BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 20 listopada 2020 r.
o zmianie ustawy o działach administracji rządowej
oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 269)

USTAWA

z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r.

poz. 1220)
Art. 5.
Ustala się następujące działy:
1) administracja publiczna;
1a) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;
1b) aktywa państwowe;
2) budżet;
2a) energia;
3) finanse publiczne;
<3a)

geologia;>

4) gospodarka;
5) gospodarka morska;
6) gospodarka wodna;
6a) gospodarka złożami kopalin;
7) instytucje finansowe;
7a) informatyzacja;
8) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
8a) klimat;
9) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
10) kultura fizyczna;
<10a) leśnictwo i łowiectwo;>
11) łączność;
12) (uchylony);
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-213) (uchylony);
14) obrona narodowa;
15) oświata i wychowanie;
16) praca;
17) rolnictwo;
18) rozwój wsi;
18a) rozwój regionalny;
18b) rynki rolne;
18c) rybołówstwo;
19) (uchylony);
20) sprawiedliwość;
21) szkolnictwo wyższe i nauka;
22) transport;
22a) turystyka;
23) środowisko;
23a) rodzina;
24) sprawy wewnętrzne;
<24a) centrum administracyjne rządu;>
25) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;
26) zabezpieczenie społeczne;
27) sprawy zagraniczne;
28) zdrowie;
29) żegluga śródlądowa.
Art. 8.
1. Dział finanse publiczne obejmuje sprawy realizacji dochodów i wydatków budżetu
państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa - z wyjątkiem spraw, które na
mocy odrębnych przepisów przypisane są innym działom.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych odpowiada, na zasadach, w trybie i w
granicach określonych odrębnymi przepisami, w szczególności za:
1) realizację dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat;
2) koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z
zagranicą, współdziałanie w opracowywaniu związanych z tym spraw oraz współpracę z
międzynarodowymi organizacjami finansowymi;
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-33) realizację przepisów dotyczących ceł;
3a) współpracę w tworzeniu Wspólnej Taryfy Celnej;
4) finansowanie jednostek realizujących zadania objęte budżetem państwa i finansowanie
samorządu terytorialnego;
5) dochodzenie należności Skarbu Państwa;
6) gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach;
7) rachunkowość i rewizję finansową;
8) prawo dewizowe;
9) bilans finansów sektora publicznego i prognozowanie bilansu płatniczego;
10) realizację kontroli prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową;
10a) koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów
publicznych;
10b) sprawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
11) (uchylony).
12) pobór opłaty elektronicznej za przejazd po drogach publicznych.
3. (uchylony).
4. Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlega Szef Krajowej
Administracji Skarbowej.
<Art. 8a.
1. Dział geologia obejmuje sprawy:
1) polityki i bezpieczeństwa surowcowego państwa w zakresie surowców kopalnych;
2) badania zasobów surowców kopalnych i zarządzania nimi oraz zarządzenia
górotworem;
3) kwalifikacji w zakresie geologii;
4) inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w
dziedzinie zasobów surowców kopalnych oraz udział w pracach organów instytucji
międzynarodowych;
5) funkcjonowania państwowej służby geologicznej.
2. Minister właściwy do spraw geologii sprawuje nadzór nad Państwowym Instytutem
Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym.>
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1. Dział gospodarka obejmuje sprawy gospodarki, w tym konkurencyjności gospodarki,
współpracy gospodarczej z zagranicą, oceny zgodności, miar i probiernictwa, własności
przemysłowej, innowacyjności, działalności gospodarczej, w tym przedsiębiorczości i
przemysłu, polityki zakupowej państwa, promocji gospodarki polskiej w kraju i za
granicą, oraz współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego.
2. Do ministra właściwego do spraw gospodarki należą w szczególności sprawy:
1) kształtowania warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;
[2) podejmowania działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz innowacyjności
gospodarki polskiej;]
<2) podejmowania

działań

sprzyjających

wzrostowi

konkurencyjności

oraz

innowacyjności gospodarki polskiej, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;>
3) polityki przemysłowej;
4) rozwoju przedsiębiorczości;
5) transformacji cyfrowej gospodarki;
6) transformacji do gospodarki obiegu zamkniętego;
7) rozwoju i wykorzystaniu energetyki prosumenckiej i rozproszonej;
8) formułowania założeń współpracy gospodarczej z zagranicą;
9) współpracy z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym oraz
prowadzenia działań w zakresie kształtowania i realizacji zasad wymiany handlowej Unii
Europejskiej z krajami trzecimi, w tym w szczególności w ramach wspólnej polityki
handlowej Unii Europejskiej;
10) promocji gospodarki, w tym wspierania rozwoju eksportu i inwestycji polskich za
granicą oraz wspierania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
11) kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego
pokoju

i

bezpieczeństwa

w

związku

z

porozumieniami

i

zobowiązaniami

międzynarodowymi;
12) wprowadzania środków administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami, a
także sprawy przywozu i wywozu technologii;
13) udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie polityki gospodarczej;
14) kształtowania i prowadzenia polityki kosmicznej, w tym na arenie międzynarodowej, w
szczególności w ramach współpracy z Unią Europejską i Europejską Agencją Kosmiczną.
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-52a. W celu realizacji spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 9-11, 13 i 14, minister właściwy
do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych
może tworzyć samodzielne stanowiska radców handlowych, wydziały lub zespoły
zadaniowe, działające w strukturze placówek zagranicznych (dyplomacja ekonomiczna).
[3. Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad Prezesem Głównego Urzędu
Miar i Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz nad działalnością Urzędu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.]
<3. Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad Prezesem Głównego
Urzędu Miar i Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz nad działalnością
Urzędu

Patentowego

Rzeczypospolitej

Polskiej

i

Polskiego

Komitetu

Normalizacyjnego.>
4. Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki podlega Urząd Dozoru Technicznego, Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polska Agencja Kosmiczna.
5. Minister właściwy do spraw gospodarki pełni funkcję koordynatora krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych.
Art. 9a.
1. Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
obejmuje sprawy:
1) architektury;
2) budownictwa, w tym z zakresu efektywności energetycznej budynków;
3) nadzoru architektoniczno-budowlanego;
4) planowania i zagospodarowania przestrzennego;
5) geodezji i kartografii;
6) rewitalizacji, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2;
7) wspierania mieszkalnictwa;
8)

gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa, z
uwzględnieniem przepisów odrębnych;

9) infrastruktury komunalnej, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego
zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków;
10) rodzinnych ogrodów działkowych;
11) infrastruktury informacji przestrzennej[;] <.>
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zarządzania i koordynacji programami w zakresie upowszechniania, rozwoju i

promocji wykorzystywania technologii niskoemisyjnych i zeroemisyjnych.]
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego
oraz Głównym Geodetą Kraju.
Art. 11.
1. Dział gospodarka wodna obejmuje sprawy:
1) kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych;
2)

utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych stanowiących własność Skarbu
Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą budowle
oraz urządzenia wodne;

3) utrzymania śródlądowych dróg wodnych;
4) ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania urządzeń
wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacji przedsięwzięć służących
osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa;
5) funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej [i państwowej
służby

hydrogeologicznej,

z

wyłączeniem

zagadnień

monitoringu

jakości

wód

podziemnych] ;
6) współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zadań należących do
działu;
7) określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia
przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków[.] <;>
<8) infrastruktury wsi w zakresie melioracji, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w wodę oraz
oczyszczania ścieków.>
2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej sprawuje nadzór nad działalnością
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Art. 11a.
1. Dział gospodarka złożami kopalin obejmuje sprawy:
1)

prowadzenia, [w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska] <w
porozumieniu z Głównym Geologiem Kraju>, racjonalnej gospodarki złożami
węglowodorów, węgla brunatnego, węgla kamiennego, siarki rodzimej, soli kamiennej,
soli potasowej, soli potasowo-magnezowej i miedzi, w obszarze objętym wydobyciem;
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-72) uzgadniania koncesji na wydobywanie [udzielanych przez ministra właściwego do spraw
środowiska]

<udzielanych przez Głównego Geologa Kraju>, w zakresie kopalin

objętych własnością górniczą Skarbu Państwa;
3) współpracy w nadzorze nad wydobywaniem kopalin, o których mowa w pkt 1;
4) kwalifikacji w zakresie górnictwa.
2. (uchylony).
3. Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin sprawuje nadzór nad Prezesem
Wyższego Urzędu Górniczego.
Art. 13a.
1. Dział klimat obejmuje sprawy klimatu i zrównoważonego rozwoju, w szczególności w
zakresie:
[1) udziałów w kształtowaniu polityki klimatycznej, w tym w ramach Unii Europejskiej, w
szczególności w negocjacjach dotyczących polityki międzynarodowej w zakresie klimatu i
zrównoważonego rozwoju;]
<1) udziału w kształtowaniu międzynarodowej polityki klimatycznej i polityki dotyczącej
zrównoważonego rozwoju, w tym w ramach Unii Europejskiej, w szczególności
udziału w negocjacjach dotyczących transformacji ekologicznej, klimatycznej, w tym
transformacji w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej;>
<1a)

kształtowania

i

prowadzenia

polityki

na

rzecz

gospodarki

neutralnej

klimatycznie;>
[2) wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w tym w zakresie zarządzania
środkami na cele transformacji ekologicznej i klimatycznej, w szczególności zarządzania
aukcjami uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz zagospodarowania uzyskanych
w ich wyniku środków, z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym
bezpieczeństwa dostaw energii, surowców energetycznych i paliw;]
<2) wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w tym w zakresie zarządzania
środkami na cele transformacji ekologicznej i klimatycznej, w szczególności
zarządzania środkami na cele transformacji w kierunku osiągnięcia neutralności
klimatycznej oraz zarządzania aukcjami uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
oraz zagospodarowania uzyskanych w ich wyniku środków, z uwzględnieniem
bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa dostaw energii,
surowców energetycznych i paliw;>
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-83) ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów, z
zastrzeżeniem art. 28;
4) ekologicznych warunków życia wynikających z ochrony powietrza, ochrony powierzchni
ziemi, ochrony przed hałasem i ochrony przed polami elektromagnetycznymi;
5) kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska;
6) systemu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
7) gospodarki odpadami, w tym jako element gospodarki o obiegu zamkniętym;
8) wspierania, w tym promocji, ekologicznych innowacji i technologii, z uwzględnieniem
celów transformacji klimatycznej i energetycznej;
9) zarządzania i koordynacji programami w zakresie upowszechniania, rozwoju i promocji
wykorzystywania technologii niskoemisyjnych i zeroemisyjnych, w tym w szczególności
w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz transportu;
10) społeczno-ekonomicznych aspektów transformacji ekologicznej i klimatycznej;
11) efektywności energetycznej;
12) rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
13) edukacji ekologicznej i promocji ekologicznych warunków życia - w zakresie zadań
należących do działu.
2. Minister właściwy do spraw klimatu sprawuje nadzór nad Prezesem Państwowej Agencji
Atomistyki,

Głównym

Inspektorem

Ochrony

Środowiska,

Instytutem

Ochrony

Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych, a także nad działalnością Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i
gospodarki wodnej.
Art. 15.
<1.> Dział kultura fizyczna obejmuje sprawy:
1) sportu;
2) wychowania fizycznego;
3) rehabilitacji ruchowej.
<2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej sprawuje nadzór nad Prezesem
Narodowego Centrum Sportu.>
<Art. 15a.
1. Dział leśnictwo i łowiectwo obejmuje sprawy:
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zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych;

2)

gospodarki leśnej;

3)

nasiennictwa w zakresie leśnego materiału rozmnożeniowego;

4)

ochrony lasów i gruntów leśnych;

5)

łowiectwa.

2. Minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa sprawuje nadzór nad działalnością
Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, Instytutem Badawczym
Leśnictwa oraz działalnością Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie.>

Art. 23.
1. Dział rozwój wsi obejmuje sprawy:
1) kształtowania ustroju rolnego państwa;
2) ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne;
3) scalania i wymiany gruntów, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz podziału i
rozgraniczenia nieruchomości na obszarze wsi;
4) infrastruktury wsi, w szczególności:
[a) melioracji, w zakresie spraw nieobjętych działem gospodarka wodna, zaopatrzenia wsi i
rolnictwa w wodę oraz oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami,]
<a) gospodarki odpadami,>
b) elektryfikacji i gazyfikacji w zakresie spraw nieobjętych działem gospodarka oraz
telefonizacji wsi w zakresie spraw nieobjętych działem łączność,
c) prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa;
5) (uchylony);
6) (uchylony);
7) (uchylony);
8) rozwoju przedsiębiorczości, w tym w szczególności podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, wspomagania pozarolniczych form aktywności zawodowej i gospodarczej
mieszkańców wsi;
9) ubezpieczenia społecznego rolników.
1a. W zakresie ubezpieczenia społecznego rolników minister właściwy do spraw rozwoju wsi
współdziała z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego.
2. (uchylony).
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- 10 3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi sprawuje nadzór nad działalnością Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
3a. Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi podlega Prezes Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.
4. (uchylony).
[Art. 27a.
Dział turystyka obejmuje sprawy zagospodarowania turystycznego kraju oraz mechanizmów
regulacji rynku turystycznego.]
<Art. 27a.
Dział turystyka obejmuje sprawy turystyki społecznej, zagospodarowania turystycznego
kraju oraz mechanizmów regulacji rynku turystycznego.>

Art. 28.
1. Dział środowisko obejmuje sprawy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego
oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów, w szczególności w zakresie:
1) ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach
przyrody, oraz bioróżnorodności, ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem
chronionych lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody;
[2) geologii;]
3) gospodarki zasobami naturalnymi;
[4) leśnictwa;
5) ochrony lasów i gruntów leśnych;
6) łowiectwa;]
7) edukacji ekologicznej i promocji ekologicznych warunków życia - w zakresie zadań
należących do działu;
8) mikroorganizmów

genetycznie

zmodyfikowanych

oraz

organizmów

genetycznie

zmodyfikowanych, w tym nadzoru nad uprawami GMO w rozumieniu przepisów o
mikroorganizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmach genetycznie
zmodyfikowanych, z wyjątkiem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na
wprowadzenie do obrotu żywności i środków farmaceutycznych, spraw organizmów
genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie
zmodyfikowanych w zakresie niektórych zadań lub czynności określonych właściwymi
przepisami oraz kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
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Środowiska.
[3. Minister właściwy do spraw środowiska sprawuje nadzór nad działalnością Państwowego
Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe", Instytutem Badawczym Leśnictwa i
Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym oraz
działalnością Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie.]

Art. 29.
1. Dział sprawy wewnętrzne obejmuje sprawy:
1) ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
2) ochrony granicy Państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców oraz koordynacji
działań związanych z polityką migracyjną państwa;
3) zarządzania kryzysowego;
4) obrony cywilnej;
5) ochrony przeciwpożarowej;
6) (uchylony);
6a) (uchylony);
7) nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym;
8) obywatelstwa;
9) ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów, w zakresie ustalonym w
ustawach;
10) rejestracji stanu cywilnego w zakresie ustalonym w ustawie oraz zmiany imion i nazwisk.
2. Jeżeli informacje uzyskane przez organy i jednostki organizacyjne nadzorowane, podległe
lub podporządkowane ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych mogą mieć istotne
znaczenie dla bezpieczeństwa Państwa, minister ten przekazuje je niezwłocznie do
wiadomości Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów.
3. (uchylony).
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej Kraju, Szefa Urzędu do
Spraw Cudzoziemców, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej oraz Służby Ochrony
Państwa.
<Art. 29a.
1. Dział centrum administracyjne rządu obejmuje sprawy:
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- 12 1) określania strategicznych kierunków rozwoju państwa i oceny funkcjonalności jego
struktur;
2) analiz, prognoz i ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji;
3) koordynacji działań administracji rządowej w zakresie powierzonym przez Radę
Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów;
4) polityki kadrowej w administracji rządowej;
5) koordynacji działań związanych ze współdziałaniem Rady Ministrów i Prezesa Rady
Ministrów z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmem Rzeczypospolitej
Polskiej, Senatem Rzeczypospolitej Polskiej i innymi organami państwowymi;
6) obronności i bezpieczeństwa państwa – w zakresie zadań należących do działu;
7) polityki informacyjnej Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów;
8) obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i kancelaryjno-biurowej
Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów oraz
innych podmiotów, jeżeli tak stanowią przepisy o ich utworzeniu.>

Art. 33a.
1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością administracji rządowej nieobjętą
zakresem działów administracji rządowej, wykonywaną przez:
1) (uchylony);
2) Główny Urząd Statystyczny;
3) (uchylony);
3a) (uchylony);
4) (uchylony);
[5) Polski Komitet Normalizacyjny;]
6) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
7) Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu;
7a) Centralne Biuro Antykorupcyjne;
8) (uchylony);
9) (uchylony);
9a) (uchylony);
10) (uchylony);
11) (uchylony);
12) (uchylony);
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14) (uchylony);
15) Urząd Regulacji Energetyki;
16) (uchylony);
17) Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zakres sprawowania przez Prezesa Rady Ministrów nadzoru, o którym mowa w ust. 1,
określają ustawy.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają uprawnień właściwego ministra określonych w odrębnych
przepisach, w stosunku do urzędów, o których mowa w ust. 1.
4. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, wyznacza:
1) ministra właściwego do spraw uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz do
spraw uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności, objętych
działalnością administracji rządowej wykonywaną przez urzędy określone w ust. 1, oraz
wskazuje, który z tych urzędów wyznaczony minister może upoważnić do wykonywania
zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz w sprawach
uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności,
2) ministra właściwego do spraw uznawania kwalifikacji w tych zawodach regulowanych
oraz do spraw uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania tych
działalności, dla wykonywania których właściwy jest więcej niż jeden minister
- kierując się specyfiką poszczególnych zawodów regulowanych oraz działalności,
właściwością odpowiednich działów administracji rządowej, a także zakresem działania
urzędów, o których mowa w ust. 1.
5. Minister, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, może, w drodze rozporządzenia, upoważnić do
wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz
w sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności
wskazany urząd albo podmioty, o których mowa w art. 4a ust. 3.
6. Minister, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może, w drodze rozporządzenia, upoważnić do
wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz
w sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności
podmioty, o których mowa w art. 4a ust. 3.
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- 14 U S T AW A

z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze

stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637)

Art. 2.
Ustawa ustala zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe:
1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2)

Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu,
wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,
ministra, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich,
Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Finansowego, Rzecznika Małych i Średnich
Przedsiębiorców, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wiceprezesa Najwyższej Izby
Kontroli, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu, zastępcy Szefa Kancelarii
Sejmu, zastępcy Szefa Kancelarii Senatu, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szefa
Służby Cywilnej, Głównego Inspektora Pracy, zastępcy Głównego Inspektora Pracy,
Kierownika Krajowego Biura Wyborczego;

3) Ministra Stanu, Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta,
zastępcy Prokuratora Generalnego;
[4)

Prezesa Polskiej Akademii Nauk, sekretarza stanu, członka Państwowej Komisji do
spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i
obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, członka Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji, pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, podsekretarza
stanu (wiceministra), wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, Zastępcy Rzecznika
Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Dziecka, Zastępcy Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, Zastępcy Rzecznika Finansowego, zastępcy Rzecznika
Małych i Średnich Przedsiębiorców, kierownika urzędu centralnego, wiceprezesa Polskiej
Akademii Nauk, wojewody, zastępcy kierownika urzędu centralnego, wicewojewody.]

<4) Prezesa Polskiej Akademii Nauk, sekretarza stanu, członka Państwowej Komisji do
spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności
seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, członka Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
podsekretarza

stanu

(wiceministra)

w

Kancelarii
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- 15 Narodowego Banku Polskiego, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy
Rzecznika Praw Dziecka, Zastępcy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Zastępcy Rzecznika Finansowego, zastępcy Rzecznika Małych

i Średnich

Przedsiębiorców, kierownika urzędu centralnego, wiceprezesa Polskiej Akademii
Nauk, wojewody, zastępcy kierownika urzędu centralnego, wicewojewody.>

U S T A W A z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

Art. 9g.
1. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji;
2) przewodniczący zespołu nauczycieli, o którym mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 111 ustawy - Prawo oświatowe, a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole
powołany - nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w
przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, w
których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani - nauczyciel
kontraktowy;
3) opiekun stażu.
2. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) dyrektor szkoły;
4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania.
3. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku
nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek doskonalenia
nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy
- Prawo oświatowe - kurator oświaty. W skład komisji wchodzą:
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- 16 1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli
placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek doskonalenia nauczycieli, o
których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy - Prawo
oświatowe - przedstawiciel kuratora oświaty, jako jej przewodniczący, a w przypadku
nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 1 - także przedstawiciel organu prowadzącego
szkołę;
2) dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły;
3) trzej eksperci z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.
4. W pracach komisji, o których mowa w ust. 1-3, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać
również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i
organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
5. Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 1-3, wchodzi
przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.
5a. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.
6. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli mianowanych, o których mowa w art. 9e ust. 2,
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje w przypadku
nauczycieli zatrudnionych w:
1) urzędzie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratoriach oświaty,
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i
publicznej placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym - minister
właściwy do spraw oświaty i wychowania;
2) urzędzie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
specjalistycznej jednostce nadzoru oraz publicznej placówce doskonalenia nauczycieli
szkół artystycznych - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego;
3) organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami
dla nieletnich oraz szkołami przy zakładach karnych - Minister Sprawiedliwości;
4) urzędzie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i urzędach
wojewódzkich - minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego;
5) urzędzie ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz publicznych placówkach
doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach
rolniczych - minister właściwy do spraw rolnictwa;
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urzędzie ministra właściwego do spraw zdrowia oraz publicznej placówce doskonalenia
nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o której mowa w art. 8
ust. 14 ustawy - Prawo oświatowe - minister właściwy do spraw zdrowia;

[7) urzędzie ministra właściwego do spraw środowiska - minister właściwy do spraw
środowiska.]
<7) urzędzie ministra właściwego do spraw leśnictwa i łowiectwa – minister właściwy do
spraw leśnictwa i łowiectwa.>
6a. W skład komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 6, wchodzą:
1) przedstawiciel właściwego ministra;
2) kierownik jednostki, w której jest zatrudniony nauczyciel ubiegający się o awans, lub jego
przedstawiciel, z wyjątkiem przypadku ubiegania się o awans przez kierownika jednostki;
3) trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania.
Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.
7. Komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną dla nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust.
3, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela
dyplomowanego powołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
7a. W skład komisji, o której mowa w ust. 7, wchodzą:
1) przedstawiciel właściwego ministra;
2) dyrektor szkoły, z której nauczyciel został urlopowany lub zwolniony z obowiązku
świadczenia pracy;
3) trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania.
Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.
8. Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed
komisjami, o których mowa w ust. 1-3, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie
odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego po odbyciu, na
wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9
miesięcy, z tym że:
1)

nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy mogą przystąpić ponownie odpowiednio do
rozmowy z komisją kwalifikacyjną lub do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko
jeden raz w danej szkole;
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- 18 2) nauczyciel mianowany, w przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji, przed
kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest obowiązany
do odbycia stażu w wymiarze określonym w art. 9c ust. 1 pkt 2.
8a. Nauczyciele, o których mowa w art. 9e ust. 1-3, którzy nie uzyskali akceptacji lub nie
zdali

egzaminu,

mogą

ponownie

złożyć

wniosek

o

podjęcie

postępowania

kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po upływie roku.
8b. W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, rozmowa, o której mowa
w art. 9b ust. 1 pkt 1, może być przeprowadzana w formie wideokonferencji przy
wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i
obrazu w czasie rzeczywistym.
9. Komisja kwalifikacyjna lub egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie
odpowiednio o akceptacji lub zdaniu egzaminu. Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi
odpowiednio dyrektor szkoły lub organ, który powołał komisję.
10. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony
Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia:
1) sposób odbywania stażu,
2) rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
lub egzaminacyjnego,
3) zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego,
4) tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
5) wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów
nadania stopni awansu zawodowego
- uwzględniając potrzebę stopniowania i różnicowania wymagań stawianych nauczycielom na
poszczególnych

stopniach

awansu

zawodowego

oraz

potrzebę

prawidłowego

przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.
11. Listę ekspertów prowadzi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
11a. Na listę ekspertów może być wpisana osoba, która:
1)

posiada co najmniej wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier
lub równorzędny;

2) jest nauczycielem dyplomowanym;
3)

przepracowała po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego co najmniej 3 lata i w
tym czasie ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na ekspertów
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ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo oświatowe, lub publiczną placówkę doskonalenia
nauczycieli szkół artystycznych, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe;
wymóg ukończenia szkolenia nie dotyczy osób, o których mowa w pkt 5 lit. a,
posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki;
4) posiada co najmniej 10-letni staż pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowodydaktycznej albo artystycznej;
5) spełnia jeden z następujących warunków:
a) jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w szkole wyższej, kształcącym nauczycieli,
wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1,
b) jest nauczycielem zatrudnionym w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce
organizacyjnej, o której mowa w art. 1,
c) jest konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej;
6) spełnia warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1-4;
7) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną;
8) uzyskała rekomendację, zawierającą opis dorobku zawodowego nauczyciela lub
nauczyciela akademickiego, wydaną przez instytucję lub stowarzyszenie działające w
systemie oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki lub na ich rzecz albo
nauczycielski związek zawodowy.
11b. W przypadku osoby spełniającej warunek, o którym mowa w ust. 11a pkt 5 lit. c, wpis na
listę ekspertów następuje po akceptacji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.
11c. Skreślenie z listy ekspertów następuje:
1) na wniosek eksperta;
2) na

umotywowany

wniosek

organu

powołującego

komisję

egzaminacyjną

lub

kwalifikacyjną albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku:
a) dwukrotnego nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach komisji egzaminacyjnej
lub kwalifikacyjnej, w skład której ekspert został powołany,
b) nieprzestrzegania

przepisów

dotyczących

postępowania

egzaminacyjnego

kwalifikacyjnego;
3) w razie niespełniania warunków, o których mowa w ust. 11a pkt 5 i 6;
4) w razie prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną;
5) w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa.
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- 20 11d. Wpis na listę ekspertów, odmowa wpisu oraz skreślenie z listy następuje w drodze
decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony
Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, ramowy program
szkolenia kandydatów na ekspertów, sposób prowadzenia listy ekspertów, tryb
wpisywania i skreślania ekspertów z listy, uwzględniając w szczególności podstawowe
treści programowe szkolenia i minimalny wymiar godzin szkolenia, a także dokumenty
wymagane od osób ubiegających się o wpis na listę ekspertów oraz zakres danych
objętych wpisem na listę.
Art. 30.
1. Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z:
1) wynagrodzenia zasadniczego;
2)

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania
funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy,

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
4)

nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia, o którym mowa w art. 53a, i
dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5.

2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu
zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość
dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania
dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz
trudnych lub uciążliwych warunków pracy.
3. Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:
1) nauczyciela stażysty - 100%,
2) nauczyciela kontraktowego - 111%,
3) nauczyciela mianowanego - 144%,
4) nauczyciela dyplomowanego - 184%
- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.
4. (uchylony).
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- 21 5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i
Samorządu Terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia:
1) corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli
realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3,
oraz dla nauczycieli, których tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się na
podstawie art. 42 ust. 7, oraz sposób udokumentowania prawa do określonej stawki
wynagrodzenia zasadniczego,
2) sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę
przeliczeniową i minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli
realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a,
3) wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku
funkcyjnego oraz ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego,
4) sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
- uwzględniając stopnie awansu zawodowego, poziom wykształcenia nauczycieli i wymiar
zajęć obowiązkowych, stanowiska kierownicze w szkole i sprawowane funkcje, stopień
zaangażowania nauczycieli w pracę oraz zapewniając, że wynagrodzenie za pracę w dniu
wolnym od pracy uwzględnia osobistą stawkę zaszeregowania nauczyciela i dodatek za
warunki pracy.
6. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając
przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego, w drodze regulaminu:
1)

wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki
przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33-34a,

2) szczegółowe

warunki

obliczania

i

wypłacania

wynagrodzenia

za

godziny

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3,
3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt
4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach
- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o
których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu
terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust.
3.
6a. Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
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7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony
Narodowej, ministrem właściwym do spraw rolnictwa, [ministrem właściwym do spraw
środowiska] <ministrem właściwym do spraw leśnictwa i łowiectwa>, ministrem
właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw żeglugi
śródlądowej i ministrem właściwym do spraw rybołówstwa określi, w drodze
rozporządzenia,

dla

nauczycieli

poszczególnych

stopni

awansu

zawodowego

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez ministrów wysokość stawek dodatków, o
których mowa w ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 33, oraz szczegółowe warunki
przyznawania

tych

dodatków,

szczegółowe

warunki

obliczania

i

wypłacania

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i
warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie
zostały one określone w przepisach ustawy lub w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem
ust. 7a, uwzględniając wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa
w ust. 3, oraz zróżnicowanie szkół prowadzonych przez poszczególnych ministrów.
7a. Minister Sprawiedliwości, uwzględniając co najmniej wysokość średniego wynagrodzenia
nauczycieli, o których mowa w ust. 3, określi, w drodze rozporządzenia, dla nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w zakładach poprawczych,
schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych
wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki
przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33, a także szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których
mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w przepisach ustawy lub w odrębnych
przepisach, uwzględniając w szczególności specyfikę organizacji nauki, pracy
wychowawczej i resocjalizacyjnej, a także specyfikę nauczania prowadzonego w
warunkach izolacji.
7b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, składniki wynagrodzenia
przysługującego nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, ich wysokość oraz
warunki i sposób wypłacania, z uwzględnieniem posiadanych stopni awansu
zawodowego.
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- 23 8. Środki niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3, wraz z
pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis, o którym mowa w art. 53 ust. 1, środki na
świadczenie, o którym mowa w art. 53a, oraz środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych, o których mowa w art.
70a ust. 1, są zagwarantowane przez państwo w dochodach jednostek samorządu
terytorialnego.
8a. W przypadku szkół prowadzonych przez właściwych ministrów środki niezbędne na
wynagrodzenia nauczycieli, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis, o
którym mowa w art. 53 ust. 1, środki na świadczenie, o którym mowa w art. 53a, oraz
środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem
szkoleń branżowych, o których mowa w art. 70a ust. 1, są zagwarantowane w budżetach
tych ministrów.
9. (uchylony).
10. Organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego mogą
zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki
wynagrodzenia zasadniczego, ustalone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1,
oraz minimalną wysokość dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy
określoną w art. 34a ust. 2. Organy prowadzące mogą ponadto upoważniać dyrektorów
szkół, w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego
szkoły, do przyznawania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1 lub podwyższonej
przez organ prowadzący.
10a. Podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz minimalnej
wysokości dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy określonej w art.
34a ust. 2 następuje w trybie określonym w ust. 6.
10b. Zwiększenie środków na poszczególne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli ponad
poziom określony w ust. 3 może odbywać się wyłącznie z dochodów własnych jednostek
samorządu terytorialnego lub ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
11. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy
po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.
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- 24 U S T A W A z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z
2020 r. poz. 537)
Art. 2.
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:
1) określa stanowiska, na których w urzędach wymienionych w art. 1 zatrudniani
pracownicy są urzędnikami państwowymi w rozumieniu ustawy;
2) może rozciągnąć w całości lub w części przepisy ustawy na pracowników innych urzędów
państwowych niż określone w art. 1.
<Art. 2a.
1. Prezes Rady Ministrów może określić komórki organizacyjne w urzędach, o których
mowa w art. 1 ust. 2, których pracownicy są urzędnikami państwowymi w
rozumieniu ustawy.
2. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz komórek
organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, uwzględniając charakter zadań
wykonywanych

w

tych

komórkach

organizacyjnych,

a

także

konieczność

zapewnienia sprawnej organizacji urzędu.>

U S T A W A z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 oraz z 2020 r. poz. 1492)
Art. 132.
[1. Podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą na
wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw
kultury fizycznej opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od
towarów i usług wynikającej z tej usługi.]
<1. Podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą na
wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez Prezesa Narodowego Centrum
Sportu opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów
i usług wynikającej z tej usługi.>
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, sporządzają zbiorczą deklarację miesięczną według
wzoru określonego na podstawie ust. 4 i przekazują ją w terminie do 20. dnia miesiąca
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 25 następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia
faktury, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, na wynagrodzenie lub jego
część.
3. Deklaracje, o których mowa w ust. 2, składa się do tego samego urzędu skarbowego, do
którego składa się deklarację dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie usługi, o
której mowa w ust. 1.
4. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zbiorczej deklaracji
miesięcznej dotyczącej opłaty, o której mowa w ust. 1, oraz szczegółowy zakres
zawartych w niej danych, biorąc pod uwagę konieczność zebrania danych niezbędnych do
ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1.
5. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym
stosownie do ust. 2 powstał obowiązek złożenia zbiorczej deklaracji miesięcznej.
6. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dla podmiotu zobowiązanego do jej wniesienia
koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) lub art.
22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.).
7. W sprawach nieuregulowanych do opłaty, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz.
900, z późn. zm.).
8. (uchylony).
9. (uchylony).
10. (uchylony).

U S T A W A z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2052)
Art. 24b.
1. Główny Geodeta Kraju, we współpracy ze starostami, wojewodami i marszałkami
województw oraz Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw
informatyzacji, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do
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właściwym do spraw klimatu<,> <ministrem właściwym do spraw leśnictwa i
łowiectwa>, Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego oraz Prezesem Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tworzy i utrzymuje zintegrowany system
informacji o nieruchomościach, będący systemem teleinformatycznym, umożliwiającym
w szczególności:
1) prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i
budynków;
2) monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności i jakości
zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków;
3) wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych między ewidencją gruntów i
budynków a innymi rejestrami publicznymi, takimi jak: księga wieczysta, państwowy
rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, krajowy rejestr
urzędowy podziału terytorialnego kraju, krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki
narodowej, krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w zakresie niezbędnym do prowadzenia tych
rejestrów publicznych, a także przekazywanie w formie dokumentów elektronicznych
zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych w poszczególnych rejestrach
publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
4) dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń, o których mowa w art.
6268 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego;
5) weryfikację zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w:
księgach wieczystych, Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności,
krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej oraz krajowym
rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, a także pozyskiwanie danych
zawartych w tych rejestrach na potrzeby ewidencji gruntów i budynków;
6) udostępnianie organom administracji publicznej oraz innym podmiotom, realizującym
zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek ich powierzenia lub
zlecenia przez organ administracji publicznej, danych ewidencji gruntów i budynków
niezbędnych do realizacji przez te podmioty zadań publicznych;
7) przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych ewidencji gruntów i
budynków obejmujących obszary większe niż jeden powiat.
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tworzenia i utrzymywania oprogramowania interfejsowego w rozumieniu art. 3 pkt 11
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne zapewniających realizację funkcjonalności zintegrowanego systemu
informacji o nieruchomościach, w tym dostępu na potrzeby tego systemu do
odpowiednich danych zawartych w prowadzonych przez te podmioty rejestrach
publicznych.
3. Przy udostępnianiu, wymianie i weryfikacji danych za pośrednictwem zintegrowanego
systemu informacji o nieruchomościach przepis art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010
r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne stosuje się
odpowiednio.
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i standardy techniczne
tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz
treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mając
na uwadze usprawnienie funkcjonowania systemu informacyjnego państwa dotyczącego
nieruchomości, przez tworzenie rozwiązań umożliwiających zapewnienie spójności i
aktualności danych dotyczących nieruchomości, zawartych w różnych rejestrach
publicznych, automatyzację procesów ich aktualizacji, a także jak najszersze
wykorzystanie informacji zgromadzonych w tych rejestrach do celów publicznych, oraz
uwzględniając stan informatyzacji tych rejestrów.

USTAWA

z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i

administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1378)

Art. 23.
1. Wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich
obszarach morskich wymaga uzyskania pozwolenia ustalającego ich lokalizację oraz
określającego warunki ich wykorzystania na tych obszarach.
1a. Zakazuje się wznoszenia i wykorzystywania elektrowni wiatrowych na morskich wodach
wewnętrznych i morzu terytorialnym.
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1) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej dla przedsięwzięć planowanych,
realizowanych lub eksploatowanych:
a) na obszarze morskich wód wewnętrznych lub morza terytorialnego, jeżeli dla tych
obszarów nie został przyjęty plan, o którym mowa w art. 37a ust. 1, i przedsięwzięcia te
wymagają pozwolenia na budowę,
b) w wyłącznej strefie ekonomicznej;
2) właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego dla przedsięwzięć planowanych,
realizowanych lub eksploatowanych na obszarach morskich wód wewnętrznych lub morza
terytorialnego, jeżeli dla tych obszarów:
a) został przyjęty plan, o którym mowa w art. 37a ust. 1,
b) nie został przyjęty plan, o którym mowa w art. 37a ust. 1, i przedsięwzięcia te nie
wymagają pozwolenia na budowę.
1c. W przypadku gdy przedsięwzięcie jest zlokalizowane na morskich wodach wewnętrznych
lub morzu terytorialnym, a właściwym do wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1,
jest dwóch lub więcej dyrektorów urzędów morskich, pozwolenie wydaje dyrektor urzędu
morskiego, właściwy dla obszaru, na którym znajduje się większa część przedsięwzięcia.
2. (2) Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane po zaopiniowaniu wniosku o
wydanie tego pozwolenia przez ministrów właściwych do spraw: energii, gospodarki,
klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska <,>
<geologii>, wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej.
2a. Organy, o których mowa w ust. 2, wydają opinię w terminie nie dłuższym niż 90 dni od
dnia otrzymania wniosku; niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak
zastrzeżeń.
2b. Opiniowanie, o którym mowa w ust. 2, nie jest wymagane w przypadku przedsięwzięć
niewymagających pozwolenia na budowę.
3. Odmawia się wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jego wydanie
spowodowałoby wystąpienie zagrożenia dla:
1) środowiska, zasobów morza lub zasobów podmorskich, w tym racjonalnej gospodarki
złożami kopalin;
2) interesu gospodarki narodowej;
3) obronności i bezpieczeństwa państwa;
4) bezpieczeństwa żeglugi morskiej;
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6) bezpieczeństwa lotów statków powietrznych;
7) podwodnego dziedzictwa archeologicznego;
8) bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów
mineralnych dna morskiego oraz znajdującego się pod nim wnętrza ziemi;
9) realizacji funkcji podstawowych, o których mowa w art. 37a ust. 3, o ile zostały
określone.
4. Organy, o których mowa w ust. 2, wskazują na podstawie przepisów odrębnych
wystąpienie zagrożeń, o których mowa w ust. 3, lub szczegółowe warunki i wymagania, o
których mowa w ust. 5.
5. W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, określa się rodzaj przedsięwzięcia i jego
lokalizację za pomocą współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych, charakterystyczne
parametry techniczne przedsięwzięcia, szczegółowe warunki i wymagania wynikające z
przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie, o którym mowa w ust. 3.
6. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na okres niezbędny do wznoszenia
lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, jednak nie dłuższy niż 35
lat.
6a. Jeżeli w okresie 8 lat od dnia wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, podmiot,
któremu udzielono pozwolenia, nie uzyska pozwolenia na budowę dla całości albo części
przedsięwzięcia realizowanego etapowo objętego tym pozwoleniem organ, który wydał
pozwolenie stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie tego pozwolenia.
6b. Jeżeli podmiot, któremu udzielono pozwolenia, nie później niż 60 dni przed upływem 8
lat od dnia wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, złoży organowi, który wydał
pozwolenie, wyjaśnienia na piśmie i dokumenty potwierdzające podjęcie wszystkich
czynności wymaganych przez prawo, zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę,
termin, o którym mowa w ust. 6a, zostaje przedłużony na czas niezbędny do uzyskania
pozwolenia na budowę, jednak nie dłuższy niż 2 lata od dnia, w którym upłynął 8-letni
termin od dnia wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1. Przedłużenie terminu
stwierdza, w drodze decyzji, organ, który wydał pozwolenie.
6c. Jeżeli w ciągu:
1) 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, nie zostanie
rozpoczęta budowa sztucznej wyspy, konstrukcji i urządzeń albo
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konstrukcji i urządzeń
- organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, stwierdza, w drodze decyzji,
wygaśnięcie tego pozwolenia.
6d. Organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może, w drodze decyzji
stwierdzić dla całości lub, w przypadku etapowanego przedsięwzięcia, dla części obszaru
objętego pozwoleniem, jego wygaśnięcie, jeżeli wznoszenie lub wykorzystywanie
sztucznej wyspy, konstrukcji i urządzeń, jest niezgodne z warunkami określonymi w
pozwoleniu, jednocześnie nakładając karę pieniężną, o której mowa w art. 55 ust. 2.
6e. W przypadku utraty ważności pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, lub stwierdzenia jego
wygaśnięcia organ, który wydał pozwolenie, może nakazać, w drodze decyzji,
podmiotowi, któremu udzielono pozwolenia, całkowite lub częściowe usunięcie na koszt
tego podmiotu konstrukcji, urządzeń i elementów infrastruktury oraz spowodowanych
szkód w środowisku, określając warunki i termin wykonania tych czynności.
6f. Jeżeli konstrukcje, urządzenia i elementy infrastruktury oraz szkody w środowisku nie
zostaną usunięte zgodnie z warunkami i terminami określonymi w decyzji, o której mowa
w ust. 6e, prace te mogą być wykonane przez właściwego terytorialnie dyrektora urzędu
morskiego na koszt podmiotu zobowiązanego decyzją do wykonania tych prac.
6g. Jeżeli sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia zostały wzniesione oraz były
wykorzystywane zgodnie z wymaganiami określonymi w pozwoleniu, o którym mowa w
ust. 1, organ, który wydał pozwolenie, może przedłużyć jego ważność na okres do 20 lat.
Przedłużenie ważności następuje w drodze decyzji, na wniosek podmiotu, któremu
udzielono pozwolenia, złożony nie później niż 120 dni przed upływem terminu
określonego w ust. 6. Przepisy ust. 2-5, art. 27a i art. 27b ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Przepisów art. 27c-27p nie stosuje się. ;
7. (uchylony).
8. W przypadku nieprzyjęcia planu, o którym mowa w art. 37a, gdy znajduje się on na etapie
opracowywania, postępowanie o wydanie pozwolenia może zostać zawieszone do czasu
przyjęcia planu.
Art. 26.
1. Układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych
i morza terytorialnego wymaga uzyskania pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki
ich utrzymywania na tych obszarach.
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dyrektor urzędu morskiego po zaopiniowaniu wniosku o wydanie tego pozwolenia przez
ministrów właściwych do spraw: energii, gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego,

rybołówstwa,

środowiska

<,>

<geologii>,

gospodarki

wodnej,

wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej.
3. Jeżeli ułożenie kabli lub rurociągów jest projektowane na obszarach morskich wód
wewnętrznych i morza terytorialnego, a będą one przebiegały również na odcinku
lądowym - pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane po zaopiniowaniu
wniosku o wydanie tego pozwolenia przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta
zgodnie z właściwością miejscową tego organu.
4. Do pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 23 ust. 1c, 2a oraz 3-5 stosuje się
odpowiednio.
5. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na okres wskazany we wniosku o
wydanie tego pozwolenia, jednak nie dłuższy niż 35 lat.
6. Jeżeli w okresie:
1) 10 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, stała się
ostateczna, nie zostanie rozpoczęte układanie kabli lub rurociągów albo
2) 15 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, stała się
ostateczna, nie zostanie podjęte wykorzystywanie kabli lub rurociągów zgodnie z
warunkami określonymi w tym pozwoleniu
- organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, stwierdza, w drodze decyzji,
wygaśnięcie tego pozwolenia.
7. Organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji stwierdza dla
całości lub, w przypadku przedsięwzięcia realizowanego etapami, dla części obszaru
objętego pozwoleniem, jego wygaśnięcie, jeżeli układanie i utrzymywanie kabli lub
rurociągów jest niezgodne z warunkami określonymi w pozwoleniu i jednocześnie
nakłada karę pieniężną, o której mowa w art. 55 ust. 2. Przepisy art. 23 ust. 6e i 6f stosuje
się odpowiednio.
8. Jeżeli kable lub rurociągi zostały ułożone i były utrzymywane zgodnie z wymaganiami
określonymi w pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, organ, który wydał pozwolenie,
może przedłużyć jego ważność na okres do 20 lat. Przedłużenie ważności pozwolenia
następuje w drodze decyzji, na wniosek podmiotu, któremu udzielono pozwolenia,
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art. 23 ust. 2a, 3-5, art. 27a i art. 27b ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 27.
1. (4) Układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej jest
dozwolone, jeśli nie utrudnia to wykonywania praw Rzeczypospolitej Polskiej i pod
warunkiem uzgodnienia ich lokalizacji oraz sposobów utrzymywania z ministrem
właściwym do spraw gospodarki morskiej. Minister właściwy do spraw gospodarki
morskiej wydaje decyzję w tym zakresie po zasięgnięciu opinii ministrów właściwych do
spraw: energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
rybołówstwa, środowiska <,> <geologii>, gospodarki wodnej, wewnętrznych oraz
Ministra Obrony Narodowej.
1a. Do uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 23 ust. 2a,
3-5, 6e i 6f oraz art. 26 ust. 5, 6 i 8.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może cofnąć zgodę w razie niespełniania
uzgodnionych warunków układania i utrzymywania kabli i rurociągów.

