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WYBRANE ASPEKTY PRAWNE I ADMINISTRACYJNE OCHRONY ZASOBÓW KOPALIN
SELECTED ASPECTS OF LEGAL AND ADMINISTRATIVE ASPECTS PROTECTION OF MINERAL RESOURCES
KAMILLA OLEJNICZAK1

Abstrakt. W artykule przedstawiono aktualny stan i funkcjonowanie administracji geologicznej szczebla powiatowego oraz dokonano
podsumowania problemów zwi¹zanych z nadzorem geologicznym nad odkrywkowymi zak³adami górniczymi, wydobywaj¹cymi kopaliny
pospolite na terenie ca³ego kraju. Poruszono równie¿ zagadnienie nielegalnej eksploatacji kopalin oraz wspó³pracy organów nadzoru górniczego i organów koncesyjnych w aspekcie zwalczania tego procederu, którego nie uda³o siê ograniczyæ ani przepisami prawa geologicznego
i górniczego, ani przepisami prawa wodnego i prawa budowlanego.
W artykule omówiono tak¿e regulacje prawne, istotne dla gospodarki i ochrony zasobów z³ó¿ kopalin pospolitych.

S³owa kluczowe: ochrona zasobów kopalin, nielegalna eksploatacja kopalin, powiatowa administracja geologiczna, prawo geologiczne
i górnicze.
Abstract. The article presents the current state and functioning of the geological administration at the district level and presents analysis of
summary of problems related with geological supervision on the open cast mines excavating useful minerals in the entire country area. It raises
the problem of illegal exploitations as well as the cooperation of mining control administration units and concession offices in the aspect of fighting with this phenomenon. Present geological and mining law, water law and construction law do not regulate this problem satisfactorily.
The paper discusses legislation important to the economy and the preservation of common mineral deposits.

Key words: protect of mineral resources, illegal mineral exploitations, geological administration at the district level, geological and mining law.

WPROWADZENIE
Reforma ustrojowa z 1999 r., maj¹ca na celu wzmocnienie roli samorz¹dów, spowodowa³a przekazanie szerokich
kompetencji jednostkom samorz¹du terytorialnego. W wyniku dokonanej reorganizacji administracji publicznej, czêœæ
zadañ z zakresu geologii zosta³a przekazana samorz¹dom
powiatowym. Zadania z zakresu geologii, zgodnie z art. 101
pkt. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne
i górnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.), wykonuj¹ starostowie/prezydenci miast na prawach powiatu,
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dzia³aj¹cy przy pomocy geologów powiatowych. Wynikaj¹ce z ustawy Prawo geologiczne i górnicze zadania starostów s¹ zadaniami z zakresu administracji rz¹dowej. Do najwa¿niejszych zadañ starostów zalicza siê koncesjonowanie
dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin oraz ochronê z³ó¿, polegaj¹c¹ w szczególnoœci na zapobieganiu nielegalnej eksploatacji kopalin. Przepisy zawarte w ustawie z dnia 4 lutego
1994 r. Prawo geologiczne i górnicze reguluj¹ kwestie
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zwi¹zane z wydobywaniem kopalin, w tym tak¿e dotycz¹
ochrony ich zasobów. Na poziomie powiatów przepisy te nie
s¹ jednak w zadawalaj¹cym stopniu stosowane w praktyce.

Niniejszy artyku³ ma za zadanie przybli¿yæ rolê powiatowej
administracji geologicznej w ochronie zasobów kopalin,
zw³aszcza w kontekœcie zjawiska nielegalnej eksploatacji.

