawa maj¹tkowe, które stanowi¹ wk³ad
za³o¿ycielski w pañstwowych osobach prawnych. W Spra-
wozdaniu przedstawiono tak¿e zasoby maj¹tku s³u¿¹ce reali-
zacji zadañ publicznych pañstwa i przeznaczone na wykona-
nie zobowi¹zañ publicznoprawnych. Deklarowanym celem
tego Sprawozdania jest przedstawienie informacji o maj¹tku
Skarbu Pañstwa – jego stanie prawnym, strukturze i wartoœ-
ci. Ani ustawa ani wydane na jej podstawie Rozporz¹dzenie
Rady Ministrów z 14 wrzeœnia 1999 r. nie okreœlaj¹ wprost
celu sporz¹dzenia dokumentu, ani sposobów wykorzystania
zawartych w nim informacji przez organy decyzyjne. Zakres
informacyjny tego dokumentu, okreœlony równie¿ w Roz-
porz¹dzeniu, sprawia, ¿e funkcj¹ Sprawozdania jest prezen-
tacja stanu mienia, opracowanie zbiorczych danych i infor-
macji o stanie faktycznym przedstawianych w dokumentach
odpowiednich podmiotów. Jednak¿e, pomimo tej deklaracji,
w Sprawozdaniu nie prezentuje siê czêœæ mienia nie objêtego
ewidencj¹ Skarbu Pañstwa, a zarz¹dzanego przez inne pod-
mioty np. praw maj¹tkowych z informacji geologicznej.

We wstêpie do Sprawozdania informuje siê równie¿, ¿e
zgodnie z powo³ywanym rozporz¹dzeniem Rady Ministrów,

zastosowano w nim przede wszystkim klasyfikacjê rodza-
jow¹ przy uwzglêdnieniu przeznaczenia, wartoœci, sposobu
zagospodarowania oraz ewidencjonowania poszczególnych
sk³adników b¹dŸ ich grup, a miedzy innymi:

– zasoby archiwalne;
– zasoby naturalne;
– finansowe sk³adniki maj¹tku trwa³ego Skarbu Pañstwa;
– uprawnienia wynikaj¹ce z wniesienia wk³adu maj¹tko-

wego;
– urz¹dzenia infrastruktury – grunty i budowle.
Trzeba tu jednak odnotowaæ brak choæby odrêbnej pozy-

cji lub ujêcia wartoœci niematerialnych i prawnych, a wiêc
przyk³adowo informacji geologicznej.

Konieczne jest tak¿e podkreœlenie, ¿e zasoby naturalne
jako takie nie stanowi¹, ani en bloc ani jako zidentyfikowane
z³o¿a kopalin, mienia Skarbu Pañstwa (Sa³aciñski, 2002).

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem geologiczno-górni-
czym (Ustawa z 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górni-
cze, Dz. U. 2005 r. Nr 228, poz. 1947, ze zm. – dalej pgig)
Skarbowi Pañstwa przys³uguje mienie w postaci praw do:

– w³asnoœci z³ó¿ kopalin (art. 7),
– informacji geologicznej (art. 47),
– czêœci górotworu z wyrobiskami (art. 14),
– praw z umów d³ugoterminowych u¿ytkowania górni-

czego (art. 7 i 9 ustawy Prawo geologiczne i górnicze w zw.
z art. 3 pkt 15a w zw. za³. nr 1 Bilans, Aktywa, A.IV.1 usta-
wy o rachunkowoœci).

W Sprawozdaniach Ministra Skarbu Pañstwa praktycznie
nie wykazuje siê ani rodzajowo ani rzeczowo/przedmiotowo
lub wartoœciowo ¿adnych z powy¿szych kategorii mienia,
czyli aktywów maj¹tku trwa³ego Skarbu Pañstwa. Mo¿na je
tu okreœliæ pojêciem aktywów geologiczno-górniczych.

Prezentowany w ostatnim Sprawozdaniu stan zasobów
naturalnych to dane za Bilansem zasobów kopalin i wód pod-

ziemnych sporz¹dzonym zgodnie z art. 49 pgig, w którym
podaje siê udokumentowane zasoby, bez wzglêdu na to
czyj¹ s¹ w³asnoœci¹, jaki jest aktualny stopieñ ich rozpozna-
nia, na jak¹ datê udokumentowano z³o¿e kopaliny oraz czy
nast¹pi³o sprecyzowanie przedmiotowe przez wyznaczenie
obszaru górniczego.

AKTYWA GEOLOGICZNE – RZECZOWE I WARTOŒCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

AKTYWA GEOLOGICZNO-GÓRNICZE

W przypadku Skarbu Pañstwa mo¿emy mówiæ o akty-
wach geologiczno-górniczych g³ównie w zakresie dokumen-
tacji geologicznych sfinansowanych bezpoœrednio lub po-
œrednio ze œrodków bud¿etowych, oraz o prawie maj¹tko-
wym do informacji geologicznej zgodnie z art. 47 Prawa
geologicznego i górniczego, a w zakresie aktywów rzeczo-
wych w³asnoœci tzw. górniczej z³ó¿ Skarbu Pañstwa oraz

czêœci górotworu z wyrobiskami lub samych wyrobisk po li-
kwidacji lub upad³oœci, które pozosta³y w górotworze.