Art. 27a.
1. Wniosek o wydanie pozwolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1, powinien zawierać
nazwę,

oznaczenie

siedziby

i

adres

wnioskodawcy,

szczegółowe

określenie

przedsięwzięcia wymagającego pozwolenia i jego celu ze wskazaniem:
1)

proponowanej lokalizacji określonej za pomocą współrzędnych geocentrycznych
geodezyjnych naniesionych na mapę morską, wyznaczających akwen przeznaczony na
realizację i eksploatację przedsięwzięcia;

2) powierzchni akwenu przeznaczonego na realizację i eksploatację przedsięwzięcia oraz
okresu niezbędnego do realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia;
3) charakterystycznych parametrów technicznych i wartości planowanego przedsięwzięcia,
łącznie z przedstawieniem etapów i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia oraz z
przedstawieniem sposobów przekazywania produktu na ląd;
4) oceny skutków ekonomicznych, społecznych i oddziaływania na środowisko.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru zawierające w
szczególności numer tego wpisu;
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3) informacje o środowisku znajdującym się w zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia;
4) opis potencjalnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko i jego
zasoby naturalne zarówno żywe, jak i mineralne oraz ich ocenę;
5) opis środków zmniejszających szkodliwe oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na
środowisko morskie;
6) opis przyjętych założeń i zastosowanych metod prognozy oraz wykorzystanych danych o
środowisku morskim, ze wskazaniem trudności powstałych przy gromadzeniu
niezbędnych informacji;
7) projekt programu monitoringu, w tym monitoringu środowiska i zarządzania procesem
inwestycyjnym i eksploatacyjnym;
8) opis elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz.
1696 i 1815), znajdujących się w zasięgu przewidywanego oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia.
2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2b. Wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 2, składa się w [9] <10>
egzemplarzach.
3. Przepisy ust. 1-2b stosuje się odpowiednio do wniosków o wydanie pozwolenia, o którym
mowa w art. 26 ust. 1, a także wniosków o wydanie uzgodnienia, o którym mowa w art.
27 ust. 1.
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U S T A W A z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463

Uwaga:
użyte w art. 4 w ust. 4, w art. 5 w ust. 1 w pkt 1, w art. 5b, w art. 9 w ust. 3, w art. 12
w ust. 2 w pkt 1, w art. 14 w ust. 2a, w art. 14a w ust. 4, w art. 22 w ust. 1, w art. 25
we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 26 w ust. 5, w art. 32 w ust. 3 w pkt 1, w art.
33 w ust. 2 i w ust. 3 w pkt 9 w lit. a, w art. 35a w ust. 4, w art. 38 w ust. 2 i 6, w art.
40 w ust. 4, w art. 40a w ust. 12, w art. 44, w art. 46 w ust. 4, w art. 47 w ust. 2c, w
art. 48b w ust. 2, w art. 49 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 53 w ust. 2, w art. 57 w ust. 4 oraz w art. 58 w
ust. 6, w różnym przypadku, wyrazy [minister właściwy do spraw środowiska]
zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <minister właściwy do
spraw leśnictwa i łowiectwa>

Art. 4.
1. Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe, zwane dalej "Lasami Państwowymi".
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do lasów:
1) będących w użytkowaniu wieczystym parków narodowych;
2) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
3) będących w użytkowaniu wieczystym na mocy odrębnych przepisów.
3. W ramach sprawowanego zarządu Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną,
gospodarują gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z
gospodarką leśną, a także prowadzą ewidencję majątku Skarbu Państwa oraz ustalają jego
wartość.
4. Nadzór nad Lasami Państwowymi sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.

Art. 5.
1. Nadzór nad gospodarką leśną sprawują:
1) minister właściwy do spraw środowiska - w lasach stanowiących własność Skarbu
Państwa;
2) starosta - w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
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2. W lasach, przez które przebiega granica powiatów, nadzór nad gospodarką leśną sprawuje
starosta, na którego terenie znajduje się większa część obszaru lasu.
3. Starosta może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z
zakresu nadzoru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w tym wydawanie decyzji
administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych, zwanemu
dalej "nadleśniczym".
3a. W przypadku powierzenia zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, starosta przekazuje
środki na realizację tego zadania.
4. Nadleśniczy prowadzi powierzone przez starostę sprawy, o których mowa w ust. 2 i 3, po
zapewnieniu przez powierzającego środków finansowych na te cele.
5. Zadania starosty, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2, art. 16 ust. 1a, art. 22 ust. 2 i art.
38a ust. 2, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.

Art. 5b.
Minister właściwy do spraw środowiska może podjąć działania zmierzające do opracowania
narodowego programu leśnego, jako strategicznego programu rozwoju leśnictwa w
Polsce.
Art. 9.
1. W celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów właściciele lasów są obowiązani do
kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności
drzewostanów, a w szczególności do:
1) wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów;
2) zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających
się organizmów szkodliwych;
3) ochrony gleby i wód leśnych.
2. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, w lasach
niestanowiących własności Skarbu Państwa zadania właścicieli lasów określa, w drodze
decyzji, starosta.
3. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady zabezpieczenia
przeciwpożarowego lasów.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 36 Art. 12.
1. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku
oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub innych
klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi,
zagrażających trwałości lasów, koszty zagospodarowania i ochrony związane z
odnowieniem lub przebudową drzewostanu finansowane są z budżetu państwa.
2. Decyzje w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1,
wydają:
1) minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych, zwanego dalej "Dyrektorem Generalnym" - w odniesieniu do lasów
pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, będących w użytkowaniu wieczystym
oraz lasów przekazanych w użytkowanie na mocy art. 40;
2) starosta, na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadleśniczego - w
odniesieniu do pozostałych lasów, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej.

Art. 14.
1. Powiększanie zasobów leśnych następuje w wyniku zalesienia gruntów oraz podwyższania
produkcyjności lasu w sposób określony w planie urządzenia lasu.
2. Do zalesienia mogą być przeznaczone nieużytki, grunty rolne nieprzydatne do produkcji
rolnej i grunty rolne nieużytkowane rolniczo oraz inne grunty nadające się do zalesienia, a
w szczególności:
1) grunty położone przy źródliskach rzek lub potoków, na wododziałach, wzdłuż brzegów
rzek oraz na obrzeżach jezior i zbiorników wodnych;
2) lotne piaski i wydmy piaszczyste;
3) strome stoki, zbocza, urwiska i zapadliska;
4) hałdy i tereny po wyeksploatowanym piasku, żwirze, torfie i glinie.
2a. Wielkość zalesień, ich rozmieszczenie oraz sposób realizacji określa krajowy program
zwiększania lesistości opracowany przez ministra właściwego do spraw środowiska,
zatwierdzony przez Radę Ministrów.
3. Grunty

przeznaczone

do

zalesienia

określa

miejscowy

plan

zagospodarowania

przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
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zarządzie Lasów Państwowych oraz na właścicielach lub użytkownikach wieczystych
pozostałych gruntów.
5. Właściciele lub użytkownicy wieczyści gruntów mogą otrzymać dotacje z budżetu państwa
przeznaczone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów, o których
mowa w ust. 3. Decyzję w sprawie przyznania środków na pokrycie tych kosztów wydaje
starosta na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, po zaopiniowaniu przez
wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy
publicznej.
6. (uchylony).
7. Starosta właściwy ze względu na położenie gruntu objętego zalesieniem dokonuje oceny
udatności upraw leśnych najpóźniej w piątym roku od zalesienia gruntu oraz
przekwalifikuje z urzędu zalesiony grunt na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na
podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na
podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, lub na podstawie przepisów o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
8. Starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, dokonanie oceny udatności upraw
nadleśniczemu.
Art. 14a.
1. Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu.
2. Obowiązek cechowania drewna spoczywa na właścicielach lasów, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Drewno pozyskane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa cechuje starosta,
który wystawia właścicielowi lasu dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna.
4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
zasady cechowania drewna, wzory urządzeń do cechowania i zasady ich stosowania oraz
wzór dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna.
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1. Właściciele lasów realizują cele i zasady gospodarki leśnej wskazane w ustawie, w
szczególności wypełniają obowiązki, o których mowa w art. 9 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 14
ust. 4, w sposób przez siebie określony, chyba że sposób wypełniania danego obowiązku
został ustalony przez przepisy prawa.
2. [Minister właściwy do spraw środowiska] <Minister właściwy do spraw leśnictwa i
łowiectwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska> określi, w
drodze rozporządzenia, wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej,
uwzględniając:
1) cele określone w art. 7 ust. 1, w tym potrzebę zachowania wszystkich zasobów, tworów i
składników przyrody w odpowiednim stanie, w szczególności gatunków, które są
przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej;
2) uwarunkowania gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy lokalne.
3. Gospodarka leśna wykonywana zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki w zakresie
gospodarki leśnej nie narusza przepisów o ochronie poszczególnych zasobów, tworów i
składników przyrody, w szczególności przepisów art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).

Art. 16.
[1. Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze decyzji, uznaje las za ochronny lub
pozbawia go tego charakteru, na wniosek Dyrektora Generalnego, zaopiniowany przez
radę gminy - w odniesieniu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa.]
<1. Minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa, w drodze decyzji, uznaje las za
ochronny lub pozbawia go tego charakteru, na wniosek Dyrektora Generalnego,
zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw środowiska i radę gminy – w
odniesieniu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa.>
1a. Starosta, po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy, w
drodze decyzji, uznaje las za ochronny lub pozbawia go tego charakteru - w odniesieniu
do pozostałych lasów.
[2. Rada gminy powinna wyrazić opinię w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania
wystąpienia o jej wyrażenie. W razie upływu tego terminu uważa się, że rada gminy nie
zgłasza zastrzeżeń.]
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dwóch miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o jej wyrażenie. Niewyrażenie opinii
w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się za niezgłoszenie
zastrzeżeń.>
Art. 17.
[Minister właściwy do spraw środowiska]

<Minister właściwy do spraw leśnictwa i

łowiectwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska> określi, w
drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb uznawania lasów za ochronne oraz
szczegółowe zasady prowadzenia w nich gospodarki leśnej.

Art. 21a.
1. Wykonywanie prac z zakresu:
1) okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów,
2) aktualizacji stanu zasobów leśnych,
3) prowadzenia banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów,
4) (utracił moc)
- powierza się przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą Biuro Urządzania Lasu i Geodezji
Leśnej.
<1a. Funkcję organu założycielskiego Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej pełni
minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa.>
2. Do przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z
siedzibą w Warszawie nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o
komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 oraz
z 2020 r. poz. 284 i 875).
Art. 22.
1. Minister właściwy do spraw środowiska zatwierdza plan urządzenia lasu dla lasów
stanowiących własność Skarbu Państwa oraz uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów
wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
2. Starosta, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego, zatwierdza
uproszczony plan urządzenia lasu.
3. W terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
nadleśniczy może zgłosić zastrzeżenia. W razie upływu tego terminu uważa się, że
nadleśniczy nie zgłasza zastrzeżeń.
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łowiectwa> nadzoruje wykonanie planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących
własność Skarbu Państwa oraz wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla
lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
5. Starosta nadzoruje wykonanie zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Art. 25.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki i tryb sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu
urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3,
2) szczegółowe wymagania w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału
kadrowego

niezbędnego

do

należytego

i

terminowego

wykonywania

prac

urządzeniowych, z uwzględnieniem wykształcenia, stażu pracy i wykonywanych
czynności
- mając na uwadze zapewnienie terminowego i prawidłowego sporządzania planów
urządzenia lasu.
Art. 26.
1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są udostępniane dla
ludności.
2. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
1) uprawy leśne do 4 m wysokości;
2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
3) ostoje zwierząt;
4) źródliska rzek i potoków;
5) obszary zagrożone erozją.
3. Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu
Państwa, w razie gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa
leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem
drewna.
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w ust. 2 pkt 1, oznacza się tablicami z napisem "zakaz wstępu" oraz wskazaniem
przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Obowiązek ustawiania i utrzymywania
znaków ciąży na nadleśniczym w stosunku do lasów będących w zarządzie Lasów
Państwowych oraz na właścicielach pozostałych lasów.
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku
zakazu wstępu do lasu oraz zasady jego umieszczania.

Art. 27.
1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane, z uwzględnieniem zakazów
zawartych w art. 26 i art. 30, do zbioru płodów runa leśnego:
1) na potrzeby własne;
2) dla celów przemysłowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Zbiór płodów runa leśnego dla celów przemysłowych wymaga zawarcia umowy z
nadleśnictwem.
3. Nadleśniczy odmawia zawarcia umowy, w przypadku gdy zbiór runa leśnego zagraża
środowisku leśnemu.
4. Lokalizowanie pasiek w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa jest nieodpłatne.
5. [Minister właściwy do spraw środowiska] <Minister właściwy do spraw leśnictwa i
łowiectwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska> określi, w
drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz
zasady lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.

Art. 32.
1. Lasy Państwowe jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia.
2. W skład Lasów Państwowych wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1) Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych;
2) regionalne dyrekcje Lasów Państwowych;
3) nadleśnictwa;
4) inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
3. Jednostki organizacyjne:
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terytorialny, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw środowiska, na
wniosek Dyrektora Generalnego;
2) o których mowa w ust. 2 pkt 3, tworzy, łączy, dzieli, likwiduje oraz określa ich zasięg
terytorialny Dyrektor Generalny, na wniosek dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych.
4. (uchylony).
Art. 33.
1. Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych.
2. Dyrektora Generalnego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw środowiska.
3. Dyrektor Generalny w szczególności:
1) reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie swojego
działania;
1a) inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
o zasięgu krajowym;
1b) zarządza gruntami i innymi nieruchomościami nabytymi lub wydzielonymi z
bezpośredniego zarządu nadleśnictwa na potrzeby Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych

lub

wspólnych

przedsięwzięć

jednostek

organizacyjnych

Lasów

Państwowych;
2) tworzy, łączy, dzieli i likwiduje jednostki organizacyjne o zasięgu krajowym, o których
mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4;
3) inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej
gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa;
4) organizuje planowanie urządzeniowe w lasach i prognozowanie w leśnictwie;
5) nadzoruje i koordynuje zadania w zakresie kształcenia kadr dla leśnictwa oraz
popularyzacji wiedzy leśnej;
6) inicjuje, popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie
wyników tych badań;
7) wyrównuje niedobory środków finansowych w nadleśnictwach i regionalnych dyrekcjach
Lasów Państwowych, wynikające ze zróżnicowanych warunków gospodarki leśnej;
8) organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;
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a) zastępców Dyrektora Generalnego, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska,
b) Głównego Inspektora Straży Leśnej,
c) dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
d) kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 2.

Art. 35a.
1. Pracownicy Lasów Państwowych uprawnieni są do noszenia munduru leśnika.
2. Uprawnienie do noszenia munduru leśnika przysługuje również:
[1) pracownikom Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa(2)
zajmującym się nadzorem nad gospodarką leśną;]
<1) pracownikom urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw leśnictwa i
łowiectwa zajmującym się nadzorem nad gospodarką leśną;>
2) pracownikom starostw bezpośrednio zajmującym się nadzorem nad gospodarką leśną w
lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
3) dyrektorom, nauczycielom i uczniom średnich leśnych szkół zawodowych;
4) pracownikom leśnych zakładów doświadczalnych szkół wyższych oraz pracownikom
instytutów badawczych statutowo działających na rzecz leśnictwa.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, ponoszą koszty umundurowania, z zastrzeżeniem art.
46 ust. 1 pkt 1.
4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory
mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.

Art. 38.
1. Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w
zarządzie Lasów Państwowych, z zastrzeżeniem art. 40a, może następować w
przypadkach:
1) zbywania

udziałów

lasów

stanowiących

własność

Skarbu

Państwa

we

współwłasnościach;
2) regulacji granicy polno-leśnej;
3) stwierdzenia przez nadleśniczego nieprzydatności gruntów, budynków i budowli na
potrzeby gospodarki leśnej;
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5) podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o ile nie narusza to
interesu Skarbu Państwa.
2. Sprzedaż, o której mowa w ust. 1 pkt 1-4, wymaga zgody Dyrektora Generalnego, z
zastrzeżeniem ust. 3, a sprzedaż, o której mowa w ust. 1 pkt 5, może nastąpić na wniosek
Dyrektora Generalnego za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska.
3. Nadleśniczy może samodzielnie sprzedać grunty leśne i nieleśne o powierzchni do 1 ha,
jeśli stanowią enklawę wśród gruntów innej formy własności.
4. Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych następuje w drodze przetargu publicznego. W przypadku gdy dwukrotnie
przeprowadzony przetarg zakończy się wynikiem negatywnym wówczas przedmiot
sprzedaży można zbyć w drodze negocjacji cenowej.
5. W razie sprzedaży położonych w granicach administracyjnych miasta lasów, gruntów i
innych nieruchomości, o których mowa w ust. 4, gminie służy prawo pierwokupu.
6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki i tryb przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposób i warunki
przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych
nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, uwzględniając
przejrzystość i sprawność zastosowanych procedur.

Art. 40.
1. Dyrektor Generalny, na wniosek zainteresowanego ministra lub organu wykonawczego
jednostki samorządu terytorialnego, może przekazać w użytkowanie wskazanej przez
wnioskodawcę jednostce organizacyjnej lub Agencji Mienia Wojskowego lasy, grunty
oraz inne nieruchomości, bez zmiany ich dotychczasowego przeznaczenia, jeżeli za tym
przemawiają względy:
1) obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony granicy państwowej;
2) nauki lub dydaktyki;
3) ochrony przyrody;
4) ochrony ujęć wodnych;
5) przeciwdziałania niebezpieczeństwu powodzi;
6) ochrony wybrzeża morskiego;
7) lecznictwa;
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9) wypoczynku ludności;
10) gospodarki rolnej.
2. Przekazania w użytkowanie wskazanej jednostce organizacyjnej dokonuje Dyrektor
Generalny, w drodze umowy, w której określa się termin i warunki użytkowania oraz
jednostkę sprawującą nadzór nad gospodarką leśną.
3. W przypadku ustania potrzeb, dla których lasy, grunty oraz inne nieruchomości określone
w ust. 1 zostały oddane w użytkowanie, a także w przypadku wykorzystywania ich
niezgodnie z celami, dla których zostały oddane w użytkowanie, lub prowadzenia
gospodarki leśnej w sposób niezgodny z planem urządzenia lasu Dyrektor Generalny, na
wniosek dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, pozbawia jednostkę prawa
użytkowania.
4. W przypadkach uzasadnionych potrzebami obronności państwa lasy, na wniosek Ministra
Obrony Narodowej, za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska, mogą być przez
Dyrektora Generalnego wyłączone z zarządu Lasów Państwowych i przekazane w zarząd
jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej.

Art. 40a.
1. Lasy Państwowe mogą sprzedawać nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i
samodzielne lokale mieszkalne, zwane dalej "lokalami", oraz grunty z budynkami
mieszkalnymi w budowie, nieprzydatne Lasom Państwowym.
2. Ustalenie ceny nieruchomości przy sprzedaży, o której mowa w ust. 1, następuje na
zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.
3. Łącznie z lokalami sprzedaje się grunty wraz z przynależnościami, niezbędne do
korzystania z lokali. Grunty pod budynkami oraz grunty z budynkami związane, będące
przedmiotem sprzedaży, uważa się za grunty wyłączone z produkcji rolnej i leśnej w
rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Grunty te podlegają z urzędu
ujawnieniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz ewidencji
gruntów i budynków jako grunty zabudowane.
4. Pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych mający co najmniej trzyletni okres
zatrudnienia w Lasach Państwowych, z wyjątkiem osób, z którymi stosunek pracy
rozwiązany został bez wypowiedzenia z winy pracownika, posiadają pierwszeństwo
nabycia lokali, których są najemcami i w których mieszkają. Cena sprzedaży lokalu
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organizacyjnych Lasów Państwowych i o 3% za każdy rok najmu tego lokalu, nie więcej
jednak niż o 95%, a spłata należności może zostać rozłożona na 60 rat miesięcznych, przy
czym oprocentowanie nie może przekraczać w stosunku rocznym stopy referencyjnej,
określającej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku
prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, powiększonej o 2 punkty procentowe. Jeżeli
osobą uprawnioną jest emeryt lub rencista, cena nabycia lokalu ustalona jest na 5% jego
wartości.
5. Przepis ust. 4 stosuje się również do osób bliskich, pozostałych po pracownikach, które w
dniu ich śmierci zamieszkiwały razem z nimi. Przez osoby bliskie rozumie się małżonków
oraz wstępnych i zstępnych, a także osoby przysposobione. W razie zbiegu uprawnień do
obniżenia należności osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, okresy
zatrudnienia tych osób mogą być sumowane, przy czym łączna obniżka nie może
przekraczać 95% ceny sprzedaży lokalu. Uprawnienie to przysługuje tylko przy nabyciu
jednego lokalu.
5a. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 5, przysługuje osobom bliskim również w stosunku
do lokalu, którego prawo najmu osoby te uzyskały w zamian za lokal dotychczas
zajmowany w dniu śmierci pracownika lub byłego pracownika Lasów Państwowych.
Uprawnienie to przysługuje tylko jednej osobie bliskiej i tylko przy nabyciu jednego
lokalu.
5b. Lasy Państwowe żądają zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji,
jeżeli nabywca lokalu, o którym mowa w ust. 4, 5 i 5a, przed upływem 5 lat od dnia jego
nabycia zbył ten lokal lub wykorzystał na inne cele niż mieszkalne. Nie dotyczy to zbycia
na rzecz osoby bliskiej.
5c. Waloryzacji, o której mowa w ust. 5b, dokonuje się według zasad określonych w
przepisach o gospodarce nieruchomościami.
6. Przepisy ust. 4-5b stosuje się odpowiednio do osób, które są lub były zatrudnione w
szkołach leśnych, zakładowych przychodniach i poradniach lekarskich oraz innych
jednostkach organizacyjnych leśnictwa.
7. Najemcy nieposiadający uprawnień, o których mowa w ust. 4, 5 i 6, mogą nabywać
przeznaczone do sprzedaży lokale, które zajmują co najmniej od trzech lat, na podstawie
umowy najmu, zawartej na czas nieoznaczony, za cenę obniżoną za każdy rok najmu o
3%, nie więcej jednak niż o 45%. Wymogu zajmowania lokalu przez okres co najmniej
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uzyskały status organizacji pożytku publicznego i prowadzą działalność zgodnie z ustawą
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2020 r. poz. 1057).
8. Wykazy lokali oraz gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie przeznaczonych do
sprzedaży sporządzają dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Wykazy są
przedmiotem opinii związków zawodowych. Sprzedaż może być dokonana po
zatwierdzeniu wykazu przez Dyrektora Generalnego i ogłoszeniu wykazu w Biuletynie
Informacyjnym Lasów Państwowych oraz w prasie. Ogłoszeniu w prasie nie podlega
wykaz lokali zasiedlonych. O przeznaczeniu do sprzedaży lokali oraz o terminie do
skorzystania z pierwszeństwa nabycia zawiadamia się najemców, o których mowa w ust.
4-5a, 6 i 7.
9. Pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych niebędący najemcami lokali
przeznaczonych do sprzedaży, pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, mają
pierwszeństwo nabycia lokali wolnych (pustostanów) lub gruntów z budynkami
mieszkalnymi w budowie na warunkach określonych w ust. 4.
10. Jeżeli osoby wymienione w ust. 4-7 nie skorzystają z prawa do nabycia lokalu, w którym
mieszkają, w terminie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia oferty sprzedaży lokalu w
sposób określony w ust. 8, lokal można przekazać nieodpłatnie gminie, łącznie z gruntami
i przynależnościami niezbędnymi do korzystania z lokalu, na zasadach określonych w
przepisach

o

przekazywaniu

zakładowych

budynków

mieszkalnych

przez

przedsiębiorstwa państwowe.
11. Jeżeli ofertę kupna lokalu wolnego (pustostanu) lub gruntu z budynkiem mieszkalnym w
budowie zgłosi więcej niż jedna osoba, sprzedaż następuje w drodze przetargu
ograniczonego, w którym uczestniczyć mogą jedynie osoby uprawnione na podstawie ust.
9. Przy zapłacie ceny ustalonej w przetargu ograniczonym ust. 4 stosuje się odpowiednio.
12. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
zasady i tryb sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz
kryteria kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także tryb
przeprowadzania przetargu ograniczonego.
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Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze zarządzenia, nadaje statut Lasom
Państwowym, określając w nim w szczególności zasady i tryb działania oraz organy
wewnętrzne, mając na uwadze stworzenie optymalnych warunków organizacyjnych do
prawidłowej realizacji zadań przez Lasy Państwowe.

Art. 46.
1. Pracownicy Służby Leśnej przy wykonywaniu czynności służbowych korzystają z ochrony
prawnej, przewidzianej w przepisach prawa karnego dla funkcjonariuszy publicznych, a
ponadto mają prawo do:
1) otrzymywania bezpłatnego umundurowania i oznak służbowych, z obowiązkiem ich
noszenia w czasie pełnienia obowiązków służbowych;
2) bezpłatnego mieszkania, jeżeli stanowisko oraz charakter pracy związane są z
koniecznością zamieszkania w miejscu jej wykonywania;
3) płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo
sześciu miesięcy, jeżeli przepracowali w Lasach Państwowych w pełnym wymiarze czasu
pracy przez okres nie krótszy niż trzy lata;
4) (uchylony);
5) jednorazowej odprawy, przy przejściu na emeryturę lub rentę inwalidzką(3), w wysokości
trzykrotnego, a powyżej 20 lat pracy w Lasach Państwowych - sześciokrotnego
wynagrodzenia otrzymywanego za ostatni miesiąc zatrudnienia.
2. (uchylony).
3. W razie braku mieszkań będących w zarządzie Lasów Państwowych na potrzeby, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, pracownikowi przysługuje równoważnik pieniężny.
4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, stanowiska w
Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie
albo równoważnik pieniężny, o którym mowa w ust. 3, oraz sposób i tryb przyznawania i
zwalniania tych mieszkań, ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego, mając na
uwadze właściwe wykonywanie zadań przypisanych pracownikom Służby Leśnej.

Art. 47.
1. W Lasach Państwowych tworzy się Straż Leśną. Zadania, o których mowa w art. 45 ust. 1
pkt 3, wykonywane są przez strażników leśnych zaliczanych do Służby Leśnej.
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Generalnemu.
1b. Jednostki Straży Leśnej w Lasach Państwowych stanowią:
1) posterunki w nadleśnictwach podporządkowane nadleśniczemu;
2) grupy interwencyjne w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych podporządkowane
dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
1c. Dyrektor Generalny określa:
1) organizację i zakres działania posterunków i grup interwencyjnych, o których mowa w
ust. 1b;
2) szczegółowe zasady szkolenia strażników leśnych.
2. Strażnicy leśni przy wykonywaniu zadań określonych w ust. 1 mają prawo do:
1) legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, jak
również świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości;
2) nakładania oraz pobierania grzywien, w drodze mandatu karnego, w sprawach i w
zakresie określonych odrębnymi przepisami;
3) zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu na obszarach leśnych oraz w
ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ładunku oraz przeglądania zawartości
bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego
pod groźbą kary;
4) przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc, w przypadkach uzasadnionego podejrzenia
o popełnienie przestępstwa, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego;
5) ujęcia na gorącym uczynku sprawcy przestępstwa lub wykroczenia albo w pościgu
podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa oraz jego doprowadzenia do Policji;
6) odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub
wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia;
7) prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktów oskarżenia, jeżeli
przedmiotem przestępstwa jest drzewo lub drewno pochodzące z lasów stanowiących
własność Skarbu Państwa, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania
karnego;
8) prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udziału w rozprawach przed
kolegium do spraw wykroczeń(4) w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia
środków zaskarżania do sądów rejonowych od rozstrzygnięć kolegium(5) w sprawach
zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego;
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ręcznego miotacza substancji obezwładniających oraz przedmiotów przeznaczonych do
obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
10) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do
jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach
do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy, na zasadach określonych w ustawie
o Policji.
2a. Odebrane przedmioty, narzędzia i środki, o których mowa w ust. 2 pkt 6, należy
przechowywać pod zamknięciem w sposób zabezpieczający je przed utratą lub
uszkodzeniem.
2b. Strażnicy leśni są uprawnieni do dokonywania kontroli podmiotów gospodarczych
zajmujących się obrotem i przetwarzaniem drewna i innych produktów leśnych, w celu
sprawdzania legalności pochodzenia surowców drzewnych i innych produktów leśnych.
2c. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w art. 1 pkt
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w
związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), jest
minister właściwy do spraw środowiska lub Główny Inspektor Straży Leśnej.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-3, 8 i 10-14 ustawy z dnia 24 maja 2013 r.
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2418), strażnik
leśny może użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt
1, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 tej ustawy, lub wykorzystać te środki.
3a. (uchylony).
3b. Na sposób przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 3, przysługuje zażalenie do
prokuratora.
4. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz w art. 47 pkt 1, 3, 5 i 6
ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej,
strażnik leśny może użyć broni palnej lub ją wykorzystać.
5. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz
dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w
ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
6. (uchylony).
7. Do wykonywania przez strażnika leśnego czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3,
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o Policji.
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własność Skarbu Państwa zarządzanych przez Lasy Państwowe przysługują uprawnienia
określone odrębnymi przepisami odnoszącymi się do:
1) Państwowej Straży Łowieckiej - w zakresie zwalczania kłusownictwa;
2) Straży Ochrony Przyrody(6) - w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody;
3) Państwowej Straży Rybackiej - w zakresie kontroli legalności dokonywania połowu.

Art. 48b.
1. Straż Leśna może współpracować z Wojskami Obrony Terytorialnej w zakresie
niezbędnym do realizacji ich zadań.
2. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,
może określić, w drodze rozporządzenia, formy współdziałania Straży Leśnej z Wojskami
Obrony Terytorialnej, sprawy wymagające współdziałania, sposób wymiany informacji
dotyczących spraw wymagających współdziałania oraz formy koordynacji wspólnych
przedsięwzięć, uwzględniając potrzebę sprawnej realizacji tej współpracy.

Art. 49.
1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) stanowiska i wymagania kwalifikacyjne, szczegółowe zasady wynagradzania i stopnie
służbowe Służby Leśnej oraz szczegółowy tryb nadawania, obniżania i pozbawiania
stopni

służbowych,

uwzględniając

właściwe

proporcje

między

wymaganiami

kwalifikacyjnymi, stanowiskami i odpowiadającymi im składnikami wynagrodzenia, które
pozwolą na właściwe zatrudnienie w Lasach Państwowych;
2) (uchylony).
2. (uchylony).
3. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady:
1) współdziałania Lasów Państwowych z Policją - mając na względzie ustawowe zadania
tych podmiotów oraz konieczność zapewnienia poprawnej i skutecznej współpracy;
2) przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych i nadleśnictwie broni i amunicji, środków przymusu bezpośredniego w
postaci kajdanek zakładanych na ręce, pałki służbowej, ręcznych miotaczy substancji
obezwładniających i przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą
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amunicji i środków przymusu bezpośredniego osobom trzecim, potrzebę ochrony
ewidencji przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.

Art. 53.
1. Koszty utrzymania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrekcji regionalnych
Lasów Państwowych finansowane są z wpłat obciążających koszty działalności
nadleśnictw.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określa, w drodze decyzji, wysokość obciążeń, o
których mowa w ust. 1.
Art. 57.
1. Środki funduszu leśnego stanowią:
1) odpis podstawowy liczony od wartości sprzedaży drewna, obciążający koszty działalności
nadleśnictw;
2) należności, kary i opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych;
3) należności wynikające z odszkodowań:
a) cywilnoprawnych za szkody powstałe w wyniku oddziaływania gazów i pyłów
przemysłowych, a także z innych tytułów,
b) z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanów na podstawie przepisów ustawy o
ochronie gruntów rolnych i leśnych,
c) za szkody powstałe w wyniku pożarów, prac górniczych i geologicznych;
4) dochody wynikające z udziału lub uzyskane ze sprzedaży akcji i udziałów w spółkach, o
których mowa w art. 42;
5) dotacje budżetowe, z wyłączeniem dotacji celowych, o których mowa w art. 54;
6) inne dochody uzyskane na rzecz tego funduszu.
2. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b, związane z wyłączeniem z produkcji
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz lasów znajdujących się w
użytkowaniu wieczystym parków narodowych, gromadzi się na odrębnym rachunku
bankowym Dyrekcji Generalnej.
3. Środki funduszu leśnego niewykorzystane w danym roku kalendarzowym stanowią dochód
tego funduszu w następnym roku kalendarzowym.
4. Minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek Dyrektora Generalnego, w drodze
decyzji, ustala corocznie Lasom Państwowym wielkość odpisu, o którym mowa w ust. 1
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regionalnych, a dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - dla poszczególnych
nadleśnictw.
Art. 58.
1. Środki funduszu leśnego przeznacza się dla nadleśnictw na wyrównywanie niedoborów
powstających przy realizacji zadań:
1) gospodarki leśnej;
2) dotyczących administracji publicznej w zakresie leśnictwa.
2. Środki funduszu leśnego mogą być przeznaczone również na:
1) wspólne

przedsięwzięcia

jednostek

organizacyjnych

Lasów

Państwowych,

w

szczególności w zakresie gospodarki leśnej;
2) badania naukowe;
3) tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej;
4) sporządzanie planów urządzenia lasu;
5) prace związane z oceną i prognozowaniem stanu lasów i zasobów leśnych;
5a) ochronę przyrody w lasach realizowaną metodami gospodarki leśnej;
5b) nabywanie przez Skarb Państwa gruntów, o których mowa w art. 37a, oraz lasów lub
gruntów przeznaczonych do zalesiania, o których mowa w art. 37;
5c) organizację szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich, o których mowa w art. 46g
ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67, 148,
695 i 875);
6) inne zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach.
3. Środki funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2, przeznacza się na:
1) zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
2) realizację zadrzewień na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
3) inne prace związane z usuwaniem skutków klęsk i prowadzeniem gospodarki w lasach
niepaństwowych;
4) (uchylony);
5) cele określone w art. 13a ust. 1;
6)

zwrot zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków
doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości
odszkodowania za te szkody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 54 3a. Środki funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2, mogą być przeznaczone na:
1) działania niezbędne do ochrony przyrody realizowanej metodami gospodarki leśnej
polegające na:
a) wykupie przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w
granicach parku,
b) tworzeniu infrastruktury;
1a) cele określone w ust. 2 pkt 2, 3, 5a i 6 w lasach znajdujących się w użytkowaniu
wieczystym parków narodowych;
2) sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2.
3)

działania związane z zapobieganiem dalszemu rozprzestrzenianiu się afrykańskiego
pomoru świń, nakazane w trybie art. 46 ust. 3 pkt 8l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285).

4. Dyrektor Generalny może, z wydzielonej części środków funduszu leśnego, utworzyć
fundusz stabilizacji, który zostanie przeznaczony na usuwanie nadzwyczajnych zagrożeń
dla lasów w ramach długookresowego cyklu produkcji leśnej.
5. Nadleśnictwa zasięgają opinii właściwych organów administracji samorządowej w zakresie
rocznego planu zalesiania gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
6. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zryczałtowanych kosztów, o
których mowa w ust. 3 pkt 6, mając na względzie zakres czynności podejmowanych w
ramach udziału w szacowaniu szkód łowieckich oraz sposób ich realizacji przez
przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

U S T A W A z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805)

Art. 6.
1. Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności dostawców
usług medialnych i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter
radiofonii i telewizji.
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1) projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa
w dziedzinie radiofonii i telewizji;
2) określanie, w granicach upoważnień ustawowych, warunków prowadzenia działalności
przez dostawców usług medialnych;
3) podejmowanie, w zakresie przewidzianym ustawą, rozstrzygnięć w sprawach koncesji na
rozpowszechnianie programów, wpisu do rejestru programów, zwanego dalej "rejestrem",
oraz prowadzenie tego rejestru;
3a) uznawanie za nadawcę społecznego lub odbieranie tego przymiotu, na warunkach
określonych ustawą;
4) sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli działalności dostawców usług
medialnych;
5) organizowanie badań treści i odbioru usług medialnych;
5a) prowadzenie monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie w celu
ustalenia kręgu podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie
oraz oceny wykonania obowiązków wynikających z ustawy przez te podmioty;
6) ustalanie wysokości opłat za udzielenie koncesji oraz wpis do rejestru;
6a) ustalanie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach
abonamentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1801 oraz z 2020 r. poz. 383), wysokości opłat
abonamentowych;
<6b) rozpatrywanie odwołań od decyzji kierownika jednostki operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1041), o których mowa w art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o
opłatach abonamentowych;>
7) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów międzynarodowych dotyczących
radiofonii i telewizji lub audiowizualnych usług medialnych na żądanie;
7a) (utracił moc);
8) inicjowanie postępu naukowo-technicznego i kształcenia kadr w dziedzinie radiofonii i
telewizji;
9) organizowanie i inicjowanie współpracy z zagranicą w dziedzinie radiofonii i telewizji, w
tym współpracy z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej,
właściwymi w sprawach usług medialnych;
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autorskich, praw wykonawców, praw producentów oraz dostawców usług medialnych;
11) (uchylony);
12) inicjowanie i wspieranie samoregulacji i współregulacji w zakresie dostarczania usług
medialnych;
13) upowszechnianie umiejętności świadomego korzystania z mediów (edukacji medialnej)
oraz współpraca z innymi organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi i
innymi instytucjami w zakresie edukacji medialnej.