POWIATOWA ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA
Z perspektywy dziesiêciu lat funkcjonowania nowego
podzia³u administracyjnego w Polsce wynika, ¿e proces tworzenia terenowej administracji geologicznej w momencie
powo³ania samorz¹dów by³ absolutnie nieprzygotowany zarówno pod wzglêdem prawnym, organizacyjnym, kadrowym, jak równie¿ finansowym. Badania przeprowadzone
w ostatnich latach potwierdzaj¹, ¿e nadal istniej¹ powa¿ne
problemy w jej funkcjonowaniu (Olejniczak, 2006, 2009).
Podobnie jak w roku 1999, tak i obecna sytuacja finansowa
i kadrowa administracji geologicznej jest z³a, co sprawia, ¿e
nie s¹ realizowane przez ni¹ ustawowe zadania i obowi¹zki
wynikaj¹ce z przepisów prawa geologicznego i górniczego,
zw³aszcza o charakterze prewencyjnym (np. przeciwdzia³anie nielegalnej eksploatacji kopalin). W nielicznych samorz¹dach koszty, wynikaj¹ce z realizacji zadañ administracji geologicznej, pokrywane s¹ wy³¹cznie z dotacji celowej,

przekazywanej samorz¹dom na realizacjê zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej. W wiêkszoœci przypadków jest tak,
¿e to samorz¹dy z w³asnych œrodków, w istotny sposób,
wspomagaj¹ finansowo i organizacyjnie pracowników administracji geologicznej, w realizacji zadañ na³o¿onych
ustaw¹ Prawo geologiczne i górnicze. Z przeprowadzonych
w 2009 r. badañ wynika tak¿e, ¿e pomimo pozytywnych
przyk³adów udzielanego przez samorz¹dy wsparcia administracji geologicznej i zainteresowania jej sprawami, problemy z zakresu geologii traktowane s¹ nadal marginalnie.
W ponad po³owie powiatów, osoby nie posiadaj¹ce wykszta³cenia geologicznego maj¹ w swoim zakresie obowi¹zków dodatkowo sprawy bêd¹ce w kompetencjach administracji geologicznej (Olejniczak, 2009), a istniej¹cy stan
administracji geologicznej ma istotny wp³yw na racjonaln¹
gospodarkê nieodnawialnymi bogactwami naturalnym.

KONCESJE UDZIELANE PRZEZ STAROSTÓW
Przepisy prawa geologicznego i górniczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze
zm.), zabraniaj¹ wydobywania kopalin w sposób inny ni¿
koncesjonowana dzia³alnoœæ gospodarcza. System koncesji
od strony organizacyjno-prawnej powinien zapewniaæ racjonaln¹ gospodarkê surowcami, a przede wszystkim
ochronê z³ó¿ kopalin. Odnotowane w ostatnich latach tendencje wzrostowe w iloœci udzielonych przez starostów
koncesji na wydobywanie kopalin maj¹ œcis³y zwi¹zek
z rozwojem infrastruktury w Polsce. W latach 2002–2007
zosta³o udzielonych przez starostów 1750 koncesji na wydobywanie kopalin, a ich liczba w ci¹gu szeœciu lat wzros³a
o blisko 50%. W badanym okresie, wydane przez starostów
koncesje na wydobywanie kopalin ze z³ó¿ stanowi³y œred-

nio 75% wszystkich udzielonych koncesji w kraju (Informacja..., 2007; Raport..., 2008).
W zwi¹zku z planowanym rozwojem infrastruktury
w Polsce, niezbêdne jest zapewnienie odpowiedniej iloœci
i jakoœci kopalin. Konieczne jest sprawne udzielanie przez
powiatow¹ administracjê geologiczn¹ koncesji na ich poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie. Istotnym zadaniem
administracji geologicznej jest równie¿ ochrona przed niekontrolowanym zagospodarowaniem terenów, na których
wystêpuj¹ z³o¿a perspektywiczne, a tak¿e ochrona z³ó¿ kopalin przed ich nielegaln¹ eksploatacj¹. Pomimo pozytywnych tendencji, jednoczeœnie ze wzrostem liczby udzielonych przez starostów koncesji, obserwowany jest równie¿
wzrost liczby zarejestrowanych przypadków nielegalnej
eksploatacji kopalin.

