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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

 

do ustawy z dnia 25 maja 2017 r.  

o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw 

 

 

(druk nr 516) 

 

U S T A W A   z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1131 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 60 i 202) 

 

_____________ 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących aktów prawnych Wspólnot 

Europejskich: 

1) dyrektywy Rady 92/91/EWG z dnia 3 listopada 1992 r. dotyczącej minimalnych wymagań mających na 

celu poprawę warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakładach górniczych 

wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (jedenasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu 

art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 348 z 28.11.1992, str. 9, z późn. zm.; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 118); 

2) dyrektywy Rady 92/104/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu 

wydobywczego (dwunasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 

89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 404 z 31.12.1992, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 134, z późn. zm.); 

3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków 

udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Dz. Urz. 

WE L 164 z 30.06.1994, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 2, str. 262); 

4) dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE 

L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228, 

z późn. zm.); 

5) decyzji Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającej kryteria i procedury przyjęcia 

odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II dyrektywy 1999/31/WE (Dz. Urz. WE L 

11 z 16.01.2003, str. 27, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 314, z 

późn. zm.); 

6) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającej dyrektywę Rady 85/337/EWG, 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 
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2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 114, z późn. 

zm.)[.] <;> 

<7) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie 

bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach 

morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 66).> 

 

Art. 6. 

1. W rozumieniu ustawy: 

1)   danymi geologicznymi - są wyniki bezpośrednich obserwacji i pomiarów uzyskanych 

w toku prowadzenia prac geologicznych; 

1a)  działaniami naprawczymi - są działania podjęte w celu: 

a)  naprawienia lub usunięcia nieprawidłowości w procesie zatłaczania lub 

składowania dwutlenku węgla albo w kompleksie podziemnego składowania 

dwutlenku węgla, które wiążą się z ryzykiem wystąpienia wycieku dwutlenku 

węgla lub powstaniem zagrożenia zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, 

b)  zatrzymania wycieku dwutlenku węgla, aby uniemożliwić lub zatrzymać 

wydostanie się dwutlenku węgla poza kompleks podziemnego składowania 

dwutlenku węgla; 

1b)  formacją geologiczną - jest podstawowe wydzielenie litostratygraficzne, w ramach 

którego można wyodrębnić warstwy skał i przedstawić je na mapie; 

1c)  badaniami geofizycznymi w celu zbadania struktur geologicznych związanych z 

występowaniem złóż węglowodorów - jest wykonywanie prac geologicznych z 

zastosowaniem metod geofizycznych, w tym połączonych z robotami geologicznymi z 

wyłączeniem robót polegających na wykonywaniu otworów wiertniczych o głębokości 

przekraczającej 100 m lub robót z użyciem środków strzałowych; 

2)   informacją geologiczną - są dane i próbki geologiczne wraz z wynikami ich 

przetworzenia i interpretacji, w szczególności przedstawione w dokumentacjach 

geologicznych oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych; 

2a)  kompleksem podziemnego składowania dwutlenku węgla - jest podziemne 

składowisko dwutlenku węgla i otaczające je formacje geologiczne, które mogą mieć 

wpływ na stabilność i bezpieczeństwo podziemnego składowania dwutlenku węgla; 

3)   kopaliną wydobytą - jest całość kopaliny odłączonej od złoża; 
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4)   obiektem budowlanym zakładu górniczego - jest znajdujący się poza podziemnym 

wyrobiskiem górniczym obiekt zakładu górniczego będący obiektem budowlanym w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 

290), służący bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą w 

zakresie: 

a)  wydobywania kopalin ze złóż, a w podziemnych zakładach górniczych 

wydobywających węgiel kamienny wraz z pozostającym w związku 

technologicznym z wydobyciem kopaliny przygotowaniem wydobytej kopaliny do 

sprzedaży, albo 

b)  podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, albo 

c)  podziemnego składowania odpadów, albo 

d)  podziemnego składowania dwutlenku węgla; 

5)   obszarem górniczym - jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest 

uprawniony do wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego 

magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, podziemnego 

składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do 

wykonywania koncesji; 

5a)  podziemnym składowiskiem dwutlenku węgla - jest część górotworu o określonej 

pojemności wykorzystywana w celu trwałego przechowywania dwutlenku węgla, 

połączona z powierzchniową instalacją zatłaczającą; 

6)   podziemnym składowiskiem odpadów - jest część górotworu, w tym podziemne 

wyrobisko górnicze, wykorzystywana w celu unieszkodliwiania odpadów przez ich 

składowanie; 

7)   poszukiwaniem - jest wykonywanie prac geologicznych w celu ustalenia i wstępnego 

udokumentowania złoża kopaliny, wód podziemnych albo kompleksu podziemnego 

składowania dwutlenku węgla; 

8)   pracą geologiczną - jest projektowanie i wykonywanie badań oraz innych czynności, 

w celu ustalenia budowy geologicznej kraju, a w szczególności poszukiwania i 

rozpoznawania złóż kopalin, wód podziemnych oraz kompleksu podziemnego 

składowania dwutlenku węgla, określenia warunków hydrogeologicznych, 

geologiczno-inżynierskich, a także sporządzanie map i dokumentacji geologicznych 

oraz projektowanie i wykonywanie badań na potrzeby wykorzystania ciepła Ziemi lub 

korzystania z wód podziemnych; 
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9)   przedsiębiorcą - jest ten, kto posiada koncesję na prowadzenie działalności 

regulowanej ustawą; 

10)  przywróceniem stanu poprzedniego - jest odtworzenie stanu sprzed powstania 

szkody, w szczególności przez zapewnienie obiektom budowlanym, urządzeniom oraz 

instalacjom niepogorszonej odporności, ciepłochłonności, szczelności i użyteczności 

techniczno-funkcjonalnej; 

11)  robotą geologiczną - jest wykonywanie w ramach prac geologicznych wszelkich 

czynności poniżej powierzchni terenu, w tym przy użyciu środków strzałowych, a 

także likwidacja wyrobisk po tych czynnościach; 

12)  robotą górniczą - jest wykonywanie, utrzymywanie, zabezpieczanie lub likwidowanie 

wyrobisk górniczych oraz zwałowanie nadkładu w odkrywkowych zakładach 

górniczych w związku z działalnością regulowaną ustawą; 

13)  rozpoznawaniem - jest wykonywanie prac geologicznych na obszarze wstępnie 

udokumentowanego złoża kopaliny, wód podziemnych albo kompleksu podziemnego 

składowania dwutlenku węgla; 

13a)  rozliczeniem emisji - jest rozliczenie wielkości emisji, o którym mowa w ustawie z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych (Dz. U. poz. 695 oraz z 2013 r. poz. 1238)
(2)

; 

14)  środkami strzałowymi - są materiały wybuchowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 

czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 544); 

15)  terenem górniczym - jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami 

robót górniczych zakładu górniczego; 

16)  węglowodorami - są ropa naftowa, gaz ziemny oraz ich naturalne pochodne, a także 

metan występujący w złożach węgla kamiennego, z wyjątkiem metanu występującego 

jako kopalina towarzysząca; 

16a)  wyciekiem dwutlenku węgla - jest każde wydostanie się dwutlenku węgla poza 

podziemne składowisko dwutlenku węgla; 

16b)  wtłaczaniem wód do górotworu - jest wprowadzanie wód z odwodnień wyrobisk 

górniczych, wód złożowych oraz wykorzystanych wód leczniczych, wód termalnych i 

solanek, polegające na ich wtłaczaniu otworami wiertniczymi do formacji 

geologicznych izolowanych od użytkowych poziomów wodonośnych; 
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<16c) wydobywaniem węglowodorów ze złóż – jest prowadzenie wydobycia 

węglowodorów, w tym przygotowanie wydobytych węglowodorów do transportu 

oraz ich transport w obrębie zakładu górniczego;> 

17)  wyrobiskiem górniczym - jest przestrzeń w nieruchomości gruntowej lub górotworze 

powstała w wyniku robót górniczych; 

17a)  zakładem - jest wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków 

służących bezpośrednio do wykonywania działalności określonej w art. 2 ust. 1 albo 

art. 86, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane, urządzenia oraz instalacje; 

18)  zakładem górniczym - jest wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół 

środków służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą w 

zakresie wydobywania kopalin ze złóż, a w podziemnych zakładach górniczych 

wydobywających węgiel kamienny wraz z pozostającym w związku technologicznym 

z wydobyciem kopaliny przygotowaniem wydobytej kopaliny do sprzedaży, 

podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego 

składowania odpadów albo podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym 

wyrobiska górnicze, obiekty budowlane, urządzenia oraz instalacje; 

18a)  zamknięciem podziemnego składowiska dwutlenku węgla - jest trwałe zaprzestanie 

zatłaczania dwutlenku węgla do podziemnego składowiska dwutlenku węgla; 

19)  złożem kopaliny - jest naturalne nagromadzenie minerałów, skał oraz innych 

substancji, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą; 

20)  zwałowaniem nadkładu - jest zespół czynności prowadzonych w odkrywkowych 

zakładach górniczych, nierozerwalnie związanych technicznie i organizacyjnie z 

przemieszczeniem i składowaniem mas ziemnych i skalnych usuwanych znad złoża, w 

celu umożliwienia wydobycia kopaliny użytecznej. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   starostach - rozumie się przez to również prezydentów miast na prawach powiatu; 

2)   powiatach - rozumie się przez to również miasta na prawach powiatu. 

 

Art. 23. 

1. Udzielenie koncesji na: 

1)   poszukiwanie lub rozpoznawanie rud pierwiastków promieniotwórczych oraz 

wydobywanie tych rud ze złóż wymaga opinii Prezesa Państwowej Agencji 

Atomistyki; 
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<1a) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej 

albo wydobywanie węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej wymaga opinii Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 

w zakresie technicznych możliwości wykonywania działalności oraz zapewnienia 

jej bezpieczeństwa;> 

2)   wydobywanie kopalin z gruntów pod wodami śródlądowymi oraz z obszarów, o 

których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352), wymaga uzgodnienia z 

organem odpowiedzialnym za utrzymanie wód oraz opinii organu właściwego do 

wydania pozwolenia wodnoprawnego; 

3)   wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, ze złóż, podziemne 

bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie dwutlenku 

węgla wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami 

kopalin; 

4)   podziemne składowanie dwutlenku węgla wymaga uzyskania opinii Komisji 

Europejskiej. 

2. W odniesieniu do działalności prowadzonej poza granicami obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej udzielenie koncesji na: 

1)   poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, z wyłączeniem złóż węglowodorów, 

albo poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania 

dwutlenku węgla, 

2)   poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż 

-   wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na 

miejsce wykonywania zamierzonej działalności. 

2a. W odniesieniu do działalności prowadzonej poza granicami obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

1)   udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe 

magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów albo podziemne 

składowanie dwutlenku węgla, 

2)   wydanie decyzji inwestycyjnej, o której mowa w art. 49z ust. 1 
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-   wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) właściwym ze 

względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności; kryterium uzgodnienia 

jest nienaruszanie zamierzoną działalnością przeznaczenia lub sposobu korzystania z 

nieruchomości określonego w sposób przewidziany w art. 7. 

3. Udzielenie koncesji przez starostę wymaga opinii marszałka województwa. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, organ koncesyjny przesyła do Komisji 

Europejskiej kopię wniosku o udzielenie koncesji na podziemne składowanie dwutlenku 

węgla wraz z załącznikami oraz projekt decyzji, w terminie miesiąca od dnia otrzymania 

wniosku. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, organ koncesyjny wydaje decyzję: 

1)   po otrzymaniu opinii Komisji Europejskiej albo 

2)   po otrzymaniu od Komisji Europejskiej informacji o rezygnacji z wydawania opinii. 

 

Art. 49g. 

1. Przed wszczęciem postępowania przetargowego organ koncesyjny, w przypadku gdy 

przedmiotem tego postępowania jest udzielenie koncesji na: 

1)   poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża - dokonuje uzgodnień, o których mowa w art. 8, albo 

uzyskuje opinie, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2; 

2)   wydobywanie węglowodorów ze złoża - dokonuje uzgodnień, o których mowa w art. 

8 albo w art. 23 ust. 2a pkt 1 oraz w art. 23 ust. 1 pkt 3, a także uzyskuje decyzję 

zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów oraz 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach[.] <;> 

<3) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej 

albo wydobywanie węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej – uzyskuje także opinię Prezesa Wyższego Urzędu 

Górniczego w zakresie bezpieczeństwa wykonywania tej działalności.> 

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, organowi koncesyjnemu przysługują prawa strony 

postępowania. 

Art. 49h. 

1. Postępowanie przetargowe składa się z następujących etapów: 

1)   przetarg; 
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2)   zawarcie umowy o współpracy, w przypadku gdy zwycięzcą przetargu jest kilka 

podmiotów, które wspólnie złożyły ofertę; 

3)   udzielenie koncesji. 

2. Organ koncesyjny ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w celu udzielenia 

koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Informację o opublikowaniu ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszcza się w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ koncesyjny. 