U S T A W A z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

Art. 29.
1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym
mowa w art. 30, budowa:
1) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania
mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
2) sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
3) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych
stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
4) obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5-30 oraz w ust. 2, usytuowanych
na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra
właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej;
5) oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
6) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
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do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce - w terminie określonym w zgłoszeniu, ale
nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w
zgłoszeniu;
8) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna
akwenu, do 2,50 m;
9) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7
m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych;
10) kanalizacji kablowej;
11) zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;
12) obiektów

budowlanych

służących

bezpośrednio

do

wykonywania

działalności

regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z
2019 r. poz. 868, 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) w zakresie poszukiwania i
rozpoznawania złóż węglowodorów;
13) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1
m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych,
rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
14) wolno stojących:
a) parterowych budynków gospodarczych,
b) garaży,
c) wiat
- o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie
może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
15) przydomowych:
a) ganków,
b) oranżerii (ogrodów zimowych)
- o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie
może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
16) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako
budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m 2,
przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2
powierzchni działki;
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bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność
Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
18) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy
rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o
powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej
powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na
gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
19) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,
sytuowanych na obszarze Natura 2000;
20) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
21) ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;
22) przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2;
23) przyłączy:
a) elektroenergetycznych,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) gazowych,
e) cieplnych,
f) telekomunikacyjnych
- z zastrzeżeniem art. 29a;
24) kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471), w pasie drogowym w ramach
przebudowy drogi;
25) stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i
1716 oraz z 2020 r. poz. 284), z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego
transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;
26) niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem;
27) podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;
28) obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
29) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę
zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
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b) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,
c) naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej
niż 7 m,
d) silosów na kiszonkę;
30) stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.
2. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30,
budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę
zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy
rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
2) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się
budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym
łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m 2
powierzchni działki;
3) wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych
obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13
grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176 oraz z
2020 r. poz. 471);
5) wiat przystankowych i peronowych;
6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do
bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność
Skarbu Państwa, z wyjątkiem budynków sytuowanych na obszarze Natura 2000;
7) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z
wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;
8) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy
rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o
powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej
powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na
gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;
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- 60 9) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
10) parkometrów z własnym zasilaniem;
11) zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
12) przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 m2;
13) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;
14) obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych;
15) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień
brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód
wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
16) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
17) telekomunikacyjnych linii kablowych;
18) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej
służby hydrologiczno-meteorologicznej

i

[państwowej

służby hydrogeologicznej]

<państwowej służby geologicznej>:
a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód
podziemnych,
c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
19) obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach
publicznych;
20) ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;
21) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót
budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych
przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach
geodezyjnych;
22) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe,
niepełniących

jakichkolwiek

funkcji

użytkowych,

usytuowanych

na

terenach

przeznaczonych na ten cel;
23) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków
narodowych i rezerwatów przyrody;
24) poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności stanowisk obronnych, przepraw,
budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów
kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra
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polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki;
25) obudowy ujęć wód podziemnych;
26) punktów ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania
drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;
27) urządzeń sytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami,
konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia:
a) służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów
transportowych,
b) służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
c) o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych;
28) bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów
przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju
usług o wysokości do 3 m włącznie;
29) obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi
sieciami:
a) elektroenergetycznymi,
b) wodociągowymi,
c) kanalizacji sanitarnej,
d) cieplnymi
- lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony
Narodowej;
30) naziemnych

zbiorników

będących

obiektami

budowlanymi,

służących

do

przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o
pojemności do 5 m3;
31) przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
32) stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości
nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych.
3. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym
mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na:
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a) przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu
poza działkę, na której budynek jest usytuowany,
b) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 9, 11-13 oraz 30,
c) sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lit.
a i e,
d) dróg, torów i urządzeń kolejowych,
e) polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m,
f) instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie
większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej
w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z
2020 r. poz. 261 i 284);
2) remoncie:
a) budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - w
zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych;
3) instalowaniu:
a) na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości technicznoużytkowej

urządzeń,

w tym

antenowych

konstrukcji

wsporczych i

instalacji

radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń
zasilających, o wysokości powyżej 3 m,
b) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania
zbiorowego,
c) tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych
usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu
drogowym,
d) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych,
e) mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30,
wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1) przebudowie:
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budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wyłączeniem przebudowy przegród
zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych,
b) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, 10 i 14-29 oraz w ust. 2,
c) polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m,
d) urządzeń budowlanych;
2) remoncie:
a) obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu:
– budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę,
– budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę - w zakresie
przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych,
b) urządzeń budowlanych;
3) instalowaniu:
a) na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości technicznoużytkowej

urządzeń,

w tym

antenowych

konstrukcji

wsporczych i

instalacji

radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń
zasilających, o wysokości nieprzekraczającej 3 m,
b) krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń
fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się
obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej
"uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej", projektu tych urządzeń oraz
zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a,
d) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji
gazowych;
4) utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych.
5. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w ust. 1, lub
robót budowlanych, o których mowa w ust. 3, może wystąpić z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowę.
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przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające
przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 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, z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 17-19.
7. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1-4, wykonywane:
1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają decyzji o
pozwoleniu na budowę,
2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia
- przy czym do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia należy dołączyć
pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
8. Przepisów ust. 6 i 7 nie stosuje się do przedsięwzięć polegających na budowie i
przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych w przypadku, gdy
inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, o którym mowa w art. 4
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460
oraz z 2020 r. poz. 374 i 695).

U S T A W A z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1161 oraz z 2020 r. poz. 471)
Art. 7.
1. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego
zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
1a. Przepisu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do terenów, dla których miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego nie sporządza się.
2. Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne:
1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III - wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem ust. 2a,
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Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa(1) lub upoważnionej
przez niego osoby,]
<2) gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa – wymaga uzyskania zgody
ministra właściwego do spraw leśnictwa i łowiectwa lub upoważnionej przez niego
osoby, wydawanej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska,>
3) (uchylony),
4) (uchylony),
5) pozostałych gruntów leśnych
- wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby
rolniczej.
2a. Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie
na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli
grunty te spełniają łącznie następujące warunki:
1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze
zwartej zabudowy;
2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 820);
3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191);
4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy
stanowią kilka odrębnych części.
3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5, następuje na wniosek wójta
(burmistrza, prezydenta miasta). Do wniosku dotyczącego gruntów leśnych stanowiących
własność Skarbu Państwa wójt (burmistrz, prezydent miasta) dołącza opinię dyrektora
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a w odniesieniu do gruntów parków
narodowych - opinię dyrektora parku.
3a. Stroną w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
4. Do wniosku dotyczącego gruntów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, marszałek
województwa dołącza swoją opinię i przekazuje wniosek odpowiedniemu ministrowi w
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miasta).
5. Organ wyrażający zgodę, o którym mowa w ust. 2, może żądać złożenia wniosku w kilku
wariantach, przedstawiających różne kierunki projektowanego przestrzennego rozwoju
zabudowy.
6. (uchylony).
Art. 12.
1. Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana
uiścić należność i opłaty roczne, a w odniesieniu do gruntów leśnych - także jednorazowe
odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki
powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.
2. Właściciel, który w okresie 2 lat zrezygnuje w całości lub w części z uzyskanego prawa do
wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej, otrzymuje zwrot należności, jaką
uiścił, odpowiednio do powierzchni gruntów niewyłączonych z produkcji. Zwrot
uiszczonej należności następuje w terminie do trzech miesięcy od dnia zgłoszenia
rezygnacji.
3. W razie zbycia gruntów, co do których wydano decyzje, o których mowa w art. 11 ust. 12, a niewyłączonych jeszcze z produkcji, obowiązek uiszczenia należności i opłat
rocznych ciąży na nabywcy, który wyłączył grunt z produkcji. Zbywający jest
obowiązany uprzedzić nabywcę o tym obowiązku.
4. W razie zbycia gruntów wyłączonych z produkcji, obowiązek uiszczania opłat rocznych
przechodzi na nabywcę. Zbywający jest obowiązany uprzedzić o tym nabywcę.
5. Wysokość jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu stanowi
różnicę między spodziewaną wartością drzewostanu w wieku rębności, określonym w
planie urządzania lasu, a wartością w chwili jego wyrębu. W drzewostanach młodszych, w
których nie można pozyskać sortymentów drzewnych, odszkodowanie to stanowi wartość
kosztów poniesionych na założenie i pielęgnację drzewostanów.
5a. [Minister właściwy do spraw środowiska] <Minister właściwy do spraw leśnictwa i
łowiectwa>

określa,

w

drodze

rozporządzenia,

szczegółowe

zasady

ustalania

jednorazowego odszkodowania, o którym mowa w ust. 5, za przedwczesny wyrąb
drzewostanu, uwzględniając wartość drzewostanów, stopień zadrzewienia drzewostanu w
wieku wyrębu faktycznego, powierzchnię drzewostanu oraz aktualną cenę sprzedaży 1 m 3
drewna.
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Art. 16.
1. Dla gruntów położonych na obszarach ograniczonego użytkowania, istniejących wokół
zakładów przemysłowych, opracowuje się, na koszt odpowiedzialnych zakładów, plany
gospodarowania na tych gruntach.
2. Projekt planu gospodarowania na gruntach, o których mowa w ust. 1, powinien określać:
1) rodzaje występujących zanieczyszczeń i ich stężenie;
2) wpływ zanieczyszczeń lub innego szkodliwego oddziaływania na istniejący sposób
zagospodarowania, z ewentualnym podziałem strefy ochronnej na części;
3) aktualne kierunki produkcji roślinnej oraz wielkość tej produkcji;
4) rośliny, które mogą być uprawiane, zalecenia dotyczące ich uprawy oraz proponowany
sposób ich gospodarczego wykorzystania;
5) sposób przeciwdziałania zmniejszeniu wartości użytkowej gleb;
6) spodziewany poziom globalnej produkcji rolniczej lub leśnej;
7) wykaz gospodarstw rolnych prowadzących produkcję rolniczą;
8) wysokość przewidywanych odszkodowań z tytułu obniżenia poziomu produkcji lub
zmiany kierunku produkcji;
9) ewentualne obowiązki związane z prowadzeniem produkcji zwierzęcej, w tym również
rybackiej;
10) ewentualne nakłady niezbędne do zmiany kierunków produkcji;
11) przewidywany obszar i koszty nabycia gruntów przez zakład przemysłowy.
3. Projekt planu powinien być wyłożony w urzędzie gminy do wglądu właścicieli gruntów na
okres 30 dni w celu zgłoszenia uwag i wniosków. O wyłożeniu projektu planu do wglądu
urząd gminy powiadamia właścicieli gruntów na piśmie.
4. Rada gminy podejmuje jako zadanie własne uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia planu,
po uzyskaniu opinii izby rolniczej, a także placówek naukowych lub innych osób
upoważnionych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw środowiska <oraz ministrem właściwym do spraw
leśnictwa i łowiectwa>. Koszty sporządzenia opinii pokrywa zakład przemysłowy.
5. W razie prowadzenia produkcji w sposób naruszający ustalenia planu, o których mowa w
ust. 2 pkt 4 i 9, wójt, w porozumieniu z wojewódzkim inspektorem sanitarnym 4 ,
nakazuje właścicielowi gruntów w oznaczonym terminie zniszczenie określonych upraw,
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uboju.
6. Wykonanie decyzji, o której mowa w ust. 5, następuje bez odszkodowania.

Art. 26.
[1. Kontrolę stosowania przepisów ustawy sprawują Minister Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej 5 , Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 6 ,
marszałkowie województw oraz podmioty wymienione w art. 5 oraz art. 15 ust. 5 i art. 16
ust. 5.]
<1. Kontrolę stosowania przepisów ustawy sprawują minister właściwy do spraw
rozwoju wsi, minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa, marszałkowie
województw oraz podmioty wymienione w art. 5 oraz art. 15 ust. 5 i art. 16 ust. 5.>
2. Osoby przeprowadzające kontrolę są uprawnione do:
1) wstępu na grunt i teren zakładu przemysłowego;
2) wglądu do dokumentów oraz żądania sporządzenia ich odpisów;
3) sprawdzania tożsamości osób w związku z prowadzoną kontrolą;
4) żądania wyjaśnień i zasięgania informacji;
5) pobierania próbek gleby lub roślin do analizy.
3. Kontrolę stosowania przepisów ustawy w odniesieniu do gruntów użytkowanych na cele
obronności lub bezpieczeństwa państwa można przeprowadzać po uprzednim uzgodnieniu
jej zakresu z jednostką nadrzędną użytkownika tych gruntów.

Art. 33.
Właściwy w sprawach ochrony gruntów organ, o którym mowa w art. 5, prowadzi
sprawozdawczość z zakresu:
1) obszaru gruntów wyłączanych z produkcji,
2) ustalonych należności, opłat rocznych i innych wymienionych w niniejszej ustawie
dochodów budżetu województwa lub Funduszu Leśnego,
3) wielkości obszarów i położenia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,
podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu,
4) wyników rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
5) istniejących zasobów i eksploatacji złóż torfów
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porozumieniu z [ministrem właściwym do spraw środowiska] <ministrem właściwym do
spraw leśnictwa i łowiectwa> i z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.

U S T A W A z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683)

Uwaga:
użyte w art. 4 w ust. 2 w pkt 2, w art. 6, w art. 8c w ust. 8, w art. 8e w ust. 1 w części
wspólnej i w ust. 2, w art. 9a w ust. 5, w art. 10 w ust. 2, w art. 15 w ust. 4, w art. 16 w
ust. 2, w art. 18 w ust. 4 i 5, w art. 21 w ust. 1, w art. 22 w ust. 2, w art. 23 w ust. 2, w
art. 26a w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 27b w ust. 5 w pkt 3 i w ust.
6 i 7, w art. 28 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 w zdaniu pierwszym
i w ust. 4, w art. 29b, w art. 30 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 32 w
ust. 3, w art. 32a w ust. 5 w pkt 1 i 2 i w ust. 6 w pkt 1, w art. 34 w pkt 12, w art. 35a
w ust. 1–4, 7, 8, w ust. 9 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 10 i 11, w art. 38 w
ust. 1 w pkt 8, w art. 39 w ust. 2a, w art. 41 w ust. 1, w ust. 2 we wprowadzeniu do
wyliczenia i w ust. 3, w art. 42 w ust. 2 w pkt 3 i w ust. 11, w art. 42ab w ust. 7, w art.
42e, w art. 43 w ust. 1 w zdaniu pierwszym, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia
i w ust. 3, w art. 44 w ust. 3, w ust. 3b w pkt 7 i w ust. 5 i 6, w art. 44a w ust. 3 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 48 w pkt 7 w lit. b i c, w art. 49 w ust. 1 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym przypadku, wyrazy [minister właściwy do
spraw środowiska] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami
<minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa>

Art. 4.
1. Gospodarka łowiecka jest to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania
zwierzyny.
2. Polowanie oznacza:
1) tropienie, strzelanie z myśliwskiej broni palnej, łowienie sposobami dozwolonymi
zwierzyny żywej,
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spraw środowiska
- zmierzające do wejścia w jej posiadanie.
3. Kłusownictwo oznacza działanie zmierzające do wejścia w posiadanie zwierzyny w
sposób niebędący polowaniem albo z naruszeniem warunków dopuszczalności polowania.

[Art. 5.
Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw
rolnictwa oraz Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Polskiego Związku Łowieckiego, ustali,
w drodze rozporządzenia, listę gatunków zwierząt łownych, uwzględniając podział na
zwierzynę płową, grubą, drobną oraz drapieżniki.]

<Art. 5.
Minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw środowiska i po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw
rolnictwa oraz Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Polskiego Związku Łowieckiego,
ustali, w drodze rozporządzenia, listę gatunków zwierząt łownych, uwzględniając
podział na zwierzynę płową, grubą, drobną oraz drapieżniki.>

Art. 6.
Naczelnym organem administracji rządowej w zakresie łowiectwa jest minister właściwy do
spraw środowiska.
Art. 8c.
1. Wieloletni łowiecki plan hodowlany jest sporządzany dla sąsiadujących ze sobą obwodów
łowieckich o zbliżonych warunkach przyrodniczych (rejon hodowlany), na okres 10
kolejnych łowieckich lat gospodarczych.
2. Wieloletni łowiecki plan hodowlany jest sporządzany na formularzu.
3. Wieloletni łowiecki plan hodowlany składa się z części:
1) ogólnej, obejmującej:
a) dane ogólne:
– datę sporządzenia planu wieloletniego,
– imię, nazwisko i podpis dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe,
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– nazwę województwa, nazwy nadleśnictw oraz numery obwodów łowieckich,
– powierzchnię wyrażoną w hektarach, w tym powierzchnię gruntów leśnych,
– nazwy występujących gatunków zwierząt łownych,
– opis struktury płciowej występującej zwierzyny grubej,
– opis struktury wiekowej samców występującej zwierzyny płowej,
– nazwy gatunków i szacunkową liczebność występujących drapieżników;
2) szczegółowej, obejmującej:
a) kategorie obwodów łowieckich,
b) liczbę łosi, jeleni szlachetnych, danieli, muflonów i dzików na 1000 ha oraz liczbę saren,
zajęcy i kuropatw na 100 ha, według stanu na dzień sporządzenia planu wieloletniego, w
tym łosi i jeleni szlachetnych również w odniesieniu do powierzchni gruntów leśnych, a
zajęcy i kuropatw również w odniesieniu do powierzchni polnej,
c) stan zagospodarowania rejonu hodowlanego:
– liczbę i rodzaj urządzeń związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, o których
mowa w art. 8a ust. 6 pkt 2 lit. b,
– powierzchnię poletek łowieckich, wyrażoną w hektarach,
– powierzchnię zagospodarowanych przez dzierżawców albo zarządców obwodów
łowieckich łąk śródleśnych i przyleśnych, wyrażoną w hektarach,
– liczbę pasów zaporowych oraz ich łączną długość wyrażoną w kilometrach,
d) zadania w zakresie zagospodarowania obwodów łowieckich na okres obowiązywania planu
wieloletniego,
e) docelową liczbę łosi, jeleni szlachetnych, danieli i muflonów na 1000 ha, maksymalną
liczbę dzików na 1000 ha oraz docelową liczbę saren na 100 ha, w tym łosi i jeleni
szlachetnych również na 1000 ha powierzchni gruntów leśnych.
4. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b tiret drugie, trzecie, piąte i szóste oraz pkt 2,
podaje się oddzielnie dla każdego z obwodów łowieckich tworzących rejon hodowlany.
5. Wieloletni łowiecki plan hodowlany jest sporządzany przez dyrektora regionalnej dyrekcji
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w uzgodnieniu z właściwymi
marszałkami województw i Polskim Związkiem Łowieckim, po zasięgnięciu opinii
właściwych izb rolniczych.
6. Wieloletni łowiecki plan hodowlany zatwierdza Dyrektor Generalny Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
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jeżeli plan nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa lub zawiera dane, które
nie gwarantują osiągnięcia celów łowiectwa wskazanych w art. 3.
8. W przypadku odmowy zatwierdzenia wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego
przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw środowiska.
9. Wieloletni łowiecki plan hodowlany może być zmieniony.
10. Zmianę wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego dopuszcza się w przypadku:
1) klęski żywiołowej;
2) zmiany granic rejonu hodowlanego lub obwodu łowieckiego wchodzącego w skład tego
rejonu;
3) istotnej zmiany liczebności zwierząt łownych w rejonie hodowlanym;
4) istotnej zmiany charakteru użytkowania gruntów;
5) wprowadzenia zmiany na liście gatunków zwierząt łownych lub określenia okresu polowań
na gatunek zwierzęcia łownego objęty dotychczas całoroczną ochroną;
6) podejrzenia wystąpienia albo wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej
obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
11. Do zmiany wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego stosuje się odpowiednio
przepisy ust. 2-8, przy czym zmiana wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego w
przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 6, wymaga dodatkowo zasięgnięcia opinii
właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Art. 8e.
1. Wzory formularzy:
1) inwentaryzacji zwierzyny,
2) rocznego planu łowieckiego,
3) wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego
- opracowuje Dyrektor Generalny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w
uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, a zatwierdza minister właściwy do spraw
środowiska.
2. Zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw środowiska wzory formularzy, o
których mowa w ust. 1, Dyrektor Generalny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
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Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Art. 9a.
1. Marszałek województwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, może
zezwolić na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych. Zezwolenie może być
wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych oraz jeżeli nie jest szkodliwe dla
zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji zwierząt
łownych.
2. Zezwolenie jest wydawane na wniosek, który zawiera:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2) cel wykonania czynności;
3) nazwę gatunku lub gatunków w języku polskim i łacińskim, których będą dotyczyć te
czynności;
4) określenie sposobu, miejsca i czasu wykonywania czynności oraz wynikających z tego
zagrożeń;
5) wskazanie podmiotu, który wykona czynności.
3. Zezwolenie zawiera:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2) nazwę gatunku lub gatunków w języku polskim i łacińskim, których będą dotyczyć
czynności;
3) wskazanie sposobu, miejsca i czasu płoszenia oraz podmiotów wykonywających tę
czynność;
4) określenie warunków realizacji wynikających z potrzeb ochrony populacji gatunków
zwierząt łownych i ich siedlisk w rejonie wykonywania czynności;
5) wskazanie podmiotów uprawnionych do wykonania kontroli realizacji wydanego
zezwolenia w terenie;
6) określenie terminu złożenia marszałkowi województwa informacji o wykorzystaniu
zezwolenia.
4.

Marszałek województwa dokonuje kontroli spełniania warunków określonych w
wydanych przez siebie zezwoleniach, o których mowa w ust. 1. Przepisy art. 44 ust. 6-12
stosuje się odpowiednio.
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do spraw środowiska raport o wydanych w roku poprzednim zezwoleniach, o których
mowa w ust. 1, zawierający informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5, a także
informację o wykorzystaniu zezwoleń oraz wynikach kontroli spełniania warunków
określonych w tych zezwoleniach.
Art. 10.
1. Hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia
starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ich hodowli lub utrzymywania,
wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać
takiego psa.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce oraz Polskiego
Związku Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób hodowania i
utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców, biorąc pod uwagę konieczność
zapewnienia bezpieczeństwa ludzi oraz, w odpowiednim zakresie, bezpieczeństwa
zwierząt.
3. W przypadku niespełnienia wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie
ust. 2 starosta odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.
5. Organem właściwym w sprawie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest
starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania chartów
rasowych lub ich mieszańców.
6. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa w razie zmiany miejsca prowadzenia
hodowli lub utrzymywania chartów rasowych lub ich mieszańców.
7. Rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia, o którym
mowa w ust. 1, są podejmowane w formie decyzji administracyjnej.

Art. 15.
1. Zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi
własność dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, a na terenach niewchodzących w
skład obwodów łowieckich - własność Skarbu Państwa.
2. Zwierzyna bezprawnie pozyskana stanowi własność Skarbu Państwa.
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własnego uznania, z wyłączeniem odprzedaży.
4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wysokość
ekwiwalentu

za

zwierzynę

bezprawnie

pozyskaną,

podmioty

właściwe

do

zagospodarowania w imieniu Skarbu Państwa bezprawnie pozyskanej zwierzyny,
pobrania środków pochodzących ze sprzedaży tusz oraz należnego ekwiwalentu,
uwzględniając sposób pozyskania zwierzyny, jej gatunek, wielokrotność wartości
rynkowej tuszy, a w przypadku samców zwierzyny płowej także jej wartość trofealną.

Art. 16.
1. Zabrania się chowu i hodowli zamkniętej zwierząt łownych, z wyjątkiem bażanta oraz
zwierząt uznanych za zwierzęta gospodarskie na podstawie odrębnych przepisów.
2. Minister właściwy do spraw środowiska może wydać zgodę na chów i hodowlę zamkniętą
zwierząt łownych niebędących zwierzętami gospodarskimi do celów badań naukowych,
dydaktyki, zasiedleń lub eksportu zwierzyny żywej.

Art. 18.
1. Przedsiębiorca podejmujący i wykonujący działalność gospodarczą polegającą na
świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą jest obowiązany spełniać następujące
warunki:
1) ustanowić obowiązkowe zabezpieczenie majątkowe roszczeń osób trzecich z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez przedsiębiorcę;
2) złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad wykonywania polowania
oraz zasad ochrony przyrody lub zatrudniać osobę spełniającą ten warunek;
3) składać właściwemu marszałkowi województwa, przed upływem terminu obowiązywania
poprzedniej umowy albo blokady środków finansowych na rachunku bankowym,
oryginały dokumentów potwierdzających zawarcie kolejnej umowy, albo dokonanie
kolejnej blokady środków finansowych, o których mowa w ust. 3.
2. Warunkiem wykonywania działalności, o której mowa w ust. 1, jest również niekaralność
przedsiębiorcy i osób kierujących jego działalnością za umyślne przestępstwo określone w
art. 52 i art. 53 oraz przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.
3. Ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, polega na:
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związku z wykonywaniem działalności albo
2) zawarciu umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, albo
3) blokadzie środków finansowych na rachunku bankowym, na rzecz właściwego samorządu
województwa, w wysokości 4% rocznego przychodu z tytułu wykonywania przez
przedsiębiorcę działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, uzyskanego w roku
obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy, jednak nie mniej niż równowartość w
złotych 20 000 euro obliczona według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
została dokonana blokada środków.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, minimalną wysokość
sumy gwarancji, o których mowa w ust. 3 pkt 2, uwzględniając zakres wykonywanej
przez przedsiębiorców działalności.
5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń,
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o
którym mowa w ust. 3 pkt 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną
sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanej
działalności.
Art. 21.
1.

Egzamin ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody
przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez ministra właściwego do spraw
środowiska.

2. Złożenie z pozytywnym wynikiem egzaminu, o którym mowa w ust. 1, komisja
egzaminacyjna stwierdza zaświadczeniem.
3. [ Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:]
<Minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:>
1) liczbę członków komisji, o której mowa w ust. 1, oraz jej skład, tak aby w skład komisji
wchodziło:
a) nie mniej niż 3 członków spośród ekspertów z dziedziny ochrony przyrody, gospodarki
łowieckiej oraz zasad posiadania i posługiwania się myśliwską bronią palną,
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<b)przedstawiciel ministra właściwego do spraw leśnictwa i łowiectwa – jako
przewodniczący komisji,>
<ba) przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska,>
c) przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego,
d) przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
2) (uchylony);
3) sposób przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając objęcie tym
egzaminem sprawdzenia znajomości przepisów dotyczących ochrony przyrody,
gospodarki łowieckiej oraz posiadania i posługiwania się myśliwską bronią palną;
4) wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2.

Art. 22.
1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie obrotu zwierzyną żywą
oraz obrotu tuszami zwierzyny i ich częściami, z wyłączeniem sprzedaży dokonywanej
przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jest obowiązany:
1) prowadzić ewidencję skupu w każdym punkcie skupu;
2) zapewniać badania zwierzyny i mięsa zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres
ewidencji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz jej wzór, kierując się rodzajem
wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie obrotu zwierzyną żywą lub tuszami
zwierzyny i ich częściami.
Art. 23.
1. Obwód łowiecki stanowi obszar gruntów o ciągłej powierzchni, zamkniętej jego
granicami, nie mniejszy niż trzy tysiące hektarów, na którego obszarze istnieją warunki do
prowadzenia łowiectwa.
2.

W szczególnych przypadkach, uzasadnionych względami racjonalnej gospodarki
łowieckiej i warunkami terenowymi, mogą być tworzone, za zgodą ministra właściwego
do spraw środowiska, obwody łowieckie o mniejszej powierzchni.
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1. Obwody łowieckie podlegają zaliczeniu do następujących kategorii:
1) bardzo dobra;
2) dobra;
3) średnia;
4) słaba;
5) bardzo słaba.
2. Zaliczenie obwodu łowieckiego do jednej z kategorii, o których mowa w ust. 1, następuje
na podstawie:
1) wskaźników liczebności zwierzyny;
2) czynników wpływających na środowisko bytowania zwierzyny i walorów łowieckich
obwodu.
3. Zaliczenie obwodu łowieckiego do jednej z kategorii, o których mowa w ust. 1, zależy od
liczby przyznanych punktów zgodnie z następującą punktacją:
1) bardzo dobra - 41 i więcej punktów;
2) dobra - 31-40 punktów;
3) średnia - 21-30 punktów;
4) słaba - 11-20 punktów;
5) bardzo słaba - do 10 punktów.
4. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do
spraw rolnictwa oraz Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia:
1) wskaźniki liczebności zwierzyny oraz odpowiadające im wartości punktowe,
2) czynniki wpływające na środowisko bytowania zwierzyny i walory łowieckie obwodu
łowieckiego oraz odpowiadające im wartości punktowe
-

uwzględniając

liczebność

poszczególnych

gatunków

zwierzyny

w

określonych

środowiskach jej bytowania, rodzaj i wielkość jej pozyskania oraz nasilenie czynników
antropogenicznych.
Art. 27b.
1. Będący osobą fizyczną właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej
w skład obwodu łowieckiego może złożyć oświadczenie o zakazie wykonywania
polowania na tej nieruchomości w formie pisemnej.
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Zakaz wykonywania polowania na danej nieruchomości jest prawem osobistym
właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, który złożył oświadczenie, i
wygasa najpóźniej z chwilą jego śmierci.

3. Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, który złożył oświadczenie o zakazie
wykonywania polowania na tej nieruchomości, może je cofnąć, w formie pisemnej,
jednak nie wcześniej niż po zakończeniu łowieckiego roku gospodarczego, w którym
zostało złożone oświadczenie o zakazie wykonywania polowania.
4. Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie
wykonywania polowania składa się przed starostą. Starosta jest zobowiązany do
nieodpłatnego poświadczania własnoręczności podpisu właściciela albo użytkownika
wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego na oświadczeniu
lub cofnięciu oświadczenia.
5. Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie
wykonywania polowania jest skuteczne:
1) od dnia następującego po dniu jego złożenia - w przypadku gdy starosta jest organem
właściwym do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego;
2) od dnia następującego po dniu zawiadomienia organu właściwego do wydzierżawienia
danego obwodu łowieckiego - w przypadku gdy starosta nie jest organem właściwym do
wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego;
3) od dnia następującego po dniu zawiadomienia ministra właściwego do spraw środowiska w przypadku obwodu łowieckiego wyłączonego z wydzierżawiania.
6. W przypadku gdy starosta nie jest organem właściwym do wydzierżawienia danego
obwodu łowieckiego lub gdy dany obwód łowiecki został wyłączony z wydzierżawiania,
starosta zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o złożeniu oświadczenia o zakazie
wykonywania polowania lub cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania
odpowiednio organ właściwy do wydzierżawienia obwodu albo ministra właściwego do
spraw środowiska.
7. Organ właściwy do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego lub - gdy dany obwód
łowiecki został wyłączony z wydzierżawiania - minister właściwy do spraw środowiska są
zobowiązani do niezwłocznego zawiadomienia dzierżawcy albo zarządcy obwodu
łowieckiego o złożeniu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania lub cofnięciu
oświadczenia o zakazie wykonywania polowania.
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1. Obwody łowieckie wydzierżawia się kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego,
z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a. Obwody łowieckie podlegają wydzierżawieniu przez Polski Związek Łowiecki tylko
wtedy, gdy żadne koło łowieckie nie jest zainteresowane ich dzierżawieniem i tylko do
czasu złożenia oferty przez koło łowieckie.
2. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku
Łowieckiego, może, w drodze decyzji, wyłączyć obwody łowieckie z wydzierżawiania i
przekazać je na czas nie krótszy niż 10 lat w zarząd z przeznaczeniem na ośrodki hodowli
zwierzyny, w których - oprócz polowania - realizowane są cele związane w szczególności
z:
1) prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażaniem nowych osiągnięć z
zakresu łowiectwa;
2) prowadzeniem badań naukowych;
3) odtwarzaniem populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących;
4) hodowlą rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlania łowisk;
5) hodowlą zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych;
6) prowadzeniem szkoleń z zakresu łowiectwa.
3. Ośrodki hodowli zwierzyny mogą być prowadzone za zgodą ministra właściwego do
spraw środowiska przez: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Polski
Związek Łowiecki, instytucje naukowo-dydaktyczne oraz inne jednostki, które do dnia
wejścia w życie ustawy prowadziły takie ośrodki. Prawo do prowadzenia ośrodków
hodowli zwierzyny jest niezbywalne.
4. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku
Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady przekazywania w
zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania, uwzględniając tryb
postępowania, jednostkom, których zadania ustawowe dają gwarancję realizacji celów, o
których mowa w ust. 2.
Art. 29b.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, tryb składania i
rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteria oceny tych
wniosków i wnioskodawców, uwzględniając wymagania prowadzenia prawidłowej
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rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt łownych.

Art. 30.
1. W przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania rocznego planu łowieckiego
dzierżawcy obwodów łowieckich obowiązani są do udziału w kosztach ochrony lasu
przed zwierzyną.
2. Udział w kosztach, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się w wysokości czynszu za
dzierżawę obwodu łowieckiego, przy czym udział ten przypada w całości właściwemu
nadleśnictwu.
2a. Czynsz dzierżawny ustala się, w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc
ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość
pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q
żyta za 1 hektar.
3. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w
drodze rozporządzenia:
1) (uchylony);
2) szczegółowe zasady ustalenia czynszu dzierżawnego, uwzględniając powierzchnię i
kategorię obwodu łowieckiego, stosując za podstawę do wyliczeń cenę żyta ustaloną na
podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
333);
3) szczegółowe zasady ustalania partycypacji, o której mowa w ust. 1, uwzględniając
niezrealizowanie rocznego planu łowieckiego w zakresie pozyskania: łosi, jeleni, danieli i
saren, przy czym nie może ona przekroczyć 10% wartości wpływów ze sprzedaży tusz
tych gatunków w roku poprzednim.
Art. 32.
1. Polski Związek Łowiecki jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które prowadzą
gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działają na rzecz
jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych.
2. Polski Związek Łowiecki posiada osobowość prawną.
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uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego i
zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw środowiska.
4. Statut Polskiego Związku Łowieckiego określa w szczególności:
1) teren działania i siedzibę Polskiego Związku Łowieckiego;
2) sposób nabywania i utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim oraz kole
łowieckim, zasady przynależności do kół łowieckich, przyczyny utraty członkostwa oraz
prawa i obowiązki członków;
3) zakres właściwości miejscowej okręgowych organów Polskiego Związku Łowieckiego, a
także kompetencje organów Polskiego Związku Łowieckiego i organów koła łowieckiego,
tryb dokonywania ich wyboru, zmiany bądź uzupełnienia składu;
4) zadania koła łowieckiego i sposób ich realizacji oraz zasady reprezentowania koła
łowieckiego;
5) fundusze i majątek Polskiego Związku Łowieckiego oraz koła łowieckiego, a także sposób
ich tworzenia, nabywania i zbywania;
6) tryb działania organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego;
7) sposób ustanawiania składek członkowskich oraz wpisowego na rzecz Polskiego Związku
Łowieckiego i koła łowieckiego;
8) (uchylony);
9) zasady postępowania wewnątrzorganizacyjnego;
10) wzory deklaracji członkowskich w Polskim Związku Łowieckim oraz kole łowieckim;
11) sankcje porządkowe za naruszenie obowiązków członkowskich;
12) warunki i sposób łączenia się, podziału, rozwiązywania oraz likwidacji koła łowieckiego.
5. Osoba fizyczna może zostać członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, jeżeli:
1) jest pełnoletnia;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była karana za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim;
4) nabyła uprawnienia do wykonywania polowania;
5) złożyła deklarację i uiściła wpisowe.
6. Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu
od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
czynności związanych z gospodarką łowiecką i polowaniami.
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1. Organami Polskiego Związku Łowieckiego są:
1) Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, jako najwyższa władza
Polskiego Związku Łowieckiego, który ustala kierunki działania Polskiego Związku
Łowieckiego oraz realizuje inne zadania przewidziane statutem;
2) Naczelna Rada Łowiecka, do zadań której należy nadzór nad działalnością Zarządu
Głównego oraz realizacja innych zadań przewidzianych statutem;
3) Zarząd Główny jako organ zarządzający i reprezentujący Polski Związek Łowiecki na
zewnątrz, nadzorujący działalność zarządów okręgowych, a także realizujący inne zadania
przewidziane statutem;
4) Główny Sąd Łowiecki i okręgowe sądy łowieckie jako organy orzekające w postępowaniu
dyscyplinarnym;
5) Główny Rzecznik Dyscyplinarny i okręgowi rzecznicy dyscyplinarni jako organy
prowadzące dochodzenia dyscyplinarne;
6) Kapituła Odznaczeń Łowieckich jako organ nadający odznaczenia łowieckie;
7) okręgowe zjazdy delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, które realizują zadania
przewidziane statutem;
8) zarządy okręgowe jako organy terenowe Zarządu Głównego.
2. Kadencja organów Polskiego Związku Łowieckiego, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 47, trwa 5 lat. Członkiem organów Polskiego Związku Łowieckiego, o których mowa w
ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7, można być nie dłużej niż przez dwie rozpoczęte kadencje. Z chwilą
objęcia funkcji w organie Polskiego Związku Łowieckiego, o którym mowa w ust. 1 pkt
1, 2 i 4-7, na drugą kadencję osoba taka traci prawo do bycia ponownie wybraną albo
powołaną do tego organu.
3. Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego tworzą, wyłonieni w
wyborach pośrednich, przedstawiciele kół łowieckich i przedstawiciele członków
niezrzeszonych w kołach łowieckich.
4. W skład Naczelnej Rady Łowieckiej wchodzą członkowie wybrani przez okręgowe zjazdy
delegatów - po jednym z każdego okręgu.
5. W skład Zarządu Głównego wchodzą:
1) Łowczy Krajowy - powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw
środowiska;
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spraw środowiska na wniosek Łowczego Krajowego.
6. W skład zarządu okręgowego wchodzą:
1) łowczy okręgowy - powoływany i odwoływany przez Łowczego Krajowego po uzyskaniu
pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw środowiska;
2) członkowie w liczbie od 2 do 4 - powoływani i odwoływani przez Zarząd Główny na
wniosek łowczego okręgowego.
7. W skład Kapituły Odznaczeń Łowieckich wchodzi 11 członków powoływanych przez
Naczelną Radę Łowiecką.
8. Okręgowy zjazd delegatów tworzą wyłonieni w wyborach bezpośrednich przedstawiciele
kół łowieckich i przedstawiciele członków niezrzeszonych w kołach łowieckich.

Art. 34.
Do zadań Polskiego Związku Łowieckiego należy:
1) prowadzenie gospodarki łowieckiej;
2) troska o rozwój łowiectwa i współdziałanie z administracją rządową i samorządową,
jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i
parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska
przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt
dziko żyjących;
3) pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa;
4) ustalanie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej
zwierząt łownych;
5) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Polskiego Związku Łowieckiego prawa,
zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich;
6) 2 prowadzenie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego;
7) organizowanie szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego;
8) prowadzenie i popieranie działalności wydawniczej i wystawienniczej o tematyce
łowieckiej;
9) współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;
10) wspieranie i prowadzenie prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną;
11) prowadzenie i popieranie hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych;

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 85 11a) podejmowanie działań mających na celu zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu
się chorób zakaźnych zwierząt łownych;
12) realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Art. 35a.
1. Nadzór nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego sprawuje minister właściwy do
spraw środowiska.
2.

Zarząd Główny składa ministrowi właściwemu do spraw środowiska uprzednio
zatwierdzone przez Naczelną Radę Łowiecką roczne sprawozdanie z wykonania w
poprzednim łowieckim roku gospodarczym zadań określonych w art. 34, w terminie do
dnia 31 lipca.

3. W przypadku gdy sprawozdanie jest niepełne lub budzi zastrzeżenia, minister właściwy do
spraw środowiska może zażądać jego uzupełnienia lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień
w wyznaczonym terminie.
4.

Minister właściwy do spraw środowiska może zlecić imiennie upoważnionym
pracownikom obsługującego go urzędu przeprowadzenie kontroli Polskiego Związku
Łowieckiego w zakresie wykonywanych przez niego zadań określonych w art. 34, w
szczególności w przypadku gdy w wyznaczonym terminie Polski Związek Łowiecki nie
uzupełni sprawozdania lub nie udzieli dodatkowych wyjaśnień lub jeżeli złożone
sprawozdanie, pomimo uzupełnienia lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień, budzi
zastrzeżenia.

5. Kontrolę, o której mowa w ust. 4, przeprowadza się na zasadach i w trybie określonych w
przepisach o kontroli w administracji rządowej.
6. Zakresem kontroli, o której mowa w ust. 4, jest objęta działalność Polskiego Związku
Łowieckiego pod względem legalności.
7. Polski Związek Łowiecki jest obowiązany do realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych
przez ministra właściwego do spraw środowiska.
8. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego oraz Naczelnej
Rady Łowieckiej są przekazywane w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia ministrowi
właściwemu do spraw środowiska.
9. W razie stwierdzenia, że działalność Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku
Łowieckiego lub Naczelnej Rady Łowieckiej jest niezgodna z przepisami prawa lub
postanowieniami statutu Polskiego Związku Łowieckiego, minister właściwy do spraw
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drodze decyzji administracyjnej:
1) uchylić w całości lub w części uchwałę niezgodną z postanowieniami statutu Polskiego
Związku Łowieckiego;
2) stwierdzić nieważność w całości lub w części uchwały niezgodnej z przepisami prawa;
3) udzielić organowi upomnienia i zażądać od niego podjęcia działań mających na celu
zapewnienie stanu zgodnego z prawem albo zaprzestania działania niezgodnego z
prawem.
10. Wszczynając postępowanie, o którym mowa w ust. 9, minister właściwy do spraw
środowiska może wstrzymać wykonanie uchwały.
11. Minister właściwy do spraw środowiska ma prawo żądać od Krajowego Zjazdu
Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, Naczelnej Rady Łowieckiej oraz Zarządu
Głównego Polskiego Związku Łowieckiego innych wyjaśnień niż te, o których mowa w
ust. 3.
Art. 38.
1. Strażnikiem Państwowej Straży Łowieckiej oraz strażnikiem łowieckim może być osoba,
która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) ukończyła 21 lat;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
5) (uchylony);
6) posiada dobry stan zdrowia;
7) nie była karana sądownie;
8) ukończyła z wynikiem pozytywnym przeszkolenie według programu opracowanego przez
ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych.
2. Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej są pracownikami urzędów wojewódzkich.