NIELEGALNA EKSPLOATACJA KOPALIN
W latach 2002–2007 powiatowa administracja geologiczna zarejestrowa³a 1219 przypadków nielegalnej eksploatacji kopalin. Ujawniono ich najwiêcej na terenie województwa wielkopolskiego (216), mazowieckiego (182),
warmiñsko-mazurskiego (116) i pomorskiego (92). Najmniej stwierdzono w województwie zachodniopomorskim
(20), opolskim (25) i ma³opolskim (27). Ponad po³owa ujaw-

nionych przypadków nielegalnej eksploatacji kopalin zosta³a zg³oszona starostom przez pracowników Okrêgowych
Urzêdów Górniczych. Zaledwie jedna czwarta spraw zakoñczona zosta³a wydaniem decyzji naliczaj¹cych karê za nielegalne pozyskiwanie kopalin (Olejniczak, Bañkowska-Zaj¹czkowska, 2007; Olejniczak, 2008, 2009). Ujawnione
przypadki nielegalnej eksploatacji kopalin dotyczy³y g³ów-

Wybrane aspekty prawne i administracyjne ochrony zasobów kopalin

nie piasków i ¿wirów, w mniejszym stopniu torfów i i³ów do
produkcji ceramiki budowlanej, a wzrost liczby przypadków
nielegalnej eksploatacji kopalin, zwi¹zany by³ zazwyczaj
z rozwojem infrastruktury na danym terenie. Dotyczy³o to
zw³aszcza inwestycji wymagaj¹cych du¿ych iloœci mas
ziemnych (inwestycje drogowe, du¿e obiekty budowlane).
Du¿y popyt oraz mo¿liwoœci techniczne, w tym mobilnoœæ sprzêtu wydobywczego, przeróbczego i transportowego, w istotny sposób wp³ywaj¹ na niski poziom wykrywalnoœci nielegalnej eksploatacji kopalin oraz na utrzymuj¹c¹
siê skalê tego zjawiska. Z tych wzglêdów wychwycenie
w terenie nielegalnej eksploatacji przez pracowników powiatowej administracji geologicznej, którzy s¹ zobligowani,
zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego, do
jej zwalczania jest coraz bardziej utrudnione. Czêsto, nielegalna eksploatacja odbywa siê w weekendy, kiedy urzêdy
powiatowe s¹ nieczynne. Nielegalna eksploatacja kopalin
odbywa siê równie¿ pod pretekstem ró¿nych inwestycji, np.
budowy stawów rybnych, niwelacji terenu czy regulacji
rzek. Zjawisko to nasila siê z uwagi na fakt, i¿ przepisy prawa wodnego, prawa budowlanego oraz prawa geologicznego i górniczego, s¹ niespójne i nie eliminuj¹ w pe³ni tego
procederu. Zapisy w ustawie Prawo budowlane czy Prawo
wodne, daj¹ du¿¹ swobodê dzia³ania w zakresie warunków
technicznych inwestycji i niereguluj¹ kwestii zagospodarowania lub obrotu kopalinami, wydobytymi w trakcie prowadzonych prac. Nadal, op³acalne jest wydobywanie kopalin
pod pretekstem budowy stawów rybnych, regulacji rzek czy
niwelacji terenu, nie tylko ze wzglêdów finansowych, ale
tak¿e czasowych. Proces udzielania koncesji jest bowiem
du¿o d³u¿szy, ni¿ procedury zwi¹zane z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na budowê stawu rybnego. Podmiot
ubiegaj¹cy siê o wydobywanie kopalin, w pierwszej kolejnoœci musi uzyskaæ koncesjê na poszukiwanie i rozpoznawanie
z³o¿a, potem powinien przed³o¿yæ do zatwierdzenia dokumentacjê geologiczn¹ z³o¿a, a nastêpnie uzyskaæ koncesjê na
wydobycie kopalin ze z³o¿a. Dodatkowo, wnioski koncesyj-
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ne wymagaj¹ uzyskania uzgodnieñ i opinii innych instytucji,
np. Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego, Dyrektora Okrêgowego Urzêdu Górniczego, marsza³ka województwa, prezydenta miasta, burmistrza czy wójta. Niema³e znaczenie
maj¹ równie¿ koszty sporz¹dzenia wniosków koncesyjnych,
projektów prac geologicznych, dokumentacji oraz op³at
skarbowych, a tak¿e op³at wynikaj¹cych z przepisów ustawy
Prawo geologiczne i górnicze.
W 2002 r. Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawozdaniu „Zagro¿enie przestêpczoœci¹ gospodarcz¹ w Polsce” zwróci³o uwagê, ¿e nielegalna eksploatacja
kopalin nosi znamiona przestêpczoœci gospodarczej i stanowi jedno z trzech g³ównych zagro¿eñ w sferze œrodowiska
naturalnego, poniewa¿ nielegalne wydobycie kopalin prowadzone jest bez wnoszenia odpowiednich op³at, p³acenia
stosownych podatków i bez przestrzegania obowi¹zuj¹cych
norm prawnych (Sprawozdanie MSWiA, 2002). Do grupy
nielegalnie eksploatuj¹cej kopaliny mo¿na zaliczyæ zarówno
zarejestrowanych podatników nie deklaruj¹cych swoich
pe³nych dochodów, jak i osoby/podmioty niezidentyfikowane, niezarejestrowane, dzia³aj¹ce poza systemem podatkowym. Dochody z tego procederu, osi¹gane przez nieuczciwie dzia³aj¹ce podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne,
nie maj¹ pokrycia w ujawnionych Ÿród³ach przychodów. Nale¿y podkreœliæ, ¿e nielegalna eksploatacja kopalin wywiera
ujemny wp³yw na ca³¹ gospodarkê i jest z punktu widzenia
bud¿etu pañstwa zjawiskiem szczególnie negatywnym, poniewa¿ powoduje obni¿enie dochodów bud¿etowych, w tym
dochodów NFOŒiGW i gmin. Oddzia³uje równie¿ w negatywny sposób na konkurencyjnoœæ gospodarki, stawiaj¹c
podmioty nielegalnie eksploatuj¹ce w uprzywilejowanej sytuacji, w stosunku do podmiotów dzia³aj¹cych legalnie,
szczególnie w sektorze ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
(Olejniczak, 2008, 2009), które w 2008 r., stanowi³y blisko
75% wszystkich czynnych zak³adów górniczych (Raport...,
2008).