Teoretycznie, z mocy prawa (de iure) w³asnoœci¹ Skarbu
Pañstwa s¹ tak materialne zasoby dokumentacji finansowa-
nej z bud¿etu jak i prawa w³asnoœci przemys³owej, maj¹tko-
we prawa autorskie oraz w szerszym zakresie ni¿ dokumen-
tacja prawa do informacji geologicznej – jako wartoœci nie-
materialne i prawne niezale¿nie od w³asnoœci dokumentacji
geologicznej.
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Wed³ug rozporz¹dzenia w sprawie szczegó³owych zasad
ewidencji maj¹tku Skarbu Pañstwa, w ewidencji zbiorczej
uwzglêdnia siê np. ró¿ne dokumentacje jedynie jako zasoby
archiwalne.

W Sprawozdaniu, jako materia³y archiwalne wchodz¹ce
do narodowego zasobu archiwalnego wskazane s¹ wszelkie-
go rodzaju akta i dokumenty, korespondencja, dokumentacja
finansowa, techniczna i statystyczna, mapy i plany, fotogra-
fie, filmy i mikrofilmy, nagrania dŸwiêkowe i wideofonowe,
dokumenty elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy
z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów
realizuj¹cych zadania publiczne oraz inna dokumentacja,
bez wzglêdu na sposób jej wytworzenia, maj¹ca znaczenie
jako Ÿród³o informacji m.in. o wartoœci historycznej
w przedmiocie dzia³alnoœci Pañstwa Polskiego, jego posz-
czególnych organów i innych pañstwowych jednostek orga-
nizacyjnych oraz o jego stosunkach z innymi pañstwami,
o rozwoju ¿ycia spo³ecznego i gospodarczego, o dzia³alnoœci
organizacji o charakterze politycznym, spo³ecznym i gospo-
darczym, zawodowym i wyznaniowym, o organizacji i roz-
woju nauki, kultury i sztuki, a tak¿e o dzia³alnoœci jednostek
samorz¹du terytorialnego i innych samorz¹dowych jedno-
stek organizacyjnych – która powsta³a w przesz³oœci i która
powstaje wspó³czeœnie.

Narodowy zasób archiwalny ma, co prawda, s³u¿yæ nau-
ce, kulturze, gospodarce narodowej oraz potrzebom obywa-
teli, jednak¿e dzieli siê jedynie na: pañstwowy zasób archi-
walny oraz niepañstwowy zasób archiwalny, jednak¿e bez
uwzglêdnienia praw maj¹tkowych wynikaj¹cych z ró¿nych
dokumentacji.

Niestety wynika to z faktu, ¿e pañstwowy zasoby archi-
walne stanowi¹ tylko wszelkie zapisy informacji o wartoœci
historycznej, które dokumentuj¹ dzia³alnoœæ pañstwa, jego
poszczególnych organów i pañstwowych jednostek organi-
zacyjnych, jego stosunki z innymi pañstwami oraz ¿ycie
spo³eczne i gospodarcze, a tak¿e dzia³alnoœæ samorz¹du te-
rytorialnego i samorz¹dowych jednostek organizacyjnych
oraz – o ile odpowiednie dokumenty znajduj¹ siê na obsza-
rze Rzeczypospolitej Polskiej – dzia³alnoœæ obcych organów
w³adzy i administracji oraz si³ zbrojnych. Pañstwowe zasoby
archiwalne tworz¹ równie¿ – je¿eli znalaz³y siê w posiadaniu
Pañstwa – jedynie zapisy informacji maj¹ce wartoœæ histo-
ryczn¹, o dzia³alnoœci organizacji politycznych, spo³ecz-
nych, zawodowych i gospodarczych oraz innych niepañ-
stwowych organizacji i jednostek organizacyjnych, o dzia-
³alnoœci koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych, osobistoœci,
rodzin i rodów, które wywar³y wp³yw na rozwój Pañstwa,
¿ycie polityczne, spo³eczne i gospodarcze oraz rozwój nau-
ki, techniki, kultury i sztuki.

Materia³y archiwalne udostêpnia siê bezp³atnie jednost-
kom organizacyjnym i obywatelom dla potrzeb nauki, kul-
tury, techniki oraz gospodarki. Nie mo¿e to dotyczyæ oczy-
wiœcie praw maj¹tkowych z dokumentacji lub do utrwalo-
nych utworów.

Tak skonstruowane pojêcie zasobów archiwalnych nie
nawi¹zuje przede wszystkim do inkorporowanych w nich
praw oraz charakteru gospodarczo-prawnego ró¿nego typu

dokumentacji i praw maj¹tkowych Skarbu Pañstwa z nich
wynikaj¹cych. Nie mo¿na do niego zaliczaæ dokumentacji
geologicznych, hydrologicznych i innych – o ile nie maj¹ ju¿
„historycznej” wartoœci.

Tym bardziej informacja geologiczna jako prawo maj¹t-
kowe wyra¿aj¹ce upowa¿nienie do wykorzystania jej da-
nych, umyka tak klasyfikacji stosowanej w Sprawozdaniu,
jak i ewidencjom mienia.