3. Ogłoszenie określa w szczególności: 

1)   rodzaj działalności, na którą ma być udzielona koncesja; 

2)   przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana działalność; 

3)   termin składania ofert nie krótszy niż 90 dni od dnia opublikowania ogłoszenia i 

miejsce ich składania; 

4)   szczegółowe warunki przetargu, w tym kryteria oceny ofert oraz określenie ich 

znaczenia, zapewniające spełnienie warunków, o których mowa w art. 49k ust. 1; 

5)   minimalny zakres informacji geologicznej; 

6)   termin rozpoczęcia działalności; 

[7)   warunki udzielenia koncesji, w szczególności dotyczące wysokości, zakresu oraz 

sposobu ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 1, a w 

uzasadnionym przypadku także wysokość, zakres oraz sposób ustanowienia 

zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 2;] 

<7) warunki udzielenia koncesji, w szczególności dotyczące wysokości, zakresu, 

sposobu oraz terminu ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x 

ust. 1 i 2a, a jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes państwa lub 

szczególnie ważny interes publiczny związany w szczególności z ochroną 

środowiska lub gospodarką kraju, także wysokość, zakres oraz sposób 

ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 2;> 

8)   minimalny zakres prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót 

górniczych; 

9)   czas, na jaki ma być udzielona koncesja; 
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10)  szczególne warunki wykonywania działalności, w tym w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa powszechnego, zdrowia publicznego, ochrony środowiska lub 

racjonalnego gospodarowania złożem; 

11)  wzór umowy o ustanowienie użytkowania górniczego; 

12)  informację o wysokości wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego; 

13)  informację o wymaganiach, jakim powinna odpowiadać oferta oraz dokumenty 

wymagane od składającego ofertę; 

14)  informację o formie wniesienia wadium oraz o jego wysokości i terminie wpłaty. 

 

Art. 49m. 

 1. Komisja przetargowa dokonuje oceny spełnienia przez oferty wymogów, o których mowa 

w art. 49h ust. 3 pkt 13, oraz ocenia oferty na podstawie kryteriów, o których mowa w art. 

49h ust. 3 pkt 4. 

<1a. W przypadku działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu 

lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej, komisja przetargowa, dokonując oceny ofert w zakresie 

kryteriów, o których mowa w art. 49k ust. 1 pkt 2 i 3, bierze pod uwagę 

w szczególności: 

1) ryzyko i zagrożenia dotyczące wykonywania działalności w przestrzeni, 

w granicach której ma być wykonywana, w szczególności koszty degradacji 

środowiska wód morskich, o których mowa w art. 61h ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

18 lipca 2001 r. – Prawo wodne; 

2) zdolności finansowe podmiotu uczestniczącego w przetargu do pokrycia 

zobowiązań, jakie mogą potencjalnie wyniknąć z wykonywania działalności, 

w tym wszelkie rodzaje zabezpieczenia finansowego; 

3) dostępne informacje dotyczące działania podmiotu uczestniczącego w przetargu 

w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w tym w odniesieniu do 

niebezpiecznych zdarzeń, w zakresie, w jakim mogą mieć one wpływ na 

wykonywanie działalności.> 

2. W przypadku gdy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, ocena jest dokonywana łącznie 

wobec wszystkich podmiotów. 

3. Zwycięzcą przetargu zostaje podmiot albo podmioty, których oferta uzyskała najwyższą 

ocenę. 
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4. W przypadku gdy zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę, 

operatorem jest podmiot wskazany w ofercie. 

5. Po zakończeniu przetargu komisja przetargowa niezwłocznie przedstawia organowi 

koncesyjnemu protokół z przetargu. 

6. Organ koncesyjny przesyła protokół z przetargu wszystkim podmiotom uczestniczącym w 

przetargu. 

Art. 49u. 

1. Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża, a także koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża, 

określa: 

1)   rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności; 

2)   przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność; 

3)   w przypadku gdy jest udzielana na rzecz stron umowy o współpracy - operatora oraz 

wskazuje zgodnie z umową o współpracy udziały stron umowy w zysku i kosztach 

prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych; 

4)   czas obowiązywania koncesji; 

5)   termin rozpoczęcia zamierzonej działalności, a w razie potrzeby - przesłanki, których 

spełnienie oznacza rozpoczęcie zamierzonej działalności; 

6)   szczególne warunki wykonywania zamierzonej działalności, w szczególności w 

zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, zdrowia publicznego, ochrony 

środowiska lub racjonalnego gospodarowania złożem; 

7)   warunki zabezpieczenia, o których mowa w art. 49x ust. 2, o ile je przewidziano w 

ogłoszeniu, o którym mowa w art. 49h ust. 2, w szczególności wysokość, zakres i 

sposób ustanowienia tego zabezpieczenia[.] 

<8) wysokość, zakres i sposób ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa 

w art. 49x ust. 2a, w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w granicach obszarów 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej, a także koncesji na wydobywanie 

węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej.> 

2. Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża, a także koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża, 

może określać warunki wtłaczania wód do górotworu. 
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Art. 49x. 

 1. Koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża udziela się pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania warunków określonych w koncesji oraz 

finansowania likwidacji wyrobisk górniczych w przypadku wygaśnięcia, cofnięcia lub 

utraty mocy koncesji. Zabezpieczenie ustanawia się na okres od dnia udzielenia koncesji 

do dnia zakończenia fazy poszukiwania i rozpoznawania. 

2. Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes państwa lub szczególnie ważny interes 

publiczny związany w szczególności z ochroną środowiska lub gospodarką kraju, 

koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża albo koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża może 

zostać udzielona pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia roszczeń mogących 

powstać wskutek wykonywania działalności objętej koncesją. 

<2a. Przedsiębiorca wykonujący działalność polegającą na poszukiwaniu, 

rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej jest także obowiązany do ustanowienia 

zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania tej działalności. 

Zabezpieczenie ustanawia się po dniu doręczenia decyzji zatwierdzającej plan ruchu 

zakładu górniczego, o której mowa w art. 108 ust. 11, nie później niż przed dniem 

rozpoczęcia prowadzenia ruchu zakładu górniczego.> 

3. Wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się w stosunku procentowym do 

wysokości kosztów prac geologicznych, w tym robót geologicznych. Wysokość 

zabezpieczenia nie może przekraczać równowartości 20% tych kosztów. 

4. [Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, wnosi się w następujących formach:] 

<Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1–2a, wnosi się w następujących formach:> 

1)   pieniądzu; 

2)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3)   gwarancjach bankowych; 

4)   gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359); 
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6)   wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej; 

7)   zastawie na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa[.] 

<8) ubezpieczeniach od odpowiedzialności cywilnej.> 

5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem 

na odrębny rachunek bankowy urzędu obsługującego organ koncesyjny w terminie 30 dni 

od dnia udzielenia koncesji. 

<5a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu 

wpłaca się przelewem na odrębny rachunek bankowy urzędu obsługującego organ 

koncesyjny, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej plan ruchu 

zakładu górniczego, nie później niż przed dniem rozpoczęcia prowadzenia ruchu 

zakładu górniczego.> 

6. [Jeżeli zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, wniesiono w pieniądzu, organ koncesyjny 

przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.] <Jeżeli zabezpieczenie, o 

którym mowa w ust. 1–2a, wniesiono w pieniądzu, organ koncesyjny przechowuje je 

na oprocentowanym rachunku bankowym.> Organ koncesyjny zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek przedsiębiorcy, a w przypadku 

udzielenia koncesji na rzecz stron umowy o współpracy - na rachunek wspólny, o którym 

mowa w art. 49zp ust. 1. 

7. Dowód ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w: 

1)   ust. 1 - przedstawia się organowi koncesyjnemu w terminie 30 dni od dnia udzielenia 

koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża; 

2)   ust. 2 - przedstawia się organowi koncesyjnemu w terminie 30 dni od dnia udzielenia 

koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża[.] 

<3) ust. 2a – przedstawia się organowi koncesyjnemu w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia decyzji zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego.> 

[8. Corocznie, w terminie do końca stycznia, przedkłada się organowi koncesyjnemu aktualny 

dowód istnienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2.] 
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<8. Corocznie, w terminie do dnia 31 stycznia, przedkłada się organowi koncesyjnemu 

aktualny dowód istnienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1–2a.> 

9. Ustanowione zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być utrzymywane w 

wysokości określonej w koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów 

oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża i uzupełniane niezwłocznie do tej wysokości 

do zakończenia fazy poszukiwania i rozpoznawania. 

<9a. Ustanowione zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2a, powinno być utrzymane w 

wysokości określonej w koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w granicach obszarów 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej, a także w koncesji na wydobywanie 

węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, i 

uzupełniane do tej wysokości przez cały okres, na który został sporządzony 

i zatwierdzony plan ruchu zakładu górniczego.> 

[10. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustanowione w pieniądzu nie wchodzi w 

skład masy upadłości.] 

<10. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1–2a, ustanowione w pieniądzu nie wchodzi 

w skład masy upadłości.> 

Art. 49y. 

1. Faza poszukiwania i rozpoznawania trwa nie dłużej niż 5 lat. 

2. Organ koncesyjny w przypadku uzasadnionym w szczególności warunkami geologicznymi 

i racjonalną gospodarką złożem może, na wniosek, przedłużyć czas trwania fazy 

poszukiwania i rozpoznawania na okres nie dłuższy niż 2 lata. Przedłużenie czasu trwania 

fazy poszukiwania i rozpoznawania oznacza przedłużenie czasu obowiązywania koncesji 

na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża. 

3. Warunkiem przedłużenia fazy poszukiwania i rozpoznawania jest wykonywanie 

działalności zgodnie z warunkami określonymi w koncesji na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, w 

szczególności zgodnie z harmonogramami, o których mowa w art. 49v pkt 3. 

4. Wniosek o przedłużenie czasu trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania przedkłada się 

nie później niż 60 dni przed upływem czasu trwania tej fazy. Do wniosku dołącza się 

dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3. 
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5. Organ koncesyjny, w przypadku gdy działalność w fazie wydobywania jest prowadzona 

zgodnie z warunkami określonymi w koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, może, na wniosek, 

przedłużyć czas trwania fazy wydobywania na okres niezbędny do zakończenia 

wydobywania węglowodorów ze złoża, jednak nie dłuższy niż 5 lat. Przedłużenie czasu 

trwania fazy wydobywania oznacza przedłużenie czasu obowiązywania koncesji na 

poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów 

ze złoża. 

6. Wniosek o przedłużenie czasu trwania fazy wydobywania przedkłada się nie później niż 

120 dni przed upływem czasu trwania tej fazy. 

7. W uzasadnionym przypadku, jeżeli okres, o którym mowa w ust. 5, jest niewystarczający 

do wyeksploatowania całości zasobów złoża węglowodorów, organ koncesyjny może, na 

wniosek, przedłużać czas trwania fazy wydobywania na kolejne okresy, z których żaden 

nie może być dłuższy niż 5 lat. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Przepisy ust. 5-7 stosuje się odpowiednio do przedłużenia czasu obowiązywania koncesji 

na wydobywanie węglowodorów ze złoża. 

<9. Organ koncesyjny, w przypadku gdy przedmiotem postępowania jest przedłużenie: 

1) fazy poszukiwania i rozpoznawania – dokonuje uzgodnienia, o którym mowa 

w art. 8, oraz uzyskuje opinię, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1a, albo opinię, 

o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2; 

2) fazy wydobywania – dokonuje uzgodnienia, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 

oraz w art. 8, a także uzyskuje opinię, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1a, albo 

dokonuje uzgodnienia, o którym mowa w art. 23 ust. 2a pkt 1.> 

 

Art. 49zd. 

1. Jeżeli nie sprzeciwia się temu interes publiczny, w szczególności związany z 

bezpieczeństwem państwa, budową konkurencyjnego i przejrzystego rynku energii, 

zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego lub ochroną środowiska, w tym z 

racjonalną gospodarką złożem, na wniosek przedsiębiorcy będącego dotychczasową 

stroną umowy o współpracy, w przypadkach określonych w art. 49zr ust. 2 oraz art. 49zt 

ust. 3 i 4, organ koncesyjny przenosi koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesję na 
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wydobywanie węglowodorów ze złoża, w drodze decyzji, na nowe strony umowy o 

współpracy. 

2. Organ koncesyjny przenosi koncesję, w przypadku gdy podmiot przystępujący do umowy o 

współpracy: 

1)   posiada decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o 

której mowa w art. 49a ust. 17, odpowiednio w zakresie, o którym mowa w art. 49a 

ust. 16; 

2)   wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w koncesji oraz w 

umowie o ustanowieniu użytkowania górniczego; 

3)   wykaże, iż jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej 

działalności. 

3. Do wniosku o przeniesienie koncesji dołącza się nową umowę o współpracy. 

4. Stronami postępowania dotyczącego przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, są strony 

dotychczasowej umowy o współpracy oraz podmiot przystępujący do umowy o 

współpracy. 

5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do przenoszenia koncesji na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo 

koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża udzielonej jednemu przedsiębiorcy. 

Stronami postępowania dotyczącego przeniesienia takiej koncesji są przedsiębiorca oraz 

podmiot, który ubiega się o przeniesienie koncesji. 

[6. W decyzji przenoszącej koncesję organ koncesyjny może na nowo określić wysokość, 

zakres lub sposób ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 1 i 2. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, dowód ustanowienia zabezpieczenia, o którym 

mowa w art. 49x ust. 1 i 2, przedstawia się organowi koncesyjnemu w terminie 30 dni od 

dnia uzyskania decyzji przenoszącej koncesję.] 

<6. W decyzji przenoszącej koncesję organ koncesyjny na nowo określa wysokość, 

zakres lub sposób ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 1–2a, 

a w przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 2a, także termin 

doręczenia organowi koncesyjnemu dowodu ustanowienia zabezpieczenia, nie 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia decyzji przenoszącej koncesję. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, dowód ustanowienia zabezpieczenia, 

o którym mowa w: 
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1) art. 49x ust. 1 i 2 – doręcza się organowi koncesyjnemu w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia decyzji przenoszącej koncesję; 

2) art. 49x ust. 2a – doręcza się organowi koncesyjnemu w terminie określonym 

w decyzji przenoszącej koncesję.> 

8. Przeniesienie koncesji zobowiązuje do niezwłocznej zmiany umowy o ustanowieniu 

użytkowania górniczego. 