OBOWI¥ZUJ¥CE PRZEPISY PRAWA
MAJ¥CE WP£YW NA OCHRONÊ ZASOBÓW KOPALIN
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa geologicznego i górniczego, wszelkie informacje dotycz¹ce nielegalnej eksploatacji powinny byæ podstaw¹ do wszczêcia przez
starostê (dzia³aj¹cego przy pomocy geologa powiatowego)
postêpowania ustalaj¹cego, czy na danym terenie nast¹pi³a
nielegalna eksploatacja kopalin. W przypadku stwierdzenia
eksploatacji niezgodnej z przepisami, organy administracji
geologicznej s¹ zobowi¹zane do wymierzenia podwy¿szonej
op³aty eksploatacyjnej, zgodnie z art. 85a prawa geologicznego i górniczego.
W obecnie obowi¹zuj¹cych przepisach Prawa geologicznego i górniczego nie wystêpuje ¿aden bodziec finansowy,
aby starostowie reagowali na przypadki nielegalnej eksplo-

atacji kopalin. Wynika to z niewystarczaj¹cych œrodków finansowych przekazywanych samorz¹dom na realizacjê zadañ z zakresu geologii oraz z podzia³u œrodków pochodz¹cych z tytu³u kar, które zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego, w 40% przekazywane s¹ na konto
NFOŒiGW, a w 60% na konto gminy. Z podwy¿szonej
op³aty eksploatacyjnej na rzecz powiatów nie wp³ywaj¹ ¿adne œrodki finansowe pomimo, ¿e to powiaty ponosz¹ wszelkie koszty zwi¹zane z prowadzanym postêpowaniem administracyjnym. Niejednokrotnie koszty takiego postêpowania
s¹ znaczne i dochodz¹ nawet do kilku tysiêcy z³otych, z uwagi na wysokie koszty np. pomiarów geodezyjnych czy powo³ywania bieg³ych. Zapewne z tych wzglêdów starosto-
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wie doœæ czêsto nie podejmuj¹ ¿adnych dzia³añ zwi¹zanych
z wymierzaniem kary za nielegaln¹ eksploatacj¹ kopalin, poniewa¿ wszystkie obci¹¿enia finansowe, zwi¹zane z prowadzonym postêpowaniem, ponosi powiat, natomiast efekty
pracy powiatowej administracji geologicznej w postaci pieniêdzy z tytu³u kary, przechodz¹ na konto NFOŒiGW oraz
gminy, które w ¿aden sposób nie partycypuj¹ w kosztach postêpowania administracyjnego, jak równie¿ nie ³o¿¹ na
utrzymanie powiatowej administracji geologicznej.
Dotyczy to równie¿ podzia³u œrodków pochodz¹cych
z op³at eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin pospolitych. W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym, pieni¹dze pochodz¹ce z op³at eksploatacyjnych gmina mo¿e wydatkowaæ na
ró¿ne cele, zazwyczaj niezwi¹zane z geologi¹ i jej potrzebami. Z tych wzglêdów konieczna jest zmiana w przepisach
prawa geologicznego i górniczego, dotycz¹cych podzia³u
œrodków finansowych pochodz¹cych z kar za nielegalne wydobycie kopalin lub z op³at eksploatacyjnych, poniewa¿ samorz¹dy powiatowe borykaj¹ siê z du¿ymi problemami finansowymi i nie maj¹ zapewnionych œrodków finansowych