AKTYWA RZECZOWE

Do aktywów rzeczowych Skarbu Pañstwa nale¿a³oby za-
liczyæ zasoby naturalne lecz jedynie te udokumentowane
z zasobem przemys³owym stanowi¹ce w³asnoœæ Skarbu Pañ-
stwa zgodnie z art. 7 prawa geologicznego i górniczego.

Co prawda w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, zgodnie z Ustaw¹
z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru
strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz.U. Nr 97,
poz. 1051, ze zm.) stanowi¹ w ca³oœci strategiczne, to znaczy
wymienione ustaw¹ zasoby naturalne kraju takie jak:

a – wody podziemne oraz wody powierzchniowe w cie-
kach naturalnych i w Ÿród³ach, z których te cieki bior¹ po-
cz¹tek, w kana³ach, w jeziorach i zbiornikach wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie;

b – wody polskich obszarów morskich wraz z pasmem
nadbrze¿nym i ich naturalnymi zasobami ¿ywymi i mineral-
nymi, a tak¿e zasobami naturalnymi dna i wnêtrza ziemi
znajduj¹cego siê w granicach tych obszarów;

c – lasy pañstwowe;
d – z³o¿a kopalin nie stanowi¹ce czêœci sk³adowych nie-

ruchomoœci gruntowej;
e – zasoby przyrodnicze parków narodowych.
Jednak¿e o skonkretyzowanym przedmiocie w³asnoœci

mo¿na mówiæ dopiero z chwil¹ udokumentowania z³o¿a ko-
paliny, czyli identyfikacji co do to¿samoœci.

Powy¿sze zasoby Skarbu Pañstwa maj¹ nie podlegaæ
przekszta³ceniom w³asnoœciowym, z zastrze¿eniem przepi-
sów zawartych w ustawach szczególnych. Oznacza to wiêc
korzystanie z nich przez ustanawianie ograniczonych praw
rzeczowych (u¿ytkowanie) lub praw umowy dzier¿awy b¹dŸ
najmu.

Gospodarowanie strategicznymi zasobami naturalnymi
ma byæ prowadzone zgodnie z dyrektywn¹ zasad¹ zrówno-
wa¿onego rozwoju. Wykonuj¹cy zarz¹d (Skarb Pañstwa
i inne pañstwowe jednostki organizacyjne) nad zasobami na-
turalnymi maj¹ teoretycznie obowi¹zek:

1 – utrzymaæ, powiêkszaæ i doskonaliæ zasoby odnawialne,
2 – u¿ytkowaæ z³o¿a kopalin zgodnie z zasad¹ zrówno-

wa¿onego rozwoju.
Nie ma to jednak ¿adnego prze³o¿enia na uregulowania

przyjête w przepisach prawa geologicznego i górniczego,
prawa wodnego i innych (brak kompatybilnoœci).

W³asnoœæ, jako prawo maj¹tkowe (mienie), co do zasady
o charakterze materialnym, ale tak¿e w postaci wartoœci nie-
materialnych i prawnych powinno byæ ewidencjonowane
z chwil¹ mo¿liwoœci oznaczenia przedmiotu tego prawa
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co do to¿samoœci i wyceny, a wiêc praktycznie z chwil¹ np.
przyjêcia dokumentacji geologicznej z³o¿a. Brak jest tu jed-
nak konsekwencji w regulacjach i mo¿liwoœci jednolitego
ujêcia w ewidencjach lub sprawozdaniach Skarbu Pañstwa
(Kicki, Sa³uga, 2008). Umykaj¹ wiêc mo¿liwoœci prezenta-
cji i wyceny choæby takie potencjalne aktywa jak z³o¿a nie-
konwencjonalne gazu (w ³upkach).

Jedynym Ÿród³em informacji zbiorczych na temat iloœci
wystêpuj¹cych w Polsce z³ó¿ kopalin, ich zasobów, stanu
ich rozpoznania i zagospodarowania jest Bilans zasobów ko-

palin i wód podziemnych w Polsce wykonywany corocznie
przez Pañstwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Departa-
mentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Œro-
dowiska. W opracowaniu tym nie ma informacji na temat

stosowanego sposobu eksploatacji z³ó¿ zagospodarowa-
nych, a jest to obecnie, jak wspomniano wy¿ej, rozstrzy-
gaj¹ce kryterium o prawie w³asnoœci do z³o¿a – dla w³aœci-
ciela nieruchomoœci gruntowej lub Skarbu Pañstwa. Tym sa-
mym w Bilansie, a przez to w Sprawozdaniu nie ma informa-
cji o prawach w³asnoœci do wyszczególnionych z³ó¿. Bar-
dziej z³o¿ona sytuacja formalno-prawna zachodzi w przy-
padku z³ó¿ udokumentowanych, lecz nieeksploatowanych.
Warunki geologiczno-górnicze dla czêœci z nich nie prze-
s¹dzaj¹ o sposobie przysz³ej eksploatacji – odkrywkowej,
podziemnej lub otworowej. Czyj¹ wiêc stanowi¹ w³asnoœæ
w czasie pomiêdzy udokumentowaniem a podjêciem eks-
ploatacji?