Art. 39.
1. Na terenach obwodów łowieckich ochroną zwierzyny oraz ochroną mienia dzierżawców i
zarządców, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego i
szkodnictwa przyrodniczego, popełnianych w obwodach łowieckich polnych i leśnych,
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Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
2. Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej przy wykonywaniu zadań określonych w ust. 1
mają prawo do:
1) legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w celu
ustalenia ich tożsamości;
2) nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełniane na
terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego;
3) zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu w obwodach łowieckich oraz w
ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądania
zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia
przestępstwa lub wykroczenia;
4) przeszukania osób, pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego
podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na zasadach określonych w
Kodeksie postępowania karnego;
5) ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku lub w pościgu
podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa i doprowadzenia do jednostki Policji;
6) odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia
oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia oraz ich zabezpieczenia;
7) prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktu oskarżenia, jeżeli przedmiotem
przestępstwa jest zwierzyna, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie
postępowania karnego;
8) prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udziału w rozprawach przed
kolegium do spraw wykroczeń
środków zaskarżania

4

3

w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia

do sądu rejonowego od rozstrzygnięć kolegium do spraw

wykroczeń 5 w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego;
9) dokonywania kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny
lub ich części w zakresie sprawdzenia źródeł jej pochodzenia;
9a) dokonywania kontroli podmiotów prowadzących obrót zwierzyną żywą oraz podmiotów
prowadzących chów i hodowlę zwierząt łownych w zakresie sprawdzenia źródeł ich
pochodzenia;
9b) dokonywania kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż usług obejmujących polowania
wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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zakładanych na ręce;
11)

noszenia

ręcznego

miotacza

substancji

obezwładniających

oraz

przedmiotów

przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
12) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do
jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach
do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w
przepisach o Policji, określających szczegółowo zasady żądania takiej pomocy.
2a. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w art. 1 pkt
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w
związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), jest
minister właściwy do spraw środowiska lub komendant wojewódzki Państwowej Straży
Łowieckiej.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-3, 8 i 10-14 ustawy z dnia 24 maja 2013
r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2418),
strażnik Państwowej Straży Łowieckiej może użyć środków przymusu bezpośredniego, o
których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 tej ustawy,
lub wykorzystać te środki.
4. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz w art. 47 pkt 1, 3, 5 i 6
ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej,
strażnik Państwowej Straży Łowieckiej może użyć broni palnej lub ją wykorzystać.
5.

Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz
dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w
ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

6. (uchylony).
7. Do wykonywania przez strażnika Państwowej Straży Łowieckiej czynności, o których
mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy o Policji.
8. Strażnikowi Państwowej Straży Łowieckiej wykonującemu obowiązki na terenach
obwodów łowieckich przysługują uprawnienia określone odrębnymi przepisami
odnoszącymi się do:
1) Straży Ochrony Przyrody 6 - w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody;
2) Państwowej Straży Rybackiej - w zakresie kontroli legalności dokonywania połowu;
3) strażników leśnych - w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego.
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10. Na sposób przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie
do prokuratora.
11. Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej przy wykonywaniu czynności służbowych
korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach Kodeksu karnego dla
funkcjonariusza publicznego.
Art. 41.
1. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe wymogi kwalifikacji zawodowych, wzory legitymacji, umundurowania,
oznak służbowych oraz odznak służbowych strażników Państwowej Straży Łowieckiej, a
także szczegółowe kwalifikacje zawodowe, wzór oznaki i legitymacji strażnika
łowieckiego.
2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady:
1) współdziałania Państwowej Straży Łowieckiej z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim;
2) posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej bojowej, broni myśliwskiej
śrutowej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniającego w siedzibach straży.
3. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe sposoby
ewidencjonowania i przechowywania w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej broni
palnej

bojowej,

broni

myśliwskiej

śrutowej,

amunicji

i

środków

przymusu

bezpośredniego. Rozporządzenie powinno określać szczegółowe wymogi dotyczące
przechowywania i ewidencjonowania w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej broni
palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, amunicji do tej broni oraz środków przymusu
bezpośredniego, a także wzory dokumentów niezbędnych do ewidencjonowania broni i
amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego, ich wydawania i zdania, jak również
warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać magazyn broni.

Art. 42.
1. Polowanie może być wykonywane przez członków Polskiego Związku Łowieckiego lub
cudzoziemców, o których mowa w art. 42a ust. 1, za zgodą dzierżawcy lub zarządcy
obwodu łowieckiego.
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1b. Podczas polowania lub odstrzału sanitarnego, o którym mowa w art. 8 ust. 8, oraz przy
wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem tuszy odstrzelonych zwierząt
łownych osoba uprawniona do wykonywania polowania jest obowiązana do
przestrzegania zasad bioasekuracji.
2. Podczas polowania uprawniony do jego wykonywania zobowiązany jest posiadać:
1) legitymację członkowską Polskiego Związku Łowieckiego. Wymóg ten nie dotyczy
cudzoziemców wymienionych w art. 42a ust. 1 i art. 43 ust. 1;
2) pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej lub inny dokument uprawniający do jej
posiadania, jeżeli wykonuje polowanie za pomocą broni przeznaczonej do celów
łowieckich;
3) zezwolenie ministra właściwego do spraw środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu
ptaka łowczego, jeżeli wykonuje polowanie przy pomocy ptaków łowczych.
3. Wyróżnia się trzy rodzaje uprawnień do wykonywania polowania:
1) podstawowe - uprawniające do odstrzału zwierząt łownych, z wyjątkiem samców
zwierzyny płowej;
2) selekcjonerskie - uprawniające do odstrzału wszystkich zwierząt łownych;
3) sokolnicze - uprawniające do łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych.
4. Warunkiem uzyskania uprawnień do wykonywania polowania, o którym mowa w ust. 3
pkt 1, jest:
1) odbycie rocznego stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny;
2) odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki;
3) złożenie, z wynikiem pozytywnym, egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną
przez Polski Związek Łowiecki.
5. Z odbycia stażu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, zwolnieni są:
1) osoby posiadające wyższe, średnie lub średnie branżowe wykształcenie leśne;
2) osoby posiadające inne wyższe wykształcenie o specjalności łowieckiej;
3) strażnicy łowieccy pełniący swe funkcje przez okres nie krótszy niż 2 lata;
4) cudzoziemcy oraz obywatele polscy, którzy przebywają z zamiarem stałego pobytu za
granicą, jeżeli posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym
państwie;
5) osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w Polskim Związku Łowieckim.
6. Warunkiem uzyskania uprawnień, o których mowa w ust. 3 pkt 2, jest:
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2) odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki;
3) złożenie egzaminu, z wynikiem pozytywnym, przed komisją egzaminacyjną powołaną
przez Polski Związek Łowiecki.
7. Warunkiem uzyskania uprawnień, o których mowa w ust. 3 pkt 3, jest:
1) posiadanie uprawnień podstawowych;
2) odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki;
3) złożenie egzaminu, z wynikiem pozytywnym, przed komisją egzaminacyjną powołaną
przez Polski Związek Łowiecki.
8.

Do wykonywania polowania indywidualnego jest wymagane, poza dokumentami
określonymi w ust. 2, pisemne upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę
obwodu łowieckiego.

9. Polski Związek Łowiecki ustala wysokość opłat za szkolenie i egzaminowanie,
uwzględniając poniesione koszty.
10. Uprawnienia do wykonywania polowania wygasają, o ile zainteresowany w okresie 5 lat
od ich nabycia nie uzyskał członkostwa Polskiego Związku Łowieckiego lub też po
upływie 5 lat do ustania członkostwa w Polskim Związku Łowieckim.
10a. Przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego, o
którym mowa w art. 8 ust. 8, oraz przy wykonywaniu czynności związanych z
zagospodarowaniem pozyskanej zwierzyny polega na takim zachowaniu osób
uprawnionych

do

wykonywania

polowania,

które

ma

na

celu

zapobieganie

rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt za pośrednictwem odstrzelonych
zwierząt łownych lub ich części, lub tych osób, lub w wyniku czynności wykonywanych
przez te osoby.
10b. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zasady
bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału
sanitarnego niektórych gatunków zwierząt łownych oraz przy wykonywaniu czynności
związanych z zagospodarowaniem pozyskanej zwierzyny, mając na względzie
zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt za pośrednictwem
odstrzelonych zwierząt łownych lub ich części, lub osób uprawnionych do wykonywania
polowania lub w wyniku czynności wykonywanych przez te osoby.
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wydawania zezwoleń na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaków łowczych, kierując się
potrzebą podtrzymania polskich zwyczajów i tradycji sokolniczych.

Art. 42ab.
1. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje - co najmniej na 14 dni przed
planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego - wójtom (burmistrzom,
prezydentom miast) oraz nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe, właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania, informację w
postaci papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, w tym godzinie
rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania.
2. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego są podawane do
publicznej wiadomości przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), nie później niż w
terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej
urzędu gminy.
3. Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed
planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z
uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może
dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W
sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość
przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru
działki ewidencyjnej i obrębu.
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę
obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu
sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz
z uzasadnieniem.
5. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego
uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub
życiu ludzi.
6. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym
terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami
ostrzegawczymi.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 93 7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór tablicy
ostrzegawczej, o której mowa w ust. 6, w tym jej rozmiar, kształt, kolor i wielkość napisu,
oraz sposób i miejsce rozmieszczenia tablic ostrzegawczych, kierując się potrzebą
zapewnienia informacji o terminie i miejscu wykonywania polowania zbiorowego,
widoczności i czytelności tablicy oraz bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze
wykonywania polowania zbiorowego.

Art. 42e.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób wyceny
oraz ewidencji trofeów łowieckich, uwzględniając kryteria wyceny Międzynarodowej
Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny, a także sposób i formę ochrony trofeów
rekordowych oraz wielkość trofeów, których wywóz za granicę jest zabroniony.

Art. 43.
1. Cudzoziemiec lub obywatel polski, który przebywa z zamiarem stałego pobytu za granicą,
niebędący członkiem Polskiego Związku Łowieckiego bądź niespełniający warunków
określonych w art. 42a, może wykonywać polowanie po wykupieniu polowania u
przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 18, albo na podstawie zgody ministra właściwego
do spraw środowiska. Zgoda jest wydawana na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego
lub w przypadku polowań w obwodach zarządzanych na wniosek ich zarządców.
1a. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1, może polować wyłącznie w obecności
przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego będącego członkiem
Polskiego Związku Łowieckiego, który wskazuje zwierzynę przeznaczoną do odstrzału i
odpowiedzialny jest za dokonanie wpisu, o którym mowa w art. 42b ust. 1.
2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w
drodze rozporządzenia:
1) sposób powoływania komisji egzaminacyjnych oraz zakres i tryb przeprowadzania
egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3, art. 42 ust. 6 pkt 3, art. 42 ust. 7 pkt 3 i
art. 42a ust. 1, uwzględniając:
a) konieczność zapewnienia w składzie komisji egzaminacyjnej przedstawicieli Polskiego
Związku Łowieckiego, samorządu województwa, Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe i Policji,
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c) dokumenty wymagane do złożenia przed egzaminem,
d) sposób przeprowadzania i dokumentowania egzaminów;
2) wzory dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień, o których mowa w art. 42 ust.
3 i art. 42a ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku
Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wykonywania
polowania oraz znakowania, o którym mowa w art. 42c, wzór upoważnienia do
wykonywania polowania indywidualnego, wzór książki ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym, uwzględniając istniejące polskie zwyczaje łowieckie oraz kierując się
troską o bezpieczeństwo osób i mienia.

Art. 44.
1. [Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw rolnictwa] <Minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw
rolnictwa> i po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Polskiego
Związku Łowieckiego określi, w drodze rozporządzenia, dla terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub jego części, okresy polowań na zwierzęta łowne.
2. Sejmik województwa jest uprawniony w uzasadnionych przypadkach do skracania, w
drodze uchwały, okresów polowań na terenie województwa, po zasięgnięciu opinii
Polskiego Związku Łowieckiego i dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
3. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady
Ochrony Przyrody, może zezwolić na dokonanie odstrzału lub odłowu zwierzyny do
celów związanych z badaniami naukowymi i edukacją, dla odbudowy populacji,
zasiedlania i reintrodukcji gatunków zwierzyny lub dla koniecznych działań w celach
hodowlanych, także w okresach ochronnych z uwagi na brak innego zadowalającego
rozwiązania oraz pod warunkiem, że nie jest to szkodliwe dla zachowania populacji
danych gatunków w stanie sprzyjającym ochronie w ich naturalnym zasięgu
występowania.
3a. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, jest wydawane na wniosek, który zawiera:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2) cel wykonania czynności;
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4) nazwę gatunku lub gatunków w języku polskim i łacińskim, których będą dotyczyć
czynności;
5) określenie sposobu, miejsca i czasu wykonania czynności oraz wynikających z tego
zagrożeń;
6) wskazanie podmiotu, który wykona czynności.
3b. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3 zawiera:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2) liczbę osobników, których dotyczy zezwolenie;
3) nazwę gatunku lub gatunków w języku polskim i łacińskim, których będą dotyczyć
czynności;
4) opis czynności, na które wydaje się zezwolenie;
5) wskazanie dozwolonych środków i sposobów odstrzału lub odłowu oraz podmiotów
wykonujących te czynności;
5a) określenie warunków realizacji wynikających z potrzeb ochrony populacji gatunków
zwierząt łownych i ich siedlisk w rejonie wykonywania czynności;
6) wskazanie podmiotów uprawnionych do kontroli realizacji wydanego zezwolenia w
terenie;
7) określenie terminu złożenia ministrowi właściwemu do spraw środowiska informacji o
wykorzystaniu zezwolenia.
4. (uchylony).
5. Minister właściwy do spraw środowiska dokonuje kontroli spełniania warunków
określonych w wydanych przez siebie zezwoleniach, o których mowa w ust. 3.
6. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie
wydane przez ministra właściwego do spraw środowiska, które zawiera wskazanie osoby
upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsca i zakresu kontroli oraz
podstawy prawnej do jej wykonania.
7. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania
jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym mowa w ust. 6.
8. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:
1) wstępu na teren należący do podmiotu kontrolowanego;
2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;
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wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów.
9. Wstęp na teren należący do podmiotu kontrolowanego oraz wykonywanie czynności
kontrolnych następują w jego obecności.
10. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół, który
podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany.
11. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany protokół
podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole adnotacji
o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany.
12. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, cofa się, jeżeli podmiot, który uzyskał zezwolenie,
nie spełnia zawartych w nim warunków.

Art. 44a.
1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego może dokonywać odłowu drapieżników, o
których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 3, w pułapki żywołowne.
1a. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego dokonuje uśmiercenia odłowionych w
pułapki żywołowne drapieżników za pomocą broni myśliwskiej lub innych metod
stosowanych przy uboju zwierząt gospodarskich, w celu ich redukcji.
2. Odłów, o którym mowa w ust. 1, nie jest polowaniem w rozumieniu art. 4 ust. 2.
3. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku
Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki drapieżników, które mogą być odławiane w pułapki żywołowne,
2) warunki, czas i miejsce odłowu,
3) rodzaje pułapek żywołownych i warunki, jakie muszą one spełniać, aby zapewnić
selektywny odłów drapieżników
- uwzględniając konieczność humanitarnego postępowania ze zwierzętami.

Art. 48.
Odszkodowanie nie przysługuje:
1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty
rolne na gruntach leśnych;
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terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie,
określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;
3)

7

posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na

budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie
zabiegów zapobiegających szkodom;
4) za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;
5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim
sąsiedztwie lasu;
6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym

naruszeniem zasad

agrotechnicznych;
7) za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu
do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie
wykonywania polowania, o którym mowa w art. 27b ust. 1 - do dnia następującego po
dniu:
a) w którym oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte albo
b) w którym organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo minister
właściwy do spraw środowiska lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego
dowiedział się o wygaśnięciu zakazu wykonywania polowania albo
c) zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania organu
właściwego do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo ministra właściwego do spraw
środowiska.
Art. 49.
1. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw rolnictwa, określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób i terminy zgłaszania szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1,
2) szczegółowy sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód, o których
mowa w art. 46 ust. 1,
3) szczegółowy sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody, o których
mowa w art. 46 ust. 1,
4) wzory protokołów, o których mowa w art. 46a ust. 4, art. 46c ust. 5 i art. 46d ust. 8
- mając na względzie specyfikę poszczególnych upraw rolnych oraz konieczność
uwzględnienia w szacowaniu szkody obszaru uszkodzonej uprawy, a także strat
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lub płodów rolnych, oraz kierując się potrzebą zapewnienia jednolitego sposobu
szacowania szkód na terenie całego kraju.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, może być określony szczegółowy tryb
postępowania w sprawie oględzin i szacowania ostatecznego szkód, o których mowa w
art. 46 ust. 1, oraz ustalenia wysokości odszkodowania za te szkody, w tym sposób
powiadamiania o terminach dokonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód, o
których mowa w art. 46 ust. 1.

U S T A W A z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018
r. poz. 1799)
Art. 25.
1. Posłom i senatorom w okresie sprawowania mandatu, licząc od pierwszego posiedzenia
Sejmu lub Senatu, przysługuje uposażenie poselskie lub senatorskie, zwane dalej
"uposażeniem", wypłacane miesięcznie, także za niepełne miesiące sprawowania
mandatu.
2.

Uposażenie

odpowiada

80%

wysokości

wynagrodzenia

podsekretarza

stanu

<(wiceministra) w Kancelarii Prezydenta>, ustalonego na podstawie przepisów o
wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem
dodatku z tytułu wysługi lat.
3. Posłowi lub senatorowi, który nie korzysta z urlopu bezpłatnego, o którym mowa w art. 29
ust. 1, albo prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie lub wspólnie z innymi
osobami, albo nie zawiesił prawa do emerytury lub renty, uposażenie, o którym mowa w
ust. 1 i 2, nie przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 3a.
3a. Posłowi lub senatorowi uprawnionemu do emerytury na podstawie:
1) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270) lub ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o
ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i
858), który osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
2) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz
ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2225 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730) albo ustawy z dnia 18
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Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin 4 (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, 138, 730 i 912), którego emerytura stanowi 75%
podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa
pozostającego w związku ze służbą
- uposażenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje również w razie pobierania emerytury.
4. W uzasadnionych przypadkach Prezydium Sejmu lub Prezydium Senatu może podjąć
decyzję o przyznaniu, na wniosek posła lub senatora, o którym mowa w ust. 3, uposażenia
w całości lub w części.
5. Zasady obniżania uposażenia posłów i senatorów:
1) uniemożliwiających, poprzez rażące naruszanie przepisów odpowiednich regulaminów,
pracę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów,
2) nieuczestniczących, bez usprawiedliwienia, w posiedzeniach Sejmu, Senatu albo
Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów,
3) naruszających swoim zachowaniem powagę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia
Narodowego na ich posiedzeniach lub posiedzeniach ich organów,
4) naruszających w rażący sposób spokój lub porządek na terenie będącym w zarządzie
Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu
- określają regulaminy Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego.
6. Szczegółowe zasady wypłacania uposażenia posłom lub senatorom, w tym:
1) obejmującym mandat w trakcie trwania kadencji,
2) którzy nie złożyli ślubowania na pierwszym posiedzeniu Sejmu lub Senatu
- określa Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu.

Art. 42.
1. Posłowi i senatorowi przysługują środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z
wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju, w
zryczałtowanej wysokości 25% wynagrodzenia podsekretarza stanu <(wiceministra) w
Kancelarii Prezydenta>, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi
lat (dieta parlamentarna).
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 100 2. Dieta parlamentarna jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w granicach
określonych w odrębnych przepisach dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia
obowiązków obywatelskich i nie może być zajęta w drodze egzekucji.
3. (uchylony).
4. Zasady obniżania i utraty prawa do diety parlamentarnej posłów i senatorów:
1) uniemożliwiających, poprzez rażące naruszanie przepisów odpowiednich regulaminów,
pracę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów,
2) nieuczestniczących, bez usprawiedliwienia, w posiedzeniach Sejmu, Senatu albo
Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów,
3) naruszających swoim zachowaniem powagę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia
Narodowego na ich posiedzeniach lub posiedzeniach ich organów,
4) naruszających w rażący sposób spokój lub porządek na terenie będącym w zarządzie
Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu
- określają regulaminy Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego.
5. Szczegółowe zasady i tryb wypłaty diet parlamentarnych oraz należności posłów i
senatorów delegowanych przez Sejm i Senat poza granice kraju określają wspólnie
Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu.

U S T A W A z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz
z 2020 r. poz. 568 i 695)
Art. 5.
W celu wykonania zadań i kompetencji określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
i ustawach, Prezes Rady Ministrów może w szczególności:
1) wyznaczyć ministrowi zakres spraw, w których minister ten działa z upoważnienia Prezesa
Rady Ministrów;
2) żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej
sprawy albo rodzaju spraw od ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody
oraz od pracowników urzędów organów administracji rządowej po zawiadomieniu
właściwego ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody;
3) zarządzić przeprowadzenie korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk członków Rady
Ministrów;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 101 4) zwoływać, brać udział i przewodniczyć posiedzeniom organów pomocniczych Rady
Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, bez względu na ich skład i zakres działania;
5) zwoływać posiedzenia, z udziałem właściwych ministrów, kierowników urzędów
centralnych lub wojewodów i im przewodniczyć;
[6) przekazać, z urzędu lub na wniosek właściwego organu albo na wniosek strony, sprawę
należącą do właściwości więcej niż jednego ministra lub kierownika centralnego urzędu
do załatwienia wskazanemu przez siebie ministrowi, zawiadamiając o tym wszystkie inne
właściwe organy oraz strony;]
<6) wyznaczyć, z urzędu lub na wniosek właściwego organu albo na wniosek strony,
ministra zobowiązanego do załatwienia sprawy należącej do właściwości więcej niż
jednego ministra lub kierownika centralnego urzędu, zawiadamiając jednocześnie o
tym wszystkie inne właściwe organy oraz strony.>
7) rozstrzygać o zakresie działania ministrów w razie sporu kompetencyjnego między
ministrami.
Art. 10a.
1. Podmiot wykonujący zadania publiczne udostępnia Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub [pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów
właściwemu do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych]
<Rządowemu Centrum Analiz>
na ich wniosek dane zgromadzone w zbiorach i rejestrach tego podmiotu.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, przed udostępnieniem podlegają anonimizacji lub
pseudonimizacji.
3. Dane, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane w celu projektowania polityk publicznych
i działań Rady Ministrów. W tym celu dane te mogą być łączone.
4. W ramach realizacji celu, o którym mowa w ust. 3, Prezes Rady Ministrów, Szef
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub [pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów właściwy
do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych] <Rządowe
Centrum Analiz> mogą udostępniać dane uzyskane w sposób określony w ust. 1 innym
osobom lub podmiotom, we współpracy z którymi realizują prace, o których mowa w ust.
3.
5. Przepisy odrębne nie ograniczają uprawnień Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów lub [pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów właściwego do
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Analiz> , o których mowa w ust. 1.
Art. 12.
1. Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Ministrów,
może, w drodze zarządzenia, tworzyć organy pomocnicze Rady Ministrów lub Prezesa
Rady Ministrów, a w szczególności:
1) stały komitet lub komitety Rady Ministrów w celu inicjowania, przygotowania i
uzgadniania rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w
sprawach należących do zadań i kompetencji tych organów;
2) komitety do rozpatrywania określonych kategorii spraw lub określonej sprawy;
3) rady i zespoły opiniodawcze lub doradcze w sprawach należących do zadań i kompetencji
Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów[.] <;>
<4) pełnomocników Prezesa Rady Ministrów w sprawach należących do zadań
i kompetencji Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów; do pełnomocników
Prezesa Rady Ministrów nie stosuje się art. 10 ust. 2.>
2. Prezes Rady Ministrów, tworząc organy pomocnicze, o których mowa w ust. 1, określi ich
nazwę, skład, zakres działania oraz tryb postępowania.

Art. 14.
1. Przy Prezesie Rady Ministrów działa Rada Legislacyjna.
<1a. Rada Legislacyjna jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów i
Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących systemu prawa.
1b. Do zadań Rady Legislacyjnej należy:
1) opiniowanie dokumentów rządowych, w szczególności projektów ustaw oraz
projektów innych aktów normatywnych z punktu widzenia ich zgodności z
Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, prawem Unii Europejskiej oraz spójności z
obowiązującym systemem prawa;
2) opiniowanie projektów ustaw o szczególnej doniosłości przygotowanych z inicjatywy
posłów, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub grupy obywateli,
skierowanych do Rady Ministrów w celu zajęcia stanowiska lub opiniowanie
projektu stanowiska Rady Ministrów do tych projektów;
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problemów związanych ze stosowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz
metod i sposobów wdrażania prawa Unii Europejskiej;
4) formułowanie wniosków lub opinii w sprawach związanych z procesem stanowienia
prawa, w tym co do zasad techniki prawodawczej;
5) dokonywanie ocen stosowania obowiązującego prawa pod względem jego spójności,
skuteczności i właściwego regulowania zjawisk społecznych;
6) analizowanie potrzeby dokonania zmian prawa;
7) organizowanie konferencji naukowych w sprawach należących do zadań Rady
Legislacyjnej;
8) opracowywanie materiałów, opinii i analiz, a także recenzowanie opracowań,
zamieszczanych w czasopiśmie z zakresu legislacji wydawanym przez Rządowe
Centrum Legislacji;
9) realizowanie innych zadań w zakresie, o którym mowa w ust. 1a, zleconych przez
Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.>
2. Prezes Rady Ministrów powołuje członków Rady Legislacyjnej.
<2a. W skład Rady Legislacyjnej mogą być powołane osoby wyróżniające się wiedzą
prawniczą i dorobkiem praktyki prawniczej.
2b. Kadencja Rady Legislacyjnej trwa cztery lata.
2c. Członek Rady Legislacyjnej może być odwołany przed upływem kadencji przez
Prezesa Rady Ministrów z powodu:
1) złożenia rezygnacji;
2) nieuczestniczenia w pracach Rady Legislacyjnej przez co najmniej dwa kolejne
miesiące kalendarzowe;
3) powołania na kierownicze stanowisko państwowe określone przepisami

o

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;
4) wykonywania czynności lub zajęć pozostających w kolizji z obowiązkami członka
Rady Legislacyjnej lub podważających zaufanie do jego niezależności bądź
bezstronności.
2d. Osoba powołana w skład Rady Legislacyjnej w trakcie kadencji pełni swoje
obowiązki do czasu zakończenia kadencji Rady Legislacyjnej.
2e. Członkom Rady Legislacyjnej przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za
udział w posiedzeniach Rady Legislacyjnej oraz wynagrodzenie za sporządzanie
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autorskiego i objętych jego ochroną na podstawie odrębnych przepisów.
2f. Członkom Rady Legislacyjnej, mającym inne miejsce zamieszkania niż miejsce
posiedzeń Rady, przysługują diety, zwrot kosztów przejazdów i noclegów
związanych z uczestnictwem w tych posiedzeniach, na zasadach określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
2g. W pracach Rady Legislacyjnej bierze udział, z prawem głosowania, Prezes
Rządowego Centrum Legislacji lub jego zastępca.
2h. W pracach Rady Legislacyjnej biorą także udział, bez prawa głosowania, właściwi ze
względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy ministrowie, kierownicy urzędów
centralnych, lub upoważnieni przez nich przedstawiciele – w przypadku ich
zaproszenia do udziału w pracach Rady Legislacyjnej.
2i. Do udziału w pracach Rady Legislacyjnej mogą być zaproszeni, bez prawa
głosowania, przedstawiciele organów państwa, w szczególności: Prezes Trybunału
Konstytucyjnego, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu
Administracyjnego, Prezes Narodowego Banku Polskiego, lub ich zastępcy albo
upoważnieni przez nich przedstawiciele, a także przedstawiciele innych instytucji
państwowych oraz organizacji społecznych, zawodowych i samorządowych.
2j. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Rady Legislacyjnej przysługują
wynagrodzenie ryczałtowe za udział w posiedzeniu Rady Legislacyjnej oraz
wynagrodzenie za sporządzanie opinii i ekspertyzy, oraz diety, zwrot kosztów
podróży i zakwaterowania na zasadach określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
2k. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 2e i 2j, nie może być
wyższa niż sześciokrotność kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej,
której wysokość określa ustawa budżetowa.
2l. Wysokość wynagrodzenia za sporządzanie opinii, ekspertyz oraz innych opracowań,
o którym mowa w ust. 2e i 2j, nie może być wyższa niż dwukrotność kwoty bazowej
dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość określa ustawa budżetowa.>
[3. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zadania oraz szczegółowe
zasady i tryb funkcjonowania Rady Legislacyjnej.]
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działania Rady Legislacyjnej, wysokość wynagrodzenia członków Rady Legislacyjnej
oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Rady Legislacyjnej, a także
szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty wynagrodzenia, mając na względzie
zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady Legislacyjnej i wypełniania przez nią
obowiązków wynikających z ustawy, a także zakres obowiązków członków Rady
Legislacyjnej oraz uczestnictwo w posiedzeniach Rady Legislacyjnej jej członków i
osób zaproszonych do udziału w pracach.>
4. Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii Rady Legislacyjnej ustala, w drodze
rozporządzenia:
1) zasady techniki prawodawczej;
2) (uchylony).
5. Prezes Rady Ministrów wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, określi w
szczególności elementy metodyki przygotowania i sposób redagowania projektów ustaw i
rozporządzeń oraz innych normatywnych aktów prawnych, a także warunki, jakim
powinny odpowiadać uzasadnienia projektów normatywnych aktów prawnych, jak
również reguły przeprowadzania zmian w systemie prawa. Stosowanie zasad techniki
prawodawczej powinno zapewnić w szczególności spójność i kompletność systemu prawa
oraz przejrzystość tekstów normatywnych aktów prawnych, z uwzględnieniem dorobku
nauki i doświadczeń praktyki.
6. (uchylony).
[Art. 14b.
Rządowe Centrum Legislacji, zwane dalej "Centrum", zapewnia koordynację działalności
legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji
rządowej.]
<Art. 14b.
Rządowe Centrum Legislacji, zwane dalej „Centrum”:
1)

zapewnia koordynację działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady

Ministrów i innych organów administracji rządowej;
2)

zapewnia obsługę Rady Legislacyjnej;

3)

prowadzi aplikację legislacyjną oraz działalność edukacyjną polegającą na

upowszechnianiu i popularyzowaniu wiedzy o legislacji.>
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Przy Prezesie Rady Ministrów działa Rządowe Centrum Analiz, zwane dalej „Centrum
Analiz”, które tworzą komórki organizacyjne wyodrębnione w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.
Art. 15b.
Centrum Analiz kieruje Szef Rządowego Centrum Analiz, zwany dalej „Szefem
Centrum Analiz”, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów.

Art.15c.
1. Centrum Analiz zapewnia koordynację działalności Rady Ministrów, Prezesa Rady
Ministrów oraz innych organów administracji rządowej w zakresie opracowywania
analiz dotyczących kluczowych polityk publicznych.
2. Centrum Analiz realizuje zadanie, o którym mowa w ust. 1, przez:
1)

analizowanie

wybranych

obszarów

społeczno-gospodarczych,

w

ujęciu

horyzontalnym lub strategicznym, w celu identyfikacji problemów oraz określenia
propozycji ich rozwiązania;
2)

realizowanie zadań w zakresie badań i studiów strategicznych w sprawach

wewnętrznych oraz międzynarodowych;
3)

opiniowanie projektów dokumentów rządowych pod względem ich zgodności z

celami polityki Rządu oraz prognozowanymi skutkami społecznymi, gospodarczymi i
prawnymi;
4)

zapewnienie wsparcia analitycznego członkom Rady Ministrów w projektowaniu

działań Rządu;
5)

analizowanie procesów decyzyjnych Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów

oraz innych organów administracji rządowej w zakresie spójności strategicznej
i programowej Rządu;
6)

monitorowanie i ocenę skutków przyjętych strategii programowych kluczowych

polityk publicznych;
7)

analizowanie debaty publicznej w celu identyfikacji bieżących procesów

społecznych i gospodarczych, dokonywanie oceny potrzeb i oczekiwań społecznych i
wpływu podejmowanych interwencji publicznych na ich zmianę;
8)

wykonywanie innych zadań wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów.
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1. Centrum Analiz opracowuje analizy z własnej inicjatywy lub na uzgodniony z Szefem
Centrum Analiz wniosek członka Rady Ministrów lub innego organu administracji
rządowej albo jeżeli obowiązek opracowania takiej analizy wynika z przepisów
odrębnych.
2. W celu i w zakresie niezbędnym do wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1,
członkowie Rady Ministrów lub inne organy administracji rządowej udzielają
pomocy Centrum Analiz.
3.

Szef

Centrum

Analiz

może

tworzyć

zespoły

analityczne

składające

się

z przedstawicieli organów administracji rządowej, współpracujących z Centrum
Analiz przy wykonywaniu zadania, o którym mowa w ust. 1.

Art. 15e.
Centrum Analiz współdziała z podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz z innymi
jednostkami organizacyjnymi.
Art. 15f.
Centrum Analiz informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji zadań
powierzonych Centrum Analiz.>
[Art. 26.
1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zwana dalej "Kancelarią", zapewnia obsługę:
1) Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów;
2) wiceprezesów Rady Ministrów;
3) (uchylony);
4) Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;
5) Rady Legislacyjnej;
6) Szefa Służby Cywilnej.
2. Kancelaria może obsługiwać również pełnomocnika Rządu oraz wskazane przez Prezesa
Rady Ministrów organy pomocnicze, komisje i komisje wspólne, o których mowa w art.
12, 12a i 13.]
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Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zwana dalej „Kancelarią”, zapewnia obsługę
ministra właściwego do spraw centrum administracyjnego rządu, w zakresie
realizacji zadań należących do właściwości tego ministra.>

[Art. 27.
Kancelarią kieruje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powoływany i odwoływany przez
Prezesa Rady Ministrów.
Art. 28.
Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii.]

<Art. 27.
1. Kancelarią kieruje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który jest ministrem
właściwym do spraw centrum administracyjnego rządu.
2. Kancelaria działa zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Prezesa Rady Ministrów
oraz Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 28.
Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje sekretarzy stanu w Kancelarii.>

[Art. 29.
Do zadań, które z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów realizuje Kancelaria, należy w
szczególności:
1) (uchylony).
1a) dokonywanie ocen skutków (kosztów i korzyści) społeczno-gospodarczych projektowanych
regulacji oraz sporządzanie ocen tych skutków, w tym projektów powodujących istotne
długookresowe następstwa w rozwoju społecznym i gospodarczym;
1b)

opracowywanie

ocen

międzynarodowych

uwarunkowań

sytuacji

kraju

oraz

długofalowych koncepcji polityki zagranicznej;
1c) opracowywanie ocen funkcjonalności struktur państwa i sprawności ich działania;
1d) przygotowywanie innych analiz, prognoz, koncepcji, programów i ocen, zleconych przez
Prezesa Rady Ministrów;
2) (uchylony);
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w odrębnych przepisach;
4) obsługa spraw kadrowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w
administracji rządowej;
5) koordynacja współdziałania Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z Sejmem
Rzeczypospolitej

Polskiej,

Senatem

Rzeczypospolitej

Polskiej,

Prezydentem

Rzeczypospolitej Polskiej i innymi organami państwowymi;
6) obsługa informacyjna oraz prasowa Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz
wewnętrznych organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych Rady Ministrów;
7) (uchylony);
8) wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa określonych w
odrębnych przepisach;
9) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach lub zleconych przez
Prezesa Rady Ministrów.]
[Art. 37.
1. Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarza i podsekretarzy stanu, gabinetu
politycznego ministra oraz dyrektora generalnego urzędu.
2.

Zakres czynności sekretarza i podsekretarza stanu ustala właściwy minister,
zawiadamiając o tym Prezesa Rady Ministrów.

3. Sekretarza stanu i podsekretarza stanu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek
właściwego ministra.
4. Sekretarza i podsekretarza stanu odwołuje Prezes Rady Ministrów.
5. Ministra zastępuje sekretarz stanu w zakresie przez niego ustalonym lub podsekretarz
stanu, jeżeli sekretarz stanu nie został powołany.

Art. 38.
W razie przyjęcia dymisji Rządu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dymisję składają
sekretarze i podsekretarze stanu oraz wojewodowie i wicewojewodowie. O przyjęciu
dymisji Prezes Rady Ministrów rozstrzyga w ciągu trzech miesięcy od dnia powołania
Rady Ministrów.]
<Art. 37.
1. Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarzy stanu, podsekretarzy
stanu, gabinetu politycznego ministra oraz dyrektora generalnego urzędu.
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zawiadamiając o tym Prezesa Rady Ministrów.
3. Sekretarza stanu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek właściwego ministra.
4. Sekretarza stanu odwołuje Prezes Rady Ministrów.
5. Ministra zastępuje sekretarz stanu w zakresie przez niego ustalonym lub
podsekretarz stanu, jeżeli sekretarz stanu nie został powołany.

Art. 38.
W razie przyjęcia dymisji Rządu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dymisję
składają sekretarze stanu oraz wojewodowie i wicewojewodowie. O przyjęciu
dymisji Prezes Rady Ministrów rozstrzyga w ciągu trzech miesięcy od dnia
powołania Rady Ministrów.>
Art. 39.
1. Ministerstwo tworzy, znosi lub przekształca Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia.
1a. W razie zniesienia lub przekształcenia ministerstwa, Prezes Rady Ministrów określa, w
drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych, będących w posiadaniu tego
ministerstwa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, oraz ustala podmiot i sposób
przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem jego zniesienia lub
przekształcenia.
1b. (uchylony).
1c. (uchylony).
1d. (uchylony).
2. W skład ministerstwa wchodzą komórki organizacyjne:
1) departamenty - do realizacji merytorycznych zadań ministerstwa;
2) biura - do realizacji zadań w zakresie obsługi ministerstwa;
3) sekretariaty - do obsługi ministra oraz komitetów, rad i zespołów;
4) wydziały, referaty, zespoły - jako komórki organizacyjne wewnątrz komórek
wymienionych w pkt 1 i 2.
3. W każdym ministerstwie mogą być tworzone w szczególności:
1) gabinet polityczny ministra;
2) komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4, lub stanowiska samodzielne,
do spraw:
a) prawnych,
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c) budżetu,
d) finansów,
e) kadr,
f) szkolenia,
g) organizacji,
h) integracji europejskiej,
i) współpracy z zagranicą,
j) informatyki,
k) zamówień publicznych,
l) administracyjno-gospodarczych,
m) kontroli,
n) skarg,
o) wniosków,
p) ochrony informacji niejawnych,
q) audytu wewnętrznego.
3a. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4, lub stanowiska
samodzielne do spraw wymienionych w ust. 3 pkt 2, mogą być łączone.
4. Bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi wymienionymi w ust. 2 pkt 1-3 oraz
ust. 3 pkt 2 sprawuje dyrektor generalny, który zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań
określonych przez ministra, sekretarza stanu i podsekretarza stanu. Prawa i obowiązki
dyrektora generalnego urzędu określają odrębne przepisy.
4a. Dyrektor generalny odpowiada za sprawne funkcjonowanie urzędu oraz gotowość urzędu
do wykonywania zadań w przypadku określonym w art. 38.
5. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje ministerstwu statut, w którym
określa jego szczegółową strukturę organizacyjną.
6. Minister ustala, w drodze zarządzenia, regulamin organizacyjny ministerstwa określający
zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych ministerstwa oraz, o ile przepisy
szczególne nie stanowią inaczej, jednostek podległych i nadzorowanych przez ministra.
7.