9. Przeniesienie koncesji przenosi również prawa i obowiązki wynikające z innych decyzji 

wydanych na podstawie ustawy. 

 

Art. 49zf. 

1. Do wygaśnięcia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 

wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów 

ze złoża, stosuje się art. 38, z zastrzeżeniem, że koncesja, która została udzielona na rzecz 

stron umowy o współpracy wygasa, gdy przesłanki określone w art. 38 ust. 1 pkt 3-5 

dotyczą operatora. 

[2. Koncesja wygasa również w przypadku, gdy przedsiębiorca nie przedstawi organowi 

koncesyjnemu, w terminie określonym w art. 49x ust. 7 albo w art. 49zd ust. 7, dowodu 

ustanowienia zabezpieczeń, o których mowa w art. 49x ust. 1 i 2.] 

<2. Koncesja wygasa również w przypadku, gdy przedsiębiorca, będąc do tego 

obowiązanym, nie przedstawi organowi koncesyjnemu, w terminie określonym 

w art. 49x ust. 7 albo w art. 49zd ust. 7 pkt 1, albo w decyzji, o której mowa w art. 

49zd ust. 6, dowodu ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 1–

2a.> 

Art. 72. 

Uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego nadaje się w następujących 

grupach: 

1)   grupa I - maszyny wyciągowe: 

a)  część mechaniczna, 

b)  część elektryczna, 

2)   grupa II - naczynia wyciągowe, 

3)   grupa III - zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych, 

4)   grupa IV - liny wyciągowe, 

5)   grupa V - wieże szybowe, 
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6)   grupa VI - koła linowe, 

7)   grupa VII - zbrojenie szybowe, w tym sztywne prowadzenie naczyń wyciągowych, 

8)   grupa VIII - urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, 

9)   grupa IX - urządzenia i sprzęt elektryczny: 

a)  kable i przewody, 

b)  elektronarzędzia, 

c)  sieci elektroenergetyczne, 

10)  grupa X - urządzenia techniczne: 

a)  urządzenia ciśnieniowe, 

b)  urządzenia dźwignicowe, 

c)  urządzenia transportowe specjalne, 

11)  grupa XI - obudowy zmechanizowane, 

12)  grupa XII - roboty strzałowe, 

13)  grupa XIII - obudowy kotwowe, 

14)  grupa XIV - obudowy szybów, 

15)  grupa XV - zagrożenie metanowe i pyłowe, 

16)  grupa XVI - zagrożenie pożarowe, 

17)  grupa XVII - zagrożenie wodne, 

18)  grupa XVIII - zagrożenie wyrzutem gazów i skał, 

19)  grupa XIX - zagrożenie tąpaniami, 

20)  grupa XX - zagrożenie klimatyczne, 

21)  grupa XXI - badanie rozwiązań technicznych poprzedzających wprowadzanie nowych 

systemów eksploatacji rud miedzi, cynku i ołowiu lub odmian tych systemów<,> 

<22) grupa XXII – badanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących 

poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania węglowodorów ze złóż w granicach 

obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej > 

[- wskazując zakresy czynności, w których mają być wykonywane zadania rzeczoznawcy do 

spraw ruchu zakładu górniczego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 118 

ust. 4 oraz art. 120 ust. 1 i 2.] 

<– wskazując zakresy czynności, w których mają być wykonywane zadania 

rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 118 ust. 4 oraz art. 120 ust. 1 i 2, a w przypadku grupy XXII – 

także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 110.> 
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Art. 80. 

1. Projekt robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, 

zatwierdza organ administracji geologicznej, w drodze decyzji. 

2. We wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszcza się informację o 

prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te 

mają być wykonywane. 

3. Stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele 

(użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być 

wykonywane roboty geologiczne. Przepisy art. 41 stosuje się odpowiednio. 

4. Projekt przedkłada się do zatwierdzenia w 2 egzemplarzach. 

[5. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta).] 

<5. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce wykonywania robót 

geologicznych, a w przypadku robót geologicznych wykonywanych w granicach 

obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie poszukiwania lub 

rozpoznawania złóż węglowodorów – opinii Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 

w zakresie technicznych możliwości prowadzenia działalności oraz zapewnienia jej 

bezpieczeństwa.> 

6. Projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i 

harmonogramu zamierzonych robót geologicznych. 

7. Organ administracji geologicznej odmawia zatwierdzenia projektu robót geologicznych, 

jeżeli: 

1)   projektowane roboty geologiczne naruszałyby wymagania ochrony środowiska; 

2)   projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa. 

8. Organ administracji geologicznej, który zatwierdził projekt robót geologicznych, 

niezwłocznie doręcza kopię decyzji właściwym miejscowo organom administracji 

geologicznej oraz nadzoru górniczego. 

 

Art. 85a. 

1. Jeżeli roboty geologiczne obejmują wyłącznie wykonywanie badań geofizycznych w celu 

zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów, 
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projekt robót geologicznych podlega zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw 

środowiska. 

2. Rozpoczęcie robót geologicznych, o których mowa w ust. 1, może nastąpić, jeżeli w 

terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych minister właściwy do 

spraw środowiska, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska zgłasza sprzeciw, jeżeli: 

1)   sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku; 

2)   projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa. 

[4. Jeżeli roboty geologiczne, o których mowa w ust. 1, dotyczą obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej, projekt robót geologicznych wymaga zatwierdzenia, w drodze 

decyzji, przez ministra właściwego do spraw środowiska, na zasadach określonych w art. 

80 ust. 4, 7 i 8.] 

<4. Jeżeli roboty geologiczne, o których mowa w ust. 1, dotyczą obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej, projekt robót geologicznych wymaga zatwierdzenia, w 

drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw środowiska, na zasadach 

określonych w art. 80 ust. 4, 5, 7 i 8.> 

5. Okres wykonywania działalności, o której mowa w ust. 1, nie może być dłuższy niż 2 lata. 

6. Podmiot, który zamierza wykonywać roboty geologiczne, o których mowa w ust. 1, w 

przestrzeni wyznaczonej koncesją na działalność regulowaną ustawą dotyczącą kopalin, o 

których mowa w art. 10 ust. 1, jest obowiązany do poinformowania przedsiębiorcy, 

któremu udzielono tej koncesji o terminie, lokalizacji i zakresie tych robót. 

7. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw 

środowiska ogłasza, co najmniej raz na kwartał, w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ wykaz przestrzeni, o których mowa 

w tym przepisie. 

Art. 108. 

1. Plan ruchu zakładu górniczego sporządza przedsiębiorca, odrębnie dla każdego zakładu 

górniczego. 

2. Plan ruchu zakładu górniczego określa: 

1)   strukturę organizacyjną zakładu górniczego, w szczególności przez wskazanie 

stanowisk osób kierownictwa i dozoru ruchu; 

1a)  granice zakładu górniczego; 

2)   szczegółowe przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia: 
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a)  wykonywania działalności objętej koncesją, 

b)  bezpieczeństwa powszechnego, 

c)  bezpieczeństwa pożarowego, 

d)  bezpieczeństwa osób przebywających w zakładzie górniczym, w szczególności 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 

e)  racjonalnej gospodarki złożem, 

f)  ochrony elementów środowiska, 

g)  ochrony obiektów budowlanych, 

h)  zapobiegania szkodom i ich naprawy. 

2a. Plan ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie dwutlenku węgla 

określa również przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym: 

1)   przedsięwzięcia mające na celu zapobieżenie wystąpieniu wycieków dwutlenku węgla 

oraz wydostaniu się dwutlenku węgla poza kompleks podziemnego składowania 

dwutlenku węgla, a także przedsięwzięcia mające na celu zapobieżenie innym 

nieprawidłowościom w procesie podziemnego składowania dwutlenku węgla, które 

mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego lub zdrowia i życia ludzi 

oraz środowiska; 

2)   działania naprawcze; 

3)   przedsięwzięcia, które będą podejmowane po zamknięciu podziemnego składowiska 

dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem ich uwarunkowań technicznych. 

<2b. W przypadku działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu 

lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej plan ruchu zakładu górniczego zawiera także: 

1) analizę poważnych zagrożeń dla zakładu górniczego, rozumianych jako sytuacje 

mogące potencjalnie doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku; 

2) opis systemu zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem ruchu zakładu 

górniczego; 

3) opis systemu niezależnej weryfikacji, o którym mowa w art. 117a ust. 1 pkt 2. 

2c. Przedsiębiorca konsultuje projekt analizy, o której mowa w ust. 2b pkt 1, 

z przedstawicielami pracowników zakładu górniczego. 
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2d. Przedsiębiorca dokonuje przeglądu analizy, o której mowa w ust. 2b pkt 1, nie 

rzadziej niż co 5 lat, przy czym pierwszego przeglądu dokonuje nie później niż 

w terminie 5 lat od dnia zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego. 

2e. Wyniki przeglądu, o którym mowa w ust. 2d, przedsiębiorca przekazuje właściwemu 

organowi nadzoru górniczego, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przeglądu.> 

3. Plan ruchu zakładu górniczego sporządza się z uwzględnieniem warunków określonych w 

koncesji oraz odpowiednio w projekcie zagospodarowania złoża albo w planie 

zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla, a w przypadku: 

1)   robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji - z uwzględnieniem 

warunków określonych w projekcie robót geologicznych; 

2)   działalności określonej w art. 2 ust. 1 z uwzględnieniem warunków lokalnych jej 

prowadzenia. 

4. Jeżeli w granicach obszaru górniczego są planowane bądź prowadzone roboty związane z 

poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wód podziemnych, poszukiwaniem 

lub rozpoznawaniem kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla albo jeżeli 

obszary górnicze sąsiadują ze sobą, w planie ruchu zakładu górniczego uwzględnia się 

zachodzące współzależności oraz przewiduje się odpowiednie środki, w tym 

organizacyjne i techniczne, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy i 

bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony poszczególnych złóż kopalin i innych 

elementów środowiska. 

5. Jeżeli zakład górniczy składa się z co najmniej 2 części prowadzących samodzielnie ruch, 

w planie ruchu tego zakładu określa się dane objęte planem odrębnie w odniesieniu do 

poszczególnych jego części. 

6. Plan ruchu zakładu górniczego sporządza się na okres od 2 do 6 lat albo na cały planowany 

okres prowadzenia ruchu, jeżeli jest on krótszy. 

6a. Plan ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie dwutlenku węgla 

sporządza się na okres 5 lat albo na cały planowany okres prowadzenia ruchu, jeżeli jest 

on krótszy. 

6b. Plan ruchu zakładu górniczego, z wyłączeniem planu ruchu dla wykonywania robót 

geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów, 

wymaga opinii właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Kryterium opinii jest 

nienaruszanie zamierzoną działalnością przeznaczenia lub sposobu korzystania z 

nieruchomości określonego w art. 7. 
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6c. Opinia, o której mowa w ust. 6b, jest wyrażana na wniosek przedsiębiorcy, w terminie 14 

dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku niewyrażenia opinii w tym terminie uważa 

się, że właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie zgłasza uwag. 

7. Wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego przedkłada się organowi nadzoru 

górniczego właściwemu dla miejsca wykonywania robót objętych planem, a jeżeli roboty 

objęte planem będą wykonywane w granicach właściwości miejscowej co najmniej 2 

organów nadzoru górniczego - organowi nadzoru górniczego właściwemu dla siedziby 

zakładu górniczego. 

7a. Wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne 

składowanie dwutlenku węgla przedkłada się właściwemu organowi nadzoru górniczego. 

8. Wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego przedkłada się co najmniej na 30 

dni przed dniem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania robót, z tym że w przypadku 

wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża 

węglowodorów termin ten wynosi 14 dni. 

9. Do wniosku o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego dołącza się: 

1)   2 egzemplarze planu, podpisane przez przedsiębiorcę oraz kierownika ruchu zakładu 

górniczego, który będzie realizował plan, a w przypadku planu ruchu dla wykonywania 

robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża 

węglowodorów - także egzemplarz planu w postaci elektronicznej; 

2)   odpisy wymaganych dla zamierzonych robót decyzji wydanych przez inne organy, w 

szczególności dotyczących ochrony środowiska; 

3)   opinię właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo informację o jej braku, a w 

przypadku uwag także oświadczenie przedsiębiorcy o sposobie ich uwzględnienia lub 

przyczynach ich nieuwzględnienia[.] <;> 

<4) w przypadku działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub 

wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) oświadczenie przedsiębiorcy i kierownika ruchu zakładu górniczego, że plan 

ruchu zakładu górniczego zapewnia bezpieczne prowadzenie ruchu tego zakładu, 

b) analizę skuteczności reagowania w przypadku wycieku ropy naftowej, 

c) opinię rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego dotyczącą elementów 

planu ruchu zakładu górniczego określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 110, w zakresie przyjętych przez przedsiębiorcę rozwiązań 
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technicznych zabezpieczających przed wystąpieniem niebezpiecznych zdarzeń 

lub wypadków, a także oświadczenie przedsiębiorcy i kierownika ruchu zakładu 

górniczego o sposobie jej uwzględnienia, 

d) politykę korporacyjną, o której mowa w ust. 9a.> 

<9a. Przedsiębiorca wykonujący działalność polegającą na poszukiwaniu, 

rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej sporządza na piśmie politykę korporacyjną 

w zakresie zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom oraz wypadkom, zwaną dalej 

„polityką korporacyjną”. 