ZASOBY NATURALNE, A W£ASNOŒÆ Z£Ó¯ SKARBU PAÑSTWA

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geo-

logiczne i górnicze, z³o¿em kopaliny jest takie naturalne na-
gromadzenie minera³ów i ska³ oraz innych substancji sta³ych,
gazowych i ciek³ych, których wydobywanie mo¿e przynieœæ
korzyœæ gospodarcz¹. Skarbowi Pañstwa zgodnie z dotych-
czasow¹ ustaw¹ przys³uguje w³asnoœæ jedynie z³ó¿ kopa-
lin nie stanowi¹cych czêœci sk³adowych nieruchomoœci grun-
towej.

Skarb Pañstwa jednak¿e mo¿e, z wy³¹czeniem innych
osób, korzystaæ ze z³ó¿ kopalin oraz rozporz¹dzaæ prawem
do nich tylko przez ustanowienie u¿ytkowania górniczego.
Ustanowienie u¿ytkowania górniczego nastêpuje w drodze
umowy cywilno-prawnej pomiêdzy Skarbem Pañstwa,
a przedsiêbiorc¹, za wynagrodzeniem, pod warunkiem uzy-
skania koncesji. Tak wiêc oddanie w u¿ytkowanie górnicze
jest Ÿród³em przychodu Skarbu Pañstwa.

W Sprawozdaniu Minister Skarbu Pañstwa wskazuje
tymczasem jedynie na koncesje i op³aty eksploatacyjne (œro-
dowiskowe, za korzystanie ze œrodowiska na Narodowy
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej), a po-
mija u¿ytkowanie górnicze i royalty.

Koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywa-
nie kopalin podstawowych maj¹cych strategiczne znaczenie
dla bezpieczeñstwa energetycznego pañstwa, gospodarki na-
rodowej, lecznictwa, a tak¿e kopalin wystêpuj¹cych w grani-
cach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, udziela
minister w³aœciwy do spraw œrodowiska. W przypadku pozo-
sta³ych kopalin podstawowych, a tak¿e kopalin pospolitych,
od 1 stycznia 2006 r. koncesji udziela marsza³ek wojewódz-
twa. W odniesieniu do kopalin pospolitych wystêpuj¹cych
na powierzchni nie wiêkszej ni¿ 2 ha i przy wydobyciu nie
przekraczaj¹cym 20 tys. m3 rocznie oraz bez u¿ycia mate-
ria³ów wybuchowych, organem koncesyjnym jest starosta.
Koncesje s¹ aktem administracyjno-prawnym, nie stanowi¹
Ÿród³a przychodu Skarbu Pañstwa i nie wynikaj¹ z prawa
w³asnoœci z³ó¿ kopalin.

Przedsiêbiorca wydobywaj¹cy kopalinê ze z³o¿a co praw-
da uiszcza wspomnian¹ wy¿ej op³atê eksploatacyjn¹ z tytu³u

wydobycia kopaliny, a nie jak w Sprawozdaniu „za wydo-
byt¹”, która jest ciê¿arem publicznym. Op³ata jest naliczana
co prawda od wydobycia, lecz równie¿ nie ma zwi¹zku
z w³asnoœci¹ z³ó¿, pobiera siê j¹ tak od wydobycia kopalin
stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa jak i od kopalin na-
le¿¹cych do prywatnych w³aœcicieli nieruchomoœci grunto-
wych. Wysokoœæ op³aty jest iloczynem stawki kwotowej oraz
iloœci wydobytej kopaliny, natomiast obowi¹zek jej ustalenia
oraz wp³acenia spoczywa na przedsiêbiorcy. Op³ata eksplo-
atacyjna stanowi dochód Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz gminy, na terenie któ-
rej prowadzona jest dzia³alnoœæ wydobywcza.

Sprawozdanie nie wspomina natomiast o prawdziwych
przychodach z mienia (tu: royalty), czyli o nale¿noœci Skar-
bu Pañstwa za eksploatacjê z³ó¿ stanowi¹cych w³asnoœæ
Skarbu Pañstwa, która nale¿y siê z tytu³u u¿ytkowania gór-
niczego i powinna stanowiæ dochód bud¿etu. Podobnie
w Sprawozdaniu nie wskazuje siê na informacjê geologiczn¹
jako na Ÿród³o przychodów z tytu³u praw do informacji za-
wartych w dokumentach geologicznych nale¿¹cych do Skar-
bu Pañstwa lub sfinansowanych z bud¿etu Pañstwa. W Spra-
wozdaniu jest zapisane jedynie, ¿e przedsiêbiorca wydoby-
waj¹cy kopaliny jest zobowi¹zany do prowadzenia ewiden-
cji zasobów na podstawie dokumentacji geologicznej i pro-
jektu zagospodarowania z³o¿a. Prowadzenie ewidencji ob-
ci¹¿a ka¿dego przedsiêbiorcê i polega na ustalaniu zmian,
których przyczyn¹ jest dok³adniejsze rozpoznanie, eksplo-
atacja, zmiana granic lub podzia³ ka¿dego z³o¿a, albo prze-
klasyfikowanie zasobów. Minister Skarbu nie uwzglêdnia
te¿ operatu ewidencji zmiany zasobów z³o¿a, który jest rocz-
nym sprawozdaniem o zmianie zasobów z³o¿a. Zgodnie
z art. 72 ust. 5 prawa geologicznego i górniczego corocznie
ka¿dy przedsiêbiorca wydobywaj¹cy kopaliny ze z³o¿a po-
winien wykonaæ takie operat ewidencyjny. Tymczasem -

Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych jest oparty
na dokumentacji geologicznej niekoniecznie z³ó¿ eksploato-
wanych, koncesjonowanych, w u¿ytkowaniu górniczym lub
w ogóle mo¿liwych na dany czas do eksploatacji.
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Tabela 1

Zasoby bilansowe kopalin w Polsce (wed³ug Sprawozdania Ministra Skarbu Pañstwa)

Balance resources of mineral deposits in Poland (according to the Ministry of Treasury)

Kopalina
Liczba z³ó¿ Zasoby bilansowe

Wydobycie w 2008 r.
razem zagospodarowane 2008 r. zagospodarowane

Surowce energetyczne 621 338 57 026,63 17 980,45 143,92

Gaz ziemny*
Metan pok³adów wêgla
Ropa naftowa*
Wêgle brunatne
Wêgle kamienne

271
51
84
77

138

188
22
68
13
47

140,56
99,04
23,42

13 562,99
43 200,62

108,60
25,81
20,58

1 743,73
6 081,73

5,10
0,59
0,74

59,50
77,99

Surowce metaliczne 36 9 2463,84 1492,62 26,81

Rudy cynku i o³owiu
w tym: cynk metaliczny

o³ów metaliczny
Rudy miedzi
w tym: miedŸ metaliczna

molibden-wolfram
Rudy miedziowe
w tym: molibden metaliczny

wolfram metaliczny
miedŸ metaliczna

21

14

1

3

6

–

94,36
4,06
1,58

1 818,65
36,16

550,83
0,29
0,24
0,80

24,04
0,99
0,38

1 468,58
29,68

–

4,06

22,75

–

Rudy ¿elaza tylko zasoby bilansowe

Surowce chemiczne 49 10 86 580,96 12 663,46 3,81

Baryt

Fluoryt
Siarka
Sole potasowo-magnezowe
Sól kamienna

5
2

18
5

19

–
–
5
1
4

5,66
0,54

515,50
669,11

85 390,15

–
–

29,62
72,08

12 561,76

–
–

0,78
–

3,03

Surowce inne (skalne) 9 640 3 284 55 212,91 16 452,85 269,68

Bentonity i i³y bentonitowe
Dolomity
Gipsy i anhydryty
Gliny ceramiczne
Gliny ogniotrwa³e
Kamienie ³amane i bloczne
Kreda
Kwarcyty ogniotrwa³e
Kwarc ¿y³owy
Magnezyty
Piaski formierskie
Piaski d/p betonów komórkowych
i ceg³y wapienno-piaskowej (1,8**)
Piaski podsadzkowe (1,7**)
Piaski i ¿wiry
Surowce ilaste:
ceramiki budowlanej (2,0**)
d/p cementu
d/p krusz. lekkiego (2,0**)
Surowce kaolinowe
Surowce skaleniowe
Surowce szklarskie
Torf
Wapienie i margle przemys³u
cementowego i wapienniczego

8
12
15
28
17

660
197
19
7
6

77
159

33
6 625

1 228
30
48
14
11
31

234
181

1
4
5
5
3

278
35
–

3
1
8

44

8
2476

269
3
2
2

2
8

93
34

2,72
353,35
260,68
142,60
55,01

9202,66
198,35

6,88
6,56

14,75
341,62
731,95

4484,99
15 648,66

4008,48
220,18
339,36
213,94
137,22
640,64
74,30

18 128,01

0,50
1 55,18
1 28,89

13,95
5,13

4 329,73
13,83

–
5,35
4,55

77,97
134,75

767,41
3 931,69

517,60
0,04

33,92
81,28
10,72

211,53
50,30

5 978,54

0,00
3,29
1,48
0,35
0,15

50,88
0,13
–
–

0,06
1,18
2,11

10,88
150,03

6,53
0,13
0,32
0,32
0,21
0,21
1,07

38,41

* Ropa i gaz – zasoby wydobywalne



Coroczny krajowy Bilans zasobów kopalin i wód pod-

ziemnych sporz¹dza, zgodnie z art. 49 prawa geologicznego
i górniczego, Minister Œrodowiska. Bilans ten wykonuje
Pañstwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, na podsta-
wie danych z w³asnych badañ i danych pozyskanych z infor-
macji geologicznych oraz sprawozdañ zbiorczych przedsiê-
biorców. Bilans nie zawiera informacji o w³aœcicielu z³o¿a
ani o prawach do informacji geologicznej, tak wiêc jest bez-
u¿yteczny, co do zasady, dla ustalenia aktywów geologicz-
nych czy zasobów kopalin objêtych w³asnoœci¹ Skarbu Pañ-
stwa, oddanych do u¿ytkowania górniczego lub informacji
geologicznych licencjonowanych (udostêpnianych) konce-
sjonariuszom i u¿ytkownikom górniczym za wynagrodze-
niem (Nieæ, 2008).