Dyrektor Generalny zatwierdza wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek
organizacyjnych ministerstwa oraz, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
jednostek organizacyjnych podległych ministrowi.
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utworzonych na podstawie ustawy państwowych jednostek organizacyjnych podległych
kierownikom urzędów centralnych.
9. W przypadku utworzenia jednostki budżetowej na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Prezes Rady
Ministrów określi, w drodze zarządzenia, standardy i wytyczne w celu ujednolicenia
sposobu funkcjonowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw i urzędów
centralnych, w tym w szczególności w zakresie administracyjnej i biurowej obsługi
organów administracji rządowej oraz zamówień centralnych wykonywanych przez tę
jednostkę.
<10. Przepisy ust. 1a–4a oraz ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio także do Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.>

U S T A W A z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz.
110, 284, 568, 695, 1087 i 1517)
Art. 61.
1. Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub
dopuszczalnej ładowności pojazdu.
2. Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby:
1) nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę;
2) nie naruszał stateczności pojazdu;
3) nie utrudniał kierowania pojazdem;
4) nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych,
tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony.
3. Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia
lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub
wydzielać odrażającej woni.
4. Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed
rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.
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zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie
się ładunku na drogę.
6. Ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu pojazdu może być na nim umieszczony tylko
przy zachowaniu następujących warunków:
1) ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko
w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a
przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem
umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23
cm;
2) ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej
płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy kłonicowej
odległość tę liczy się od osi przyczepy;
3) ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m od
przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego.
7. Przy przewozie drewna długiego dopuszcza się wystawanie ładunku z tyłu za przyczepę
kłonicową na odległość nie większą niż 5 m.
8. Ładunek wystający poza przednią lub boczne płaszczyzny obrysu pojazdu powinien być
oznaczony. Dotyczy to również ładunku wystającego poza tylną płaszczyznę obrysu
pojazdu na odległość większą niż 0,5 m.
9. Ustala się następujące oznakowanie ładunku:
1) ładunek wystający z przodu pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej lub
dwoma białymi i dwoma czerwonymi pasami, tak aby były widoczne z boków i z przodu
pojazdu,

a

w

okresie

niedostatecznej

widoczności

ponadto

światłem

białym

umieszczonym na najbardziej wystającej do przodu części ładunku;
2) ładunek wystający z boku pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej o
wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi
ładunku, a ponadto w okresie niedostatecznej widoczności białym światłem odblaskowym
skierowanym do przodu oraz czerwonym światłem i czerwonym światłem odblaskowym
skierowanym do tyłu; światła te nie powinny znajdować się w odległości większej niż 40
cm od najbardziej wystającej krawędzi ładunku; jeżeli długość wystającego z boku
ładunku, mierzona wzdłuż pojazdu, przekracza 3 m, to chorągiewkę i światła umieszcza
się odpowiednio przy przedniej i tylnej części ładunku;
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umieszczonymi bezpośrednio na ładunku lub na tarczy na jego tylnej płaszczyźnie albo na
zawieszonej na końcu ładunku bryle geometrycznej (np. stożku, ostrosłupie); widoczna od
tyłu łączna powierzchnia pasów powinna wynosić co najmniej 1000 cm2, przy czym nie
może być mniej niż po dwa pasy każdej barwy; ponadto w okresie niedostatecznej
widoczności na najbardziej wystającej do tyłu krawędzi ładunku umieszcza się czerwone
światło i czerwone światło odblaskowe; przy przewozie drewna długiego zamiast
oznakowania pasami białymi i czerwonymi dopuszcza się oznakowanie końca ładunku
chorągiewką lub tarczą barwy pomarańczowej;
4) ładunek wystający z tyłu samochodu osobowego lub przyczepy ciągniętej przez
samochód osobowy może być oznaczony chorągiewką barwy czerwonej o wymiarach co
najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku.
10. Wysokość pojazdu z ładunkiem nie może przekraczać 4 m.
11. (uchylony).
12. (uchylony).
13. (uchylony).
14. (uchylony).
15. Przy przewozie drewna jego rzeczywistą masę ustala się jako iloczyn objętości ładunku i
normatywnej gęstości ustalonej dla danego gatunku drewna.
16. [Minister właściwy do spraw środowiska] <Minister właściwy do spraw leśnictwa i
łowiectwa> i minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia, gęstość drewna,
uwzględniając w szczególności gatunki drewna mające zastosowanie w przemyśle i
budownictwie, jego rodzaj i postać, w jakiej jest ono przewożone, mając na uwadze
potrzebę ustalenia masy przewożonego drewna w celu uniknięcia przekroczenia nacisków
osi pojazdów i ograniczenia negatywnego wpływu na stan techniczny dróg.
17. Minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia, sposób
przewozu ładunku, mając na względzie sposób jego rozmieszczenia i wpływ mocowania
ładunku na pojeździe oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochronę
środowiska.
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z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399)

Art. 2.
Ustawa określa także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez:
1) pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej,
zajmujących stanowiska kierownicze:
[a) dyrektora generalnego, dyrektora departamentu (jednostki równorzędnej) i jego zastępcy
oraz naczelnika wydziału (jednostki równorzędnej) - w urzędach naczelnych i centralnych
organów państwowych,]
<a) podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w urzędzie ministra i w
urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady
Ministrów,

dyrektora

generalnego,

dyrektora

departamentu

(jednostki

równorzędnej) i jego zastępcy oraz naczelnika wydziału (jednostki równorzędnej) –
w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych,>
b) dyrektora

generalnego

urzędu

wojewódzkiego,

dyrektora

wydziału

(jednostki

równorzędnej) i jego zastępcy oraz głównego księgowego, kierownika urzędu rejonowego
i jego zastępcy oraz głównego księgowego - w urzędach terenowych organów rządowej
administracji ogólnej,
c) kierownika urzędu i jego zastępcy - w urzędach terenowych organów rządowej
administracji specjalnej;
2) pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej,
zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami
wymienionymi w pkt 1;
2a) innych niż wymienieni w pkt 1 i 2 członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w
urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
2b) innych niż wymienieni w pkt 1 i 2 członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej;
3) dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli oraz pracowników Najwyższej Izby
Kontroli nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne;
3a) radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i referendarzy zatrudnionych
w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej;
3b) Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;
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pracowników zatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia
2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1265,
1309 i 2020);

4) pracowników regionalnych izb obrachunkowych zajmujących stanowiska: prezesa,
członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli;
5) pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych zajmujących stanowiska:
przewodniczącego, jego zastępcy oraz etatowego członka kolegium;
6) wójtów

(burmistrzów,

prezydentów

miast),

zastępców

wójtów

(burmistrzów,

prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek
organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organów zarządzających
gminnymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w
imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
6a) członków

zarządów

powiatów,

skarbników

powiatów,

sekretarzy

powiatów,

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające i członków
organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające
decyzje administracyjne w imieniu starosty;
6b) członków zarządów województw, skarbników województw, sekretarzy województw,
kierowników

wojewódzkich

samorządowych

jednostek

organizacyjnych,

osoby

zarządzające i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz
inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa;
6c)

członków zarządu związku metropolitalnego, skarbnika związku metropolitalnego i
sekretarza związku metropolitalnego;

6d) członków zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz pracowników Narodowego Banku
Polskiego

zajmujących

stanowiska

dyrektora

oddziału

okręgowego,

dyrektora

departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska
równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego
zastępcy;
7) pracowników banków państwowych zajmujących stanowiska: prezesa, wiceprezesa,
członka zarządu oraz skarbnika;
8) pracowników

przedsiębiorstw

państwowych

zajmujących

przedsiębiorstwa, jego zastępcy oraz głównego księgowego;
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osoby pełniące w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach, w których
udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,
funkcje: prezesa, wiceprezesa i członka zarządu;

10) pracowników agencji państwowych zajmujących stanowiska: prezesa, wiceprezesa,
dyrektora zespołu, dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy - lub stanowiska
równorzędne;
11) inne osoby pełniące funkcje publiczne, jeżeli ustawa szczególna tak stanowi.

Art. 12.
1. Tworzy się Rejestr Korzyści zwany dalej "Rejestrem".
2. W Rejestrze ujawniane są korzyści uzyskiwane przez osoby, o których mowa w ust. 7, lub
ich małżonków.
3. Do Rejestru należy zgłaszać informacje o:
1) wszystkich stanowiskach i zajęciach wykonywanych zarówno w administracji publicznej,
jak i w instytucjach prywatnych, z tytułu których pobiera się wynagrodzenie, oraz pracy
zawodowej wykonywanej na własny rachunek;
2) faktach

materialnego

wspierania

działalności

publicznej

prowadzonej

przez

zgłaszającego;
3) darowiźnie otrzymanej od podmiotów krajowych lub zagranicznych, jeżeli jej wartość
przekracza 50% najniższego wynagrodzenia pracowników za pracę, o którym mowa w
art. 6 ust. 3;
4) wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z pełnioną funkcją publiczną,
jeżeli ich koszt nie został pokryty przez zgłaszającego lub jego małżonka albo instytucje
ich zatrudniające bądź partie polityczne, zrzeszenia lub fundacje, których są członkami;
5) innych uzyskanych korzyściach, o wartościach większych niż wskazane w pkt 3,
niezwiązanych z zajmowaniem stanowisk lub wykonywaniem zajęć albo pracy
zawodowej, o których mowa w pkt 1.
4. Do Rejestru należy także zgłaszać informacje o udziale w organach fundacji, spółek prawa
handlowego lub spółdzielni, nawet wówczas, gdy z tego tytułu nie pobiera się żadnych
świadczeń pieniężnych.
5. Przy podawaniu informacji zgłaszający jest obowiązany zachować największą staranność i
kierować się swoją najlepszą wiedzą.
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od dnia ich zaistnienia.
[7. Obowiązek zgłaszania informacji, o których mowa w ust. 2-4, do Rejestru obejmuje
członków Rady Ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu w ministerstwach i Kancelarii
Prezesa

Rady

Ministrów,

kierowników

urzędów

centralnych,

wojewodów,

wicewojewodów, członków zarządów województw, sekretarzy województw, skarbników
województw, członków zarządów powiatów, sekretarzy powiatów, skarbników powiatów,
wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów, sekretarzy gmin,
skarbników gmin, członków zarządu związku metropolitalnego, sekretarza związku
metropolitalnego i skarbnika związku metropolitalnego.]
<7. Obowiązek zgłaszania informacji, o których mowa w ust. 2–4, do Rejestru obejmuje
członków Rady Ministrów, sekretarzy stanu w ministerstwach, Kancelarii Prezesa
Rady

Ministrów

i

w

urzędzie

obsługującym

przewodniczącego

komitetu

wchodzącego w skład Rady Ministrów, kierowników urzędów centralnych,
wojewodów,

wicewojewodów,

członków

zarządów

województw,

sekretarzy

województw, skarbników województw, członków zarządów powiatów, sekretarzy
powiatów, skarbników powiatów, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast),
zastępców wójtów, sekretarzy gmin, skarbników gmin, członków zarządu związku
metropolitalnego, sekretarza związku metropolitalnego i skarbnika związku
metropolitalnego.>
8. Rejestr jest jawny. Rejestr prowadzi Państwowa Komisja Wyborcza.
9. Prowadzący Rejestr raz w roku, w odrębnej publikacji, podaje do publicznej wiadomości
zawarte w nim dane.
10. Ujawnienie informacji w Rejestrze nie zwalnia od odpowiedzialności przewidzianej w
ustawie za niedopełnienie określonych w niej obowiązków.

U S T A W A

z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi

podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136)

Art. 10.
1. W zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań
osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 i 10, może być przyznana nagroda roczna.
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terminowość realizacji zadań na nią nałożonych, jeżeli podmiot łącznie:
1) poprawił wyniki finansowe, w szczególności przez wzrost zysku netto, zmniejszenie
straty netto, zwiększenie rentowności obrotu netto, obniżenie poziomu kosztów
działalności lub poprawę płynności finansowej;
2) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy lub sprawozdania z
rocznej działalności.
1b. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który zajmował swoje stanowisko
przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków w sposób
powodujący wymierzenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników,
kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub kary dyscyplinarnej albo z
którym nie rozwiązano umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy lub nie
rozwiązano umowy o zarządzanie, albo którego nie odwołano z zajmowanego stanowiska
z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z
winy pracownika. Osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 4, zatrudnionym w
podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 17, nagroda roczna może zostać przyznana,
jeżeli uprawniony zajmował swoje stanowisko przez co najmniej 6 miesięcy w roku
obrotowym poprzedzającym rok przyznania nagrody i spełnił pozostałe warunki, o
których mowa w zdaniu pierwszym, w wysokości proporcjonalnej do okresu zajmowania
stanowiska.
1c. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu wypłata nagrody rocznej za
zakończony rok obrotowy może nastąpić, o ile uprawniony zajmował stanowisko zarówno
przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej tego podmiotu, która nastąpiła w
ciągu roku obrotowego.
2. Nagrodę roczną osobom wymienionym w art. 2 pkt 1, zatrudnionym w podmiotach, o
których mowa w art. 1 pkt 1-3, przyznaje właściwy organ na umotywowany wniosek rady
nadzorczej lub innego statutowego organu nadzorczego.
2a. Nagrodę roczną osobom wymienionym w art. 2 pkt 1, zatrudnionym w Agencji Mienia
Wojskowego, przyznaje Minister Obrony Narodowej na umotywowany wniosek rady
nadzorczej.
2b. (uchylony).
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których mowa w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, przyznaje organ lub osoba właściwe dla tych
osób w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.
3a. Nagrodę roczną zatrudnionym w:
1) Centrum Łukasiewicz osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, przyznaje [minister
właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki] <minister właściwy do spraw
gospodarki> , uwzględniając:
a) wzrost wartości przychodów w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym ze sprzedaży
usług badawczo-rozwojowych i z komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac
rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami,
b) realizację inwestycji w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym ich wielkość, stopień
złożoności i terminowość realizacji,
c) skuteczność realizacji planów działalności Centrum Łukasiewicz oraz planów i strategii
działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz;
2) instytutach Sieci osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, przyznaje Prezes Centrum
Łukasiewicz, uwzględniając:
a) wzrost wartości przychodów instytutu Sieci, w tym ze sprzedaży usług badawczorozwojowych,
b) skuteczność realizacji planu działalności lub planu restrukturyzacji instytutu Sieci;
3) Centrum Łukasiewicz i instytutach Sieci osobom, o których mowa w art. 2 pkt 4,
przyznaje osoba właściwa w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.
4. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o której mowa w ust. 2, powinien zawierać ocenę
wyników finansowych i stopnia realizacji innych zadań, przy uwzględnieniu
makroekonomicznych warunków w zakresie funkcjonowania i rozwoju sekcji oraz
działów, w których prowadzi działalność podmiot prawny. Ocena ta powinna dotyczyć
roku badanego i roku poprzedzającego rok badany i zostać sporządzona w oparciu o
podstawowe wskaźniki ekonomiczne, a w szczególności: zysk lub stratę netto, wskaźnik
poziomu kosztów, rentowność obrotu netto. Przepis stosuje się odpowiednio do wniosku,
o którym mowa w ust. 2a.
5. Ocena, o której mowa w ust. 4, w odniesieniu do podmiotów działających z
wykorzystaniem mienia jednostek samorządu terytorialnego powinna uwzględniać także
warunki stworzone dla ich prawidłowego funkcjonowania, w tym okoliczności mające
wpływ na wynik finansowy podmiotu, a niezależnie od niego, w szczególności
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wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
6. Nagrodę roczną dla dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
przyznaje, na wniosek rady społecznej, organ administracji rządowej właściwy do
utworzenia tego zakładu lub organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, która
ten zakład utworzyła.
7. Wysokość nagrody rocznej przyznanej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 i 10,
zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, nie może
przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku
poprzedzającym rok przyznania nagrody.
7a. Wysokość nagrody rocznej przyznanej zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w
art. 1 pkt 17, osobom, o których mowa w art. 2:
1) pkt 1 i 2 - nie może przekroczyć czterokrotności,
2) pkt 4 - nie może przekroczyć trzykrotności
- ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym rok przyznania
nagrody.
7b. [Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki] <minister właściwy do
spraw gospodarki> określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania nagrody
rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, zatrudnionym w podmiotach, o
których mowa w art. 1 pkt 17, uwzględniając możliwość wpływu opinii organów
kolegialnych działających w tych podmiotach na przyznanie i wysokość nagrody oraz
konieczność uzależnienia jej przyznania i wysokości od sytuacji finansowej podmiotu.
8. Właściwi ministrowie, w drodze rozporządzenia, zarządy powiatów i województw, w
drodze uchwały, oraz wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), w drodze zarządzenia,
określą wzór wniosku o przyznanie nagrody, o którym mowa w ust. 2, oraz szczegółowe
zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej.
9. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w ust. 2a, w tym termin
składania wniosku o przyznanie nagrody osobom, o których mowa w ust. 2a, oraz termin
jego rozpatrzenia, w sposób zapewniający sprawność postępowania;
2) wzór wniosku o przyznanie nagrody osobom, o których mowa w ust. 2a, uwzględniając
uproszczony charakter wzoru tego dokumentu.
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Art. 37a.
1. Prowadzenie statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji, zwane dalej
"uprawianiem turystyki wodnej", wymaga:
1) posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa;
2) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej.
2. Przepisy ust. 1 dotyczą statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej:
1) o napędzie żaglowym (jachtów żaglowych), które mogą być wyposażone w pomocniczy
napęd mechaniczny;
2) o napędzie mechanicznym (jachtów motorowych), w tym także skuterów wodnych, łodzi
pneumatycznych i poduszkowców;
3) o napędzie innym niż żaglowy lub mechaniczny.
3. Uprawianie turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub
motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW wymaga posiadania dokumentu
kwalifikacyjnego wydanego przez właściwy polski związek sportowy.
4. Nie wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego uprawianie turystyki wodnej na
jachtach motorowych o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13 m, których
prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h. W przypadku jachtów
przeznaczonych do najmu, uprawianie turystyki wodnej wymaga odbycia przez
prowadzącego jacht szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie. Wymóg ten nie
dotyczy osób posiadających kwalifikacje z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej
określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.
5. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób
i tryb przeprowadzania szkolenia, o którym mowa w ust. 4, wzór dokumentu
potwierdzającego odbycie szkolenia oraz wykaz kwalifikacji z zakresu żeglugi morskiej
lub śródlądowej, których posiadanie zwalnia z obowiązku odbycia szkolenia, biorąc pod
uwagę potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi.
6. Osoba, która uzyskała uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej w innym państwie,
może uprawiać turystykę wodną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
posiadanych uprawnień potwierdzonych stosownym dokumentem.
7. Dokument, o którym mowa w ust. 3, określający uprawnienia do prowadzenia określonej
wielkości jachtów żaglowych albo motorowych na określonych wodach wydaje właściwy
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zakresu żeglarstwa oraz spełniającym inne wymagania określone w przepisach wydanych
na podstawie ust. 15.
8. Jeżeli do uzyskania dokumentu, o którym mowa w ust. 3, niezbędne jest zdanie egzaminu
potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa,
egzamin ten przeprowadza właściwy polski związek sportowy lub podmiot upoważniony
przez [ministra właściwego do spraw kultury fizycznej] <Prezesa Narodowego Centrum
Sportu> zwany dalej "podmiotem upoważnionym".
9. Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 8, pobiera się opłatę, która stanowi
dochód właściwego polskiego związku sportowego lub podmiotu upoważnionego.
10. Za czynności związane z wydaniem dokumentu, o którym mowa w ust. 3, pobiera się
opłatę, która stanowi dochód właściwego polskiego związku sportowego.
11. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 9 i 10, nie może być wyższa niż:
1) 500 zł - za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 8,
2) 50 zł - za wydanie dokumentu, o którym mowa w ust. 3
- przy czym opłaty dla uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlegają obniżeniu o 50%.
12. Właściwy polski związek sportowy prowadzi ewidencję wydanych dokumentów, o
których mowa w ust. 3, oraz gromadzi zaświadczenia ze zdania egzaminu będące
podstawą do wydania tych dokumentów.
13. (uchylony).
14. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki zachowania bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej,
biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi.
15. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymagania niezbędne do uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie
uprawnień, w szczególności dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, oraz
odpowiadający im zakres uprawnień do prowadzenia jachtów żaglowych albo
motorowych,
2) sposób i tryb przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ust. 8,
3) wzór zaświadczenia ze zdania egzaminu,
4) wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień,
5) wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 8, oraz za
czynności związane z wydaniem dokumentu, o którym mowa w ust. 3,
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prowadzenia egzaminu, zakres uprawnień uzyskiwanych po zdaniu egzaminu, koszty
poniesione przez właściwy polski związek sportowy lub podmiot upoważniony oraz
warunki wskazane w ust. 11.
Art. 37b.
1. Podmiot ubiegający się o upoważnienie do przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w
art. 37a ust. 8, składa do [ministra właściwego do spraw kultury fizycznej] <Prezesa
Narodowego Centrum Sportu> wniosek o upoważnienie do przeprowadzania egzaminu.
2. Do wniosku o upoważnienie do przeprowadzania egzaminu dołącza się:
1) wykaz kadry przeprowadzającej egzamin;
2) informację na temat obiektów wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu;
3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo z innego rejestru właściwego dla formy
organizacyjnej podmiotu ubiegającego się o upoważnienie;
4) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
5) numer identyfikacji REGON, o ile wnioskodawca taki posiada.
3. [Minister właściwy do spraw kultury fizycznej] <Prezes Narodowego Centrum Sportu>
udziela, w drodze decyzji, upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 4 miesięcy
od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
4. [Minister właściwy do spraw kultury fizycznej] <Prezes Narodowego Centrum Sportu>
odmawia, w drodze decyzji, udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli
wnioskodawca nie przedłoży dokumentów, o których mowa w ust. 2, albo jeżeli nie
posiada odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, określonych w
przepisach wydanych na podstawie ust. 8.
5. [Minister właściwy do spraw kultury fizycznej] <Prezes Narodowego Centrum Sportu>
cofa, w drodze decyzji, udzielone upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 jeżeli podmiot
upoważniony przestaje spełniać warunki udzielonego upoważnienia.
6. Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminu przez podmiot upoważniony sprawuje [minister
właściwy do spraw kultury fizycznej] <Prezes Narodowego Centrum Sportu>.
7. W ramach sprawowanego nadzoru [minister właściwy do spraw kultury fizycznej] <Prezes
Narodowego Centrum Sportu> ma prawo żądać udostępnienia dokumentów, pisemnych
wyjaśnień dotyczących przeprowadzanego egzaminu oraz dokonywać kontroli. Do
przeprowadzania kontroli podmiotu upoważnionego stosuje się odpowiednio przepisy art.
16 ust. 3a i 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).
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- 125 8. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, minister właściwy do spraw gospodarki
morskiej oraz minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określą, w drodze
rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu,
2) warunki kadrowe i organizacyjne, konieczne dla prawidłowego przeprowadzania
egzaminu
- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jednolitego sposobu prowadzenia egzaminu
oraz najwyższego poziomu kształcenia.

Art. 47d.
1. Organy administracji publicznej oraz instytuty badawcze, posiadające dane niezbędne do
funkcjonowania RIS, w tym dane hydrologiczne, meteorologiczne, geograficzne oraz
hydrogeologiczne i administracyjne, dotyczące śródlądowych dróg wodnych objętych
RIS, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, są obowiązane do ich
nieodpłatnego

udostępniania

dyrektorowi

urzędu

żeglugi

śródlądowej,

którego

właściwość została określona w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2d.
[2. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz organów
administracji publicznej oraz instytutów badawczych, a także zakres, rodzaj, częstotliwość
oraz sposób przekazywania dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej, którego właściwość
została określona w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2d, danych, o których
mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia użytkownikom RIS pełnych informacji o
drogach wodnych, a w stosunku do państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i
państwowej służby hydrogeologicznej - stosowanymi przez nie standardowymi
procedurami zbierania i przetwarzania danych hydrologicznych, meteorologicznych i
hydrogeologicznych, określonych w Prawie wodnym.]
<2. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz ministrem właściwym do spraw
geologii określi, w drodze rozporządzenia, wykaz organów administracji publicznej
oraz instytutów badawczych, a także zakres, rodzaj, częstotliwość oraz sposób
przekazywania dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej, którego właściwość została
określona w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2d, danych, o których
mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia użytkownikom RIS pełnych
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standardowymi procedurami zbierania i przetwarzania danych hydrologicznych,
meteorologicznych i hydrogeologicznych, określonych w Prawie wodnym.>
3. Instytuty badawcze, o których mowa w ust. 1, udostępniają odpłatnie inne dane niż
określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, na podstawie umowy zawartej
między instytutem badawczym a dyrektorem urzędu żeglugi śródlądowej, którego
właściwość została określona w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2d.

U S T A W A z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.
1219, 1378 i 1565)
Art. 411.
1. Finansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 4-6, ze
środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy odbywa się przez:
1)

udzielanie oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie
płynności finansowej;

2) udzielanie dotacji, w tym:
a) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,
b) dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych,
c) dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji,
d) (uchylona),
e) dopłaty do rat lub innych opłat ustalanych w umowach leasingu w rozumieniu przepisów
art. 23a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) i art. 17a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.);
3) nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z
wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej.
1a. (uchylony).
1b. (uchylony).
1c. (uchylony).
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- 127 1d. Finansowanie wydatków na prace, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca
2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki, odbywa się w formie dotacji.
1e. Ogólną kwotę środków przeznaczanych na finansowanie, o którym mowa w ust. 1d,
określa roczny plan finansowy Narodowego Funduszu.
1f. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1d, określa szczegółowy harmonogram prac
likwidacyjnych i rekultywacyjnych obejmujący rodzaj i zakres zadań, wysokość
niezbędnych nakładów i czas ich realizacji zatwierdzony przez Narodowy Fundusz.
1g. Dotacja, o której mowa w ust. 1d, wykorzystana niezgodnie ze szczegółowym
harmonogramem prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych podlega zwrotowi do
Narodowego Funduszu.
2. Przeznaczenie środków na finasowanie potrzeb geologii wymaga zasięgnięcia opinii
[ministra właściwego do spraw środowiska] <Głównego Geologa Kraju>, a na
finansowanie potrzeb górnictwa - ministra właściwego do spraw gospodarki złożami
kopalin oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
3. Pożyczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem pożyczek przeznaczonych na
zachowanie płynności finansowej, mogą być częściowo umarzane, pod warunkiem
terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych efektów.
3a. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, stosuje się do obligacji emitowanych na cele
związane z działalnością, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 4-6, przez
podmioty posiadające osobowość prawną wykonujące zadania z zakresu gospodarki
komunalnej.
3b. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, stosuje się do rat lub innych opłat
ponoszonych przez korzystających, ustalanych w umowach, których przedmiotem jest
leasing środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających
amortyzacji i służących realizacji celów z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki
wodnej.
3c. W przypadku gdy pożyczka na zachowanie płynności finansowej, o której mowa w ust. 1
pkt 1, stanowi pomoc publiczną, może być udzielana jako pomoc publiczna, mająca na
celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1
Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia
gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C
91 I z 20.03.2020, str. 1).
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mowa w ust. 1 pkt 1, lub w formie umorzenia pożyczki zgodnie z ust. 3 może być
udzielana jako pomoc publiczna, mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w
gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy
środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trawiącej epidemii
COVID-19 (2020/C 91 I/01).
4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą dysponować rachunkami środków
dewizowych.
5. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą udzielać poręczeń:
1) spłaty kredytów lub pożyczek,
2) spłaty odsetek od kredytów lub pożyczek,
3) zwrotu przyznanych środków
- pod warunkiem przeznaczenia tych kredytów, pożyczek lub środków na cele z zakresu
ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz ustanowienia zabezpieczeń odpowiednio
na rzecz Narodowego Funduszu albo wojewódzkich funduszy na wypadek roszczeń
wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczycieli.
5a. Poręczenia są terminowe i udzielane do kwoty określonej w umowie.
5b. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze pobierają opłatę prowizyjną od poręczeń,
uwzględniając w szczególności kwotę zobowiązania.
6. Narodowy Fundusz może przejąć zobowiązania ministra właściwego do spraw klimatu,
jeżeli przyznanie środków przez rządy państw obcych i organizacje międzynarodowe,
zgodnie z ustaleniami umów międzynarodowych, jest uwarunkowane udzieleniem przez
ministra właściwego do spraw klimatu gwarancji zwrotu wypłaconych kwot w całości lub
w części, z przyczyn określonych w tych umowach.
6a. Narodowy Fundusz może obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach oraz
nabywać obligacje emitowane przez inne podmioty niż Skarb Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego, za zgodą ministra właściwego do spraw klimatu i ministra
właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli jest to związane z rozwojem
przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska.
7. Wnioski o przyznanie pożyczek lub dotacji, których wartość jednostkowa przekracza
10 000 000 euro, dotyczące środków technicznych służących jedynie ograniczeniu
negatywnego oddziaływania na środowisko, w szczególności oczyszczalni ścieków,
elektrofiltrów lub składowisk odpadów, powinny zawierać uzasadnienie obejmujące
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technologicznych mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie powstawania
zanieczyszczeń oraz wprowadzenie czystszej produkcji.
8. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze udzielają dotacji, pożyczek, poręczeń oraz
przekazują środki finansowe na podstawie umów cywilnoprawnych.
9. Formy umowy cywilnoprawnej nie stosuje się do przekazywania środków na nagrody za
działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z
wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej, o
których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli ich fundatorem jest Narodowy Fundusz lub
wojewódzkie fundusze.
10. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą udostępniać środki finansowe
bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji na
wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i
gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, a także dopłaty do oprocentowania lub
częściowe spłaty kapitału udzielanych na ten cel kredytów bankowych, lub dopłaty, o
których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e.
10a. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą zawierać umowy o udostępnienie
środków finansowych, o których mowa w ust. 10, z bankami wybranymi na podstawie
określonych przez te fundusze procedur, zapewniających poszanowanie zasady
przejrzystości i równego traktowania banków oraz zawarcie umowy z każdym bankiem
spełniającym obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne warunki określone w tych
procedurach.
10b. (uchylony).
10c. (uchylony).
10d. Do wyboru banków, o których mowa w ust. 10a, nie mają zastosowania przepisy o
zamówieniach publicznych.
10e. Umowy, o których mowa w ust. 10a, określają w szczególności tryb i terminy
przekazywania bankom przez Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze środków
finansowych, o których mowa w ust. 10.
10f. (27) Narodowy Fundusz może udostępniać środki finansowe wojewódzkim funduszom z
przeznaczeniem na:

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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10, na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii;
2) pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez:
a) wojewódzkie fundusze, związanych z wdrażaniem programów i przedsięwzięć, o których
mowa w pkt 1,
b) jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu programów i
przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1, lub tworzeniu warunków do tego wdrażania.
10g. (28) Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z
Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania
zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na
jednego członka jej gospodarstwa domowego.
10h. (29) Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 10g, wydaje wójt, burmistrz lub prezydent
miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej, o której mowa w
ust. 10g.
10i. (30) Dochodem, o którym mowa w ust. 10g, jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).
10j. (31) Gospodarstwo domowe tworzą:
1) osoba fizyczna, o której mowa w ust. 10g, samotnie zamieszkująca i gospodarująca
(gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2) osoba fizyczna, o której mowa w ust. 10g, oraz osoby z nią spokrewnione lub
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i
gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
10k. (32) Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w ust. 10g, ustalana
jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie
wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10g - w przypadku żądania złożonego w
okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania
zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10g - w przypadku żądania złożonego w okresie od
dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
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10g, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8-9 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:
1) rodzinie - rozumie się przez to gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 10j;
2) gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
10m. (34) Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w ust.
10g,

z

działalności

podlegającej

opodatkowaniu

na

podstawie

przepisów

o

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
10n. (35) Do postępowania w sprawie wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10g:
1) stosuje się przepisy art. 23 ust. 2a i ust. 4 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. f ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach jest mowa o
rodzinie, rozumie się przez to gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 10j;
2) przepisy art. 23 ust. 7, art. 23b ust. 1 pkt 1, 1a i 3, ust. 4 i 5, art. 24a ust. 1 i 2, art. 25 ust. 3
i art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych stosuje się
odpowiednio.
10o. (36) Żądanie wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10g, zawiera następujące
dane osoby fizycznej, o której mowa w ust. 10g, oraz członków jej gospodarstwa
domowego:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu
potwierdzającego tożsamość;
3) adres miejsca zamieszkania;
4) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu osoby fizycznej, o której mowa w ust.
10g, o ile je posiada.
10p. (37) Żądając wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10g, osoba fizyczna, o której
mowa w ust. 10g, składa oświadczenie potwierdzające, że Narodowy Fundusz lub
wojewódzki fundusz wymaga zaświadczenia w celu przyznania dofinansowania.
10q. (38) W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 10g, podaje się wysokość przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
osoby fizycznej, o której mowa w ust. 10g, oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy
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wieloosobowego.
10r. (39) Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w formie pisemnej, upoważnić swojego
zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w
przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych
przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) - dyrektora centrum usług
społecznych, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na
wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum usług społecznych
lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w sprawach, o
których mowa w ust. 10g, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń.
10s. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
rodziny określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór żądania wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10g,
2) wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10g
- kierując się koniecznością ujednolicenia formy przekazywanych danych, a także
zapewnienia zupełności i przejrzystości przedstawianych informacji.
11. Środki powierzone Narodowemu Funduszowi i wojewódzkim funduszom, pochodzące z
pomocy zagranicznej, są wykorzystywane na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z umowami, na podstawie których
środki te przekazano, oraz zgodnie z procedurami obowiązującymi w tych funduszach.

U S T A W A z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. z 2019
r. poz. 1097)
Uwaga:
użyte w art. 9, w art. 11 w ust. 7 i 8, w art. 14 w ust. 3, w art. 15 w ust. 6, w art. 20 w
ust. 4 i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 29 w ust. 4, w art. 31 w ust. 2,
w art. 41 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 46 w ust. 2, w art. 51 w ust.
2 oraz w art. 52 w ust. 2 i 3, w różnym przypadku, wyrazy [minister właściwy do
spraw środowiska] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami
<minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa>
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Organem administracji rządowej właściwym w sprawach obrotu leśnym materiałem
rozmnożeniowym jest minister właściwy do spraw środowiska, zwany dalej "Ministrem".

Art. 11.
1. Zadania, o których mowa w art. 10, wykonuje Minister przy pomocy Biura Nasiennictwa
Leśnego, zwanego dalej "Biurem".
2. Biuro jest jednostką budżetową.
3. Biurem kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Ministra.
4. Zastępcę Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Minister na wniosek Dyrektora Biura.
5. Decyzje administracyjne w sprawach określonych niniejszą ustawą wydaje, w imieniu
Ministra, Dyrektor Biura.
6. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Minister.
7. Koszty działalności Biura są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem
jest minister właściwy do spraw środowiska.
8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, strukturę
organizacyjną Biura Nasiennictwa Leśnego, biorąc pod uwagę charakter wykonywanych
zadań określonych w art. 10 oraz normy obowiązujące w tym zakresie w państwach
członkowskich Unii Europejskiej.
Art. 14.
1. Do zadań Komisji należy:
1) wydawanie opinii w sprawach rejestracji leśnego materiału podstawowego w Krajowym
Rejestrze w części II, III i IV;
2) opiniowanie metod oceny, o których mowa w art. 10 pkt 10.
2. Członkowie Komisji mogą uczestniczyć w czynnościach, o których mowa w art. 12 ust. 1.
3. Koszty działalności Komisji finansowane są z budżetu państwa z części, której
dysponentem jest minister właściwy do spraw środowiska.
4. Członkom Komisji biorącym udział w posiedzeniu odbywającym się poza miejscowością
ich zamieszkania przysługuje zwrot diet, kosztów podróży i noclegów, na zasadach
określonych w przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikom z tytułu
podróży służbowej na obszarze kraju.
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1. Leśny materiał podstawowy podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału
Podstawowego, zwanym dalej "Krajowym Rejestrem".
2. Krajowy Rejestr prowadzi Minister.
3. Krajowy Rejestr składa się z następujących części:
1) części I, w której rejestrowany jest leśny materiał podstawowy przeznaczony do produkcji
leśnego materiału rozmnożeniowego należącego do kategorii ze zidentyfikowanego
źródła;
2) części II, w której rejestrowany jest leśny materiał podstawowy przeznaczony do
produkcji

leśnego

materiału

rozmnożeniowego

należącego

do

kategorii

wyselekcjonowany;
3) części III, w której rejestrowany jest leśny materiał podstawowy przeznaczony do
produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego należącego do kategorii kwalifikowany;
4) części IV, w której rejestrowany jest leśny materiał podstawowy przeznaczony do
produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego należącego do kategorii przetestowany.
4. Krajowy Rejestr prowadzi się przy użyciu informatycznych nośników danych w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 i 848).
5. Leśny materiał podstawowy podlegający rejestracji w Krajowym Rejestrze powinien
charakteryzować się określoną jakością, szczególnie pod względem cech fenotypowych i
genetycznych.
6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
wymagania, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy podlegający rejestracji w
Krajowym Rejestrze, wraz ze wskazaniem wymagań, których spełnienie będzie ujawniane
w Krajowym Rejestrze, biorąc pod uwagę rodzaj oraz kategorię produkowanego leśnego
materiału rozmnożeniowego oraz odpowiednie normy obowiązujące w państwach
członkowskich Unii Europejskiej.
Art. 20.
1. Testy, o których mowa w art. 19 ust. 3 pkt 2, badania, o których mowa w art. 19 ust. 3 pkt
3, oraz ocenę, o której mowa w art. 19 ust. 3 pkt 4, wykonuje się na zlecenie właściciela
lub zarządcy leśnego materiału podstawowego.
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3 pkt 3, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 3 pkt 4, ponosi właściciel lub zarządca
leśnego materiału podstawowego.
3. Minister dokonuje rejestracji, na okres nie dłuższy niż 10 lat, leśnego materiału
podstawowego przeznaczonego do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego
należącego do kategorii przetestowany, jeżeli na podstawie wstępnych wyników testów, o
których mowa w art. 19 ust. 3 pkt 2, stwierdzi, że spełnione zostały wymagania niezbędne
do jego rejestracji.
4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób
przeprowadzania testów, o których mowa w art. 19 ust. 3 pkt 2, biorąc pod uwagę
procedury obowiązujące w tym zakresie w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wykaz
podmiotów upoważnionych do przeprowadzania:
1) testów, o których mowa w art. 19 ust. 3 pkt 2;
2) badań, o których mowa w art. 19 ust. 3 pkt 3;
3) oceny, o której mowa w art. 19 ust. 3 pkt 4.
6. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, zostanie wydane przy uwzględnieniu zdobytych
przez podmioty, o których mowa w ust. 5, osiągnięć naukowych oraz ich doświadczeń w
zakresie selekcji leśnej i nasiennictwa leśnego.

Art. 29.
1. Producent ubiegający się o wydanie świadectwa pochodzenia obowiązany jest do
pisemnego zgłoszenia Ministrowi planowanego terminu pozyskania leśnego materiału
rozmnożeniowego z leśnego materiału podstawowego.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na 14 dni przed planowanym terminem
pozyskania leśnego materiału rozmnożeniowego.
3. Po pozyskaniu leśnego materiału rozmnożeniowego producent występuje do Ministra z
wnioskiem o wydanie świadectwa pochodzenia.
4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosku,
o którym mowa w ust. 3, biorąc w szczególności pod uwagę, aby informacje w nich
zawarte były zwięzłe, czytelne oraz niezbędne do wydania świadectwa pochodzenia. We
wzorze wniosku uwzględnione zostaną rodzaje leśnego materiału podstawowego, z
którego wyprodukowano leśny materiał rozmnożeniowy.
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1. Minister wydaje dla leśnego materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego w danym
roku dojrzewania z leśnego materiału podstawowego zarejestrowanego w Krajowym
Rejestrze pod jednym numerem rejestrowym świadectwo pochodzenia określające nazwę
leśnego materiału rozmnożeniowego, jego rodzaj, kategorię, przeznaczenie i sposób
wyprodukowania, a także dane dotyczące leśnego materiału podstawowego, z którego
został pozyskany.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory
świadectw pochodzenia, kierując się koniecznością zapewnienia ich zgodności z
odpowiednimi wzorami ustalonymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Art. 41.
1. Leśny materiał rozmnożeniowy w postaci nasion, owoców, części roślin i materiału
sadzeniowego będący przedmiotem obrotu powinien charakteryzować się dobrą jakością,
w szczególności pod względem czystości, stopnia rozwoju, zdrowia i odporności oraz
cech fenotypowych.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać leśny materiał rozmnożeniowy,
uwzględniając rodzaj leśnego materiału rozmnożeniowego oraz normy obowiązujące w
państwach członkowskich Unii Europejskiej;
2) klasy leśnego materiału rozmnożeniowego w postaci części roślin, należącego do gatunku
topola, z uwzględnieniem norm obowiązujących w państwach członkowskich Unii
Europejskiej.
Art. 46.
1. Przepisy art. 17 stosuje się odpowiednio do rejestru dostawców.
2. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za
wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze, rejestrze świadectw i rejestrze
dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie, a także sposób
uiszczania opłat, biorąc pod uwagę, że opłaty te nie powinny stanowić przeszkody w
dostępie do informacji.
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1. Wszystkie czynności w zakresie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym podlegają
udokumentowaniu przez dostawców.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób
prowadzenia dokumentacji w zakresie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym przez
dostawców, biorąc pod uwagę rodzaj dokonywanych czynności i prawidłowość obrotu.

Art. 52.
1. Leśny materiał rozmnożeniowy gatunków określonych w pkt 1, 3, 8, 14, 22, 28, 32, 45 oraz
46 załącznika do ustawy może być wykorzystywany do uprawy w lasach lub na gruntach
przeznaczonych do zalesienia wyłącznie w regionie pochodzenia, w którym znajduje się
źródło nasion, drzewostan lub drzewa mateczne, z których został wyprodukowany.
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w
których dozwolone jest wykorzystywanie leśnego materiału rozmnożeniowego gatunków,
o których mowa w ust. 1, do uprawy w lasach lub na gruntach przeznaczonych do
zalesienia poza regionami ich pochodzenia, uwzględniając konieczność zachowania
różnorodności biologicznej na obszarze kraju.
3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wykaz, obszary
oraz mapy regionów pochodzenia, o których mowa w ust. 1, uwzględniając, aby granice
regionów pochodzenia obejmowały obszary, na których panują takie same lub zbliżone
warunki ekologiczne i na których znajdują się drzewostany lub źródła nasion wykazujące
zbliżone cechy fenotypowe lub genetyczne. Obszary regionów pochodzenia wytyczane
będą na podstawie istniejącego podziału administracyjnego, biorąc pod uwagę
występujące różnice w wysokości nad poziomem morza.

U S T A W A z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1854)

Art. 2a.
1. W służbie zagranicznej, w tym na stanowiskach, o których mowa w art. 28a [ust. 1], nie
może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca
1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była
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ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990
oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, 284 i 322).
2. Przepis ust. 1 stosuje się także do niebędących członkami służby zagranicznej osób:
1) o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3,
2) zatrudnionych w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2020 r. poz. 1320),
3) zatrudnionych

w

ministerstwie

obsługującym

ministra

właściwego

do

spraw

zagranicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach
urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537),
4) zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez ministra właściwego
do spraw zagranicznych - o ile osoby te są obywatelami polskimi;
5)

zatrudnionych w komórkach organizacyjnych zapewniających merytoryczną obsługę
zadań ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej
[Art. 28a.