9b. Polityka korporacyjna określa: 

1) ogólne cele i ustalenia dotyczące kontroli ryzyka wystąpienia niebezpiecznych 

zdarzeń oraz wypadków, a także sposób, w jaki te cele mają być osiągnięte, 

a ustalenia wprowadzone w życie; 

2) sposób przeprowadzania kontroli ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń 

oraz wypadków oraz sposób doskonalenia jej zasad, a także mechanizmy 

monitorowania skuteczności polityki korporacyjnej; 

3) sposób osiągnięcia i wprowadzenia w życie na poziomie korporacyjnym środków 

służących do zapewnienia bezpieczeństwa wykonywanej działalności. 

9c. Za realizację polityki korporacyjnej w zakresie, o którym mowa w ust. 9b, 

odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca. 

9d. Przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby polityka korporacyjna była 

odpowiednia do wykonywanej działalności, realizowana na każdym etapie 

wykonywanej działalności i uwzględniana w planie ruchu zakładu górniczego oraz w 

planie ratownictwa górniczego. 

9e. W przypadku aktualizacji polityki korporacyjnej, przedsiębiorca przekazuje 

aktualizację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej dokonania, 

właściwemu organowi nadzoru górniczego. 

9f. Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 9a, wykonuje działalność polegającą na 

poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach 

obszarów morskich państw niebędących państwami członkowskimi Unii 

Europejskiej, polityka korporacyjna określa również, w jakim zakresie jej 

postanowienia są stosowane przez przedsiębiorcę w zakładach górniczych służących 

do wykonywania tej działalności. 
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9g. Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres polityki korporacyjnej, kierując się potrzebą 

zapewnienia kompletności i przejrzystości przedstawianych w niej informacji oraz 

zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa działalności polegającej na 

poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach 

obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej.> 

10. Wraz z wnioskiem o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego przekazuje się do 

wglądu odpis koncesji oraz odpowiednio projekt zagospodarowania złoża albo plan 

zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla, a w przypadku robót 

geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji - projekt robót geologicznych. 

<10a. Jeżeli właściwy organ nadzoru górniczego, podczas dokonywania oceny analizy 

poważnych zagrożeń dla zakładu górniczego, stwierdzi możliwość wystąpienia 

znaczącego oddziaływania na środowisko na terytorium innego niż Rzeczpospolita 

Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej na skutek wykonywania 

działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu 

węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, 

niezwłocznie informuje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o możliwości 

wystąpienia tego oddziaływania. 

10b. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego po uzyskaniu informacji, o których mowa w 

ust. 10a, niezwłocznie powiadamia właściwy organ tego państwa o możliwości 

wystąpienia na terytorium tego państwa członkowskiego oddziaływania, wskazując 

termin na zajęcie stanowiska przez ten organ. 

10c. Jeżeli właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej wystąpi do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o przekazanie 

dodatkowych informacji dotyczących możliwości wystąpienia na terytorium tego 

państwa znaczącego oddziaływania na środowisko związanego z działalnością 

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze 

złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Wyższego 

Urzędu Górniczego przekazuje te informacje bez zbędnej zwłoki. 

10d. Właściwy organ nadzoru górniczego przed zatwierdzeniem planu ruchu zakładu 

górniczego dla wykonywania działalności polegającej na poszukiwaniu, 

rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej bierze pod uwagę stanowisko właściwego organu 
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innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

otrzymane za pośrednictwem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 

10e. Właściwy organ nadzoru górniczego przed zatwierdzeniem planu ruchu zakładu 

górniczego dla wykonywania działalności polegającej na poszukiwaniu, 

rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się bezpieczeństwem zakładu 

górniczego, jego pracowników, bezpieczeństwem powszechnym lub środowiska, 

może nakazać, w drodze postanowienia, dokonanie w planie ruchu zakładu 

górniczego określonych zmian, w szczególności przyjęcie środków zapobiegających 

powstawaniu szkód w środowisku. 

10f. W przypadku niedokonania zmian w planie ruchu zakładu górniczego, o których 

mowa w ust. 10e, właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, odmawia 

zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego. 

10g. Właściwy organ nadzoru górniczego zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na 

zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 353, z późn. zm.), w postępowaniu, którego przedmiotem jest zatwierdzenie 

planu ruchu zakładu górniczego dla wykonywania działalności polegającej na 

poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach 

obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem przypadków, gdy plan 

ruchu zakładu górniczego jest poprzedzony decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach podjętą w postępowaniu toczącym się z udziałem społeczeństwa 

lub jeżeli koncesja została poprzedzona taką decyzją.> 

11. Plan ruchu zakładu górniczego zatwierdza właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze 

decyzji. 

11a. Informacja zawarta w planie ruchu zakładu górniczego wydobywającego węglowodory 

ze złoża oraz w planie ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z 

poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów, dotycząca składu płynu 

szczelinującego, nie stanowi: 

1)   tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. 

zm.); 
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2)   tajemnicy przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34 i 

352); 

3)   informacji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 353). 

11b. Jeżeli plan ruchu zakładu górniczego jest poprzedzony decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach podjętą w postępowaniu toczącym się z udziałem społeczeństwa lub 

jeżeli koncesja została poprzedzona taką decyzją, do postępowania o zatwierdzeniu tego 

planu nie stosuje się przepisów o udziale organizacji społecznych. 

12. Organ nadzoru górniczego przesyła organowi koncesyjnemu kopię decyzji 

zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego, a w przypadku planu ruchu dla 

wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża 

węglowodorów - także egzemplarz tego planu w postaci elektronicznej. 

 

<Art. 108a. 

1. W przypadku gdy wynika to z wniosku pokontrolnego lub ustaleń stanu faktycznego i 

przyczyny niebezpiecznych zdarzeń lub wypadków, właściwy organ nadzoru 

górniczego wzywa przedsiębiorcę, w drodze postanowienia, do dokonania przeglądu 

analizy, o której mowa w art. 108 ust. 2b pkt 1. 

2. Przedsiębiorca dokonuje przeglądu analizy, o której mowa w art. 108 ust. 2b pkt 1, 

oraz przekazuje jego wyniki właściwemu organowi nadzoru górniczego w terminie 

14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 1.> 

 

Art. 109. 

 1. Zmiany planu ruchu zakładu górniczego dokonuje się w formie dodatku do planu, w 

trybie: 

1)   przewidzianym dla zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego; 

2)   uproszczonym - jeżeli zmiany nie dotyczą bezpieczeństwa powszechnego, 

bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa osób przebywających w zakładzie 

górniczym, bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego, gospodarki złożem, ochrony 
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środowiska, robót budowlanych, ochrony obiektów budowlanych oraz zapobiegania 

szkodom i ich naprawy. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 opinia, o której mowa w art. 108 ust. 6b, nie jest 

wymagana, jeżeli zmiana planu ruchu zakładu górniczego nie spowoduje negatywnego 

wpływu na środowisko oraz obiekty budowlane. 

3. Organ nadzoru górniczego przesyła organowi koncesyjnemu kopie decyzji zatwierdzającej 

dodatek do planu ruchu zakładu górniczego, dotyczący gospodarki złożem lub mający 

wpływ na środowisko. 

4. W przypadku dokonywania zmiany planu ruchu zakładu górniczego w trybie 

uproszczonym: 

1)   dodatek do planu ruchu zakładu górniczego podpisuje kierownik ruchu zakładu 

górniczego, który realizuje plan, oraz zatwierdza przedsiębiorca; 

2)   zatwierdzone przez przedsiębiorcę dodatki do planu ruchu zakładu górniczego 

ewidencjonuje się w karcie zmian; 

3)   aktualną kartę zmian, wraz z zatwierdzonymi dodatkami do planu ruchu zakładu 

górniczego, przekazuje się do właściwego organu nadzoru górniczego nie rzadziej niż 

co kwartał. 

<5. Właściwy organ nadzoru górniczego, w przypadku niezbędnym do zapewnienia 

bezpieczeństwa zakładu górniczego, jego pracowników, bezpieczeństwa 

powszechnego lub środowiska, w drodze decyzji, nakazuje przedsiębiorcy 

wykonującemu działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub 

wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej dokonanie zmian w planie ruchu zakładu górniczego, 

określając zakres tych zmian oraz termin przekazania do zatwierdzenia dodatku do 

planu ruchu zakładu górniczego, nie krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

6. Przedsiębiorca wykonujący działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu 

lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje zmiany planu ruchu zakładu górniczego, 

w przypadku gdy: 

1) przegląd, o którym mowa w art. 108 ust. 2d lub art. 108a ust. 1, wykazał potrzebę 

wprowadzenia zmian w planie ruchu zakładu górniczego albo 

2) właściwy organ nadzoru górniczego nakazał, w drodze decyzji, o której mowa 

w ust. 5, dokonanie zmian w planie ruchu zakładu górniczego. 
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7. W przypadku niedokonania zmiany w planie ruchu zakładu górniczego, o której 

mowa w ust. 6, właściwy organ nadzoru górniczego może w całości lub w części, 

w drodze decyzji, wstrzymać ruch tego zakładu lub jego urządzeń, określając 

warunki wznowienia ruchu tego zakładu lub jego urządzeń. Do decyzji stosuje się 

art. 171 ust. 2 i 3.> 

[Art. 110. 

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania dotyczące treści planu ruchu zakładu górniczego oraz planu ruchu 

likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) zakładu górniczego, różnicując je zależnie 

od rodzaju i metody prowadzonej działalności oraz uwzględniając specyfikę działalności 

wykonywanej w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się 

potrzebą zapewnienia wymagań określonych w art. 108 ust. 2 i 2a oraz w art. 129 ust. 1, a 

także określi elementy planu ruchu zakładu górniczego, których zmiany dokonuje się w trybie 

uproszczonym, kierując się potrzebą zapewnienia wymagań określonych w art. 109 ust. 1 pkt 

2.] 

<Art. 110. 

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe wymagania dotyczące treści planu ruchu zakładu górniczego oraz planu 

ruchu likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) zakładu górniczego, 

różnicując je w zależności od rodzaju i metody wykonywanej działalności oraz 

przestrzeni, w granicach której jest wykonywana działalność, kierując się potrzebą 

zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wykonywanej działalności, a dla 

likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) zakładu górniczego również 

obowiązkiem realizacji działań, o których mowa w art. 129 ust. 1; 

2) elementy planu ruchu zakładu górniczego przedsiębiorcy wykonującego działalność 

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze 

złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, które wymagają 

opinii rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, kierując się potrzebą 

zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wykonywanej działalności oraz jej 

niezależnej weryfikacji; 

3) elementy planu ruchu zakładu górniczego, których zmiany dokonuje się w trybie 

uproszczonym, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2, kierując się potrzebą uproszczenia 
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procedury zmiany planu ruchu zakładu górniczego z uwzględnieniem zachowania 

bezpieczeństwa wykonywanej działalności.> 

 

Art. 117. 

Przedsiębiorca jest obowiązany: 

1)   rozpoznawać zagrożenia związane z ruchem zakładu górniczego i podejmować środki 

zmierzające do zapobiegania i usuwania tych zagrożeń; 

2)   posiadać odpowiednie środki materialne i techniczne oraz służby ruchu zapewniające 

bezpieczeństwo pracowników i ruchu zakładu górniczego; 

3)   prowadzić ewidencję osób przebywających w zakładzie górniczym, przez wskazanie 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego; 

4)   oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe oraz stosować niezbędne rozwiązania 

zmniejszające to ryzyko, w tym przez sporządzenie dokumentu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia; 

5)   posiadać i odpowiednio przechowywać dokumentację prowadzenia ruchu zakładu 

górniczego; 

6)   posiadać dowód sprawdzenia rozwiązań technicznych przez rzeczoznawcę do spraw 

ruchu zakładu górniczego - w przypadkach określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 120 ust. 1 i 2[.] <;> 

<7) przechowywać: 

a) dokumenty, o których mowa w art. 108 ust. 9 pkt 4 lit. a, b i d oraz ust. 10, wraz z 

planem ruchu zakładu górniczego, 

b) dokument, o którym mowa w art. 108 ust. 9 pkt 4 lit. c – przez 6 miesięcy od dnia 

zakończenia likwidacji zakładu górniczego.> 

 

<Art. 117a. 

1. Przedsiębiorca wykonujący działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu 

lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany także: 

1) opracować i wdrożyć, po zatwierdzeniu planu ruchu zakładu górniczego, a przed 

dniem rozpoczęcia prowadzenia ruchu zakładu górniczego, system umożliwiający 

gromadzenie i zapisywanie danych technicznych dotyczących tej działalności, 

z zabezpieczeniami, które uniemożliwią manipulację zgromadzonymi danymi; 
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2) ustanowić przed zatwierdzeniem planu ruchu zakładu górniczego i wdrożyć przed 

dniem rozpoczęcia prowadzenia ruchu zakładu górniczego system niezależnej 

weryfikacji rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących tej działalności, 

przeprowadzanej przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego, 

zapewniając, aby rzeczoznawca: 

a) nie opiniował elementów planu ruchu zakładu górniczego w zakresie, w którym 

uczestniczył w pracach nad tym planem, 

b) był niezależny od przedsiębiorcy, 

c) w porozumieniu z przedsiębiorcą ustalił sposób wzajemnego przepływu informacji. 

2. System niezależnej weryfikacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje sposób 

wyboru rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego oraz sposób badania 

przez rzeczoznawcę rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących 

działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu 

węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 117b. 

1. W przypadku działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub 

wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej kierownik ruchu zakładu górniczego przekazuje, co 7 dni, 

właściwemu organowi nadzoru górniczego sprawozdanie z realizacji planu ruchu 

zakładu górniczego. Pierwsze sprawozdanie przekazuje się w terminie 7 dni od dnia 

zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze 

rozporządzenia, minimalną zawartość sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, 

kierując się koniecznością zapewnienia organom nadzoru górniczego informacji 

dotyczących stanu robót prowadzonych w ramach ruchu zakładu górniczego. 