Maj¹c na uwadze dotychczasowe, u³omne kryterium
„czêœci sk³adowej nieruchomoœci gruntowej”, do z³ó¿ kopa-
lin objêtych w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa zalicza siê wg me-
todologii Sprawozdania co do zasady:

– kopaliny (w tabeli 1 – surowce) energetyczne (bez wê-
gla brunatnego);

– surowce metaliczne;
– surowce chemiczne;
– i w niektórych przypadkach inne kopaliny zlokalizo-

wane poza nieruchomoœci¹ gruntow¹, których nie wy-
dobywa siê metod¹ odkrywkow¹.

Pominiêcie wg obowi¹zuj¹cego prawa z³ó¿ wêgla bru-
natnego w mieniu Skarbu Pañstwa jest konieczne z uwagi na
zaliczenie tych z³ó¿ do czêœci sk³adowych nieruchomoœci
gruntowych, a tym samym przypisanie ich w³asnoœci w³aœci-
cielowi nieruchomoœci, zgodnie z art. 7 ust. 1 w zw. z art.
143 Kodeksu cywilnego.

Problemy w³asnoœciowe, identyfikacji w³aœciciela ze
wzglêdu na lokalizacjê z³o¿a i metodê wydobycia nak³adaj¹
siê tu na niejasne za³o¿enia zadañ w przedmiocie zarz¹dza-
nia aktywami geologiczno-górniczymi Skarbu Pañstwa
w trójk¹cie Ministra Skarbu, Ministra Œrodowiska i Ministra
Gospodarki (Sa³aciñski, 2005; Stefanowicz, 2003, 2006;
Do³êga, 2009).

WODY LECZNICZE, TERMALNE, SOLANKI, ZWYK£E WODY PODZIEMNE

Do wód leczniczych zalicza siê zarówno wody mineralne
(zawieraj¹ce w 1 dm3 wody nie mniej ni¿ 1000 mg rozpusz-
czonych sk³adników sta³ych), jak i wody s³abo zmineralizo-
wane, ale zawieraj¹ce sk³adniki farmakodynamiczne (radon,
fluor, siarkowodór itp.). W bilansie zasobów kopalin i wód
podziemnych ujmuje siê równie¿ wody termalne. Wszystkie
te wody s¹ przedmiotem prawa w³asnoœci Skarbu Pañstwa
zgodnie z art. 10 Prawa wodnego w zw. z art. 5 ust. 4 pgig.

Jak wynika ze Sprawozdania sporz¹dzonego na podsta-
wie Bilansu nie ma ujêcia wartoœciowego zasobów wód
leczniczych jako Ÿród³a przychodów, aktywa ani próby ujê-
cia wed³ug kryterium tytu³u korzystania, u¿ytkowania i kon-
cesjonowania.

Zasoby zwyk³e wód równie¿ nie s¹ szacowane jako Ÿród-
³o przychodów przedmiotowo i wartoœciowo.

Informacje na temat praw w³asnoœci do poszczególnych
z³ó¿ kopalin i wód nie s¹ uwzglêdniane ani w Bilansie zaso-
bów kopalin i wód podziemnych w Polsce, ani w bazie da-
nych systemu „Gospodarki i Ochrony Bogactw Naturalnych
Polski MIDAS”, ani te¿ w ¿adnych innych dokumentach
zbiorczych na temat z³ó¿ kopalin i wód w Polsce. Nale¿y
uznaæ, ¿e przy obecnych zapisach w Prawie geologicznym
i górniczym oraz Kodeksie cywilnym na temat okreœlania
prawa w³asnoœci do z³ó¿ kopalin problem ten jest nieroz-
wi¹zywalny (Sa³aciñski, 2004), gdy¿ problem ten nie le¿y
w zakresie obowi¹zków i kompetencji Ministerstwa Skarbu,
jak równie¿ nie jest identyfikowany i rozstrzygany w Bilan-
sie zasobów.

INNE SK£ADNIKI MIENIA SKARBU PAÑSTWA – AKTYWA GEOLOGICZNE

NALE¯NOŒCI Z TYTU£U ZBYCIA I ODP£ATNEGO
KORZYSTANIA Z MIENIA SKARBU PAÑSTWA

Zgodnie ze Sprawozdaniem, tylko mienie przedsiêbior-
stwa oddane do odp³atnego korzystania spó³ce z udzia³em
pracowników, a pozostaj¹ce w eksploatacji przedsiêbiorców
(tzw. leasing pracowniczy) pozostaje odrêbn¹ w³asnoœci¹
Skarbu Pañstwa do chwili ca³kowitej sp³aty lub wczeœniej-
szego przeniesienia w³asnoœci.

Do powstania nale¿noœci Skarbu Pañstwa dochodzi jed-
nak równie¿ w wyniku udostêpnienia informacji geologicz-
nej oraz oddania w u¿ytkowanie górnicze z³ó¿ kopalin, bê-

d¹cych przedmiotem w³asnoœci Skarbu Pañstwa – jak to
przedstawiono wy¿ej. Jednak ta kategoria nale¿noœci Skarbu
Pañstwa nie jest prezentowana w Sprawozdaniu, tak¿e w tej
czêœci omówienia i tabelarycznej prezentacji mienia Skarbu
Pañstwa (Byrska-Rêpa³a, 2008).