1. Na kierownicze stanowisko w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw
zagranicznych, będące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej, może zostać powołany
członek personelu dyplomatyczno-konsularnego lub inna osoba spełniająca wymagania
określone w art. 12 ust. 1 pkt 2-5, którzy spełniają dodatkowo wymagania określone w art.
53 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
2. Na stanowisko zastępcy dyrektora biura w urzędzie obsługującym ministra właściwego do
spraw zagranicznych może zostać powołany także członek personelu pomocniczego lub
inna osoba spełniająca wymagania określone w art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5, którzy spełniają
dodatkowo wymagania określone w art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie
cywilnej.
3. Na stanowiska dyrektorów biur do spraw budżetu i finansów, administracyjnych i
majątkowych placówek zagranicznych, a także informatyki w urzędzie obsługującym
ministra właściwego do spraw zagranicznych może zostać powołany także członek
personelu pomocniczego lub inna osoba spełniająca wymagania określone w art. 12 ust. 1
pkt 4 i 5, którzy spełniają dodatkowo wymagania określone w art. 53 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o służbie cywilnej.]
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Na stanowisko podsekretarza stanu, dyrektora lub zastępcy dyrektora kierującego
departamentem, biurem lub komórką równorzędną w urzędzie obsługującym
ministra właściwego do spraw zagranicznych, może zostać powołany członek
personelu dyplomatyczno-konsularnego albo inna osoba, którzy spełniają dodatkowo
wymagania określone w art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie
cywilnej.>

U S T A W A z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970)

Art. 19.
1. Przy ministrze właściwym do spraw transportu działa będąca jego organem opiniodawczodoradczym Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego.
2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele: ministra właściwego do spraw transportu, ministra
właściwego do spraw administracji publicznej, ministra właściwego do spraw finansów
publicznych, ministra właściwego do spraw klimatu <,> <ministra właściwego do spraw
leśnictwa i łowiectwa>, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw
rolnictwa, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zdrowia, Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Prezesa Urzędu, powoływani i odwoływani
przez ministra właściwego do spraw transportu w porozumieniu z właściwymi ministrami.
3. W skład organu, o którym mowa w ust. 1, wchodzą również, w liczbie nie większej niż 11,
przedstawiciele organizacji przedsiębiorstw lotniczych, zarządzających lotniskami,
zarządzających ruchem lotniczym oraz wyższych uczelni kształcących w specjalnościach
związanych z lotnictwem, powoływani przez ministra właściwego do spraw transportu.
4. Przewodniczącego Rady powołuje Rada spośród członków, zwykłą większością głosów.
5. Do zadań Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego należy w szczególności:
1) opiniowanie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego;
2) inicjowanie i opiniowanie spraw oraz pośredniczenie w wymianie opinii i doświadczeń,
dotyczących ochrony w lotnictwie cywilnym;
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ministra właściwego do spraw transportu;
4) opiniowanie Krajowego Programu Ułatwień w Zakresie Lotnictwa Cywilnego;
5) inicjowanie i opiniowanie spraw oraz pośredniczenie w wymianie opinii i doświadczeń,
dotyczących ułatwień w lotnictwie cywilnym, w szczególności usuwania zbędnych
ograniczeń i upraszczania procedur administracyjnych;
6) opiniowanie stanowiska w sprawach ułatwień wskazanych przez ministra właściwego do
spraw transportu.
6. Minister właściwy do spraw transportu zapewnia środki na prowadzenie działalności Rady,
w tym na jej obsługę administracyjną.
7. Organizację i tryb działania Rady określa regulamin ustalony przez ministra właściwego do
spraw transportu w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu.

Art. 119.
1. Polska przestrzeń powietrzna jest dostępna na równych prawach dla wszystkich jej
użytkowników, a swoboda lotów w niej cywilnych statków powietrznych może być
ograniczona wyłącznie na podstawie wyraźnego upoważnienia Prawa lotniczego, przy
zachowaniu przepisów innych ustaw i wiążących Rzeczpospolitą Polską umów
międzynarodowych, w tym uchwał organizacji międzynarodowych.
2. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakazy i ograniczenia w
ruchu lotniczym niezbędne ze względu na:
1) ważny interes polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej;
2) względy obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;
3) ważny interes gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej;
4) zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z umów międzynarodowych, w tym
zwłaszcza z wiążących uchwał Rady Bezpieczeństwa ONZ, przyjętych na podstawie
rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych.
3. Dostępność przestrzeni powietrznej może być czasowo ograniczona ze względu na
obronność państwa, bezpieczeństwo publiczne, ochronę przyrody oraz bezpieczeństwo
ruchu lotniczego, zgodnie z ust. 4.
4. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,
ministrami właściwymi do spraw klimatu <,> <leśnictwa i łowiectwa>, wewnętrznych
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międzynarodowych:
1) może wprowadzić zakazy lub ograniczenia lotów nad obszarem całego państwa albo jego
części na czas dłuższy niż 3 miesiące;
2) określi zasady wprowadzania przez instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego
ograniczeń lotów w części przestrzeni powietrznej, których czas trwania nie będzie
dłuższy niż 3 miesiące, oraz sposób publikacji tych ograniczeń.
5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
klimatu <,> <ministrem właściwym do spraw leśnictwa i łowiectwa> oraz ministrem
właściwym do spraw środowiska może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić
ograniczenia lub zakazy lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów
ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem oraz warunki i sposoby
wprowadzania wyłączeń od tych zakazów, mając na względzie przeciwdziałanie
oddziaływaniu lotnictwa cywilnego na środowisko oraz wymagania wynikające z
przepisów międzynarodowych.

U S T A W A z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483)

Uwaga:
użyte w art. 9 w ust. 4, w art. 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w
ust. 2, w art. 15 w ust. 2 w pkt 6, w art. 16 w ust. 1 i 2, w art. 17 w ust. 1 oraz w
art. 19 w ust. 2 i 3, w różnym przypadku, wyrazy [Prezes Rady Ministrów]
zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <minister
właściwy do spraw gospodarki>

Art. 9.
1. Tworzy się Polski Komitet Normalizacyjny, zwany dalej "PKN", jako krajową jednostkę
normalizacyjną zapewniającą realizację celów wymienionych w art. 3, zgodnie z
zasadami wymienionymi w art. 4.
2. PKN jest państwową jednostką organizacyjną.
3. PKN ma wyłączne prawo używania skrótu "PKN" i zastrzeżonego znaku graficznego.
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Ministrów w drodze zarządzenia.
Art. 10.
1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad PKN w zakresie spraw dotyczących:
1) obronności i bezpieczeństwa państwa;
2) realizacji zadań wynikających z podjętej współpracy z organami administracji rządowej;
3) realizacji zadań wynikających z zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów
międzynarodowych.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór, wydając
Prezesowi PKN wiążące wytyczne i polecenia.

Art. 15.
1. PKN kieruje Prezes PKN, zwany dalej "Prezesem".
2. Do zadań Prezesa należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie komitetów technicznych;
2) zatwierdzanie i wycofywanie, w imieniu PKN, Polskich Norm i innych dokumentów
normalizacyjnych na wniosek komitetów technicznych, z uwzględnieniem zasad
normalizacji krajowej wymienionych w art. 4;
3) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących działalności PKN;
4) wydawanie przepisów wewnętrznych PKN;
5) współpraca z Radą Normalizacyjną, w tym zasięganie opinii Rady w sprawach, o których
mowa w art. 18 ust. 4;
6) składanie rocznych sprawozdań z działalności PKN Radzie Normalizacyjnej i Prezesowi
Rady Ministrów w terminie do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego;
7) reprezentowanie PKN na zewnątrz;
8) zarządzanie mieniem PKN.
Art. 16.
1. Prezes Rady Ministrów powołuje Prezesa spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i
konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa.
2. Prezes Rady Ministrów powołuje 2 zastępców Prezesa, spośród osób wyłonionych w
drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa. Prezes Rady Ministrów
odwołuje zastępców Prezesa.
3. Stanowisko Prezesa może zajmować osoba, która:
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2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku
kierowniczym;
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości PKN.
4. [Informację o naborze na stanowisko Prezesa ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w
miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie PKN oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, i
Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno
zawierać:]
<Informację o naborze na stanowisko Prezesa ogłasza się przez umieszczenie
ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie PKN oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej i Biuletynie Informacji Publicznej ministra
właściwego do spraw gospodarki. Ogłoszenie powinno zawierać:>
1) nazwę i adres PKN;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o metodach i technikach naboru.
[5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia
opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.]
<5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia
opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego
spraw gospodarki.>
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Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, liczący co najmniej 3
osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych
kandydatów.] <6. Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza zespół, powołany przez
ministra właściwego do spraw gospodarki, liczący co najmniej 3 osoby, których
wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów.> W toku
naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do
wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz
kompetencje kierownicze.
7. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 6, może być dokonana
na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie
kwalifikacje do dokonania tej oceny.
8. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 7, mają obowiązek zachowania w
tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w
trakcie naboru.
[9. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia Szefowi
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.]
<9. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.>
10. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1) nazwę i adres PKN;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych
według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6) skład zespołu.
11. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w biuletynach
informacji publicznej, o których mowa w ust. 4. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazwę i adres PKN;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.
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ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.]
13. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2, powołuje
Prezes.
14. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 2, stosuje się
odpowiednio ust. 3-12.
Art. 17.
1. Wynagrodzenie Prezesa i jego zastępców ustala Prezes Rady Ministrów.
2. Prezesowi i jego zastępcom przysługuje nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna
według zasad obowiązujących pracowników PKN oraz może być przyznana nagroda
roczna według zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 3
marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.
U. z 2013 r. poz. 254, z późn. zm.).
3. Minister właściwy do spraw pracy ustali, w drodze rozporządzenia, wysokość
wynagrodzeń pracowników PKN, biorąc pod uwagę organizację PKN i konieczność
zapewnienia właściwej realizacji jego zadań.

Art. 19.
1. W skład Rady wchodzą, w liczbie nie więcej niż po 5 osób, przedstawiciele:
1) organów administracji rządowej;
2) ogólnopolskich organizacji gospodarczych;
3) ogólnopolskich organizacji pracodawców;
4) krajowych lub regionalnych organizacji, których celem statutowym jest ochrona
interesów konsumentów;
5) ogólnopolskich organizacji zawodowych i naukowo-technicznych;
6) szkół wyższych i nauki.
2. Prezes Rady Ministrów wskazuje organy administracji rządowej, które ze względu na
zakres ich działania powinny być reprezentowane w Radzie.
3. Członków Rady reprezentujących organy administracji rządowej powołuje i odwołuje
Prezes Rady Ministrów na wniosek wskazanego organu administracji rządowej, o którym
mowa w ust. 2.
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzenia wyboru
pozostałych

członków

Rady

Normalizacyjnej,

z

uwzględnieniem
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U S T A W A

z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach

górniczych i mundurach górniczych (Dz. U. 2020 r. poz. 1362)

Art. 6.
1. Stopień generalnego dyrektora górnictwa przysługuje:
1) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin;
<1a)
2)

ministrowi właściwemu do spraw geologii;>
sekretarzowi stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki

złożami kopalin odpowiedzialnemu za sprawy górnictwa;
3) Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego;
4) Głównemu Geologowi Kraju;
[5) podsekretarzom stanu w urzędach obsługujących organy administracji rządowej
odpowiedzialnym za sprawy górnictwa.]
<5) podsekretarzom stanu w urzędach obsługujących organy administracji rządowej
odpowiedzialnym za sprawy górnictwa i sprawy geologii;>
2. Stopień generalnego dyrektora górnictwa jest nadawany przez Prezesa Rady Ministrów.
[3. W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, Prezes Rady Ministrów stopień
generalnego dyrektora górnictwa nadaje na wniosek ministra właściwego do spraw
gospodarki złożami kopalin.]
<3. W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5, Prezes Rady Ministrów stopień
generalnego dyrektora górnictwa nadaje na wniosek ministra właściwego do spraw
gospodarki złożami kopalin lub ministra właściwego do spraw geologii.>

U S T A W A z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043,
1378 i 1778)
Art. 54.
Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska, ministrem właściwym do spraw klimatu <,> <ministrem właściwym do spraw
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rozporządzenia, wymagania w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie
drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w
sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych
oraz pasów przeciwpożarowych, biorąc pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa ruchu
kolejowego.

U S T A W A z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421)

Art. 47b.
1. W przypadku gdy odstrzał sanitarny zwierząt został nakazany w przepisach wydanych na
podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, art. 46 ust. 3 pkt 8 albo art. 47 ust. 1, Polski Związek
Łowiecki, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, wyznacza poszczególnym
dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich do wykonania odstrzału sanitarnego
osoby posiadające uprawnienia do wykonywania polowania.
2. W przypadku niewykonywania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego nakazu, o którym
mowa w art. 45 ust. 1 pkt 8-8b lub art. 46 ust. 3 pkt 8-8c, z przyczyn leżących po jego
stronie, dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe lub starosta, na wniosek [ministra właściwego do spraw środowiska]
<ministra właściwego do spraw leśnictwa i łowiectwa>, powiatowego lekarza
weterynarii lub Polskiego Związku Łowieckiego, wypowiada umowę dzierżawy obwodu
łowieckiego.
3. Na wniosek organu Inspekcji Weterynaryjnej Polski Związek Łowiecki, dzierżawca lub
zarządca obwodu łowieckiego przekazują temu organowi niezbędne do zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt informacje dotyczące:
1) zwierząt łownych, w szczególności o liczbie zwierząt łownych występujących na danym
obszarze oraz szacowanej zmianie stanu liczebnego tych zwierząt w danym okresie,
2) planów łowieckich i wykonania tych planów
- w formie i terminie określonych w tym wniosku.
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1378)
Art. 11.
1. Na obszarach graniczących z parkiem narodowym wyznacza się otulinę parku narodowego.
2. W otulinie może być utworzona strefa ochronna zwierząt łownych ze względu na potrzebę
ochrony zwierząt w parku narodowym.
3. Strefa ochronna zwierząt łownych nie podlega włączeniu w granice obwodów łowieckich.
4. Minister właściwy do spraw środowiska <w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw leśnictwa i łowiectwa> ustanawia, w drodze rozporządzenia, strefę ochronną
zwierząt łownych, określając obszary wchodzące w jej skład oraz kryteria i sposoby
utrzymania właściwej liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków
zwierząt łownych, kierując się potrzebą:
1) ochrony gatunków zwierząt łownych w parkach narodowych;
2) tworzenia strefy bezpieczeństwa dla gatunków zwierząt łownych wychodzących na
żerowiska poza obszar parku narodowego;
3) utrzymywania właściwej liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków
zwierząt łownych na obszarze parku narodowego w celu zachowania równowagi
przyrodniczej.
5. Ochrona zwierząt łownych w strefie ochronnej zwierząt łownych należy do zadań
dyrektora parku narodowego.
Art. 126.
1. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez:
1) żubry - w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym;
2) wilki - w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
3) rysie - w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
4) niedźwiedzie - w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach
rolnych;
5) bobry - w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim.
2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje utraconych korzyści.
3. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości
odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na
obszarze parku narodowego dyrektor tego parku.
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regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego - z
dyrektorem tego parku, w zakresie sposobów zabezpieczania upraw i płodów rolnych,
lasów oraz zwierząt gospodarskich przed szkodami powodowanymi przez zwierzęta, o
których mowa w ust. 1.
5. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 4, może obejmować budowę urządzeń lub
wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom, finansowane z budżetu właściwego
miejscowo dyrektora parku narodowego lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
w ramach zawartych umów cywilnoprawnych.
6. Odszkodowanie nie przysługuje:
1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa;
2) jeżeli poszkodowany:
a) nie dokonał sprzętu upraw lub płodów rolnych w ciągu 14 dni od zakończenia zbiorów
tego gatunku roślin w danym regionie,
b) nie wyraził zgody na budowę przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub
dyrektora parku narodowego urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających
szkodom;
3) za szkody:
a) powstałe w mieniu Skarbu Państwa, z wyłączeniem mienia oddanego do gospodarczego
korzystania na podstawie Kodeksu cywilnego,
b) nieprzekraczające w ciągu roku wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na jeden hektar
uprawy,
c) w uprawach rolnych założonych z naruszeniem powszechnie stosowanych wymogów
agrotechnicznych,
d) wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie lub rysie w pogłowiu zwierząt gospodarskich
pozostawionych, w okresie od zachodu do wschodu słońca, bez bezpośredniej opieki.
7. Szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, występujące w parkach narodowych, strefach
ochronnych zwierząt łownych oraz w rezerwatach przyrody szacuje się oraz dokonuje
wypłaty odszkodowań według zasad określonych w rozdziale 9 ustawy z dnia 13
października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 oraz z 2019 r. poz.
125, 730 i 897).
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łownych należy do zadań Służby Parku Narodowego, a w rezerwatach przyrody - do
sprawującego nadzór nad rezerwatem.
9. Odszkodowania za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne w parku narodowym oraz
strefie ochronnej zwierząt łownych są pokrywane ze środków parku narodowego, a za
szkody spowodowane w rezerwatach przyrody - ze środków regionalnej dyrekcji ochrony
środowiska.
10. W sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowań za szkody wyrządzone przez
zwierzęta, o których mowa w ust. 1, orzekają sądy powszechne.
11. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z <ministrem właściwym do
spraw leśnictwa i łowiectwa,> ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem
właściwym do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania
przy szacowaniu szkód oraz sposób wypłaty odszkodowań za szkody, o których mowa w
ust. 1, a także wzory dokumentów dotyczących szacowania szkód i wyliczania
odszkodowań oraz terminy zgłoszenia i szacowania szkody, kierując się potrzebą
dokonywania oceny rzeczywistej szkody oraz przyjęcia wysokości wyceny szkody
według cen rynkowych.
12. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż wymienione w ust. 1
gatunki zwierząt chronionych wyrządzających szkody, za które odpowiada Skarb
Państwa, kierując się potrzebą utrzymania ochrony gatunkowej zwierząt zagrożonych
wyginięciem i wyrządzających szkody w gospodarce człowieka.

USTAWA

z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego

wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1925, z 2006 r. poz. 708 oraz z 2009 r.
poz. 918)
Art. 2.
1. Uposażenie odpowiada wysokości wynagrodzenia [podsekretarza stanu] <(wiceministra)
w Kancelarii Prezydenta>, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi
lat.
2. Uposażenie jest traktowane jako wynagrodzenie ze stosunku pracy.
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US TAW A

z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284)

Art. 49.
Międzyresortowa komisja orzekająca przy ministrze właściwym do spraw administracji
publicznej orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie
dotyczącym:
1) realizacji budżetu państwa w częściach ustalonych dla następujących działów
administracji rządowej:
a) administracja publiczna,
aa) aktywa państwowe,
b) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
<ba) geologia,>
c) gospodarka,
d) gospodarka morska,
e) gospodarka wodna,
f) informatyzacja,
fa) klimatu,
<fb)

leśnictwo i łowiectwo,>

g) łączność,
h) obrona narodowa,
i) praca,
j) rozwój regionalny,
k) (uchylona),
l) transport,
m) środowisko,
n) rodzina,
o) sprawy wewnętrzne,
p) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne,
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- z wyłączeniem środków przekazanych jednostkom, o których mowa w art. 51 pkt 1 i 4;
2) realizacji budżetu państwa w częściach innych niż ustalone dla działów administracji
rządowej, którymi dysponują ministrowie kierujący działami wymienionymi w pkt 1, z
wyłączeniem środków przekazanych jednostkom, o których mowa w art. 51 pkt 1 i 4;
3) osób pełniących funkcje marszałka województwa, członka zarządu województwa i
głównego księgowego budżetu województwa (skarbnika województwa);
4) osób pełniących funkcje wojewody, wicewojewody, dyrektora generalnego urzędu
wojewódzkiego i głównego księgowego części budżetowej, której dysponentem jest
wojewoda;
5) organów i jednostek podległych ministrom kierującym działami wymienionymi w pkt 1
lub nadzorowanych przez tych ministrów oraz jednostek im podległych lub przez nie
nadzorowanych;
6) innych podmiotów otrzymujących środki publiczne przekazane z części budżetu państwa,
o których mowa w pkt 1 i 2, lub z innych środków publicznych, którymi dysponują
ministrowie kierujący działami wymienionymi w pkt 1 lub organy i jednostki, o których
mowa w pkt 5.

U S T A W A z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1689)
Art. 7.
1. Kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych
oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej prowadzi operator wyznaczony w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
1a. Operator wyznaczony, o którym mowa w ust. 1, jest uprawniony do otrzymywania danych
z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) na
zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z
2019 r. poz. 1397 i 2294 oraz z 2020 r. poz. 695).
2. Nadzór nad wykonywaniem kontroli obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i
telewizyjnych oraz obowiązku pobierania opłaty abonamentowej sprawuje minister
właściwy do spraw łączności.
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przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji
obowiązków o charakterze pieniężnym.
4. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty abonamentowej naliczane są odsetki w
wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 i 1423).
5. Uprawnionymi do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków
określonych w ust. 1 są kierownicy jednostek operatora wyznaczonego.
6. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub
telewizyjnego kierownik jednostki operatora wyznaczonego przeprowadzający kontrolę,
wydaje decyzję, w której nakazuje rejestrację odbiornika oraz ustala opłatę za używanie
niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, o której mowa w art.
5 ust. 3.
[7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, służy odwołanie do ministra właściwego do spraw
łączności.]
<7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, służy odwołanie do Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji.>
8. Połowa wpływów z opłaty, o której mowa w art. 5 ust. 3, stanowi dochód operatora
wyznaczonego.
9. Wpływy z opłaty, o której mowa w art. 5 ust. 3, pomniejszone o kwoty, o których mowa w
ust. 8, są przekazywane na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
z przeznaczeniem na cele wskazane w art. 8 ust. 1.
10. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i
Telewizji określi, w drodze rozporządzenia:
1) jednostki operatora wyznaczonego przeprowadzające kontrolę określoną w ust. 1,
2) wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasady i tryb
wydawania upoważnień
- mając na uwadze zapewnienie prawidłowego wykonania czynności kontrolnych i
organizację operatora wyznaczonego.
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z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1662)
Art. 36.
1. O potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości
leczniczych klimatu do jednostek uprawnionych występuje gmina, która występuje o
nadanie obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.
2. Potwierdzenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości
leczniczych klimatu dokonują jednostki uprawnione do tego przez ministra właściwego do
spraw zdrowia, na podstawie przeprowadzonych badań.
3. Potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości
leczniczych

klimatu

odbywa

się

na

podstawie

udokumentowanych

badań

potwierdzających te właściwości oraz wykluczających negatywne oddziaływanie na
organizm ludzki.
4. Jednostka uprawniona, o której mowa w ust. 2, wydaje gminie świadectwo dokumentujące
potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości
leczniczych klimatu.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska <,> <ministrem właściwym do spraw leśnictwa i łowiectwa> oraz
ministrem właściwym do spraw klimatu, określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców
leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, o których mowa w ust. 2,
2) kryteria oceny właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości
leczniczych klimatu,
3) wzór świadectwa, o którym mowa w ust. 4
- kierując się odpowiednio koniecznością zapewnienia możliwie najlepszych warunków dla
lecznictwa uzdrowiskowego oraz wskazaniami nauki i praktyki, a także koniecznością
uwzględnienia zakresu danych niezbędnych do prawidłowej identyfikacji jednostki, o
której mowa w ust. 2.
6. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, w dzienniku
urzędowym wydawanym przez tego ministra oraz na stronie internetowej ministerstwa
aktualny wykaz jednostek, o których mowa w ust. 2.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 155 U S T A W A z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z
2020 r. poz. 1753)
Art. 21.
1. Wniosek o wpis do rejestru zakładów oraz wniosek o zatwierdzenie zakładu składa się w
formie pisemnej, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej
działalności.
2. Wniosek zawiera:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
1a)

numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer
identyfikacji podatkowej (NIP), albo numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw
rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - w przypadku
pomieszczeń gospodarstwa, z wyłączeniem gospodarstw rybackich, o ile wnioskodawca
takie numery posiada;

2)

określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaju
produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit.
b, które mają być produkowane w tym zakładzie;

3) określenie lokalizacji zakładu, w którym ma być prowadzona działalność;
4) wskazanie, czy zakład zamierza korzystać z krajowych środków dostosowujących, o
których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 853/2004.
3. Do wniosku dołącza się:
1) (uchylony),
2) (uchylony),
3) kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne
państwo członkowskie Unii Europejskiej - w przypadku gdy wnioskodawca będący
cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35), zamierza prowadzić działalność gospodarczą
na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, albo
4) (uchylony),
5) oświadczenie podmiotu potwierdzające utrzymywanie pszczół, jeżeli wniosek jest
składany przez podmiot niepodlegający obowiązkowi:
a) wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
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c) uzyskania zezwolenia, o którym mowa w pkt 3, albo
6) zaświadczenie albo oświadczenie o nabyciu przez koło łowieckie będące dzierżawcą
obwodu łowieckiego członkostwa w Polskim Związku Łowieckim oraz osobowości
prawnej, zgodnie z przepisami Prawa łowieckiego, albo
7) zaświadczenie albo oświadczenie o prowadzeniu ośrodka hodowli zwierzyny przez
zarządcę obwodu łowieckiego na podstawie decyzji [ministra właściwego do spraw
środowiska] <ministra właściwego do spraw leśnictwa i łowiectwa>, wydanej na
podstawie przepisów Prawa łowieckiego.
3a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 5-7, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
4. Powiatowy lekarz weterynarii, wydając decyzję administracyjną, o której mowa w art. 20
ust. 1 pkt 2 lit. a-c, nadaje zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny.
5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób:
1) prowadzenia

rejestru

zakładów,

wykazu

podmiotów

prowadzących

działalność

rejestrowaną oraz wykazu zatwierdzonych zakładów, a także zakres danych i informacji
objętych rejestrem i tymi wykazami, mając na względzie rodzaj działalności objętej
rejestracją, możliwość wpisywania istotnych informacji dotyczących zakładów oraz
sprawną aktualizację tych informacji;
2)

ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, mając na względzie możliwość
identyfikacji zakładu wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a,
miejsca prowadzenia działalności i rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego lub
żywności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b.

U S T A W A z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z
2020 r. poz. 2021)
Art. 44.
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
[środowiska] <leśnictwa i łowiectwa> określi, w drodze rozporządzenia:
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środków spożywczych zawierających grzyby,
2) szczegółowe wymagania dotyczące oznakowania grzybów oraz przetworów grzybowych,
3) wykaz i rodzaje przetworów grzybowych dopuszczonych do obrotu oraz wymagania,
jakie muszą spełniać te przetwory,
4) warunki skupu, przechowywania i sprzedaży grzybów oraz wymagania technologiczne i
warunki przetwarzania grzybów,
5) wzory atestów na grzyby świeże i grzyby suszone,
6) warunki i tryb uzyskiwania uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy, w tym
ramowe programy kursów specjalistycznych,
7) państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego właściwego do nadawania i
pozbawiania uprawnień, o których mowa w pkt 6,
8) wzory świadectw klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy
- mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz racjonalne
gospodarowanie zasobami grzybów rosnących w warunkach naturalnych, w tym
ograniczenia wynikające z przepisów o ochronie przyrody.

Art. 87.
1. Zadania związane z funkcjonowaniem programu monitoringu na potrzeby oceny ryzyka
realizuje Rada do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia, zwana dalej "Radą",
działająca przy ministrze właściwym do spraw zdrowia.
2. W skład Rady wchodzi:
1) po jednym przedstawicielu każdej jednostki badawczo-rozwojowej, o której mowa w art.
86 ust. 2;
2) dziewięciu przedstawicieli nauki reprezentujących kierunki badań objęte zakresem
monitoringu, z uczelni oraz jednostek badawczo-rozwojowych niebędących wykonawcami
tych badań;
3) po dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra
właściwego do spraw rolnictwa;
4) jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw [środowiska] <leśnictwa i
łowiectwa>.
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zastępcą przewodniczącego - przedstawiciel ministra właściwego do spraw rolnictwa
wskazani przez właściwego ministra.
4. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia w uzgodnieniu
lub na wniosek ministrów i władz uczelni, których przedstawiciele wchodzą w skład
Rady.
5. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) przygotowywanie perspektywicznych kierunków badań monitoringowych;
2) przygotowywanie okresowych planów badań monitoringowych;
3) opiniowanie wykonanych badań monitoringowych w odniesieniu do założonych celów i
uzyskiwanych wyników oraz raportu z badań monitoringowych przygotowywanego
corocznie przez jednostki badawczo-rozwojoweprowadzące badania monitoringowe;
4) współudział w upowszechnianiu wyników badań monitoringowych, publikowanych w
raporcie z badań monitoringowych w ramach działalności zawodowej członków Rady;
5) współpraca z organami urzędowej kontroli żywności;
6) doradztwo naukowe na rzecz organów urzędowej kontroli żywności;
7) dokonywanie oceny ryzyka.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3, są przedstawiane przez Radę do akceptacji
przez ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw rolnictwa.
7. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, regulamin pracy Rady, biorąc pod uwagę
zakres jej zadań.
8. Członkom Rady, z wyjątkiem członków Rady będących pracownikami urzędów organów
administracji rządowej, za udział w posiedzeniach przysługują diety oraz zwrot kosztów
podróży na obszarze kraju przewidziane w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040).
9. Obsługę sekretariatu Rady oraz publikację raportu zapewnia minister właściwy do spraw
zdrowia.
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z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.
z 2020 r. poz. 306, 284 i 322)
Art. 4.
Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy są:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2) poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego;
3) osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 31
lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.
U. z 2019 r. poz. 152 i 1820);
4) członek Rady Polityki Pieniężnej;
5) członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
6) członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej;
7) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępcy;
8) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego zastępcy;
9) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jego zastępcy;
10) Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego oraz członkowie Komisji Nadzoru
Finansowego;
11) osoby wchodzące w skład służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001
r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 211);
11a) niebędące członkami służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o służbie zagranicznej osoby:
a)

(2)

o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie

zagranicznej,
b) zatrudnione w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),
c) zatrudnione w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów
państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915 oraz z 2019 r. poz. 1043 i 1820),
d) zatrudnione w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez ministra właściwego do
spraw zagranicznych
- o ile osoby te są obywatelami polskimi;
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zagranicznej, o ile osoby te są obywatelami polskimi;
12) osoby powołane lub mianowane na podstawie przepisów innych ustaw na inne, niż
wymienione w pkt 3-11 i 14, stanowiska przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Sejm, Prezydium Sejmu, Senat, Prezydium Senatu, Sejm i Senat, Marszałka Sejmu,
Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów;
13) prezes sądu;
14) sędzia i prokurator;
15) kierownik powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury;
16) radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
17) organ i członek organu jednostki samorządu terytorialnego, organu związku jednostek
samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu
terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy;
17a) członek zarządu związku metropolitalnego;
18) członek rady uczelni, rektor, członek kolegium elektorów, członek senatu, osoba będąca
członkiem organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85), osoba pełniąca funkcję organu
w rozumieniu tego przepisu, prezydent federacji podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki, członek zgromadzenia federacji podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki, osoba ubiegająca się o tytuł profesora, członek Rady Doskonałości
Naukowej, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Komisji Ewaluacji Nauki
oraz członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
18a) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i jego zastępcy;
18b) członkowie Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
18c) Prezes i Wiceprezesi Centrum Łukasiewicz;
19) członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor programu i jego zastępcy, wydawca
lub autor audycji publicystycznej lub informacyjnej oraz dyrektor terenowego oddziału i
agencji "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna", "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", a
także członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej oraz członek Rady Programowej
"Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna", dyrektor oddziału, dyrektor biura, redaktor
naczelny "Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna" oraz członek rady nadzorczej,
członek zarządu, dyrektor i jego zastępcy w spółce radiofonii regionalnej;
20) (utracił moc);
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22) dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownicy Najwyższej Izby Kontroli
nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne;
23) (utracił moc);
24) osoby zajmujące kierownicze stanowiska:
[a) w urzędach organów władzy publicznej, w tym naczelnych i centralnych organach
administracji państwowej: dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej, jego
zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej,]
<a) w urzędach organów władzy publicznej, w tym naczelnych i centralnych organach
administracji państwowej: podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów,

urzędzie

obsługującym

ministra

i

w

urzędzie

obsługującym

przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów, dyrektora
departamentu lub jednostki równorzędnej, jego zastępcy oraz naczelnika wydziału
lub jednostki równorzędnej,>
b) w administracji rządowej w województwie: dyrektora i jego zastępcy, kierownika
zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy, kierownika w organie administracji
niezespolonej i jego zastępcy;
25) osoba zajmująca wysokie stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia
2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U.
poz. 1217, z późn. zm.), inne niż wymienione w pkt 3, 7, 11 i 24;
26) pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zajmujący stanowiska dyrektora
pionu i jego zastępcy, dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej i jego zastępcy
oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej;
27) pracownicy Narodowego Banku Polskiego zajmujący stanowiska dyrektora departamentu
lub jednostki równorzędnej, jego zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki
równorzędnej, jego zastępcy oraz doradcy prezesa, terenowego koordynatora inspekcji,
głównego specjalisty kierującego zespołem, kierownika zespołu, kierownika sekcji i
głównego specjalisty;
28) pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej;
29) członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora oddziału
wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora
departamentów (komórek równorzędnych) w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
oraz główny księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia;
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kontrolerzy w rozumieniu art. 61e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1373, z późn. zm.);
30) dyrektor (kierownik) komórki organizacyjnej w centrali Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, dyrektor oddziału w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i ich zastępcy;
31) dyrektor biura centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dyrektor oddziału
regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i ich zastępcy;
32) skarbnik województwa, powiatu lub gminy oraz sekretarz powiatu lub gminy;
32a) skarbnik związku metropolitalnego oraz sekretarz związku metropolitalnego;
33) prezes, wiceprezes i członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych;
34) pracownicy regionalnych izb obrachunkowych zajmujący stanowiska: prezesa, członka
kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli;
35) (uchylony);
36) członek zarządu, członek rady nadzorczej banku państwowego;
37) dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca oraz osoba zarządzająca
przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym;
38) (uchylony);
39) członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem Skarbu Państwa,
w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby
akcji;
40) członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki
samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza
50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;
41) (uchylony);
42) osoba będąca przedstawicielem Skarbu Państwa w radzie nadzorczej spółki handlowej
innej niż wymieniona w pkt 39;
43) osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej
spółki handlowej, innej niż wymieniona w pkt 40;
44) pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego:
a) (utraciła moc),
b) osoba pełniąca funkcję kierowniczą albo głównego księgowego w uczelni publicznej,
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c)

głównego księgowego, prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego w Polskiej Akademii
Nauk lub w instytucie badawczym,
osoba zajmująca w instytucie działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

d)

stanowisko dyrektora lub zastępcy dyrektora;
45) dyrektor szkoły publicznej lub niepublicznej;
46) dyrektor

Centralnej

Komisji

Egzaminacyjnej

i

dyrektor

okręgowej

komisji

egzaminacyjnej;
47) adwokat, radca prawny, notariusz;
48) komornik;
49) (utracił moc);
50) (utracił moc);
51) audytor wewnętrzny w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. poz. 2104, z późn. zm.)(6);
52) (utracił moc);
53) (utracił moc);
54) dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
55) żołnierze

zawodowi

zajmujący

stanowiska

służbowe

o

stopniach

etatowych

pułkowników (komandorów) i generałów (admirałów) oraz zajmujący stanowiska
służbowe komendantów wojskowych komend uzupełnień oraz ich zastępców;
56) dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Nauki;
57) dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
58) osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej w
rozumieniu art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji
Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) albo funkcjonariusz Służby CelnoSkarbowej;
59) Szef Krajowej Administracji Skarbowej i jego zastępcy;
60) członek zarządu polskiego związku sportowego;
61) Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego i jego zastępcy, członkowie Rady Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
61a)

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka i jego

zastępcy;
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61c) Dyrektor Instytutu Europy Środkowej i jego zastępcy;
62) osoba zatrudniona w Straży Marszałkowskiej i funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej;
63) Komendant Straży Marszałkowskiej i jego zastępcy;
64) osoby pełniące funkcje organów albo wchodzące w skład organów Polskiego Związku
Łowieckiego;
65) członkowie zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej koła łowieckiego;
66) Prezes i zastępcy Prezesa Agencji Badań Medycznych oraz osoba pełniąca obowiązki
Prezesa Agencji Badań Medycznych;
67) członkowie Rady Agencji Badań Medycznych;
68)

Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji
Nadzoru Audytowego oraz członkowie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;

69) państwowi inspektorzy sanitarni.
Art. 8.
Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest w stosunku do osób
kandydujących na funkcję publiczną, o której mowa w art. 4:
1) pkt 1 i 2 - Państwowa Komisja Wyborcza;
2) pkt 3:
a) w stosunku do osoby desygnowanej na stanowisko Prezesa Rady Ministrów - Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej,
b) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje lub
mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady Ministrów - powołujący lub
mianujący,
c) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje,
wybiera lub mianuje Sejm, Prezydium Sejmu, Sejm i Senat lub Marszałek Sejmu Marszałek Sejmu,
d) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje lub
mianuje Senat lub Marszałek Senatu - Marszałek Senatu,
e) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje lub
mianuje organ inny niż wymienione w lit. b-d - organ powołujący lub mianujący;
3) pkt 4 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
4) pkt 5 - Prezes Narodowego Banku Polskiego;
5) pkt 6 - właściwy organ wybierający lub powołujący;
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7) pkt 8 - Prezes Rady Ministrów;
8) pkt 9 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi;
9) pkt 10 - właściwy organ powołujący, wyznaczający lub delegujący;
10) pkt 11 i 11a - minister właściwy do spraw zagranicznych;
10a) pkt 11b - minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej;
11) pkt 12 - właściwy organ powołujący lub mianujący;
12) pkt 13:
a) w stosunku do kandydata na funkcję prezesa sądu powszechnego oraz prezesa sądu
wojskowego - Minister Sprawiedliwości,
b) w stosunku do kandydata na funkcję prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego;
13) pkt 14:
a) w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub
sędziego Trybunału Stanu - Marszałek Sejmu,
b) w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego Sądu
Najwyższego - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
c) w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego sądu
administracyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa,
d) w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego sądu powszechnego lub wojskowego Krajowa Rada Sądownictwa,
e) w stosunku do kandydata na stanowisko prokuratora - Prokurator Generalny;
14) pkt 15 - Prokurator Generalny;
15) pkt 16 - Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
16) pkt 17 - w stosunku do osoby ubiegającej się o funkcję organu lub członka organu
jednostki samorządu terytorialnego oraz członka organu jednostki pomocniczej jednostki
samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, pochodzącego z
wyborów powszechnych - właściwa komisja wyborcza; w stosunku do pozostałych osób właściwy wojewoda;
16a) pkt 17a - właściwy wojewoda;
17) pkt 18 i 18a:
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senatu, członka organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz do kandydata do pełnienia funkcji organu w
rozumieniu tego przepisu - właściwy rektor,
b) w stosunku do osoby ubiegającej się o tytuł profesora - przewodniczący Rady
Doskonałości Naukowej,
c) w stosunku do kandydata na rektora, prezydenta federacji podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki, członka zgromadzenia federacji podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki, członka Rady Doskonałości Naukowej, członka Polskiej Komisji
Akredytacyjnej, członka Komisji Ewaluacji Nauki, członka Rady Głównej Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i na jego
zastępcę - właściwy podmiot powołujący lub dokonujący wyboru;
17a) pkt 18b - właściwy organ powołujący;
[17b) pkt 18c - minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;]
<17b) pkt 18c – minister właściwy do spraw gospodarki;>
18) pkt 19 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów
należących do Skarbu Państwa, a w stosunku do członków rad nadzorczych jednostek
publicznej radiofonii i telewizji - właściwy organ powołujący;
19) pkt 20(9) - właściwy organ koncesyjny;
20) pkt 21(10):
a) w stosunku do członka zarządu lub rady nadzorczej wydawcy, wspólnika spółki osobowej
będącej wydawcą lub osoby fizycznej będącej wydawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26
stycznia 1984 r. - Prawo prasowe - właściwy organ rejestracyjny,
b) (utraciła moc);
21) pkt 22 - Prezes Najwyższej Izby Kontroli;
22) pkt 23(11) - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;
23) pkt 24:
a) lit. a - odpowiednio właściwy minister lub kierownik urzędu,
b) lit. b - właściwy wojewoda;
24) pkt 25 - właściwy organ powołujący;
25) pkt 26 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;
26) pkt 27 - Prezes Narodowego Banku Polskiego;
27) pkt 28 - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej;
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28a) pkt 29a - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;
29) pkt 30 - Prezes Rady Ministrów;
30) pkt 31 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi;
31) pkt 32 - właściwy organ powołujący;
31a) pkt 32a - właściwy wojewoda;
32) pkt 33 - Prezes Rady Ministrów;
33) pkt 34 - w stosunku do kandydata na prezesa regionalnej izby obrachunkowej - Prezes
Rady Ministrów; w stosunku do kandydata na członka kolegium regionalnej izby
obrachunkowej, a także naczelnika wydziału lub inspektora do spraw kontroli w
regionalnej izbie obrachunkowej - prezes tej izby;
34) (uchylony);
35) pkt 36 - Prezes Rady Ministrów;
36) pkt 37 - właściwy organ założycielski;
37) pkt 39 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów
należących do Skarbu Państwa;
38) pkt 40 - właściwy wojewoda;
39) pkt 42 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów
należących do Skarbu Państwa;
40) pkt 43 - właściwy wojewoda;
41) pkt 44 - właściwy rektor lub kierownik jednostki zatrudniającej;
42) pkt 45 - właściwy kurator oświaty;
43) pkt 46 - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania;
44) pkt 47:
a) w stosunku do osoby ubiegającej się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych właściwa okręgowa rada adwokacka lub okręgowa izba radców prawnych,
b) w stosunku do osoby ubiegającej się o powołanie do wykonywania zawodu notariusza Minister Sprawiedliwości;
45) pkt 48 - Minister Sprawiedliwości;
46) pkt 49(12) - Krajowa Rada Biegłych Rewidentów;
47) pkt 50- Krajowa Rada Doradców Podatkowych;
48) pkt 51 - kierownik jednostki sektora finansów publicznych;
49) (utracił moc);
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[51) pkt 54 i 56 - minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;]
<51)

pkt 54 – minister właściwy do gospodarki;>

52) pkt 55 - Minister Obrony Narodowej;
<52a) pkt 56 – minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;>
53) pkt 57 - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
54) pkt 58 - kierownik jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej;
55) pkt 59 - minister właściwy do spraw finansów publicznych;
[56) pkt 60 - minister właściwy do spraw kultury fizycznej;]
<56)

pkt 60 – Prezes Narodowego Centrum Sportu;>

57) pkt 61 - Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego;
57a) pkt 61a-61c - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
58) pkt 62 - Komendant Straży Marszałkowskiej;
59) pkt 63 - Szef Kancelarii Sejmu;
60) pkt 64:
a) w stosunku do kandydata na delegata na okręgowy zjazd delegatów Polskiego Związku
Łowieckiego, kandydata na delegata na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Łowieckiego lub kandydata do Naczelnej Rady Łowieckiej - właściwy zarząd okręgowy,
b) w stosunku do innych osób - właściwy organ powołujący;
61) pkt 65 - właściwy organ wybierający;
62) pkt 66 i 67 - minister właściwy do spraw zdrowia;
63) pkt 68 - właściwy organ powołujący;
64) (pkt 69 - właściwy organ powołujący.