na wykonywanie zadañ z zakresu przepisów prawa geologicznego i górniczego, które s¹ zadaniami administracji
rz¹dowej. Obecnie œrodki z kar czy op³at eksploatacyjnych,
które przechodz¹ na rzecz gmin czy NFOŒiGW, w ¿aden
sposób nie wspieraj¹ dzia³alnoœci administracji geologicznej
na terenie powiatów. Wy¿sze wp³ywy z op³at za wydobywanie kopalin lub kar za nielegaln¹ eksploatacjê kopalin mog¹
byæ uzyskane jedynie wtedy, gdy czêœæ pieniêdzy zostanie
skierowana na rzecz powiatowej administracji geologicznej
z przeznaczeniem wy³¹cznie na zadania z zakresu administracji geologicznej (np. wyjazdy w teren, obmiary geodezyjne, szkolenia, zakup podrêczników, map itp.).
Nieskuteczn¹ form¹ walki z nielegalnym wydobyciem kopalin okaza³ siê zapis w prawie geologicznym i górniczym dotycz¹cy osiemdziesiêciokrotnej stawki op³aty eksploatacyjnej

za pozyskiwanie kopalin bez koncesji. Z za³o¿enia, wysokoœæ
stawki mia³a odstraszaæ osoby nielegalnie pozyskuj¹ce kopaliny. Praktyka wykaza³a jednak, ¿e obowi¹zuj¹cy wskaŸnik
powodowa³, ¿e naliczane kary by³y bardzo wysokie, czêsto
przekracza³y wielokrotnie wartoœæ maj¹tku osoby, która wydobywa³a kopalinê nielegalnie. Z tych wzglêdów op³aty te s¹
w praktyce trudne do wyegzekwowania.
Doprecyzowanie w znowelizowanym w 2005 r. prawie
geologicznym i górniczym zapisu w postaci art. 15 ust. 4,
który zabrania wydobywania kopalin wykonywanego inaczej, ni¿ koncesjonowana dzia³alnoœæ gospodarcza w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz.
2777 oraz z 2005 r., Nr 33, poz. 289), nie pomog³o wyjaœniæ
kwestii wydobycia kopalin na tzw. potrzeby w³asne. Niejednokrotnie, sprawy dotycz¹ce nielegalnej eksploatacji kopalin by³y uchylane przez samorz¹dowe kolegia odwo³awcze
czy s¹dy administracyjne, które argumentowa³y swoje decyzje tym, ¿e zachowanie polegaj¹ce na niezarobkowym wydobywaniu kopalin z w³asnego gruntu, na w³asne potrzeby
nie stanowi dzia³alnoœci gospodarczej w myœl przepisów
ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. Dzia³alnoœæ
taka nie wymaga zatem uzyskania koncesji przez wydobywaj¹cego kopalinê, poniewa¿ podmiot nielegalnie eksploatuj¹cy kopaliny nie spe³nia przes³anek, okreœlonych w art. 2
ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. Dzia³alnoœæ
osoby/podmiotu, która prowadzi eksploatacjê w sposób niezorganizowany, nieci¹g³y i nieprzynosz¹cy dochodu, nie
spe³nia wymogów ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. Praktyka wykazuje, ¿e pracownikom administracji
geologicznej bardzo trudno udowodniæ, ¿e dany podmiot lub
osoba fizyczna osi¹ga korzyœæ finansow¹ z nielegalnej eksploatacji kopalin i ¿e wydobycie ma charakter ci¹g³y, zorganizowany, oraz ¿e prowadzona eksploatacja ma cechy zorganizowanego przedsiêbiorstwa.