Pozycja pierwsza w tabeli 2 nie obejmuje jednak ani
wynagrodzeñ z udostêpniania informacji geologicznej, ani
te¿ wynagrodzeñ z oddania z³ó¿ w u¿ytkowanie górnicze
(royalty), ani wreszcie udostêpniania do korzystania wyro-
bisk i czêœci gruntów poza z³o¿ami, do których prawa przys-
³uguj¹ Skarbowi Pañstwa.

224 Jan A. Stefanowicz



MIENIE RZECZOWE POZOSTA£E
PO ZLIKWIDOWANYCH PAÑSTWOWYCH

JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

Minister Skarbu Pañstwa wykonuje uprawnienia w sto-
sunku do mienia pozosta³ego po likwidacji pañstwowej jed-
nostki organizacyjnej. Gospodaruj¹ nim delegatury Ministra
Skarbu Pañstwa2.

Na mienie „polikwidacyjne” sk³ada siê maj¹tek:
(1) maj¹cy bezpoœredni lub poœredni zwi¹zek z prywaty-

zacj¹ (po rozwi¹zanych lub wygas³ych umowach o odp³atne
korzystanie z przedsiêbiorstwa, wy³¹czony z umowy leasin-
gowej, pominiêty przy prywatyzacji bezpoœredniej);

(2) pozosta³y po likwidacji lub upad³oœci przedsiêbiorstw
pañstwowych, spó³ek z udzia³em Skarbu Pañstwa oraz in-
nych pañstwowych osób prawnych;
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Tabela 2

Struktura nale¿noœci z tytu³u umów rozporz¹dzania mieniem Skarbu Pañstwa – wed³ug Sprawozdania
(dane w³asne Ministerstwa Skarbu Pañstwa)

The structure of outstanding contracts to dispose of property according to the State Treasury reports
(according to the Ministry of Treasury)

Lp. Przedmiot umowy Tytu³ nale¿noœci [tys. z³]

raty
oprocentowanie i

odsetki

kary umowne, odsetki
i zastêpstwo
procesowe

pozosta³e

1 Odp³atne korzystanie z mienia Skarbu Pañstwa 271 718 127 534 78 036 55 880

2 Sprzeda¿ przedsiêbiorstw 67 874 74 907 52 459 7 841

3 Wniesienia przedsiêbiorstwa do spó³ki 0 0 13 442 0

4 Sprzeda¿ akcji i udzia³ów 65 866 31 011 503 747 4 840

5 Ogó³em 405 458 233 452 617 684 68 581

Tabela 3

Mienie polikwidacyjne w uk³adzie rodzajowym – wed³ug Sprawozdania
(dane w³asne Ministerstwa Skarbu Pañstwa)

Property after the liquidation by type – according to the raports
(according to the Ministry of Treasury)

Grupa rodzajowa Wartoœæ [tys. z³]

2008 r. 2007 r. 2006 r.

I. Wartoœci niematerialne i prawne 23 23 23

II. Grunty 16 204 16 902 26 371

II. Budynki, lokale i obiekty in¿ynierii l¹dowej i wodnej 15 434 11 838 17 063

II. Urz¹dzenia techniczne i maszyny 933 1 265 1 607

II. Œrodki transportu 159 180 655

II. Inne œrodki trwa³e 92 101 125

III. Wartoœæ aktywów obrotowych

6 401

0

IV. Inne sk³adniki rzeczowe, w tym wyposa¿enie 17

Sk³adniki objête wspóln¹ wycen¹ 4 275

Razem 32 846 36 710 50 136

2 Art 2. pkt 5 lit. b. ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa (Dz.U. Nr 106, poz, 493, z póŸn. zm.).



(3) przejmowany przez Skarb Pañstwa z innych tytu³ów
(np. z tytu³u spadków i darowizn, lub na mocy szczególnych
ustaw).

Na mienie to nie sk³adaj¹ siê jednak, wed³ug rozpo-
rz¹dzenia i Sprawozdania, aktywa rzeczowe (wyrobiska, in-
frastruktura) w górotworze po wygaœniêciu u¿ytkowania
górniczego i/lub likwidacji przedsiêbiorcy.

Zgodnie ze Sprawozdaniem, maj¹tek przejmowany po li-
kwidacji z przyczyn ekonomicznych i upad³oœci podmiotów
stanowi niewielki odsetek mienia polikwidacyjnego i nie
przedstawia najczêœciej wartoœci zbywczej lub aportowej,
poniewa¿ najatrakcyjniejsze sk³adniki maj¹tkowe zosta³y
ju¿ up³ynnione przez syndyków i likwidatorów. Do Skarbu
Pañstwa zwracane s¹ wed³ug informacji w Sprawozdaniu:
zasiedlone mieszkania, nieu¿ytki, grunty do rekultywacji,
nieruchomoœci o nieuregulowanym stanie prawnym, rza-
dziej nieruchomoœci z infrastruktur¹ o charakterze niepro-
dukcyjnym, które mog¹ byæ wykorzystane do realizacji ce-
lów publicznych.