U S T A W A z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1856)
Art. 8.
1. Przy Radzie Ministrów tworzy się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany
dalej "Zespołem", jako organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i
koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego.
2. W skład Zespołu wchodzą:
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2) Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych - zastępcy
przewodniczącego;
2a) minister właściwy do spraw administracji publicznej;
3) Minister Spraw Zagranicznych;
4) Minister Koordynator Służb Specjalnych - jeżeli został powołany.
3. W posiedzeniach Zespołu, na prawach członka, biorą udział wyznaczone przez
przewodniczącego, w zależności od potrzeb, następujące organy administracji rządowej:
1) ministrowie kierujący działami administracji rządowej:
a) (uchylona),
aa) aktywa państwowe,
b) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
c) finanse publiczne,
<ca)

geologia,>

d) gospodarka,
e) gospodarka morska,
f) gospodarka wodna,
g) instytucje finansowe,
h) informatyzacja,
i) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
<ia)

leśnictwo i łowiectwo,>

j) łączność,
k) oświata i wychowanie,
l) rolnictwo,
m) sprawiedliwość,
n) środowisko,
o) transport,
p) zdrowie,
q) praca,
r) zabezpieczenie społeczne,
s) (uchylona),
t) energia,
u) gospodarka złożami kopalin,
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w) klimatu;
2) Główny Geodeta Kraju;
2a) Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
3) Główny Inspektor Sanitarny;
4) Główny Lekarz Weterynarii;
5) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;
6) Komendant Główny Policji;
7) Komendant Główny Straży Granicznej;
7a) (uchylony);
8) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki;
9) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
10) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
11) Szef Agencji Wywiadu;
12) Szef Obrony Cywilnej Kraju;
13) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
14) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
15) Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa.
4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może skierować do prac Zespołu, na prawach członka,
Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego lub innego przedstawiciela.
5. Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu, na prawach członka,
inne osoby.
6. W przypadku nieobecności przewodniczącego, pracami Zespołu kieruje wyznaczony przez
niego zastępca albo członek Zespołu, w którego właściwości - wynikającej z kierowania
danym działem administracji rządowej - pozostaje rodzaj zaistniałej sytuacji kryzysowej.
7. Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w jego pracach swoich przedstawicieli:
1) Prezes Rady Ministrów - wiceprezesa Rady Ministrów;
2) ministrowie - sekretarza lub podsekretarza stanu;
3) organy, o których mowa w ust. 3 pkt 2-14 - swojego zastępcę.
8. (uchylony).
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z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2008)

[Art. 6.
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przedstawia sprawozdanie z realizacji
przedsięwzięć Euro 2012:
1) Radzie Ministrów dwa razy w roku, do dnia 31 stycznia i 31 lipca;
2) Sejmowi raz w roku, do dnia 30 marca każdego roku.]

Art. 9.
1. Zarząd spółki celowej składa się z nie więcej niż 3 osób.
2. Rada nadzorcza spółki celowej składa się z nie więcej niż 5 osób.
[3. W skład rady nadzorczej spółki celowej wchodzi osoba zgłoszona przez ministra
właściwego do spraw finansów publicznych oraz osoba zgłoszona przez ministra
właściwego do spraw sportu.]
<3. W skład rady nadzorczej spółki celowej wchodzi osoba zgłoszona przez ministra
właściwego do spraw finansów publicznych oraz osoba zgłoszona przez ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej.>
4. W skład rady nadzorczej spółki celowej utworzonej przez miasto wymienione w art. 7 ust.
6 wchodzi osoba zgłoszona przez zarząd województwa, osoba zgłoszona przez wojewodę
i trzy osoby zgłoszone przez prezydenta miasta.
5. W skład rady nadzorczej spółki celowej utworzonej przez województwo śląskie wchodzi
osoba zgłoszona przez prezydenta miasta Chorzowa, osoba zgłoszona przez wojewodę i
trzy osoby zgłoszone przez zarząd województwa.

USTAWA

z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1821)
Art. 8f.
1. Przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, w trakcie likwidacji zakładu górniczego
może, w celu ochrony środowiska lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu likwidowanego
zakładu górniczego, wydobywać metan bez uzyskania koncesji, o której mowa w ustawie
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ruchu likwidowanego zakładu górniczego.
2. Do wydobywania metanu, zgodnie z ust. 1, przepisy o opłacie eksploatacyjnej stosuje się
odpowiednio. Uprawnienia organu koncesyjnego w tym zakresie wykonuje [minister
właściwy do spraw środowiska] <Główny Geolog Kraju>.

U S T A W A z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849
oraz z 2020 r. poz. 284)
Art. 40.
1. Organem właściwym w sprawach odpadów wydobywczych jest:
1) regionalny dyrektor ochrony środowiska - dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach
zamkniętych;
2) marszałek województwa - dla:
a) przedsięwzięć, dla których koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie
kopalin ze złóż udziela [minister właściwy do spraw środowiska] <Główny Geolog
Kraju> lub marszałek województwa,
aa) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
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) (uchylona),
c) (uchylona);
3) starosta - w pozostałych przypadkach.
2. W przypadku prowadzenia w tym samym miejscu przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1
pkt 2 i 3, organem właściwym jest marszałek województwa.

U S T A W A 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 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471 i 1378)
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1. W Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane także:
1) przez ministra właściwy do spraw klimatu:
a) (uchylona),
b) z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
– krajowy plan gospodarki odpadami,
– sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami,
informacje o przepisach krajowych i wspólnotowych, a także o umowach

c)

międzynarodowych, które dotyczą spraw objętych działem administracji rządowej klimat, a także raporty z wykonania tych przepisów i umów, w przypadkach, gdy raporty
te są dostępne,
d)

(7)

porozumienia dotyczące spraw objętych działem administracji rządowej - klimat,

e)

(8)

(uchylona),

f)

(9)

(uchylona),

g)

z zakresu ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1447 i 1501):

- Krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza oraz jego aktualizacje,
- inwentaryzacje emisji,
- prognozy wielkości emisji,
- raporty metodyczne IIR,
h) z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska - sprawozdania
dotyczące lokalizacji prowadzenia badań monitoringowych oraz danych uzyskanych w
wyniku tych badań;
1a) przez ministra właściwego do spraw środowiska:
a) z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach
genetycznie zmodyfikowanych:
– Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej, o którym mowa w art. 6b tej ustawy,
– Rejestr Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o którym
mowa w art. 15v tej ustawy,
– Rejestr Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o którym
mowa w art. 34 tej ustawy,
– Rejestr Zamierzonego Uwalniania Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych do
Środowiska, o którym mowa w art. 40 tej ustawy,
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tej ustawy,
– Rejestr Upraw GMO, o którym mowa w art. 50a tej ustawy,
b) informacje

o

przepisach

krajowych

i

wspólnotowych,

a

także

o

umowach

międzynarodowych, które dotyczą spraw objętych działem administracji rządowej środowisko, a także raporty z wykonania tych przepisów i umów, w przypadkach, gdy
raporty te są dostępne,
c) porozumienia dotyczące spraw objętych działem administracji rządowej - środowisko;
1b) przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej - z zakresu ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. - Prawo wodne:
a) krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 88 ust. 1 tej
ustawy,
b) sprawozdanie z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, o
którym mowa w art. 89 ust. 1 tej ustawy;
<1c)

przez ministra właściwego do spraw leśnictwa i łowiectwa:

a) informacje o przepisach krajowych i wspólnotowych, a także o umowach
międzynarodowych, które dotyczą spraw objętych działem administracji rządowej –
leśnictwo i łowiectwo, a także raporty z wykonania tych przepisów i umów, w
przypadkach, gdy raporty te są dostępne,
b) porozumienia dotyczące spraw objętych działem administracji rządowej – leśnictwo i
łowiectwo;”
1d) przez ministra właściwego do spraw geologii:
a) informacje o przepisach krajowych i wspólnotowych, a także o umowach
międzynarodowych, które dotyczą spraw objętych działem administracji rządowej –
geologia, a także raporty z wykonania tych przepisów i umów, w przypadkach, gdy
raporty te są dostępne,
b) porozumienia dotyczące spraw objętych działem administracji rządowej – geologia;>
2)

przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - baza danych, o której mowa w art.
128 ust. 1;

3) przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:
a) Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w art. 236a ust.
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
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1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska;
3a) przez Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami - Rejestr średnich źródeł
spalania paliw, o którym mowa w art. 236e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska;
4) przez marszałka województwa:
a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:
– wojewódzkie programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy,
– raporty z wykonania wojewódzkich programów ochrony środowiska, o których mowa w
art. 18 ust. 2 tej ustawy,
– program ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 ust. 1 tej ustawy,
– decyzje w sprawie odroczenia i wyłączenia ze stosowania określonych poziomów
dopuszczalnych substancji do powietrza, o których mowa w art. 91b ust. 4 tej ustawy,
– plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ust. 1 tej ustawy,
– programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 1 tej ustawy,
– decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181
ust. 1 pkt 1 tej ustawy,
b) z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
– rejestr, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 49 ust. 7 tej ustawy,
– wojewódzki plan gospodarki odpadami,
– sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5)

przez wojewodę - akty prawa miejscowego, wydawane na podstawie przepisów ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

5a) przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska - decyzje udzielające lub zmieniające
pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
6) przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - rejestr substancji
niebezpiecznych, o którym mowa w art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
7) przez starostę:
a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:
– powiatowe programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy,
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18 ust. 2 tej ustawy,
– programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 1 tej ustawy,
– decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181
ust. 1 pkt 1 tej ustawy;
b) (uchylona);
8) przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta:
a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:
– gminne programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy,
– raporty z wykonania gminnych programów ochrony środowiska, o których mowa w art. 18
ust. 2 tej ustawy;
b) (uchylona);
9) przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, z zakresu ustawy z dnia 29 listopada 2000
r. - Prawo atomowe:
a) informacje o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu
jądrowego, jego wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie
izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych z obiektu jądrowego do
środowiska, a także o nieplanowanych zdarzeniach w obiekcie jądrowym, powodujących
powstanie zagrożenia,
b) roczne oceny stanu bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów jądrowych,
c) informacje o stanie ochrony radiologicznej składowisk odpadów promieniotwórczych, ich
wpływie na zdrowie ludzi i środowisko,
d) informacje o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych ze
składowisk odpadów promieniotwórczych do środowiska,
e) informacje o zdarzeniach w składowiskach odpadów promieniotwórczych powodujących
powstanie zagrożenia
- z wyłączeniem informacji dotyczących ochrony fizycznej i zabezpieczeń materiałów
jądrowych, a także informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
10) przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, z zakresu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667):
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wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze
technicznym, zainstalowanych i eksploatowanych w elektrowni jądrowej,
b) roczne oceny dotyczące funkcjonowania urządzeń, o których mowa w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o
dozorze technicznym, zainstalowanych i eksploatowanych w elektrowni jądrowej
- z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Art. 52.
1. Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 51
ust. 2, powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny
oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu
oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów
powiązanych z tym dokumentem.
2. W prognozie oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 51 ust. 1, uwzględnia się
informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla
innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego
przedmiotem postępowania.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu,
ministrem właściwym do spraw środowiska <,> <ministrem właściwym do spraw
leśnictwa i łowiectwa> oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia może określić, w
drodze rozporządzenia, dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadać prognoza
oddziaływania

na

środowisko

dotycząca

projektów

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego, kierując się szczególnymi potrzebami planowania
przestrzennego na szczeblu gminy oraz uwzględniając:
1) formę sporządzenia prognozy;
2) zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w prognozie;
3) zakres terytorialny prognozy;
4) rodzaje dokumentów zawierających informacje, które powinny być uwzględnione w
prognozie.
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[Art. 52.
Wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej są stanowiska:
1) dyrektora generalnego urzędu;
2) kierującego departamentem lub komórką równorzędną w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, urzędzie ministra, urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu
wchodzącego w skład Rady Ministrów, urzędzie centralnego organu administracji
rządowej oraz kierującego wydziałem lub komórką równorzędną w urzędzie
wojewódzkim, a także zastępcy tych osób;
3) wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępcy;
3a) powiatowego lekarza weterynarii i jego zastępcy;
3b) wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i jego
zastępcy;
4) kierującego komórką organizacyjną w Biurze Nasiennictwa Leśnego, a także zastępcy tej
osoby;
5) dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej,
naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, a także zastępcy
tych osób.]
<Art. 52.
Wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej są stanowiska:
1) podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w urzędzie ministra i w
urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady
Ministrów;
2) dyrektora generalnego urzędu;
3) kierującego departamentem lub komórką równorzędną w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, urzędzie ministra, urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu
wchodzącego w skład Rady Ministrów, urzędzie centralnego organu administracji
rządowej oraz kierującego wydziałem lub komórką równorzędną w urzędzie
wojewódzkim, a także zastępcy tych osób;
4) wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępcy;
5) powiatowego lekarza weterynarii i jego zastępcy;
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zastępcy;
7) kierującego komórką organizacyjną w Biurze Nasiennictwa Leśnego, a także
zastępcy tej osoby;
8) dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej,
naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, a także
zastępcy tych osób.>
Art. 53.
1. Wyższe stanowisko w służbie cywilnej może zajmować osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk
kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi;
3) posiada kompetencje kierownicze;
4) (uchylony);
5) (uchylony);
6) spełnia wymagania określone w opisie stanowiska pracy oraz w przepisach odrębnych.
[2. Stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 5, mogą zajmować osoby, które spełniają
wymagania określone w odrębnych przepisach.]
<2. Stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 8, mogą zajmować osoby, które spełniają
wymagania określone w odrębnych przepisach.>

[Art. 53a.
1. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 1, powołuje i odwołuje właściwy
minister, kierownik urzędu centralnego, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub
wojewoda.
2. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 2, powołuje i odwołuje dyrektor
generalny urzędu.
3. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 3, powołuje i odwołuje Główny Lekarz
Weterynarii, w porozumieniu z właściwym wojewodą.
3a. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 3a, powołuje i odwołuje wojewódzki
lekarz weterynarii.
3b. (3) Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 3b, powołuje i odwołuje wojewoda:
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przypadku wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
2) na wniosek wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w przypadku zastępcy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolnospożywczych.
4. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 4, powołuje i odwołuje dyrektor Biura
Nasiennictwa Leśnego.
4a. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 5, powołuje i odwołuje się według
odrębnych przepisów.
5. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 1-4a, jest równoznaczne z nawiązaniem
stosunku pracy na podstawie powołania, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
6. Urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej powołanemu na
stanowisko, o którym mowa w art. 52 pkt 2-5, dyrektor generalny urzędu, w którym jest on
zatrudniony, udziela urlopu bezpłatnego na czas powołania.
7. Urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej powołanemu na
stanowisko, o którym mowa w art. 52 pkt 1, w urzędzie, w którym jest on dotychczas
zatrudniony, urlopu bezpłatnego udziela kierownik tego urzędu.
8. Dyrektorowi generalnemu powołanemu na stanowisko, o którym mowa w art. 52 pkt 1-4
urlopu bezpłatnego udziela kierownik urzędu, w którym jest on dotychczas zatrudniony.
9. Po zakończeniu urlopu bezpłatnego dyrektor generalny urzędu wyznacza urzędnikowi
służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej stanowisko pracy zgodne z jego
kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi.]

<Art. 53a.
1. Podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w urzędzie ministra i w
urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady
Ministrów powołuje Prezes Rady Ministrów, z tym że podsekretarza stanu w
urzędzie ministra i

w urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu

wchodzącego w skład Rady Ministrów Prezes Rady Ministrów powołuje na wniosek
właściwego kierownika urzędu. Podsekretarza stanu odwołuje Prezes Rady
Ministrów.
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urzędu centralnego, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub wojewoda.
3. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 3, powołuje i odwołuje dyrektor
generalny urzędu.
4. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 4, powołuje i odwołuje Główny
Lekarz Weterynarii, w porozumieniu z właściwym wojewodą.
5. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 5, powołuje i odwołuje
wojewódzki lekarz weterynarii.
6. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 6, powołuje i odwołuje wojewoda:
1) za zgodą Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych –
w przypadku wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolnospożywczych;
2) na wniosek wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolnospożywczych – w przypadku zastępcy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych.
7. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 7, powołuje i odwołuje dyrektor
Biura Nasiennictwa Leśnego.
8. Osoby na stanowiska, o których mowa wart. 52 pkt 8, powołuje i odwołuje się według
odrębnych przepisów.
9. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 1–8, jest równoznaczne z
nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
10. Urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej powołanemu na
stanowisko, o którym mowa w art. 52, udziela się urlopu bezpłatnego na czas
powołania.
11. Po zakończeniu urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie ust. 10 dyrektor
generalny urzędu wyznacza urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby
cywilnej stanowisko pracy zgodne z jego kwalifikacjami i umiejętnościami
zawodowymi.>
Art. 65.
Przeniesienie urzędnika służby cywilnej oraz pracownika służby cywilnej poza korpus służby
cywilnej następuje na podstawie odrębnych przepisów.
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1. Członkowi korpusu służby cywilnej, na czas zatrudnienia w urzędzie w komórce
organizacyjnej, wskazanej w wykazie określonym w przepisach wydanych na
podstawie art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów
państwowych udziela się urlopu bezpłatnego.
2. Z dniem wykreślenia komórki organizacyjnej urzędu z wykazu określonego
w przepisach wydanych na podstawie art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r.
o pracownikach urzędów państwowych, urlop bezpłatny członka korpusu służby
cywilnej ulega zakończeniu. Dyrektor generalny urzędu wyznacza członkowi
korpusu służby cywilnej stanowisko pracy zgodne z jego kwalifikacjami i
umiejętnościami zawodowymi.>
Art. 80.
1. Członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez
pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu ani wykonywać czynności lub zajęć
sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do
służby cywilnej.
2. Urzędnik służby cywilnej nie może podejmować zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody
dyrektora generalnego urzędu.
3. Przepis ust. 2 ma zastosowanie do osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie
cywilnej.
4. Dyrektorowi generalnemu urzędu pisemnej zgody na podjęcie zajęcia zarobkowego udziela
Szef Służby Cywilnej. Dyrektor generalny urzędu, wnioskując do Szefa Służby Cywilnej
o udzielenie zgody, załącza pisemną opinię kierownika urzędu.
<5. Podsekretarzowi stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w urzędzie ministra i
w urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady
Ministrów pisemnej zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia udziela kierownik
urzędu.>
Art. 84.
[1. Stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej podlegają opisowi i wartościowaniu.]
<1. Stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej, z wyłączeniem stanowiska
podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w urzędzie ministra i w
urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady
Ministrów, podlegają opisowi i wartościowaniu.>
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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wartościowania stanowisk pracy.
Art. 116.
1. Sprawy

dyscyplinarne

członków

korpusu

służby

cywilnej

rozpoznają

komisje

dyscyplinarne:
1) w I instancji - komisja dyscyplinarna;
2) w II instancji - Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej, zwana dalej "Wyższą
Komisją Dyscyplinarną".
[2. Sprawy dyscyplinarne osób zajmujących stanowiska dyrektorów generalnych urzędu
rozpoznaje w I i II instancji Wyższa Komisja Dyscyplinarna.]
<2. Sprawy dyscyplinarne osób zajmujących stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 1
i 2 rozpoznaje w I i II instancji Wyższa Komisja Dyscyplinarna.>
3. Sprawy dyscyplinarne osób zajmujących stanowiska wojewódzkich lekarzy weterynarii i
ich zastępców rozpatruje w I instancji komisja dyscyplinarna działająca w urzędzie
obsługującym Głównego Lekarza Weterynarii.
4. Sprawy dyscyplinarne osób zajmujących stanowiska powiatowych lekarzy weterynarii i ich
zastępców rozpatruje w I instancji komisja dyscyplinarna działająca w urzędzie
obsługującym właściwego wojewódzkiego lekarza weterynarii.
5. Sprawy dyscyplinarne dotyczące osób zajmujących stanowiska wojewódzkich inspektorów
jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i ich zastępców rozpatruje w I instancji
komisja dyscyplinarna działająca w urzędzie obsługującym Głównego Inspektora Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Art. 124.
1. Rzecznika dyscyplinarnego urzędu powołuje dyrektor generalny urzędu spośród
podległych mu członków korpusu służby cywilnej.
<1a. Rzecznika dyscyplinarnego do spraw dyscyplinarnych osób zajmujących
stanowiska podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w urzędzie
ministra oraz w urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu wchodzącego w
skład Rady Ministrów powołuje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spośród
członków korpusu służby cywilnej.>
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dyrektorów generalnych urzędów powołuje Szef Służby Cywilnej, spośród członków
korpusu służby cywilnej.
3. Rzecznika dyscyplinarnego do spraw dyscyplinarnych osób zajmujących stanowiska
wojewódzkich lekarzy weterynarii i ich zastępców powołuje Główny Lekarz Weterynarii,
spośród podległych mu członków korpusu służby cywilnej.
3a. Rzecznika dyscyplinarnego do spraw dyscyplinarnych osób zajmujących stanowiska
powiatowych lekarzy weterynarii i ich zastępców powołuje wojewódzki lekarz
weterynarii, spośród podległych mu członków korpusu służby cywilnej.
3b. (5) Rzecznika dyscyplinarnego do spraw dyscyplinarnych dotyczących osób zajmujących
stanowiska wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i
ich zastępców powołuje Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych, spośród podległych mu członków korpusu służby cywilnej.
4. W uzasadnionych przypadkach można powołać zastępcę rzecznika dyscyplinarnego.
Przepisy ust. 1-3 i 5 oraz art. 125 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku powołania komisji dyscyplinarnej w trybie określonym w art. 117 ust. 2,
porozumienie może przewidywać powołanie wspólnego rzecznika dyscyplinarnego.

z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.

U S T A W A
z 2019 r. poz. 2171)

[Art. 2.
Przepisów ustawy nie stosuje się do nieodpłatnych imprez masowych organizowanych na
terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych
podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej,
Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw
oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej,
jeżeli jednostki te są organizatorami imprezy masowej w rozumieniu niniejszej ustawy.]

<Art. 2.
Przepisów ustawy nie stosuje się do nieodpłatnych imprez masowych organizowanych
na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych
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Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw
wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego i
nauki oraz do spraw kultury fizycznej i Prezesa Narodowego Centrum Sportu, jeżeli
jednostki te są organizatorami imprezy masowej w rozumieniu niniejszej ustawy.>

Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) imprezie masowej - należy przez to rozumieć imprezę masową artystyczno-rozrywkową,
masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, o których mowa w pkt 2-4, z
wyjątkiem imprez:
a) organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach,
bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
b) organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi
szkołami i placówkami,
c) organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
d) sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,
e) sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym,
organizowanych na terenie otwartym,
f) zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników
- jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć;
2) imprezie masowej artystyczno-rozrywkowej - należy przez to rozumieć imprezę o
charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie
przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu
o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć:
a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym
przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora
miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami
dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,
b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy
masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony
przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:
a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych
przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego
oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w
przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy
masowej - nie mniej niż 300,
b) terenie umożliwiającym

przeprowadzenie imprezy masowej,

na którym liczba

udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000;
4) meczu piłki nożnej - należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu
współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w innym
obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla
osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi
ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000;
5) imprezie masowej podwyższonego ryzyka - należy przez to rozumieć imprezę masową, w
czasie

której,

zgodnie

z

informacją

o

przewidywanych

zagrożeniach

lub

dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących,
istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji;
6) czasie trwania imprezy masowej - należy przez to rozumieć okres od chwili udostępnienia
obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili opuszczenia przez nich tego
obiektu lub terenu;
7) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej - należy przez to rozumieć liczbę
udostępnionych przez organizatora miejsc na stadionie, w innym obiekcie niebędącym
budynkiem, hali sportowej albo w innym budynku lub na terenie umożliwiającym
przeprowadzenie imprezy masowej, ustaloną na podstawie przepisów prawa budowlanego
i przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
8) instytucjach zagranicznych - należy przez to rozumieć podmioty zagraniczne i
międzynarodowe, w tym w szczególności wchodzące w ich skład narodowe punkty
informacyjne, właściwe do zapobiegania i zwalczania przejawów przemocy i
chuligaństwa w czasie masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, na
podstawie Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie
imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu
dnia 19 sierpnia 1985 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 625) oraz decyzji Rady 2002/348/JHA z
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charakterze międzynarodowym (Dz. Urz. WE L 121 z 08.05.2002, str. 1-3; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 04, str. 237-239);
9) organizatorze - należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą imprezę masową;
10) regulaminie obiektu (terenu) - należy przez to rozumieć przepisy wydane przez
właściciela, posiadacza, użytkownika lub zarządzającego obiektem lub terenem,
zawierające zasady wstępu na teren lub obiekt, w tym osób małoletnich, zasady
zachowania się osób obecnych w obiekcie lub na terenie i korzystania przez nie z obiektu
lub terenu oraz ze znajdujących się tam urządzeń, a także określające miejsca
nieprzeznaczone dla publiczności;
11) kierowniku do spraw bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną
przez organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
uczestnikom imprezy masowej;
12) służbie informacyjnej - należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do
spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, w tym spikera zawodów
sportowych;
13) służbie porządkowej - należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do
spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, wpisane na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997
r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495);
14) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej - należy przez to rozumieć
wydzielony, odpowiednio oznaczony teren na otwartej przestrzeni, spełniający warunki
higieniczno-sanitarne

odpowiadające

wymaganiom

przewidzianym

prawem

oraz

posiadający infrastrukturę zapewniającą bezpieczne przeprowadzenie imprezy masowej,
na którym do określenia liczby miejsc przyjmuje się przelicznik 0,5 m2 na osobę;
[15) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty w rozumieniu przepisów
prawa budowlanego lub teren będący w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych
podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej,
Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw
oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej;]
<15)

terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty w rozumieniu

przepisów prawa budowlanego lub teren będący w trwałym zarządzie jednostek
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Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych:
do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa
wyższego i nauki oraz do spraw kultury fizycznej i Prezesa Narodowego Centrum
Sportu;>
16) zabezpieczeniu imprezy masowej - należy przez to rozumieć ogół skoordynowanych
przedsięwzięć podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego w związku z imprezą masową;
17) zakazie zagranicznym - należy przez to rozumieć zakaz stadionowy, nałożony przez
uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informację przekazano
Komendantowi Głównemu Policji;
18) zezwoleniu - należy przez to rozumieć zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
wydane, w drodze decyzji, przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwych ze
względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej;
19) dokumencie potwierdzającym tożsamość - należy przez to rozumieć dowód osobisty,
tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub
studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument
potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby.

Art. 38.
1. Podmiotami uprawnionymi w zakresie swoich kompetencji do otrzymywania od
Komendanta informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez
masowych, zwanymi dalej "podmiotami uprawnionymi", są:
1) Policja;
2) prokuratura;
3) sądy;
4) Straż Graniczna;
5) Państwowa Straż Pożarna;
6) Służba Ochrony Państwa;
7) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
8) Żandarmeria Wojskowa;
9) straże gminne (miejskie);
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przeprowadzenie imprezy masowej;
11) służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na obszarach kolejowych, zarządcy
infrastruktury kolejowej, przewoźnicy publiczni;
12) związki sportowe o zasięgu ogólnokrajowym;
13) kluby sportowe;
14) organizatorzy masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej;
15) podmioty zarządzające rozgrywkami;
16) instytucje zagraniczne;
17) minister właściwy do spraw kultury fizycznej[.] <;>
<18)

Prezes Narodowego Centrum Sportu.>

2. Organizatorzy imprez masowych innych niż masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki
nożnej, są uprawnieni w zakresie swoich zadań ustawowych do otrzymywania od
Komendanta informacji, w tym danych osobowych, dotyczących osób, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a i b.
3. Komendanci wojewódzcy (Komendant Stołeczny) Policji i komendanci powiatowi
(rejonowi, miejscy) Policji przekazują podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1-15, na
wniosek tych podmiotów, informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt 1 lit. a i b i art. 40, dotyczące imprez masowych organizowanych na obszarze
działania tych komendantów. Przepisy art. 42 ust. 1, 4 i 5, art. 43, art. 44 ust. 1, 2 i 4, art.
45, art. 46 oraz art. 47 stosuje się odpowiednio.

U S T A W A

z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866)

Art. 6.
1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu zawiera:
1)

określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy
zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy ewidencyjnej, przyjętych do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego
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większej;
2)

określenie lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach
morskich oraz kabli i rurociągów, za pomocą współrzędnych geocentrycznych
geodezyjnych naniesionych na mapę morską, i ich charakterystyczne parametry
techniczne;

3) określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu;
4) analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu;
5) charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub
oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie
potrzeby również sposobu zagospodarowywania odpadów,
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy
i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów
budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych
charakteryzujących jej wpływ na środowisko;
6) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą 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 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471 i 1378), z uwzględnieniem art. 19 - jeżeli jest ona
wymagana;
7) (uchylony);
8) mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania
podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
9)

wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 i 6;

9a)

wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 20 ust. 6a;

10) wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości
wskazane zgodnie z pkt 9 i 9a;
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11)

pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy bądź gruntów objętych obszarem
kolejowym, jeżeli inwestycja w zakresie terminalu wymaga przejścia przez te grunty, a w
przypadku gruntów stanowiących pas drogowy również, jeżeli inwestycja w zakresie
terminalu wymaga budowy lub przebudowy zjazdów, w stosunku do których decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu ma wywołać skutek, o którym mowa
w art. 24 ust. 1; jeżeli inwestycja w zakresie terminalu wymaga przejścia przez grunty
stanowiące własność Skarbu Państwa pokryte wodami, grunty stanowiące pas drogowy
bądź grunty objęte obszarem kolejowym, inwestor określa sposób, miejsce i warunki
umieszczenia na tych gruntach obiektów lub urządzeń; w przypadku gdy inwestycja w
zakresie terminalu wymaga budowy lub przebudowy zjazdów, inwestor określa także
parametry techniczne zjazdów, a jeżeli wniosek dotyczy budowy zjazdów również ich
lokalizację;
11a) wskazanie podmiotów innych niż inwestor, na rzecz których ograniczenie sposobu
korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 24 ust. 1a, oraz zgodę tych
podmiotów na takie ograniczenie na ich rzecz sposobu korzystania z nieruchomości;
11b)

wskazanie okresu, w jakim decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie

terminalu ma wywoływać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1, w przypadku gdy
ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 24 ust. 1, ma
nastąpić na czas określony;
12) opinie, o których mowa w ust. 3;
13) (uchylony);
14) wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej dla terenu objętego
wnioskiem.
2. Nie można uzależniać ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu od
zobowiązania inwestora do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami
świadczeń lub warunków.
3. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
terminalu inwestor występuje o opinie:
1) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na
obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony
uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
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uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 284);
2)

ministrów właściwych do spraw gospodarki morskiej, energii, gospodarki, klimatu,
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska<,> <geologii>,
spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz właściwego dyrektora urzędu
morskiego - w odniesieniu do wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp,
konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1378);

2a)

(1)

właściwego dyrektora urzędu morskiego, ministrów właściwych do spraw energii,

gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska<,>
<geologii>, gospodarki wodnej, spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich
wód wewnętrznych i morza terytorialnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; w
przypadku gdy kable lub rurociągi będą przebiegały również na odcinku lądowym,
inwestor występuje także o opinię właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta;
2b)

ministrów właściwych do spraw gospodarki morskiej, energii, gospodarki, klimatu,
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska<,> <geologii>,
gospodarki wodnej, spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej - w
odniesieniu do lokalizacji oraz sposobów utrzymywania kabli lub rurociągów w
wyłącznej strefie ekonomicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

3)

właściwego dyrektora urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego,
pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

4) organu właściwego w sprawach terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - w
odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
5)

organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji
wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1161 oraz z 2020 r. poz. 471) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378);
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właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu do
wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w szczególności zapewnienia wody do
celów przeciwpożarowych i dojazdu dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej
oraz wymagań dotyczących lokalizacji inwestycji w bezpiecznej odległości od zakładów
stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

7) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa;
7a) właściwego organu nadzoru nad gospodarką leśną - w odniesieniu do gruntów leśnych
innych niż określone w pkt 7;
8) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków
chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378);
9)

właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego, w tym w
zakresie parametrów technicznych zjazdów oraz sposobu, miejsca i warunków
umieszczenia w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a jeżeli wniosek dotyczy budowy
zjazdów również w zakresie ich lokalizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087);

10)

właściwego zarządcy infrastruktury lub innego podmiotu zarządzającego obszarem
kolejowym - w odniesieniu do obszarów kolejowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 i 1378);

11) właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza,
prezydenta miasta);
12) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w odniesieniu do obiektów budowanych na
terenach pozostających w zasięgu ograniczeń wysokości zabudowy na lotnisku i w jego
otoczeniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z
2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1378);
13) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do nieruchomości, o
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i
przystaniach morskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 998 i 1086);
14) dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku
i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2020 r. poz. 55, 471 i 1378);
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tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na ich strefy ochronne, o
których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378);
16) właściwego podmiotu wykonującego prawa właścicielskie zgodnie z art. 212 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne w stosunku do gruntów stanowiących
własność Skarbu Państwa pokrytych wodami - w odniesieniu do sposobu, miejsca i
warunków umieszczenia inwestycji na tych gruntach.
4. Właściwy organ wydaje opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Kopię opinii właściwy organ przekazuje
wojewodzie. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do
wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu.
5. Opinie, o których mowa w ust. 3, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody bądź
stanowiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji
inwestycji.
Art. 27.
1. Z uwzględnieniem ust. 1a, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające,
na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 i
2161 oraz z 2019 r. poz. 83 i 125), nieruchomościami objętymi pozwoleniem na budowę
inwestycji w zakresie terminalu jest obowiązane do dokonania wycinki drzew i krzewów
oraz ich uprzątnięcia w terminie oraz na warunkach ustalonych w odrębnym
porozumieniu między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a
inwestorem.
1a. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające, na podstawie ustawy z
dnia 28 września 1991 r. o lasach, nieruchomościami objętymi decyzją o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, w przypadku inwestycji w zakresie terminalu
przygotowywanej przez Operatora Gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM spółka
akcyjna z siedzibą w Warszawie, jest obowiązane do dokonania wycinki drzew i krzewów
oraz ich uprzątnięcia w terminie oraz na warunkach ustalonych w odrębnym
porozumieniu między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a
inwestorem.
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Państwowe wystąpienia o zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, nie
dojdzie do jego zawarcia, termin oraz warunki wycinki drzew lub krzewów oraz ich
uprzątnięcia ustala wojewoda w drodze decyzji. Organem wyższego stopnia w sprawie, o
której mowa w zdaniu pierwszym, jest [minister właściwy do spraw środowiska]
<minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa>.
3. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów, o której mowa w ust. 1, staje się,
nieodpłatnie własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
4. Koszty wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia ponosi inwestor.
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do nieruchomości objętych decyzjami, o których
mowa w ust. 1 lub 1a, innych niż zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

U S T A W A z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,
1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175)

Art. 69.
1. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej
należy do obowiązków:
[1) ministra w kierowanych przez niego działach administracji rządowej, zwanego dalej
"ministrem kierującym działem", z zastrzeżeniem ust. 2;]
<1) ministra w kierowanych przez niego działach administracji rządowej, zwanego dalej
„ministrem kierującym działem”, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a;>
2) wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu
terytorialnego;
3) kierownika jednostki.
2. Minister Sprawiedliwości zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej
kontroli zarządczej w kierowanym przez niego dziale administracji rządowej, w zakresie
spraw niezastrzeżonych odrębnymi przepisami do kompetencji innych organów
państwowych i z uwzględnieniem zasady niezawisłości sędziowskiej.
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Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nie stosuje się art. 70, z tym że
wykonuje on zadania w zakresie kontroli zarządczej przypisane kierownikowi
jednostki.>
3. Minister Finansów określi w formie komunikatu i ogłosi, w Dzienniku Urzędowym
Ministra Finansów, standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
zgodne z międzynarodowymi standardami.
4. Minister Finansów może określić w formie komunikatu i ogłosić, w Dzienniku Urzędowym
Ministra Finansów, szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla sektora
finansów publicznych.
5. Minister kierujący działem może określić w formie komunikatu i ogłosić, w dzienniku
urzędowym ministra, szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla
kierowanych przez niego działów administracji rządowej.

U S T A W A z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z
2020 r. poz. 1861)

Uwaga:
użyte w art. 1 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 4 w ust. 1 w
zdaniu pierwszym i ust. 8, w art. 11 w ust. 6, w art. 14 w ust. 8, w art. 18 w
ust. 7, w art. 19 w ust. 3, w art. 28 w ust. 3, w art. 33 w ust. 2 we
wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 45, w różnym przypadku, wyrazy
[minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki] zastępuje się
użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <minister właściwy do spraw
gospodarki>
Art. 1.
1. Ustawa określa zasady działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanego dalej
"Centrum".
2. Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), powołaną do realizacji
zadań z zakresu polityki naukowej państwa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
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695, 875 i 1086).
3. Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Centrum działa na podstawie ustawy oraz statutu.
5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia,
nadaje Centrum statut, w którym określa:
1) szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów Centrum,
2) organizację Biura Centrum,
3) wartość majątku, powyżej której rozporządzanie nim przez Dyrektora Centrum wymaga
zgody Rady Centrum
- mając na uwadze sprawne i efektywne zarządzanie środkami finansowymi na badania
naukowe i prace rozwojowe.
Art. 4.
1. Dyrektor jest powoływany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i
nauki, zwanego dalej "Ministrem". Kandydata na stanowisko Dyrektora wyłania się w
drodze konkursu przeprowadzonego przez Ministra.
2. Minister ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora:
1) co najmniej na 6 tygodni przed upływem kadencji Dyrektora;
2) niezwłocznie - w przypadku odwołania albo śmierci Dyrektora.
3. Dyrektor powołuje nie więcej niż dwóch zastępców Dyrektora spośród kandydatów
wyłonionych w drodze konkursu przeprowadzonego przez Dyrektora.
4. Dyrektor ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora:
1) co najmniej na 6 tygodni przed upływem kadencji zastępcy Dyrektora;
2) niezwłocznie - w przypadku odwołania albo śmierci zastępcy Dyrektora.
5. Informację o ogłoszonym konkursie Dyrektor przekazuje niezwłocznie Ministrowi.
6. W przypadku niewyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko Dyrektora
Minister przeprowadza nowy konkurs.
7. W przypadku niewyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko zastępcy
Dyrektora Dyrektor przeprowadza nowy konkurs.
8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze
rozporządzenia, regulaminy konkursów na stanowiska, o których mowa w ust. 1 i 3,
sposób wyłaniania komisji konkursowej, sposób publikacji informacji o konkursie oraz
dokumentowania spełniania wymagań dotyczących doświadczenia i kwalifikacji
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rzetelności procedury konkursowej.