 

Art. 117c. 

W przypadku działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu 

lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej kierownik ruchu zakładu górniczego umieszcza w miejscu 

ogólnodostępnym na terenie zakładu górniczego informację o możliwości 

anonimowego zgłaszania właściwemu organowi nadzoru górniczego oraz Prezesowi 
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Wyższego Urzędu Górniczego problemów dotyczących bezpieczeństwa i środowiska 

odnoszących się do tej działalności oraz informuje osoby obecne na terenie zakładu 

górniczego o takiej możliwości, w szczególności podczas każdego szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.> 

 

Art. 122. 

1. Ratownictwo górnicze tworzą: 

1)   służby ratownictwa górniczego przedsiębiorcy; 

2)   podmioty zawodowo trudniące się ratownictwem górniczym. 

2. Do zadań służb i podmiotów, o których mowa w ust. 1, należy: 

1)   niezwłoczne niesienie pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia osób 

przebywających w zakładzie górniczym, bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego 

lub bezpieczeństwa powszechnego; 

2)   wykonywanie prac profilaktycznych - prace te mają na celu zapobieganie 

bezpośredniemu zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub ruchu zakładu górniczego w 

przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 124. 

3. Kierownik ruchu zakładu górniczego odpowiada za stan ratownictwa górniczego w 

zakładzie górniczym, a kierownik podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem 

górniczym - za stan ratownictwa górniczego w tym podmiocie. 

4. W zakładzie górniczym i w podmiocie zawodowo trudniącym się ratownictwem górniczym 

prowadzi się dokumentację w zakresie ratownictwa górniczego. 

5. W ratownictwie górniczym przeprowadza się specjalistyczne badania lekarskie, 

specjalistyczne badania psychologiczne oraz specjalistyczne szkolenia. Badania i 

szkolenia organizuje i przeprowadza podmiot zawodowo trudniący się ratownictwem 

górniczym lub przedsiębiorca spełniający wymagania przewidziane dla podmiotów 

zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym. W przypadkach określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 124 pkt 2 szkolenia może organizować i 

przeprowadzać przedsiębiorca. 

6. Przedsiębiorca jest obowiązany: 

1)   posiadać własne służby ratownictwa górniczego albo powierzyć realizację tego 

obowiązku w całości lub w części podmiotom zawodowo trudniącym się ratownictwem 

górniczym; 

2)   posiadać plan ratownictwa górniczego; 
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3)   zapewnić stałą możliwość udziału w akcji ratowniczej zawodowych specjalistycznych 

służb podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym, w sposób określony 

w umowie, o której mowa w ust. 15. 

7. Podmiot zawodowo trudniący się ratownictwem górniczym jest obowiązany na wezwanie 

przedsiębiorcy lub kierownika ruchu zakładu górniczego zapewnić stałe uczestnictwo w 

akcji ratowniczej zawodowych specjalistycznych służb, w sposób określony w umowie, o 

której mowa w ust. 15. 

8. Przedsiębiorca posiadający wyłącznie własne służby ratownictwa górniczego jest 

obowiązany spełniać wymagania przewidziane dla podmiotów zawodowo trudniących się 

ratownictwem górniczym. 

9. Podmiot zawodowo trudniący się ratownictwem górniczym jest obowiązany spełniać 

wymagania przewidziane dla tych podmiotów. 

10. Plan ratownictwa górniczego sporządza się dla każdego zakładu górniczego. 

11. Plan ratownictwa górniczego określa sposób wykonania obowiązków w zakresie 

ratownictwa górniczego, w szczególności: 

1)   organizację służb ratownictwa górniczego i służb pogotowia w zakładzie górniczym; 

2)   możliwość stałego udziału w akcji ratowniczej zawodowych specjalistycznych służb 

podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym - w przypadku 

zawarcia umowy, o której mowa w ust. 15; 

3)   niezbędne wyposażenie w sprzęt ratowniczy; 

4)   sposób prowadzenia akcji ratowniczej. 

<11a. W przypadku działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub 

wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej plan ratownictwa górniczego jest opracowywany z 

uwzględnieniem: 

1) oceny ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń lub wypadków, dokonanej 

w trakcie sporządzania planu ruchu zakładu górniczego oraz analizy 

skuteczności reagowania w przypadku wycieku ropy naftowej; 

2) krajowego planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego, 

o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. 

o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2015 r. poz. 434 

i 881, z 2016 r. poz. 1954 oraz z 2017 r. poz. 32, 785 i …); 



- 33 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3) otrzymanych od Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego informacji o poważnym 

zagrożeniu dla zakładu górniczego związanym z działalnością polegającą na 

poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż 

w granicach obszarów morskich innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej. 

11b. Zmiany w planie, o którym mowa w ust. 11a, są dokonywane w szczególności w 

przypadku: 

1) zmiany uwarunkowań istniejących w trakcie sporządzenia planu ratownictwa 

górniczego; 

2) zmiany w planie ruchu zakładu górniczego, jeżeli zmiana ta ma wpływ na plan 

ratownictwa górniczego; 

3)  gdy przegląd, o którym mowa w art. 108 ust. 2d albo art. 108a ust. 1, wykazał 

potrzebę wprowadzenia zmian w planie ratownictwa górniczego. 

11c. W przypadku działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub 

wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej kierownik ruchu zakładu górniczego przekazuje 

właściwemu organowi nadzoru górniczego plan, o którym mowa w ust. 11a, oraz 

jego zmiany, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich 

zatwierdzenia. 

11d. W przypadku działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub 

wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorca: 

1) przekazuje plan, o którym mowa w ust. 11a, oraz jego zmiany, niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia ich zatwierdzenia, podmiotowi, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu 

zanieczyszczaniu morza przez statki; 

2) wyposaża zakład górniczy w sprzęt do realizacji planu ratownictwa górniczego 

oraz udostępnia go podmiotom, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.> 

12. Plan ratownictwa górniczego oraz zmiany w tym planie zatwierdza kierownik ruchu 

zakładu górniczego. Plan ten na bieżąco aktualizuje się w zakresie ustalonym przez 

kierownika ruchu zakładu górniczego. 
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13. W zakładzie górniczym organizuje się drużynę ratowniczą oraz odpowiednio wyposażoną 

kopalnianą stację ratownictwa górniczego. W zakładach górniczych wydobywających 

kopaliny otworami wiertniczymi obowiązek posiadania kopalnianej stacji ratownictwa 

górniczego może zostać spełniony przez utrzymywanie zakładowej stacji ratownictwa 

górniczego. 

14. W skład zawodowych specjalistycznych służb podmiotu zawodowo trudniącego się 

ratownictwem górniczym wchodzą: 

1)   dyżurujące zawodowe zastępy ratownicze; 

2)   zawodowe pogotowia specjalistyczne; 

3)   dyżurujące zastępy dla grup zakładów górniczych. 

15. Powierzenie przez przedsiębiorcę podmiotowi zawodowo trudniącemu się ratownictwem 

górniczym realizacji w całości lub części obowiązku posiadania własnych służb 

ratownictwa górniczego następuje na podstawie umowy, za uprzednią zgodą właściwego 

organu nadzoru górniczego, wyrażoną, w drodze decyzji, w przypadku spełniania przez 

ten podmiot wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 124. 

16. Jeżeli przedsiębiorca lub podmiot nie spełnia wymagań przewidzianych w zakresie 

ratownictwa górniczego, właściwy organ nadzoru górniczego może nakazać, w drodze 

decyzji, przedsiębiorcy albo podmiotowi zawodowo trudniącemu się ratownictwem 

górniczym: 

1)   dokonanie koniecznych zmian w organizacji ratownictwa górniczego; 

2)   uzupełnienie lub zmianę wyposażenia ratownictwa górniczego. 

17. Jeżeli występujące w zakładzie górniczym zagrożenia naturalne i ich natężenie nie 

wymagają spełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, i 

jeżeli nie spowoduje to pogorszenia stanu bezpieczeństwa w zakładzie górniczym, 

właściwy organ nadzoru górniczego może, w drodze decyzji, zwolnić przedsiębiorcę z 

tego obowiązku, w całości lub w części. Przedsiębiorca, który uzyskał zwolnienie, jest 

obowiązany zabezpieczyć możliwość prowadzenia akcji ratowniczej przez podmioty 

trudniące się zawodowo ratownictwem górniczym, w sposób określony w planie 

ratownictwa górniczego oraz umowie zawartej z tym podmiotem. 

18. W przypadku istotnej zmiany okoliczności, stanowiących podstawę wydania decyzji, o 

której mowa w ust. 16, właściwy organ nadzoru górniczego niezwłocznie uchyla tę 

decyzję. 
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19. Przepisów ust. 1-18 nie stosuje się do przedsiębiorców wydobywających kopaliny metodą 

odkrywkową. Są oni obowiązani zabezpieczyć możliwość prowadzenia akcji ratowniczej 

przez inne jednostki ratownicze. 

<Art. 123a. 

1. W przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w 

zakładzie górniczym, bezpieczeństwa ruchu tego zakładu górniczego, bezpieczeństwa 

powszechnego lub środowiska przedsiębiorca wykonujący działalność polegającą na 

poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach 

obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej powiadamia niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 24 godzin od wdrożenia działania zgodnego z planem ratownictwa 

górniczego, właściwy organ nadzoru górniczego, Morską Służbę Poszukiwania 

i Ratownictwa, dyrektora właściwego urzędu morskiego oraz Straż Graniczną 

o wystąpieniu takiego zagrożenia oraz wdraża działania zgodnie z planem 

ratownictwa górniczego w celu ograniczenia lub usunięcia tego zagrożenia, w tym 

zanieczyszczenia środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa osób. 

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) opis okoliczności powstania zagrożenia; 

2) dostępne informacje dotyczące określenia przyczyn powstania zagrożenia; 

3) opis możliwych skutków wynikających z zagrożenia, w tym skutków dla środowiska. 

 

Art. 123b. 

1. Przedsiębiorca wykonujący działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu 

lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej sporządza i przekazuje właściwemu organowi nadzoru 

górniczego, Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa, dyrektorowi właściwego 

urzędu morskiego oraz Straży Granicznej sprawozdanie dotyczące wystąpienia 

zagrożenia, o którym mowa w art. 123a ust. 1, w terminie 10 dni roboczych od dnia 

wystąpienia tego zagrożenia. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, sporządza się zgodnie z wytycznymi 

określonymi w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 

nr 1112/2014 z dnia 13 października 2014 r. określającego wspólny format 

sprawozdań do celu wymiany informacji dotyczących wskaźników odnoszących się 

do poważnych zagrożeń przez operatorów i właścicieli instalacji do wydobywania 
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ropy naftowej i gazu na obszarach morskich oraz wspólny format sprawozdań do 

celów publikacji przez państwa członkowskie informacji dotyczących wskaźników 

odnoszących się do poważnych zagrożeń (Dz. Urz. UE L 302 z 22.10.2014, str. 1).> 

 

Art. 154. 

1. Do kontroli działalności prowadzonej na podstawie przepisów ustawy stosuje się przepisy 

rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

2. W przypadku działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1: 

1)   książka kontroli jest prowadzona i przechowywana w zakładzie górniczym albo zakładzie 

wykonującym roboty geologiczne; 

2)   ograniczenie czasu trwania wszystkich kontroli, przeprowadzanych przez właściwy organ 

administracji geologicznej albo właściwy organ nadzoru górniczego, w jednym roku 

kalendarzowym dotyczy poszczególnych zakładów górniczych albo zakładów 

wykonujących roboty geologiczne. 

3. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników właściwych organów 

administracji geologicznej albo pracowników właściwych organów nadzoru górniczego 

po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej 

upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli nie później niż trzeciego dnia od wszczęcia kontroli, jeżeli: 

1)   czynności te są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia 

lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; 

2)   przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub 

środowiska naturalnego. 

<4. Przedsiębiorca wykonujący działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu 

lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej, u którego będzie przeprowadzana kontrola, zapewnia 

przeprowadzającym kontrolę transport do zakładu górniczego i z tego zakładu, w 

tym przewóz sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia kontroli, oraz 

zakwaterowanie i wyżywienie. 

5. W przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 

o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, przedsiębiorca wykonujący 

działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu 

węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, 
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w związku z którą powstało bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub 

wystąpiła szkoda w środowisku, zapewnia właściwemu regionalnemu dyrektorowi 

ochrony środowiska transport do miejsca wystąpienia bezpośredniego zagrożenia 

szkodą w środowisku lub miejsca wystąpienia szkody w środowisku i z tego miejsca, 

w tym przewóz niezbędnego sprzętu, oraz zakwaterowanie i wyżywienie.> 

 

Art. 166. 