Najczêstszym kierunkiem zadysponowania tego typu
mienia jest protokolarne przekazanie przez Ministra Skarbu
Pañstwa – na podstawie art. 57 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami – do zasobu nieruchomoœci Skarbu Pañstwa,
którym gospodaruje starosta wykonuj¹cy zadania zlecone
z zakresu administracji rz¹dowej. W roku 2008 Delegatury
wyda³y 22 decyzje w prawie przekazania nieruchomoœci do
zasobu.

Na koniec 2008 r., w dyspozycji Ministra Skarbu Pañstwa
pozosta³o mienie „polikwidacyjne” o wartoœci ok. 33 mln z³.3

Zasoby mienia tej kategorii, wed³ug Sprawozdania, systema-
tycznie malej¹. W mieniu tym nie uwzglêdnia siê niestety
tak¿e wartoœci niematerialnych i prawnych po likwidowanych
pañstwowych jednostek organizacyjnych, w tym informacji
geologicznej, dokumentacji i innej w³asnoœci przemys³owej
(intelektualnej).

W strukturze mienia pozostaj¹cego w gestii Ministerstwa
Skarbu Pañstwa dominuj¹ nieruchomoœci – trudno zbywalne
grunty, budynki i budowle pozosta³e po upad³oœciach i li-
kwidacji przedsiêbiorstw pañstwowych lub Spó³ek JSSP
b¹dŸ jednostek bud¿etowych. Jednak ewidencje te nie obej-
muj¹ wyrobisk i infrastruktury dostêpu do z³ó¿ pozosta³ych
po likwidacji kopalñ.

Sieci uzbrojenia wyrobisk, wyrobiska i obiekty po zlikwi-
dowanych kopalniach w górotworze, powinny byæ przedsta-

wiane w czêœci prezentuj¹cej obiekty in¿ynierii l¹dowej
i wodnej, w urz¹dzeniach technicznych lub innych œrodkach
trwa³ych, ewentualnie na to mienie w górotworze (aktywa
geologiczno-górnicze jako istotne m.in. dla bezpieczeñstwa
kraju) powinna zostaæ utworzona odrêbna pozycja.

Od strony wyceny aktywów geologiczno-górniczych
przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa, praktycznie poza cen¹
udostêpniania informacji geologicznej przez Ministra Œrodo-
wiska, nie wykszta³ci³a siê ¿adna praktyka wycen ani doktry-
na (Jasiñski i in., 2003; Suliga, 2007; Kicki, Sa³uga, 2008;
Szama³ek, 2008).

Nie wydaje siê, aby intencj¹ Ustawodawcy i ratio legis

obowi¹zku sk³adania Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej
Sprawozdania ze stanu mienia Skarbu Pañstwa by³o pomija-
nie aktywów geologiczno-górniczych i stanu zasobów z³ó¿
kopalin, których w³asnoœæ przys³uguje Skarbowi Pañstwa,
oraz pomijanie prezentacji u¿ytkowañ górniczych jako Ÿró-
de³ przychodów.

Reasumuj¹c mo¿na wskazaæ, ¿e Sprawozdanie Mini-
stra Skarbu powinno zamiast lub ewentualnie oprócz prezen-
tacji danych z Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych
w Polsce, podawaæ stan aktywów geologiczno-górniczych
Skarbu Pañstwa w pozycjach:

(1) z³o¿a kopalin Skarbu Pañstwa;
(2) informacje geologiczne z³ó¿ kopalin i istotnych

robót geologicznych (rozpoznawania i wstêpnego
dokumentowania);

(3) obiekty i instalacje w górotworze (wyrobiska,
urz¹dzenia);

(4) d³ugoterminowe umowy u¿ytkowania górniczego.
Istnieje pilna koniecznoœæ dostosowania jeszcze teraz,

w trakcie procesu legislacyjnego, projektu ustawy dla po-
trzeb ewidencji i zarz¹dzania aktywami Skarbu Pañstwa, no-
wego prawa geologicznego i górniczego.

Wa¿ne jest, aby upubliczniaæ i umo¿liwiæ ocenê go-
spodarki mieniem Skarbu Pañstwa we wszystkich jego for-
mach i w pe³nym zakresie. Nie tylko nieruchomoœci, czy ak-
tywa finansowe s¹ istotne dla bud¿etu lub rozwoju gospo-
darczego kraju, ale tak¿e – i to czêsto w wiêkszym zakresie –
aktywa geologiczno-górnicze, zarówno podstawowe (zaso-
by z³ó¿ kopalin i wód), jak i wtórne (powsta³e w procesie
poszukiwania, rozpoznawania z³ó¿ i ich eksploatacji, np.: wy-
robiska, które mog¹ byæ œrodkami trwa³ymi dzia³alnoœci sk³a-
dowania odpadów, magazynowania, czy nawet leczniczej).
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3 Do celów ewidencji i okreœlenia wartoœci sk³adników mienia „polikwidacyjnego” przyjmuje sie wartoœæ oszacowania przez rzeczoznawców
maj¹tkowych.
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