PODSUMOWANIE
Podstawowym celem w dziedzinie ochrony zasobów
kopalin powinno byæ zwiêkszenie skutecznoœci ochrony
istniej¹cych zasobów kopalin, poprzez doskonalenie prawodawstwa (dokonywanie odpowiednich zmian poprzez
zharmonizowanie przepisów z zakresu „pakietu” prawa
ochrony œrodowiska) w taki sposób, by przepisy prawa zawiera³y skuteczne narzêdzia egzekwowania przepisów prawa w praktyce. Bior¹c pod uwagê z³o¿onoœæ i skalê nielegalnej eksploatacji kopalin, przepisy prawa powinny uniemo¿liwiaæ tak¿e nielegaln¹ eksploatacjê, poprzez likwidacjê, tzw. luk prawnych, sprzyjaj¹cych temu procederowi,
jak równie¿ przez wprowadzanie takich instrumentów
prawnych, które sk³aniaj¹ i zachêcaj¹ do prowadzenia zarejestrowanej dzia³alnoœci gospodarczej. Dba³oœæ o odpowiednie prawodawstwo powinna odbywaæ siê poprzez tworzenie spójnych, precyzyjnych i stabilnych ram prawnych dla
prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, a zw³aszcza prze-

pisów finansowo-podatkowych. Ograniczenie nielegalnej
eksploatacji kopalin mo¿na osi¹gn¹æ przez pobudzanie aktywnoœci gospodarczej obywateli, m.in. poprzez uproszczenie przepisów i zapewnienie równoœci podmiotów wobec prawa.
Z przeprowadzonej analizy wynika, ¿e istnieje œcis³e
powi¹zanie pomiêdzy jakoœci¹ funkcjonowania powiatowej administracji geologicznej, a skuteczn¹ ochron¹ zasobów naturalnych oraz rozwojem gospodarczym w Polsce. Ze
wzglêdu na wagê zadañ realizowanych przez pracowników
administracji geologicznej (np. udzielanie koncesji, ochrona
kopalin i wód podziemnych), istotne jest dokonanie zmiany
aktualnej, niekorzystnej sytuacji administracji geologicznej,
poprzez zapewnienie odpowiednich œrodków finansowych
na dzia³alnoœæ administracji geologicznej w samorz¹dach.
Ci¹g³e ograniczania wydatków z bud¿etu pañstwa na administracjê geologiczn¹, realizuj¹c¹ w samorz¹dach zadania

Wybrane aspekty prawne i administracyjne ochrony zasobów kopalin

z zakresu administracji rz¹dowej, mog¹ byæ w perspektywie
czasu dla pañstwa i spo³eczeñstwa bardzo kosztowne. Niew¹tpliwie, wieloletnie zaniedbania w kwestii finansowania
dzia³alnoœci administracji geologicznej mia³y w przesz³oœci
i maj¹ obecnie niema³y wp³yw na jej prawid³owe funkcjono-
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wanie oraz skuteczn¹ ochronê zasobów kopalin na poziomie
powiatów. Z tych wzglêdów pracownikom administracji
geologicznej nale¿y zapewniæ takie warunki, aby prawid³owo, z pe³nym zaanga¿owaniem, realizowali zadania pañstwa w zakresie ochrony zasobów kopalin.
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