1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w szczególności: 

1)   jest organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego w stosunku do dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz 

dyrektora SUG, a także sprawuje nadzór nad ich działalnością; 

2)   powołuje, w drodze zarządzenia, komisje do opiniowania stanu bezpieczeństwa 

powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy 

w górnictwie oraz stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, a 

także może powoływać inne stałe lub doraźne kolegialne organy doradcze i 

opiniodawcze, określając ich nazwę, skład, zakres zadań, tryb pracy oraz sposób 

obsługi; 

3)   gromadzi i archiwizuje dokumentację mierniczo-geologiczną zlikwidowanych 

zakładów górniczych oraz udostępnia ją, na zasadach i w sposób określony w 

odrębnych przepisach; 

4)   jest wyspecjalizowanym organem kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, 

w odniesieniu do wyrobów przeznaczonych do stosowania w ruchu zakładu 

górniczego; 

4a)  jest organem nadzoru rynku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 

r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) w odniesieniu do 

wyrobów przeznaczonych do stosowania w ruchu zakładu górniczego; 

5)   prowadzi działalność promocyjną i informacyjną w zakresie związanym z zadaniami 

organów nadzoru górniczego; 

6)   inicjuje prace naukowo-badawcze oraz inicjuje i podejmuje przedsięwzięcia w 

zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w górnictwie, wdrożenia 

postępu technicznego w dziedzinie górnictwa, racjonalnej gospodarki złożami kopalin 

oraz ograniczenia uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko; 
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7)   ustala kierunki i wytyczne działania urzędów górniczych, a także może wydawać 

dyrektorom okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektorowi SUG polecenia 

dotyczące podjęcia określonych czynności oraz żądać od nich informacji będących w 

ich posiadaniu; 

8)   dokonuje kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, 

związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, 

stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa 

górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów 

górniczych, a także przedkłada właściwym organom informacje, opinie i wnioski w tej 

dziedzinie; 

9)   sporządza roczne sprawozdania z działalności urzędów górniczych[.] <;> 

<10) w zakresie bezpieczeństwa działalności polegającej na poszukiwaniu, 

rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) współpracuje z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz 

dyrektorem właściwego urzędu morskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

morskiego w związku z wykonywaniem tej działalności, 

b) sporządza i przekazuje sprawozdania właściwym organom innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa tej działalności, 

c) zawiera, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami 

kopalin, porozumienia z właściwymi organami innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej dotyczące opracowywania i aktualizacji scenariuszy 

współpracy w przypadku zaistnienia wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia, 

d) zawiera, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami 

kopalin, porozumienia z właściwymi agencjami Unii Europejskiej oraz innymi 

instytucjami w celu wymiany informacji dotyczących tej działalności, 

e)  przekazuje, na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska, jakie mogą 

wystąpić w tym państwie na skutek wykonywania tej działalności, 

f) bierze udział w konsultacjach z przedsiębiorcami oraz Komisją Europejską 

w zakresie stosowania przepisów dotyczących działalności polegającej 
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na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż 

w granicach obszarów morskich, 

g) współpracuje z przedsiębiorcami wykonującymi tę działalność w celu 

opracowania i aktualizacji standardów i wytycznych dotyczących najlepszych 

praktyk w odniesieniu do kontroli poważnych zagrożeń, na każdym etapie 

wykonywania działalności.> 

2. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wykonuje swoje zadania przy pomocy Wyższego 

Urzędu Górniczego, działającego pod jego bezpośrednim kierownictwem. 

3. Siedzibą Wyższego Urzędu Górniczego jest miasto Katowice. 

4. Minister właściwy do spraw energii nadaje, w drodze zarządzenia, statut Wyższemu 

Urzędowi Górniczemu, określający jego organizację wewnętrzną. 

 

Art. 174. 

1. W przypadku niebezpiecznego zdarzenia, zaistnienia wypadku lub zaistnienia zgonu 

naturalnego w ruchu zakładu górniczego, właściwy organ nadzoru górniczego może 

ustalić stan faktyczny i przyczyny zdarzenia, wypadku lub zgonu. 

<1a. W przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku w ruchu 

zakładu górniczego przedsiębiorcy wykonującego działalność polegającą na 

poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach 

obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy organ nadzoru górniczego 

ustala stan faktyczny i przyczyny tego zdarzenia lub wypadku oraz niezwłocznie 

przekazuje te ustalenia Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego.> 

2. Jeżeli wymaga tego waga lub zawiłość sprawy, w szczególności w przypadku zaistnienia 

wypadku zbiorowego, katastrofy albo niebezpiecznego zdarzenia, czynności określone w 

ust. 1, w całości lub części, może podejmować Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. W 

razie potrzeby Prezes Wyższego Urzędu Górniczego powołuje, w drodze zarządzenia, 

komisję specjalną do zbadania przyczyn i okoliczności tego zdarzenia, określając skład 

osobowy komisji i jej zadania. 

3. Czynności określone w ust. 1 są wykonywane przez pracowników organów nadzoru 

górniczego na podstawie legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich 

czynności. 
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<Art. 174a. 

1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dokonuje podsumowania informacji zawartych 

w: 

1) ustaleniach, o których mowa w art. 174 ust. 1a; 

2) raportach, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. 

o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. poz. 1068, z 2015 r. 

poz. 1320 oraz z 2017 r. poz. 60 i …), jeżeli w wypadku lub incydencie morskim 

brał udział zakład górniczy przedsiębiorcy wykonującego działalność polegającą 

na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w 

granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) decyzji dyrektora urzędu morskiego kończącej postępowanie, o którym mowa 

w art. 29 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza 

przez statki. 

2. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego przekazuje Komisji Europejskiej podsumowanie 

informacji, o których mowa w ust. 1, oraz zamieszcza je w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. 

3. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dokonuje analizy informacji, o których mowa w 

ust. 1, w celu zwiększenia skuteczności wykonywania zadań organów nadzoru 

górniczego. 

Art. 174b. 

1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego sporządza i składa ministrowi właściwemu do 

spraw gospodarki złożami kopalin oraz przekazuje do wiadomości ministrowi 

właściwemu do spraw środowiska corocznie, w terminie do dnia 15 lutego każdego 

roku, sprawozdanie ze swojej działalności za poprzedni rok, zgodnie z zakresem 

zadań określonych w art. 166 ust. 1 pkt 10. 

2. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego sporządza i zamieszcza w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu oraz przekazuje 

Komisji Europejskiej corocznie, w terminie do dnia 1 czerwca, sprawozdanie ze 

swojej działalności za poprzedni rok, zgodnie z wytycznymi określonymi 

w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1112/2014 z dnia 

13 października 2014 r. określającego wspólny format sprawozdań do celu wymiany 

informacji dotyczących wskaźników odnoszących się do poważnych zagrożeń przez 

operatorów i właścicieli instalacji do wydobywania ropy naftowej i gazu na 
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obszarach morskich oraz wspólny format sprawozdań do celów publikacji przez 

państwa członkowskie informacji dotyczących wskaźników odnoszących się do 

poważnych zagrożeń. 

Art. 174c. 

1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wzywa podmiot mający siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i wykonujący, samodzielnie lub za pośrednictwem 

podmiotów zależnych, działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub 

wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich państwa 

niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej do sporządzenia 

sprawozdania dotyczącego okoliczności powstania zagrożenia, o którym mowa w art. 

123a ust. 1, w którym podmiot ten uczestniczył. 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, przekazuje sprawozdanie Prezesowi Wyższego 

Urzędu Górniczego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania o przekazaniu 

sprawozdania. 

3. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w wezwaniu każdorazowo określa informacje, 

jakie należy zamieścić w sprawozdaniu. 

Art. 174d. 

1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, w ramach współpracy, o której mowa w art. 

166 ust. 1 pkt 10 lit. g, w drodze zarządzenia, powołuje komisję do spraw 

bezpieczeństwa działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub 

wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz określa jej zakres zadań, tryb pracy oraz sposób 

obsługi. 

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą Prezes Wyższego Urzędu 

Górniczego oraz przedstawiciele: 

1) Wyższego Urzędu Górniczego oraz okręgowych urzędów górniczych; 

2) przedsiębiorców wykonujących działalność polegającą na poszukiwaniu, 

rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) pracowników przedsiębiorców, o których mowa w pkt 2. 

3. Przewodniczącym komisji, o której mowa w ust. 1, jest Prezes Wyższego Urzędu 

Górniczego. 
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4. Komisja, o której mowa w ust. 1, opracowuje standardy i wytyczne dotyczące 

najlepszych praktyk w odniesieniu do kontroli poważnych zagrożeń, na każdym 

etapie wykonywania działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub 

wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Standardy i wytyczne, o których mowa w ust. 4, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego 

zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

obsługującego go urzędu. 

6. Przy opracowywaniu standardów i wytycznych, o których mowa w ust. 4, bierze się 

pod uwagę wytyczne, o których mowa w załączniku VI do dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie 

bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na 

obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 178 z 

28.06.2013, str. 66). 

7. Do aktualizacji standardów i wytycznych, o których mowa w ust. 4, stosuje się 

przepisy ust. 4–6. 

Art. 174e. 

1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu numer telefonu, za pośrednictwem 

którego mogą być zgłaszane problemy dotyczące bezpieczeństwa i środowiska 

odnoszące się do działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub 

wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Przy zgłaszaniu problemów, o których mowa w ust. 1, podawanie danych 

umożliwiających identyfikację zgłaszającego nie jest wymagane. 

3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, są analizowane z zachowaniem anonimowości 

osób zgłaszających.> 

Art. 175. 

1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego nakłada, w drodze decyzji, karę pieniężną na 

przedsiębiorcę, który: 

1)   nie dopełnia ciążącego na przedsiębiorcy obowiązku w zakresie: 

a)  rozpoznawania zagrożeń związanych z ruchem zakładu górniczego i podejmowania 

środków zmierzających do zapobiegania i usuwania tych zagrożeń, 



- 43 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

b)  posiadania odpowiednich środków materialnych i technicznych oraz służb ruchu 

zapewniających bezpieczeństwo pracowników i ruchu zakładu górniczego, 

c)  oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego oraz stosowania niezbędnych 

rozwiązań zmniejszających to ryzyko, w tym przez sporządzenie dokumentu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d)  posiadania własnych służb ratownictwa górniczego albo powierzenia realizacji tego 

obowiązku w całości lub w części innym podmiotom[;] <,> 

<e) dokonywania przeglądu analizy poważnych zagrożeń dla zakładu górniczego, 

zgodnie z art. 108 ust. 2d i art. 108a, lub przekazywania jego wyników 

właściwemu organowi nadzoru górniczego, 

f) opracowania lub wdrożenia systemu, o którym mowa w art. 117a ust. 1 pkt 1, 

g) ustanowienia lub wdrożenia systemu niezależnej weryfikacji, o którym mowa w 

art. 117a ust. 1 pkt 2, 

h) przekazywania planu ratownictwa górniczego albo jego zmian, zgodnie z art. 122 

ust. 11d pkt 1, podmiotowi, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 

i) wyposażenia zakładu górniczego w sprzęt do realizacji ratownictwa górniczego 

lub udostępniania tego sprzętu podmiotom, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 

i 3 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez 

statki, zgodnie z art. 122 ust. 11d pkt 2, 

j) powiadamiania, zgodnie z art. 123a ust. 1, właściwego organu nadzoru 

górniczego, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, dyrektora właściwego 

urzędu morskiego oraz Straży Granicznej o wystąpieniu zagrożenia życia lub 

zdrowia osób przebywających w zakładzie górniczym, bezpieczeństwa ruchu tego 

zakładu górniczego, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska, 

k) sporządzania lub przekazywania sprawozdania, o którym mowa w art. 123b ust. 

1, dotyczącego wystąpienia zagrożenia, o którym mowa w art. 123a ust. 1, 

właściwemu organowi nadzoru górniczego, Morskiej Służbie Poszukiwania 

i Ratownictwa, dyrektorowi właściwego urzędu morskiego oraz Straży 

Granicznej, 

l) zapewnienia przeprowadzającym kontrolę transportu do zakładu górniczego 

i z tego zakładu, w tym przewozu sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia 

kontroli, oraz zakwaterowania i wyżywienia, zgodnie z art. 154 ust. 4, 
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m) zapewnienia właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska 

transportu do miejsca wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą 

w środowisku lub miejsca wystąpienia szkody w środowisku i z tego miejsca, w 

tym przewozu niezbędnego sprzętu, oraz zakwaterowania i wyżywienia, zgodnie z 

art. 154 ust. 5;> 

2)   nie wykonuje decyzji organu nadzoru górniczego: 

a)  nakazującej usunięcie nieprawidłowości powstałych wskutek naruszenia przepisów 

stosowanych w ruchu zakładu górniczego lub warunków określonych w planie 

ruchu zakładu górniczego lub warunków dotyczących ruchu zakładu górniczego, 

określonych w koncesji udzielonej przez starostę, 

b)  wstrzymującej w całości lub w części ruch zakładu górniczego lub jego urządzeń, 

ze względu na bezpośrednie zagrożenie dla zakładu górniczego, jego 

pracowników, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska, oraz określającej 

warunki wznowienia ruchu tego zakładu lub urządzeń, 

c)  nakazującej podjęcie niezbędnych środków profilaktycznych, w tym skierowanie 

określonego zagadnienia do rozpatrzenia przez komisję, o której mowa w art. 166 

ust. 1 pkt 2, 

d)  nakazującej dokonanie określonych czynności, niezbędnych dla zapewnienia 

prawidłowego prowadzenia ruchu zakładu górniczego, innych niż środki 

profilaktyczne, 

e)  nakazującej sprawdzenie prawidłowości rozwiązań stosowanych lub 

przewidzianych przez przedsiębiorcę do stosowania, w tym w sposób określony 

przez ten organ, 

f)  nakazującej dokonanie pomiarów służących ocenie stanu bezpieczeństwa w 

zakładzie górniczym oraz ocenie stanu bezpieczeństwa powszechnego lub 

środowiska w związku z ruchem zakładu górniczego, w tym w sposób określony 

przez ten organ. 

<1a. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego nakłada, w drodze decyzji, karę pieniężną na 

podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykonujący, 

samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotów zależnych, działalność polegającą na 

poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach 

obszarów morskich na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim 

Unii Europejskiej, który, na wezwanie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, nie 
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sporządził lub nie przekazał sprawozdania dotyczącego okoliczności powstania 

zagrożenia wymienionego w art. 123a ust. 1, w którym podmiot ten uczestniczył.> 

2. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego nakłada, w drodze decyzji, karę pieniężną na 

kierownika ruchu zakładu górniczego, który: 

1)   nie dopełnia ciążącego na przedsiębiorcy obowiązku w zakresie: 

a)  prowadzenia ewidencji osób przebywających w zakładzie górniczym oraz - w 

przypadku zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny - czasu 

przebywania w podziemnych wyrobiskach górniczych, 

b)  posiadania i odpowiedniego przechowywania dokumentacji prowadzenia ruchu 

zakładu górniczego, 

c)  posiadania dowodu sprawdzenia rozwiązań technicznych przez rzeczoznawcę do 

spraw ruchu zakładu górniczego - w przypadkach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 i 2, 

d)  prowadzenia dokumentacji w zakresie ratownictwa górniczego, 

e)  przeprowadzania specjalistycznych badań lekarskich, specjalistycznych badań 

psychologicznych oraz specjalistycznych szkoleń w ratownictwie górniczym; 

<1a) nie przekazuje właściwemu organowi nadzoru górniczego sprawozdań 

z realizacji planu ruchu zakładu górniczego, o których mowa w art. 117b ust. 1; 

1b) nie umieszcza informacji o możliwości anonimowego zgłaszania problemów 

dotyczących bezpieczeństwa i środowiska odnoszących się do działalności polegającej 

na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w 

granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub nie informuje o tej 

możliwości osób obecnych na terenie zakładu górniczego, w szczególności podczas 

każdego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z art. 117c;> 

2)   dopuszcza do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego w sposób mogący 

wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka lub tego ruchu; 

3)   nie dopełnia ciążącego na przedsiębiorcy obowiązku w zakresie szkolenia osób 

wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego w zakresie znajomości przepisów i 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych 

im czynności, lub dopuszcza do pracy w ruchu zakładu górniczego osoby, które nie 

wykażą się dostateczną znajomością tych przepisów i zasad; 

4)   dopuszcza do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego osoby, które nie 

posiadają wymaganych do tego kwalifikacji. 
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3. Karę pieniężną nakłada się: 

[1)   na przedsiębiorcę w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w 

poprzednim roku kalendarzowym;] 

<1) na przedsiębiorcę lub podmiot, o którym mowa w ust. 1a, w wysokości do 3% 

przychodu ukaranego przedsiębiorcy lub podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku 

kalendarzowym;> 

2)   na kierownika ruchu zakładu górniczego w wysokości do 300% jego miesięcznego 

wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. 

4. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego uwzględnia 

zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe. 

5. Podmiot jest obowiązany do dostarczenia Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego na 

każde jego żądanie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, danych niezbędnych 

do określenia podstawy wymiaru kary pieniężnej. W przypadku niedostarczenia danych 

lub gdy dostarczone dane uniemożliwiają ustalenie podstawy wymiaru kary, Prezes 

Wyższego Urzędu Górniczego może ustalić podstawę wymiaru kary pieniężnej w sposób 

szacunkowy, nie mniejszą jednak niż: 

1)   kwota 500 000 zł - w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1; 

2)   kwota 5000 zł - w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2. 

6. Jeżeli okres działania przedsiębiorcy jest krótszy niż rok kalendarzowy, za podstawę 

wymiaru kary pieniężnej przyjmuje się kwotę 500 000 zł. 

7. Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. 

8. Kwoty ściągnięte z tytułu kary pieniężnej stanowią dochód budżetu państwa. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia  21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 oraz z 2017 r. poz. 32, 60 i 785) 

 

<Art. 24a. 

1. W przypadku działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub 

wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej dyrektor właściwego urzędu morskiego, w drodze 
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zarządzenia, ustanawia strefę bezpieczeństwa, o której mowa w art. 24, wokół 

zakładu i zakładu górniczego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 60, 202 

i …). 

2. Zabrania się wchodzenia statków do strefy bezpieczeństwa ustanowionej wokół 

zakładów i zakładów górniczych oraz przebywania statków w tej strefie. 

3. Dozwolone jest wchodzenie statków do strefy bezpieczeństwa ustanowionej wokół 

zakładów i zakładów górniczych: 

1) w związku z układaniem, inspekcją, testowaniem, naprawą, konserwacją, 

zmianą, odnową lub usuwaniem kabli lub rurociągów w tej strefie lub w 

odległości 50 metrów od tej strefy; 

2) w celu świadczenia usług na rzecz sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w tej 

strefie lub przewożenia osób i towarów do sztucznych wysp, konstrukcji i 

urządzeń oraz z tych wysp, konstrukcji i urządzeń w tej strefie; 

3) w celu dokonania przez właściwy organ nadzoru górniczego kontroli zakładu 

i zakładu górniczego; 

4) w związku z ratowaniem życia lub mienia; 

5) z powodu złej pogody; 

6) w przypadku gdy statki są w niebezpieczeństwie; 

7) jeżeli dyrektor właściwego urzędu morskiego lub przedsiębiorca wykonujący 

działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu 

węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, 

o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne 

i górnicze, udzieli na to zgody.> 

Art. 42. 

1. Do organów administracji morskiej należą sprawy z zakresu administracji rządowej 

związane z korzystaniem z morza w zakresie unormowanym niniejszą ustawą i innymi 

ustawami. 

2. W szczególności do organów administracji morskiej należą sprawy: 

1)   bezpieczeństwa żeglugi morskiej; 

1a)  ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym związane z wykonywaniem 

zadań obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności 

zapobieganie aktom terroru oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń; 
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2)   korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich; 

3)   (uchylony); 

4)   bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów 

mineralnych dna morskiego; 

5)   ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z 

morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nieuregulowanym 

przepisami prawa geologicznego i górniczego; 

6)   ratowania życia, prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i 

przystaniach; 

10)   uzgadniania decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń na 

budowę dla obiektów budowlanych w polskich obszarach morskich, pasie 

technicznym, pasie ochronnym oraz portach i przystaniach morskich; 

10a)  (uchylony); 

11)  budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień 

ochronnych w pasie technicznym; 

11a)   użytkowania lasów będących własnością Skarbu Państwa położonych w pasie 

technicznym; 

11b)   nadzoru nad zapewnieniem ochrony przed powodzią od strony wód morskich w 

tym poprzez budowę, rozbudowę i utrzymywanie budowli hydrotechnicznych oraz 

umocnień brzegowych w pasie technicznym; 

12)  wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności; 

12a)   wykonywania i nadzorowania pomiarów hydrograficznych; 

12b)   prowadzenia zasobów danych hydrograficznych dla obszaru kompetencji 

właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego; 

13)   oznakowania nawigacyjnego w polskich obszarach morskich; 

14)  nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia w trybie 

przewidzianym w przepisach o postępowaniu w sprawach o wykroczenia; 

15)  wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikających z przepisów ustawy o portowych 

urządzeniach do odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków; 
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16)  sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód 

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej; 

17)   wykonywania kontroli w zakresie zgodności z wymaganiami wprowadzonych do 

obrotu lub oddanych do użytku wyrobów wyposażenia morskiego, rekreacyjnych 

jednostek pływających i skuterów wodnych; 

18)  nadawania nazw statkom morskim; 

19)  organizacji pilotażu morskiego; 

20)   budowy i utrzymania obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i 

przystani morskich, z wyłączeniem infrastruktury dostępu służącej wyłącznie na 

użytek morskich portów wojennych, o których mowa w art. 45 ust. 2a; 

21)  zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki 

narodowej i przystaniami morskimi, w których nie powołano podmiotu 

zarządzającego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i 

przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. poz. 179 oraz z 2015 r. poz. 1569 i 1642), w 

zakresie przewidzianym w tych przepisach; 

22)  planowania rozwoju portów i przystani morskich, o których mowa w pkt 21; 

23)  monitorowania i informowania o ruchu statków; 

24)  ewidencji ładunków i pasażerów; 

25)  
(8)

 nadzoru nad wprowadzonym do obrotu lub oddanym do użytku wyposażeniem 

morskim oraz rekreacyjnymi jednostkami pływającymi i skuterami wodnymi, o 

którym mowa w przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579); 

25a)  
(9)

 (uchylony); 

26)  zarządu nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi oraz nad 

gruntami pokrytymi tymi wodami, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. - Prawo wodne; 

26a)  wykonywania zadań w dziedzinie ochrony środowiska morskiego i ochrony przed 

powodzią zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; 

27)  
(10)

 kontroli paliwa żeglugowego dostarczanego na statki oraz paliwa żeglugowego 

używanego na statkach; 

28)   związane z wykonywaniem zadań organu krajowego, o którym mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 

listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną 
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śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 

334 z 17.12.2010, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1177/2010", 

w zakresie usług przewozu drogą morską, z tym że rozpatrywanie skarg, o których 

mowa w art. 25 ust. 3 tego rozporządzenia, należy do zadań dyrektora urzędu 

morskiego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 43a ust. 5; 

29)   kwalifikacji członków załóg statków morskich i pilotów morskich; 

30)   nadzoru nad obszarami Natura 2000 wyznaczonymi na polskich obszarach morskich 

i sporządzania projektów planów ochrony tych obszarów w trybie przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

31)   opiniowania i uzgadniania: 

a)  dokumentów dotyczących obszarów morskich w ramach postępowania w sprawie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

b)  realizacji przedsięwzięć dotyczących obszarów morskich w ramach postępowania w 

sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 

2000 

-  o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko; 

32)   ochrony i opieki nad zabytkami znajdującymi się w polskich obszarach morskich w 

zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505 oraz 

z 2016 r. poz. 1330 i 1887[.] <;> 

<33) uzgadniania decyzji wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, w przypadkach przewidzianych 

w tej ustawie.> 

3. Do organów administracji morskiej należy także wykonywanie zadań w dziedzinie 

współpracy międzynarodowej w zakresie spraw określonych w ust. 1 i 2. 

4. Wydawanie decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 10 i 11, następuje po 

zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu terytorialnego. 

5. Ustawa nie narusza przepisów prawa geologicznego i górniczego. 

6. W celu wymiany wiedzy i doświadczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1, organy 

administracji morskiej odbywają regularne spotkania, a w wyjątkowych okolicznościach 

odbywają także spotkania doraźne. 
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U S T A W A    z dnia  16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 434 i 881, z 2016 r. poz. 1954 oraz z 2017 r. poz. 32 i 785) 

 

Art. 24. 

1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi: 

[1)   sposób organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu,] 

<1) sposób organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu, w tym sposób 

łagodzenia negatywnych skutków dla flory i fauny w granicach obszarów morskich, 

z uwzględnieniem opieki nad zaolejonymi zwierzętami,> 

2)   jednostki organizacyjne współdziałające w zakresie zwalczania zagrożeń na morzu z 

Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, 

[3)   podmiot właściwy do opracowania krajowego planu zwalczania zagrożeń i 

zanieczyszczeń środowiska morskiego i jego elementy składowe,] 

<3) podmiot właściwy do opracowania krajowego planu zwalczania zagrożeń 

i zanieczyszczeń środowiska morskiego, elementy składowe oraz sposób 

opracowania, konsultowania i ogłaszania tego planu,> 

4)   zadania organów administracji morskiej w zakresie funkcjonowania systemu zwalczania 

zanieczyszczeń na morzu, 

5)   zadania i uprawnienia Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w organizowaniu i 

koordynowaniu akcji zwalczania zagrożeń lub zanieczyszczeń na morzu, 

6)   zasady i sposób udostępniania w ramach współpracy międzynarodowej informacji o 

gotowości do zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego, 

mając na względzie celowość i sprawność działań na rzecz ochrony środowiska morskiego, a 

także zgodność z postanowieniami konwencji i umów międzynarodowych oraz zaleceń 

organizacji międzynarodowych w tym zakresie. 

2. Dyrektor urzędu morskiego może zlecić wykonanie czynności, określonych w art. 21 ust. 1 

pkt 3 oraz w art. 22 i 23, kierownikowi jednostki organizacyjnej, biorącej udział w 

zwalczaniu zanieczyszczeń. 

<Art. 34c. 

Dyrektor urzędu morskiego niezwłocznie przekazuje Prezesowi Wyższego Urzędu 

Górniczego kopię decyzji kończącej postępowanie, o którym mowa w art. 29, jeżeli 

dotyczy ona zdarzenia związanego z działalnością polegającą na poszukiwaniu, 



- 52 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

 

 

 

U S T A W A    z dnia  13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 oraz z 2015 r. poz. 277 i 1926) 

 

Art. 3. 

1. Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się: 

1)   z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593) - działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wymagającą uzyskania wpisu 

do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości; 

2)   z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) - eksploatację instalacji wymagającą uzyskania: 

a)  pozwolenia zintegrowanego, 

b)  pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; 

3)   z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z 

późn. zm.): 

a)  zbieranie lub przetwarzanie odpadów wymagające uzyskania zezwolenia, 

b)  działalność wymagającą uzyskania wpisu do rejestru w zakresie, o którym mowa w 

art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a i b tej ustawy; 

4)   z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z 

późn. zm.) - wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego: 

a)  wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

b)  pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych, 

c)  retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych; 

5)   
(2)

 z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233, z 2009 r. Nr 18, poz. 

97 oraz z 2015 r. poz. 277): 



- 53 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

a)  zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych, 

b)  zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych, 

c)  zamierzone uwolnienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska, 

d)  wprowadzanie do obrotu; 

6)   z zakresu rozporządzenia Rady nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i 

kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej 

obszar (Dz. Urz. WE L 30 z 06.02.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 176) - międzynarodowy obrót odpadami; 

7)   z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1136 oraz z 2014 r. poz. 1101) - gospodarowanie odpadami wydobywczymi na 

podstawie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami 

wydobywczymi; 

[8)   z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 

2014 r. poz. 613, ze zm.) - podziemne składowanie dwutlenku węgla.] 

<8) z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1131 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 60, 202 i …) – podziemne 

składowanie dwutlenku węgla oraz działalność polegającą na poszukiwaniu, 

rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej.> 

2. Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się również: 

1)   produkcję, wykorzystanie, przechowywanie, przetwarzanie, składowanie, uwalnianie 

do środowiska oraz transport: 

a)  substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych lub substancji stwarzających 

zagrożenie i mieszanin stwarzających zagrożenie w rozumieniu przepisów o 

substancjach chemicznych i ich mieszaninach, 

b)  środków ochrony roślin w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie 

roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621, z późn. zm.), 

c)  
(3)

 produktów biobójczych; 

2)   transport: 

a)  towarów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 

towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454), 

b)  (uchylona) 
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c)  materiałów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.). 

d)  (uchylona) 

Art. 6. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   bezpośrednim zagrożeniu szkodą w środowisku - rozumie się przez to wysokie 

prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w środowisku w dającej się przewidzieć 

przyszłości; 

1a)  badaniach zanieczyszczenia gleby i ziemi - rozumie się przez to badania 

zanieczyszczenia gleby i ziemi w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. - Prawo ochrony środowiska; 

2)   chronionych siedliskach przyrodniczych - rozumie się przez to: 

a)  (uchylona) 

b)  siedliska przyrodnicze należące do typów siedlisk określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 26 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 627, z późn. zm.), 

c)  siedliska oraz miejsca rozrodu gatunków chronionych, 

d)  miejsca tokowania, lęgu, pierzenia i zimowania ptaków wędrownych oraz miejsca ich 

zatrzymywania się i żerowania wzdłuż tras wędrówek; 

3)  działaniach naprawczych - rozumie się przez to wszelkie działania, w tym działania 

ograniczające lub tymczasowe, podejmowane w celu naprawy lub zastąpienia w 

równoważny sposób elementów przyrodniczych lub ich funkcji, które uległy szkodzie, a 

także działania kompensacyjne; do działań naprawczych zalicza się w szczególności 

przeprowadzenie remediacji, przywracanie naturalnego ukształtowania terenu, zalesianie, 

zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, reintrodukcję zniszczonych gatunków, 

prowadzące do usunięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz przywracania równowagi 

przyrodniczej na danym terenie; 

4)   działaniach zapobiegawczych - rozumie się przez to działania podejmowane w związku 

ze zdarzeniem, działaniem lub zaniechaniem powodującym bezpośrednie zagrożenie 

szkodą w środowisku, w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia szkody, w 

szczególności wyeliminowanie lub ograniczenie emisji; 

5)   emisji - rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku 

działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: 
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a)  substancje oraz ich mieszaniny lub roztwory, 

b)  energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne, 

c)  organizmy lub mikroorganizmy; 

6)   funkcjach elementów przyrodniczych - rozumie się przez to przydatność gatunków 

chronionych, chronionych siedlisk przyrodniczych, wody lub powierzchni ziemi dla 

innych elementów przyrodniczych lub ludzi; 

7)  gatunkach chronionych - rozumie się przez to gatunki objęte ochroną na podstawie 

przepisów wydanych na podstawie art. 26, art. 48 i art. 49 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody; 

7a)  historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi - rozumie się przez to historyczne 

zanieczyszczenie powierzchni ziemi w rozumieniu art. 3 pkt 5a ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

8)   naprawie elementów przyrodniczych, która obejmuje również naturalną regenerację - 

rozumie się przez to: 

a)  w odniesieniu do gatunków chronionych lub chronionych siedlisk przyrodniczych - 

przywrócenie środowiska, elementów przyrodniczych lub ich funkcji do stanu 

początkowego oraz usunięcie zagrożenia dla zdrowia ludzi, 

b)  w odniesieniu do wód - przywrócenie środowiska, elementów przyrodniczych lub ich 

funkcji do stanu początkowego oraz usunięcie zagrożenia dla zdrowia ludzi, 

c)  w odniesieniu do powierzchni ziemi - usunięcie zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu 

środowiska; 

8a)  naturalnej regeneracji - rozumie się przez to: 

a)  w odniesieniu do: 

–  gatunków chronionych - proces odtwarzania się populacji gatunku na danym terenie do 

stanu początkowego lub do osiągnięcia właściwego stanu ochrony gatunku, 

–  chronionych siedlisk przyrodniczych - proces odtwarzania się siedliska przyrodniczego na 

danym terenie do stanu początkowego lub do osiągnięcia właściwego stanu ochrony 

siedliska przyrodniczego 

–  przebiegający samoistnie, bez ingerencji człowieka, ale którego przebieg może być przez 

człowieka wspomagany, 

b)  w odniesieniu do wód i powierzchni ziemi - samooczyszczanie w rozumieniu art. 3 pkt 

32d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 
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9)   podmiocie korzystającym ze środowiska - rozumie się przez to podmiot korzystający ze 

środowiska w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska, prowadzący działalność stwarzającą ryzyko szkody w środowisku lub inną 

działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, powodującą bezpośrednie zagrożenie 

szkodą w środowisku lub szkodę w środowisku; 

9a)  pomiarach - rozumie się przez to również obserwacje, analizy oraz pobieranie próbek; 

9b)  remediacji - rozumie się przez to remediację w rozumieniu art. 3 pkt 31b ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

10)  stanie początkowym - rozumie się przez to stan i funkcje środowiska oraz 

poszczególnych elementów przyrodniczych przed wystąpieniem szkody w środowisku, 

oszacowane na podstawie dostępnych informacji; w przypadku szkody w środowisku w 

powierzchni ziemi rozumie się przez to w szczególności stan określony w raporcie 

początkowym, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska albo, jeżeli nie ma dostępnych informacji na temat stanu początkowego lub w 

raporcie początkowym stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych zawartości substancji 

powodujących ryzyko - stan zgodny z dopuszczalnymi zawartościami substancji 

powodujących ryzyko; 

10a)  substancji powodującej ryzyko - rozumie się przez to substancję w rozumieniu art. 3 pkt 

37a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

11)  szkodzie w środowisku - rozumie się przez to negatywną, mierzalną zmianę stanu lub 

funkcji elementów przyrodniczych, ocenioną w stosunku do stanu początkowego, która 

została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez 

podmiot korzystający ze środowiska: 

a)  w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, mającą znaczący 

negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony tych 

gatunków lub siedlisk przyrodniczych, z tym że szkoda w gatunkach chronionych lub 

chronionych siedliskach przyrodniczych nie obejmuje uprzednio zidentyfikowanego 

negatywnego wpływu, wynikającego z działania podmiotu korzystającego ze środowiska 

zgodnie z: 

–  decyzją, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub 

–  decyzją, o której mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

lub 
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–  zatwierdzonym planem urządzenia lasu, dla którego przeprowadzono strategiczną ocenę 

oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1235, z późn. zm.), lub 

–  decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub 

–  postanowieniami, o których mowa w art. 90 ust. 1 i art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

[b)  w wodach, mającą znaczący negatywny wpływ na potencjał ekologiczny, stan 

ekologiczny, chemiczny lub ilościowy wód,] 

<b) w wodach, mającą znaczący negatywny wpływ na potencjał ekologiczny, stan 

ekologiczny, chemiczny lub ilościowy wód lub stan środowiska wód morskich 

w obszarach morskich, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 

1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 2145 oraz z 2017 r. poz. 32, 60, 785 i …), z wyjątkiem przypadków, 

o których mowa w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.> 

c)  w powierzchni ziemi, przez co rozumie się zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym w 

szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi; 

12)  władającym powierzchnią ziemi - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 3 

pkt 44 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

 

Art. 7. 

1. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach odpowiedzialności za zapobieganie 

szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku jest regionalny dyrektor ochrony 

środowiska. 

2. Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku wystąpiły 

na obszarze dwóch lub więcej województw, właściwy jest regionalny dyrektor ochrony 

środowiska, który pierwszy powziął informację o ich wystąpieniu. 

3. Regionalny dyrektor ochrony środowiska, o którym mowa w ust. 2, podejmuje działania w 

porozumieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, na którego obszarze 
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działania wystąpiło bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w 

środowisku. 

<4. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub 

szkody w środowisku w wodach na obszarach morskich, właściwość miejscową 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska ustala się wzdłuż linii brzegu morskiego 

na terenie danego województwa. 

5. W przypadku gdy bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda 

w środowisku w wodach na obszarach morskich obejmuje obszar morski wzdłuż linii 

brzegu morskiego dwóch województw, właściwy jest regionalny dyrektor ochrony 

środowiska, który pierwszy powziął informację o ich wystąpieniu. 

6. Regionalny dyrektor ochrony środowiska, o którym mowa w ust. 5, podejmuje 

działania w porozumieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, na 

którego obszarze działania wystąpiło bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku 

lub szkoda w środowisku.> 

<Art. 26ba. 

W przypadku stwierdzenia, że zgłoszone przez organ ochrony środowiska bezpośrednie 

zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku mogą mieć skutki na 

obszarach morskich innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska niezwłocznie zawiadamia o 

tym właściwy organ państwa, na którego obszarach morskich skutki te mogą 

wystąpić.> 

<Art. 26ca. 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po uzyskaniu informacji o bezpośrednim 

zagrożeniu szkodą w środowisku lub o szkodzie w środowisku, które zostały 

spowodowane na obszarach morskich innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, a których skutki mogą oddziaływać na obszarach 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej, niezwłocznie zawiadamia o tym właściwy organ 

ochrony środowiska.> 

[Art. 26d. 

 Przepisów art. 26b i art. 26c nie stosuje się do poważnych awarii przemysłowych w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.] 
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< Art. 26d. 

Przepisów art. 26b–26ca nie stosuje się do poważnych awarii przemysłowych w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.> 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 

281 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 32, 60 i 785) 

 

Art. 117. 

1. Do zadań Służby SAR należy poszukiwanie i ratowanie każdej osoby znajdującej się w 

niebezpieczeństwie na morzu, bez względu na okoliczności, w jakich znalazła się w 

niebezpieczeństwie, przez: 

1)   utrzymywanie ciągłej gotowości do przyjmowania i analizowania zawiadomień o 

zagrożeniu życia na morzu; 

2)   planowanie, prowadzenie i koordynowanie akcji poszukiwawczych i ratowniczych; 

3)   utrzymywanie w gotowości sił i środków ratownictwa życia na morzu; 

4)   współdziałanie podczas akcji poszukiwawczych i ratowniczych z jednostkami 

organizacyjnymi wymienionymi w art. 118 ust. 1; 

5)   współdziałanie z innymi systemami ratowniczymi funkcjonującymi na obszarze kraju; 

6)   współdziałanie z odpowiednimi służbami innych państw, w szczególności podczas 

akcji poszukiwawczych i ratowniczych. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Służba SAR wykonuje na podstawie "Planu akcji 

poszukiwawczych i ratowniczych", zwanego dalej "Planem SAR", opracowanego zgodnie 

z postanowieniami Konwencji SAR. 

<2a. Do zadań Służby SAR należy także sporządzanie raportu z akcji poszukiwawczych 

i ratowniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz akcji zwalczania zagrożeń i 

zanieczyszczeń na morzu prowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu 

zanieczyszczaniu morza przez statki, jeżeli dotyczą one zdarzeń związanych 

z działalnością polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu 

węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, 
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oraz niezwłoczne przekazywanie tego raportu Prezesowi Wyższego Urzędu 

Górniczego, dyrektorowi właściwego urzędu morskiego oraz Komisji Badania 

Wypadków Morskich.> 

3. Granice obszaru poszukiwania i ratownictwa, na którym Służba SAR wykonuje swoje 

zadania, oraz zasady współpracy w dziedzinie ratowania życia na morzu z odpowiednimi 

służbami innych państw określają porozumienia zawarte z zainteresowanymi państwami. 

4. Służba SAR wykonuje także inne zadania związane z bezpieczeństwem morskim i 

zwalczaniem zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu, określone przepisami odrębnych 

ustaw. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków 

Morskich (Dz. U. poz. 1068, z 2015 r. poz. 1320 oraz z 2017 r. poz. 60)  

 

Art. 41. 

1. O sporządzeniu raportu końcowego lub tymczasowego, albo uproszczonego 

przewodniczący Komisji informuje niezwłocznie ministra właściwego do spraw 

gospodarki morskiej. 

2. Kopię raportu, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący Komisji przesyła Komisji 

Europejskiej. Informacje dotyczące wypadku lub incydentu morskiego, będącego 

przedmiotem raportu, Komisja zamieszcza na formularzu udostępnionym w bazie danych 

EMCIP. 

3. Przewodniczący Komisji przesyła Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) kopię 

raportu końcowego z badania: 

1)   bardzo poważnego wypadku morskiego, 

2)   wypadku morskiego innego niż określony w pkt 1, lub incydentu morskiego, w 

którym zawarte są informacje mogące zapobiec lub zmniejszyć skutki wypadków lub 

incydentów morskich w przyszłości 

-   za pośrednictwem Światowego Zintegrowanego Systemu Informacji Żeglugowej 

(GISIS), stanowiącego bazę informacji w zakresie bezpieczeństwa, ochrony żeglugi i 

środowiska morskiego, prowadzoną przez Międzynarodową Organizację Morską 

(IMO). 
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<4. Przewodniczący Komisji niezwłocznie przekazuje Prezesowi Wyższego Urzędu 

Górniczego kopię raportu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dotyczy on zdarzenia 

związanego z działalnością polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub 

wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej.> 