Art. 11.
1. Dyrektor przygotowuje:
1) projekt rocznego planu finansowego Centrum;
2) projekt rocznego planu działalności Centrum;
3) okresowe i końcowe sprawozdania z realizacji strategicznych programów badań
naukowych i prac rozwojowych;
4) roczne sprawozdanie z działalności Centrum;
5) roczne i kwartalne sprawozdania finansowe Centrum.
2. W terminie do dnia 31 grudnia każdego roku Dyrektor przedstawia Ministrowi do
zatwierdzenia pozytywnie zaopiniowany przez Radę projekt rocznego planu działalności
Centrum na rok następny.
3. W terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku obrotowym Dyrektor przedstawia
Ministrowi roczne sprawozdanie z działalności Centrum, obejmujące w szczególności
informacje o stopniu realizacji poszczególnych zadań Centrum. Do sprawozdania dołącza
się opinię Rady.
4. W terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku obrotowym Dyrektor przedstawia
Ministrowi do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe Centrum, obejmujące w
szczególności informacje o stopniu wykorzystania środków przeznaczonych na
finansowanie poszczególnych zadań Centrum, wraz z opinią Rady oraz sprawozdaniem z
badania sporządzonym przez firmę audytorską, o której mowa w art. 50.
5. W terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału Dyrektor
przedstawia Ministrowi kwartalne sprawozdanie finansowe Centrum, obejmujące w
szczególności informacje o stopniu wykorzystania środków przeznaczonych na
finansowanie poszczególnych zadań Centrum.
6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze
rozporządzenia, niezbędne elementy rocznego sprawozdania z działalności Centrum,
mając na uwadze zakres i skuteczność sprawowania przez Ministra nadzoru nad realizacją
zadań Centrum.
Art. 14.
1. Pracami Rady kieruje przewodniczący wybierany przez Radę spośród jej członków.
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2 miesiące.
3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Ministra,
Dyrektora lub co najmniej pięciu członków Rady, nie później niż w terminie 2 tygodni od
dnia otrzymania wniosku.
4. Rada wydaje opinie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.
5. Projekty opinii przygotowują komisje Rady właściwe do spraw: finansów, realizacji
strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz realizacji innych
programów, a w przypadku gdy jest to uzasadnione potrzebą zapewnienia efektywności
działania, także inne komisje, powołane przez Przewodniczącego spośród członków Rady.
Komisje mogą zasięgać opinii ekspertów zewnętrznych.
6. Szczegółowy tryb działania Rady, wyboru przewodniczącego oraz powoływania komisji, o
których mowa w ust. 5, i komisji odwoławczej, o której mowa w art. 40 ust. 2, określa
regulamin ustanowiony przez Radę.
7. Zamiejscowi członkowie Rady otrzymują zwrot kosztów podróży na zasadach określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.
8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze
rozporządzenia,

wysokość

miesięcznego

wynagrodzenia

przewodniczącego

oraz

członków Rady, mając na uwadze zakres wykonywanych przez nich zadań oraz znaczenie
tych zadań dla efektywnego funkcjonowania Centrum.

Art. 15.
[1. Rada przygotowuje i przedstawia Ministrowi do zatwierdzenia projekty strategicznych
programów badań naukowych i prac rozwojowych, z zastrzeżeniem art. 17 pkt 1.]
<1. Rada przygotowuje projekty strategicznych programów badań naukowych i prac
rozwojowych oraz przedstawia je:
1) ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – do zaopiniowania,
a następnie
2) Ministrowi – do zatwierdzenia.>
<1a. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przedstawia opinię, o
której mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu
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opinii w tym terminie jest traktowane jak opinia pozytywna.>
2. Rada wyraża opinie w sprawach:
1) projektu rocznego planu finansowego Centrum;
2) projektu rocznego planu działalności Centrum;
3) okresowych sprawozdań i końcowego sprawozdania z realizacji strategicznego programu
badań naukowych i prac rozwojowych, z zastrzeżeniem art. 17 pkt 4;
4) rocznego sprawozdania finansowego Centrum;
5) rocznego sprawozdania z działalności Centrum;
6) realizacji innych zadań Centrum.
3. Rada wyraża zgodę na rozporządzanie majątkiem Centrum powyżej wartości określonej w
statucie.
4. Rada w celu wykonania swoich zadań ma prawo wglądu do dokumentów Centrum i może
żądać niezbędnych informacji od Dyrektora.

Art. 16.
1. W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
[1)

po jednym przedstawicielu Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Szefa
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;]

<1) po jednym przedstawicielu Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do
spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego;>
2) po jednym przedstawicielu środowisk gospodarczych reprezentujących przemysł obronny,
sektor energetyczny oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych, wskazanych
przez Ministra Obrony Narodowej.
2. Kandydatem na członka Komitetu Sterującego może być osoba, która spełnia kryteria
określone w art. 12 ust. 2 oraz posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do
dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne".
3. Minister powołuje i odwołuje członków Komitetu Sterującego.
3a. Minister odwołuje członka Komitetu Sterującego w przypadku:
1) złożenia rezygnacji;
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trwającej co najmniej 6 miesięcy;
3) niewypełniania lub nienależytego wypełniania obowiązków;
4) zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w art. 12 ust. 2 pkt 1 i 2
lub utraty poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ust. 2;
5) złożenia wniosku o jego odwołanie przez właściwego ministra, o którym mowa w ust. 1,
albo Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
4. W pracach Komitetu Sterującego może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Kadencja Komitetu Sterującego trwa 4 lata.
6. Do członków Komitetu Sterującego stosuje się odpowiednio przepisy art. 13 ust. 3, 6 i 7.
7. W przypadku odwołania lub śmierci członka Komitetu Sterującego przed upływem
kadencji, Minister niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę na okres do końca
kadencji, z zachowaniem zasady, o której mowa w ust. 1.

Art. 17.
Do zadań Komitetu Sterującego należy:
[1) przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi do zatwierdzenia projektów strategicznych
programów badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa
państwa;]
<1) przygotowywanie i przedstawianie projektów strategicznych programów badań
naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa:
a) ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – do zaopiniowania,
a następnie
b) Ministrowi – do zatwierdzenia;>
2) określanie zakresów tematycznych badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz
obronności i bezpieczeństwa państwa;
3) koordynowanie realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i
bezpieczeństwa państwa w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac
rozwojowych lub innych zadań Centrum;
4) wyrażanie opinii w sprawach okresowych sprawozdań i końcowego sprawozdania z
realizacji strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych, w ramach
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bezpieczeństwa państwa;
5)

przygotowywanie propozycji podziału środków finansowych na badania naukowe i prace
rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach środków
finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce;

6) ogłaszanie konkursów na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac
rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
7) ustalanie i ogłaszanie regulaminów konkursów, o których mowa w pkt 6;
8) wyznaczanie ekspertów lub zespołów ekspertów do oceny wniosków złożonych w
konkursach, o których mowa w pkt 6;
9) przygotowywanie

i

przekazywanie

Dyrektorowi

list

rankingowych

pozytywnie

zaopiniowanych wniosków złożonych w konkursach, o których mowa w pkt 6;
10) rozpatrywanie odwołań, o których mowa w art. 40 ust. 2;
11) końcowa ocena merytoryczna projektów, o których mowa w pkt 6.

<Art. 17a.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przedstawia opinię, o której
mowa w art. 17 pkt 1 lit. a, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu
strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych. Nieprzedstawienie
opinii w tym terminie jest traktowane jak opinia pozytywna.>

Art. 18.
1. Pracami Komitetu Sterującego kieruje przewodniczący wybierany przez Komitet Sterujący
spośród jego członków.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komitetu Sterującego w miarę potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz na 2 miesiące.
3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komitetu Sterującego z własnej inicjatywy, na
wniosek Ministra, Dyrektora lub co najmniej połowy liczby członków Komitetu
Sterującego, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Komitet Sterujący przyjmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Komitetu
Sterującego.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 203 5. Szczegółowy tryb działania Komitetu Sterującego oraz wyboru przewodniczącego określa
regulamin ustanowiony przez Komitet Sterujący.
6. Zamiejscowi członkowie Komitetu Sterującego otrzymują zwrot kosztów podróży na
zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.
7. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość miesięcznego
wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Komitetu Sterującego, mając na uwadze
zakres wykonywanych przez nich zadań oraz znaczenie tych zadań dla efektywnego
funkcjonowania Centrum.
Art. 19.
1. Obsługę administracyjną Centrum wykonuje Biuro Centrum, zwane dalej "Biurem".
2. Sposób działania Biura określa regulamin ustanawiany przez Dyrektora.
3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe kryteria wynagradzania pracowników Biura, mając na
uwadze zakres zadań tych pracowników i kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania.

Art. 28.
1. Centrum zarządza realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i
bezpieczeństwa państwa oraz je finansuje lub współfinansuje.
2. Badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa są
realizowane w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych,
lub innych zadań Centrum.
3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji przez Centrum
zadań, o których mowa w ust. 1, a także kryteria i warunki udziału w konkursach na
wykonanie

poszczególnych

projektów,

uwzględniając

konieczność

zapewnienia

zgodności tych projektów z polityką naukową państwa oraz polityką obronności i
bezpieczeństwa państwa.
Art. 31.
1. Centrum prowadzi systematyczną ewaluację realizowanych strategicznych programów
badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadań Centrum, w tym ocenę ich
wpływu na rozwój nauki i gospodarki.
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o jej wynikach.]
<2. Dyrektor przedstawia:
1) Ministrowi – plan ewaluacji, o której mowa w ust. 1, oraz informację o jej wynikach;
2) ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – informację o
wynikach ewaluacji, o której mowa w ust. 1.>

Art. 33.
1. Za pośrednictwem Centrum może być udzielana pomoc publiczna w związku z realizacją
zadań, o których mowa w art. 27, 29 i 30.
2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze
rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum,
w tym:
1) przeznaczenie pomocy,
2) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
3) sposób kumulowania pomocy,
4) maksymalne wielkości pomocy
- z uwzględnieniem celów polityki naukowej państwa.

Art. 45.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy tryb realizacji zadań Centrum, uwzględniając konieczność zapewnienia
przejrzystości i bezstronności procedury oceny wniosków i wyboru projektów do
finansowania.

U S T A W A z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1383)
Art. 33.
1. Instytuty i instytuty Sieci Łukasiewicz mogą utworzyć Radę Główną Instytutów
Badawczych, zwaną dalej "Radą", jako wybieralny organ przedstawicielski tych
instytutów.
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3. Kadencja Rady trwa 3 lata.
4. Rada składa się z trzydziestu jeden członków wybieranych przez elektorów.
5. Elektorzy są wybierani przez:
1) rady naukowe - spośród pracowników instytutów;
2) rady instytutów Sieci Łukasiewicz - spośród pracowników instytutów Sieci Łukasiewicz.
6. W przypadku instytutu albo instytutu Sieci Łukasiewicz zatrudniającego:
1) do dwustu pięćdziesięciu pracowników - rada naukowa albo rada instytutu Sieci
Łukasiewicz wybiera jednego elektora;
2) powyżej dwustu pięćdziesięciu pracowników - rada naukowa albo rada instytutu Sieci
Łukasiewicz wybiera dwóch elektorów.
[7. Rada opracowuje opinie i wnioski w sprawach polityki naukowej państwa oraz w
sprawach warunków i zasad działania instytutów i instytutów Sieci Łukasiewicz, które
przedstawia w szczególności Radzie Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw
szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrom nadzorującym instytuty.]
<7. Rada opracowuje opinie i wnioski w sprawach polityki naukowej państwa oraz w
sprawach warunków i zasad działania instytutów i instytutów Sieci Łukasiewicz,
które przedstawia w szczególności Radzie Ministrów, ministrowi właściwemu do
spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki
oraz ministrom nadzorującym instytuty.>

U S T A W A z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)

Uwaga:
użyte w art. 7 w ust. 2, w art. 9 w ust. 8, w art. 11 w ust. 1 i 3–6, w art. 12 w ust. 3, w
art. 12b w ust. 2 i 3, w art. 15 w ust. 6 w zdaniu pierwszym i drugim, w art. 16 w ust.
1–3, w art. 21, w art. 22, w art. 23 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 32
w ust. 1, 1a, 3 i w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 32a w ust. 1 oraz w
art. 36 w ust. 4 i 6–9, w różnym przypadku, wyrazy [minister właściwy do spraw
kultury fizycznej] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <Prezes
Narodowego Centrum Sportu>
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1. W celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w danym sporcie może być
utworzony polski związek sportowy.
2. Utworzenie polskiego związku sportowego przez związek sportowy wymaga uzyskania
zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
3. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do polskiego związku sportowego stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

Art. 9.
1. Kadencja władz polskiego związku sportowego nie może być dłuższa niż 4 lata.
2. Funkcję prezesa zarządu polskiego związku sportowego można pełnić nie dłużej niż przez
2 następujące po sobie kadencje.
3. Członek zarządu polskiego związku sportowego nie może:
1) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach tego związku, z wyjątkiem pełnienia
funkcji delegata na walne zebranie członków albo delegatów polskiego związku
sportowego zwołane dla wyboru władz tego związku;
2) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek
jego zadań statutowych;
2a)

posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą
związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych akcji lub udziałów;

2b) być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność
gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych;
3) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego;
[4)

łączyć tej funkcji z pracą na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej w ramach stosunku pracy albo na podstawie
umowy cywilnoprawnej;]

<4) łączyć tej funkcji z pracą na rzecz urzędu obsługującego ministra właściwego do
spraw kultury fizycznej lub Narodowego Centrum Sportu w ramach stosunku pracy
albo na podstawie umowy cywilnoprawnej;>
5)

łączyć tej funkcji z funkcją trenera kadry narodowej lub funkcją pełnioną w sztabie
szkoleniowym kadry narodowej w tym samym sporcie;
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być członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego na
rzecz polskiego związku sportowego usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi
sponsoringu finansowego lub rzeczowego;

7)

być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568 i 875), dla osoby
prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu na rzecz polskiego
związku sportowego usług, dostaw lub robót budowlanych, w tym usług sponsoringu
finansowego lub rzeczowego;

8)

być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, dla osoby:

a) posiadającej w spółkach prawa handlowego akcje lub udziały,
b) będącej wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego,
c) będącej członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem w innym podmiocie
prowadzącym działalność gospodarczą
- jeżeli działalność gospodarcza prowadzona przez te podmioty polega na świadczeniu na
rzecz polskiego związku sportowego usług, dostaw lub robót budowlanych, w tym usług
sponsoringu finansowego lub rzeczowego;
9)

być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów
bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o
Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1882), w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31
lipca 1990 r.;

10)

być osobą, która była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze
jednostkowym większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji.

3a. Członek organu kontroli wewnętrznej polskiego związku sportowego nie może być osobą,
która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa
państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w okresie od
dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
4. Jeżeli osoba obejmująca funkcję członka zarządu polskiego związku sportowego w dniu
wyboru:
1) prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 3 pkt 2,
2) posiada akcje lub udziały, o których mowa w ust. 3 pkt 2a,
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[4) wykonuje pracę na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do
spraw kultury fizycznej,]
<4) wykonuje pracę na rzecz urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
kultury fizycznej lub Narodowego Centrum Sportu,>
5) pełni funkcję trenera kadry narodowej lub funkcję w sztabie szkoleniowym kadry
narodowej w tym samym sporcie,
6) jest członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego na
rzecz polskiego związku sportowego usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi
sponsoringu finansowego lub rzeczowego
- jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia objęcia funkcji zaprzestać prowadzenia
działalności gospodarczej, zbyć akcje lub udziały, wystąpić ze spółki, rozwiązać umowę
lub zrezygnować z pełnionych funkcji.
4a. Jeżeli osoba obejmująca funkcję członka zarządu polskiego związku sportowego w dniu
wyboru jest osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
- Kodeks karny, dla osoby, o której mowa w ust. 3 pkt 7 i 8, jest obowiązana w terminie
30 dni od dnia objęcia funkcji zrezygnować z tej funkcji, chyba że jej osoba najbliższa
odpowiednio zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, zbędzie akcje lub
udziały, wystąpi ze spółki lub rozwiąże umowę albo przestanie być członkiem organu,
prokurentem lub pełnomocnikiem.
5. W przypadku niewypełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 4 lub 4a, walne
zgromadzenie członków albo delegatów polskiego związku sportowego odwołuje członka
zarządu polskiego związku sportowego niezwłocznie, nie później jednak niż przed
upływem 3 miesięcy od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4 lub 4a.
5a. Członek zarządu i członek organu kontroli wewnętrznej polskiego związku sportowego są
obowiązani powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami polskiego
związku sportowego.
5b. W przypadku sprzeczności interesów polskiego związku sportowego z interesami członka
zarządu, interesami jego osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny, lub interesami osób, z którymi jest powiązany osobiście,
członek zarządu wstrzymuje się od głosu w rozstrzyganiu takich spraw.
5c. W przypadku sprzeczności interesów polskiego związku sportowego z interesami członka
organu kontroli wewnętrznej, interesami jego osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 §
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powiązany osobiście, członek organu kontroli wewnętrznej wstrzymuje się od głosu w
rozstrzyganiu takich spraw.
6. Roczne sprawozdanie finansowe polskiego związku sportowego podlega badaniu przez
biegłego rewidenta.
7. Walne zgromadzenie członków albo delegatów polskiego związku sportowego corocznie
rozpatruje i zatwierdza sporządzone przez zarząd sprawozdanie z działalności polskiego
związku sportowego oraz roczne sprawozdanie finansowe, po jego zbadaniu przez
biegłego rewidenta.
8. Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez walne zgromadzenia członków albo delegatów
polskiego związku sportowego sporządzonego przez zarząd sprawozdania z działalności
polskiego związku sportowego oraz rocznego sprawozdania finansowego po jego
zbadaniu przez biegłego rewidenta polski związek sportowy ma obowiązek przesłać w
nieprzekraczalnym terminie 30 dni do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej
celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 11.
1. Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie polskiego związku sportowego składa się do
ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca dołącza:
1) projekt statutu polskiego związku sportowego;
2) (uchylony);
3) szczegółowy

opis

sportu,

w

którym

zamierza

organizować

i

prowadzić

współzawodnictwo, wraz z dokładną informacją o warunkach jego uprawiania oraz
regułach i systemie współzawodnictwa w tym sporcie;
4)

zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej w
sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy
Komitet Olimpijski albo ujętej w wykazie, o którym mowa w ust. 2a.

[2a. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w sportach, w których nie działają
międzynarodowe federacje sportowe uznane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski,
kierując się wysoką popularnością i poziomem rozwoju danego sportu, a także zasięgiem
działania międzynarodowych federacji sportowych oraz ich udziałem w systemie walki z
dopingiem w sporcie, może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz międzynarodowych
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ministra właściwego do spraw kultury fizycznej na utworzenie polskiego związku
sportowego.]
<2a. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w sportach, w których nie działają
międzynarodowe federacje sportowe uznane przez Międzynarodowy Komitet
Olimpijski, kierując się wysoką popularnością i poziomem rozwoju danego sportu, a
także zasięgiem działania międzynarodowych federacji sportowych oraz ich
udziałem w systemie walki z dopingiem w sporcie, może określić, w drodze
rozporządzenia, wykaz międzynarodowych federacji sportowych, do których
przynależność stwarza możliwość uzyskania zgody Prezesa Narodowego Centrum
Sportu na utworzenie polskiego związku sportowego.>
2b. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej wykreśla z wykazu, o którym mowa w ust.
2a, międzynarodową federację sportową, w przypadku gdy Międzynarodowy Komitet
Olimpijski uznał inną międzynarodową federację sportową działającą w tym samym
sporcie lub gdy międzynarodowa federacja sportowa przestała spełniać kryteria, o których
mowa w ust. 2a. W przypadku wykreślenia międzynarodowej federacji sportowej z
wykazu, o którym mowa w ust. 2a, art. 12b stosuje się.
3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej odmawia wyrażenia zgody na utworzenie
polskiego związku sportowego, jeżeli wnioskodawca nie przedłoży dokumentów, o
których mowa w ust. 2, albo jeżeli postanowienia projektu statutu są niezgodne z
przepisami prawa, w szczególności naruszają wymagania określone w ustawie.
4. Polski związek sportowy działa w jednym sporcie, chyba że minister właściwy do spraw
kultury fizycznej wyrazi zgodę na działanie polskiego związku sportowego w więcej niż
jednym sporcie.
5. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej prowadzi wykaz polskich związków
sportowych. Wykaz jest ogłaszany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej.
6. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może wyrazić zgodę na utworzenie
polskiego związku sportowego w przypadku, gdy wniosek nie zawiera zaświadczenia, o
którym mowa w ust. 2 pkt 4, jeżeli dotyczy on sportu osób niepełnosprawnych.
7. Wyrażenie zgody oraz odmowa wyrażenia zgody na utworzenie polskiego związku
sportowego następuje w drodze decyzji.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 211 Art. 12.
1. Polski związek sportowy podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Polski związek sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego.
3. Do wniosku o wpis polskiego związku sportowego do Krajowego Rejestru Sądowego
należy dołączyć zgodę ministra właściwego do spraw kultury fizycznej na utworzenie
polskiego związku sportowego.
Art. 12b.
1. Polski związek sportowy, który nie należy do właściwej międzynarodowej federacji
sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez
Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo ujętej w wykazie, o którym mowa w art. 11
ust. 2a, staje się związkiem sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń z
dniem, w którym decyzja, o której mowa w ust. 2, stała się prawomocna.
2. Stwierdzenie braku przynależności do właściwej międzynarodowej federacji sportowej
działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez
Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo ujętej w wykazie, o którym mowa w art. 11
ust. 2a, następuje w drodze decyzji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
3. O wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 2, oraz o dniu, w którym ta decyzja stała się
prawomocna, minister właściwy do spraw kultury fizycznej zawiadamia właściwy sąd
rejestrowy.
4. Polskie związki sportowe, które na podstawie ust. 1 stały się związkami sportowymi
działającymi w formie związku stowarzyszeń, dostosowują swoją działalność do
zmienionej formy, w szczególności statuty oraz regulaminy w terminie 6 miesięcy od
dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 2, stała się prawomocna.

Art. 15.
1. W sporcie, w którym współzawodnictwo sportowe jest organizowane w formie rozgrywek
ligowych, polski związek sportowy może utworzyć ligę zawodową.
2. W przypadku gdy ponad połowa klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach
ligowych w najwyższej klasie rozgrywkowej w danym sporcie działa w formie spółek
akcyjnych, polski związek sportowy jest obowiązany utworzyć ligę zawodową.
3. W skład ligi zawodowej w grach zespołowych wchodzą wyłącznie kluby sportowe
działające jako spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
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kapitałowej.
5. Zasady funkcjonowania ligi zawodowej są ustalane w umowie zawartej między polskim
związkiem sportowym a spółką zarządzającą ligą zawodową. Umowa powinna zawierać
w szczególności postanowienia gwarantujące realizację praw polskiego związku
sportowego określonych w art. 13 oraz jego udział w przychodach związanych z
zarządzaniem ligą zawodową.
6. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 5, następuje po uzyskaniu zgody ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej
odmawia wyrażenia zgody na zawarcie umowy w przypadku stwierdzenia niezgodności
jej postanowień z przepisami prawa. Wyrażenie zgody oraz odmowa wyrażenia zgody na
zawarcie umowy następuje w drodze decyzji.
<Rozdział 3a
Prezes Narodowego Centrum Sportu

Art. 15a.
1. Prezes Narodowego Centrum Sportu jest centralnym organem administracji
rządowej właściwym w sprawach kultury fizycznej.
2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej sprawuje nadzór nad działalnością
Prezesa Narodowego Centrum Sportu.
3. Do zakresu działania Prezesa Narodowego Centrum Sportu należy:
1) opracowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących kultury fizycznej;
2) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych z zakresu kultury
fizycznej określonych w ustawach;
3) opracowywanie, organizowanie i inicjowanie szkoleń w zakresie spraw dotyczących
kultury fizycznej;
4) upowszechnianie standardów etyki w sporcie, w tym zwalczania negatywnych
zjawisk w sporcie;
5) prowadzenie

współpracy

z

organizacjami

międzynarodowymi

w

sprawach

związanych ze sportem;
6) prowadzenie działań popularyzujących i promujących sport oraz aktywność
fizyczną, w szczególności wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych;
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dotyczących sposobu wykorzystania środków budżetowych oraz środków funduszy,
których dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej,
przeznaczonych na dofinansowanie działań z zakresu kultury fizycznej, w tym
sportu oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie;
8) opiniowanie założeń i projektów programów działań z zakresu kultury fizycznej;
9) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej rekomendacji
dotyczących opiniowania nagród specjalnych Prezesa Rady Ministrów za wybitne
osiągnięcia sportowe;
10) zatwierdzanie, za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, planów
finansowych i sprawozdań z działalności instytucji gospodarki budżetowej –
Centralnego Ośrodka Sportu;
11) wnioskowanie o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień osobom fizycznym za
wybitne osiągnięcia sportowe oraz odznak, wyróżnień i nagród pieniężnych trenerom
oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym
wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu;
12) wnioskowanie o zlecenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zadań w zakresie
kultury fizycznej w ramach programów Unii Europejskiej dotyczących kształcenia,
szkolenia, młodzieży i sportu;
13) współpraca

z

Polskim

Komitetem

Olimpijskim

i

Polskim

Komitetem

Paraolimpijskim;
14) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami w zakresie uprawiania i organizowania sportu i jego promocji
oraz upowszechniania kultury fizycznej i aktywności fizycznej społeczeństwa;
15) przyjmowanie wniosków w sprawie wysokości dotacji podmiotowej z budżetu
państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej, zatwierdzanie, za
zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, rocznego planu finansowego,
rocznego sprawozdania finansowego, projektów rocznych i wieloletnich planów
działania

oraz

rocznego

sprawozdania

z

działalności

Polskiej

Agencji

Antydopingowej oraz Polskiego Laboratorium Antydopingowego;
16) sprawowanie

nadzoru

nad

działalnością polskich

prowadzenie ich wykazu;
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ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
4. Do zadań Prezesa Narodowego Centrum Sportu wykonywanych w imieniu ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej należy:
1) wykonywanie funkcji organu założycielskiego i sprawowanie nadzoru nad instytucją
gospodarki budżetowej – Centralnym Ośrodkiem Sportu;
2) sprawowanie nadzoru, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383), nad Instytutem Sportu –
Państwowym Instytutem Badawczym;
3) sprawowanie

nadzoru

nad

fundacjami,

których

celem

statutowym

jest

upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, w tym sportu;
4) wykonywanie zadań ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r.
poz. 226), w zakresie działu kultura fizyczna;
5) sprawowanie

nadzoru

nad

Polską

Agencją

Antydopingową

oraz

Polskim

Laboratorium Antydopingowym.
5. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może powierzyć Prezesowi Narodowego
Centrum Sportu zadania z zakresu udzielania:
1) dofinansowania, o którym mowa w art. 133 ust. 4 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019
r. poz. 2277 oraz z 2020 r. poz. 1492);
2) dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r.
poz. 284 i 1492);
3) finansowania lub dofinansowania, o których mowa w art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia

2020

r.

o

szczególnych

instrumentach

wsparcia

w

związku

z

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, 875, 979, 1086, 1423 i
1493);
4) dofinansowania, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).
6. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w zakresie zadań realizowanych w jego
imieniu, może wydawać Prezesowi Narodowego Centrum Sportu polecenia dotyczące
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mogą dotyczyć rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych.
7. Polecenia, o których mowa w ust. 6, wydane ustnie, wymagają potwierdzenia na
piśmie.
Art. 15b.
1. Prezesa Narodowego Centrum Sportu powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek
ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, spośród osób wyłonionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru.
2. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Narodowego Centrum Sportu, z własnej
inicjatywy albo na wniosek ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
3. Stanowisko Prezesa Narodowego Centrum Sportu może zajmować osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa
Narodowego Centrum Sportu.
4. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Narodowego Centrum Sportu ogłasza się
przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie
Narodowego Centrum Sportu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego
Centrum Sportu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:
1) nazwę i adres Narodowego Centrum Sportu;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o metodach i technikach naboru.
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opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
6. Nabór na stanowisko Prezesa Narodowego Centrum Sportu przeprowadza zespół,
powołany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, liczący co najmniej
3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych
kandydatów. W toku naboru ocenia się spełnienie przez kandydata wymogów, o
których mowa w ust. 3 pkt 5 i 6.
7. Ocena, o której mowa w ust. 6, może być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę
niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania
tej oceny.
8. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 7, mają obowiązek zachowania w
tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w
trakcie naboru.
9. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia
ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej.
10. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1) nazwę i adres Narodowego Centrum Sportu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych
według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o
naborze;
4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6) skład zespołu.
11. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Narodowego Centrum Sportu i Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru
zawiera:
1) nazwę i adres Narodowego Centrum Sportu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
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rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu
kandydata.
12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.

Art. 15c.
1. Wiceprezesa Narodowego Centrum Sportu powołuje minister właściwy do spraw
kultury fizycznej, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej odwołuje wiceprezesa
Narodowego Centrum Sportu, na wniosek Prezesa Narodowego Centrum Sportu.
2. Zespół przeprowadzający nabór na stanowisko wiceprezesa Narodowego Centrum
Sportu powołuje Prezes Narodowego Centrum Sportu.
3. Do naboru na stanowisko wiceprezesa Narodowego Centrum Sportu stosuje się
odpowiednio przepisy art. 15b ust. 3–12.

Art. 15d.
1. Prezes Narodowego Centrum Sportu wykonuje zadania przy pomocy Narodowego
Centrum Sportu.
2. Organizację Narodowego Centrum Sportu określa statut nadany, w drodze
zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.>

Art. 16.
1. Nadzór nad działalnością polskich związków sportowych sprawuje minister właściwy do
spraw kultury fizycznej.
2. Nadzorem ministra właściwego do spraw kultury fizycznej nie są objęte decyzje
dyscyplinarne i regulaminowe władz polskich związków sportowych związane z
przebiegiem współzawodnictwa sportowego.
3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej ma prawo:
1) żądać udostępnienia odpisów uchwał władz polskiego związku sportowego oraz
udzielenia pisemnych wyjaśnień dotyczących działalności polskiego związku sportowego;
2) dokonywać kontroli polskiego związku sportowego.
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określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.
4. Zakresem kontroli, o której mowa w ust. 3 pkt 2, jest objęta działalność polskiego związku
sportowego pod względem zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz
postanowieniami regulaminów tego związku.
5. (uchylony)
Art. 21.
1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej zatwierdza, w drodze decyzji, statut
polskiego związku sportowego oraz jego zmiany, które polski związek sportowy
przedstawia niezwłocznie po ich uchwaleniu.
2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej odmawia zatwierdzenia, w drodze decyzji,
statutu polskiego związku sportowego lub jego zmiany w przypadku stwierdzenia
niezgodności ich postanowień z przepisami prawa.

Art. 22.
1. Jeżeli działalność władz polskiego związku sportowego narusza prawo, postanowienia
statutu lub postanowienia regulaminów tego związku, minister właściwy do spraw kultury
fizycznej, w zależności od stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, jest uprawniony do:
1) udzielenia władzom polskiego związku sportowego upomnienia i zażądania od nich
podjęcia działań mających na celu zapewnienie stanu zgodnego z prawem;
2) uchylenia decyzji władz polskiego związku sportowego;
3) wystąpienia do sądu rejestrowego z wnioskiem o zastosowanie środka, o którym mowa w
art. 23 ust. 1.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, minister właściwy do spraw kultury
fizycznej dokonuje w drodze decyzji.

Art. 23.
1. Sąd na wniosek ministra właściwego do spraw kultury fizycznej może, w drodze
postanowienia:
1) zawiesić w czynnościach władze polskiego związku sportowego;
2) rozwiązać polski związek sportowy, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub
uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do
przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem.
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kuratora, który jest obowiązany do przeprowadzenia, w terminie 6 miesięcy od dnia
wyznaczenia, wyborów nowych władz polskiego związku sportowego.
3. Kuratorowi przysługują określone w statucie uprawnienia zawieszonych w czynnościach
władz polskiego związku sportowego.
4. Kuratorowi przysługuje wynagrodzenie, określone przez sąd, wypłacane z budżetu
polskiego związku sportowego, w którym pełni swoją funkcję.

Art. 25.
[1. Polski Komitet Olimpijski współpracuje z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej
w zakresie sportu.]
<1. Polski Komitet Olimpijski współpracuje z ministrem właściwym do spraw kultury
fizycznej oraz Prezesem Narodowego Centrum Sportu w zakresie sportu.>
2. Polski Komitet Olimpijski opiniuje projekty założeń aktów prawnych oraz projekty aktów
prawnych w zakresie, o którym mowa w ust. 1.
3. Polski Komitet Olimpijski jest wyłącznie uprawniony do używania jakiegokolwiek znaku
lub innego oznaczenia, składającego się z symbolu olimpijskiego lub zawierającego
symbol olimpijski oraz nazw Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska XXX Olimpiady, Igrzyska
XXXI Olimpiady, Igrzyska XXXII Olimpiady, Igrzyska XXXIII Olimpiady, Igrzyska
XXXIV Olimpiady, Igrzyska XXXV Olimpiady, Komitet Olimpijski, Reprezentacja
Olimpijska, Ruch Olimpijski i Karta Olimpijska.

Art. 29.
[1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może dofinansowywać uprawianie lub
organizowanie sportu oraz jego promocję.]
<1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, z własnej inicjatywy albo na wniosek
Prezesa Narodowego Centrum Sportu, może dofinansowywać uprawianie lub
organizowanie sportu oraz jego promocję.>
1a. [W ramach zadań, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw kultury fizycznej
może udzielić instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centralny Ośrodek Sportu, dla
której jest organem założycielskim, dotacji celowej z budżetu państwa z części, której
dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej, na realizację zadań
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technicznych do szkolenia sportowego w zakresie:]
<W ramach zadań, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw kultury
fizycznej, z własnej inicjatywy albo na wniosek Prezesa Narodowego Centrum
Sportu, może udzielić instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centralny
Ośrodek Sportu, dla której jest organem założycielskim, dotacji celowej z budżetu
państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury
fizycznej, na realizację zadań publicznych związanych z zapewnieniem warunków
organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych do szkolenia sportowego w
zakresie:>
1) bieżącego utrzymania obiektów sportowych i zarządzania nimi;
2) przygotowania kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach
paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy.
1b. Działalność Centralnego Ośrodka Sportu, o której mowa w ust. 1a, nie stanowi
działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424).
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw
szkolnictwa wyższego i nauki mogą wspierać, w tym finansowo, rozwój sportu
odpowiednio w środowisku szkolnym i akademickim.
3. Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych mogą wspierać,
w tym finansowo, rozwój sportu w jednostkach organizacyjnych służb podległych tym
ministrom lub nadzorowanych przez nich.
4. Z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia,
są finansowane koszty opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry
narodowej w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych.
5. Koszty wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust. 1, w tym koszty
badań niezbędnych do wydania tego orzeczenia, w stosunku do zawodników, którzy nie
ukończyli 23 lat i nie otrzymują wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu, są
finansowane ze środków publicznych na zasadach określonych przepisami o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób realizowania opieki
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sportowego oraz potrzebę ochrony zdrowia zawodników.
[7. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w zakresie dofinansowania zadań
związanych z przygotowywaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich,
igrzyskach

paraolimpijskich,

igrzyskach

głuchych,

mistrzostwach

świata

lub

mistrzostwach Europy, może zlecać polskim związkom sportowym, Polskiemu Komitetowi
Olimpijskiemu i Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu realizację zadań publicznych z
pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284). Przepisy art. 47 i art. 151 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.]
<7. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, z własnej inicjatywy albo na wniosek
Prezesa Narodowego Centrum Sportu, w zakresie dofinansowania zadań związanych
z przygotowywaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich,
igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub
mistrzostwach Europy, może zlecać polskim związkom sportowym, Polskiemu
Komitetowi Olimpijskiemu i Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu realizację
zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art.
11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Przepisy art. 47 i art. 151 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.>

[Art. 29a.
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może zlecić Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji, będącej fundacją Skarbu Państwa, realizację zadań w zakresie kultury fizycznej
w ramach programów Unii Europejskiej dotyczących kształcenia, szkolenia, młodzieży i
sportu. Na realizację tych zadań Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji otrzymuje dotację
celową z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw
kultury fizycznej.]
<Art. 29a.
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, z własnej inicjatywy albo na wniosek
Prezesa Narodowego Centrum Sportu, może zlecić Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji, będącej fundacją Skarbu Państwa, realizację zadań w zakresie kultury
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szkolenia, młodzieży i sportu. Na realizację tych zadań Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji otrzymuje dotację celową z części budżetu państwa, której dysponentem
jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.>

Art. 32.
1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może przyznać członkowi kadry narodowej
stypendium

sportowe

za

osiągnięte

wyniki

sportowe

we

współzawodnictwie

międzynarodowym na okres do 24 miesięcy. Stypendium może otrzymać członek kadry
narodowej, który zobowiąże się w formie pisemnej do realizacji programu przygotowań
do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo programu
przygotowań do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, opracowanego przez właściwy
polski związek sportowy, oraz do udziału w tych zawodach.
1a. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przyznaje, wstrzymuje lub pozbawia
stypendium sportowego z własnej inicjatywy lub na wniosek polskiego związku
sportowego.
1b. Podstawę ustalenia wysokości stypendium sportowego stanowi kwota 2300 zł, przy czym
wysokość stypendium nie może przekroczyć 5,5-krotności tej kwoty.
1c. Stypendium sportowe może uzyskać członek kadry narodowej na najwyższym poziomie
współzawodnictwa w jednej z następujących kategorii wiekowych:
1) seniorów;
2) młodzieżowców;
3) juniorów.
1d. W przypadku podziału na podgrupy w kategorii wiekowej, o której mowa w ust. 1c pkt 3,
stypendium sportowe przyznaje się za wynik osiągnięty w najwyższej wiekowo
podgrupie.
1e. W tym samym okresie można pobierać tylko jedno stypendium sportowe.
1f. Stypendium sportowe może być przyznane członkowi kadry narodowej, który uczestniczył
we współzawodnictwie sportowym objętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk
paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, jeżeli:
1) w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych zajął
miejsce od pierwszego do ósmego;
2) w mistrzostwach świata, w kategorii seniorów, zajął miejsce od pierwszego do ósmego;
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4) uzyskał kwalifikację olimpijską, paraolimpijską lub do igrzysk głuchych;
5) w mistrzostwach świata, w kategorii młodzieżowców, zajął miejsce od pierwszego do
szóstego;
6) w mistrzostwach Europy, w kategorii młodzieżowców, zajął miejsce od pierwszego do
szóstego;
7) w mistrzostwach świata, w kategorii juniorów, zajął miejsce od pierwszego do trzeciego;
8) w mistrzostwach Europy, w kategorii juniorów, zajął miejsce od pierwszego do trzeciego.
1g. Stypendium sportowe może być przyznane członkowi kadry narodowej, który
uczestniczył we współzawodnictwie sportowym nieobjętym programem igrzysk
olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, jeżeli:
1) w mistrzostwach świata, w kategorii seniorów, zajął miejsce od pierwszego do trzeciego;
2) w mistrzostwach Europy, w kategorii seniorów, zajął miejsce od pierwszego do trzeciego.
1h. Jeżeli w zawodach, o których mowa w ust. 1f pkt 1, brało udział mniej niż 8 państw, przy
czym w konkurencjach indywidualnych brało udział mniej niż 12 osób, a w
konkurencjach zespołowych mniej niż 8 drużyn, osad lub załóg, członek kadry narodowej
może otrzymać stypendium sportowe w wysokości do 50% maksymalnej wysokości
stypendium określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.
1i. Członek kadry narodowej może otrzymać stypendium sportowe, jeżeli w zawodach, o
których mowa w ust. 1f pkt 2-8 lub ust. 1g, brało udział co najmniej 8 państw w danej
konkurencji, przy czym w konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 12
osób, a w konkurencjach zespołowych co najmniej 8 drużyn, osad lub załóg.
1j. Jeżeli z regulaminu zawodów wynika udział mniejszej liczby osób, drużyn, osad lub załóg
w związku z systemem kwalifikacji do danej konkurencji, niż wymaga tego ust. 1i, nie
stosuje się przepisów ust. 1h i 1i.
1k. W przypadku rozgrywania mistrzostw Europy w formule otwartych zawodów przy ocenie
spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1h i 1i, uwzględnia się wyłącznie osoby,
drużyny, osady lub załogi z krajowych federacji zrzeszonych w europejskich federacjach
sportowych.
[2. Stypendia sportowe są finansowane ze środków budżetu państwa, z części, której
dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.]
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członka kadry narodowej, jeżeli zaniedbuje on realizację programu przygotowań, o
którym mowa w ust. 1.
4. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej pozbawia członka kadry narodowej
stypendium sportowego, jeżeli:
1) nie realizuje on programu przygotowań, o którym mowa w ust. 1, lub
2) utracił on zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, stwierdzoną
orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do
wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust. 2, lub
3) odmówił on udziału w zawodach, o których mowa w ust. 1.
5. Przyznanie, wstrzymanie oraz pozbawienie stypendium sportowego następuje w drodze
decyzji.
6. Członkini kadry narodowej, która stała się niezdolna do uprawiania sportu wskutek ciąży
lub urodzenia dziecka, wypłaca się stypendium sportowe w pełnej wysokości przez okres
ciąży i połowę stypendium przez okres 6 miesięcy po urodzeniu dziecka.
7. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy tryb przyznawania członkowi kadry narodowej stypendium sportowego, a
także wstrzymywania i pozbawiania tego stypendium,
2) przedział wysokości stypendium sportowego, stanowiący krotność kwoty bazowej,
3) czas, na jaki stypendium sportowe może zostać przyznane,
4) sposób i terminy wypłacania stypendium sportowego
- uwzględniając zajęte przez członka kadry narodowej miejsce we współzawodnictwie
międzynarodowym i sprawną realizację wypłaty stypendiów sportowych.

Art. 32a.
1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
może przyznać członkowi kadry narodowej, który nie osiągnął wyniku sportowego, o
którym mowa w art. 32 ust. 1, stypendium sportowe na okres do 12 miesięcy, w
wysokości nieprzekraczającej 1,5-krotności podstawy określonej w art. 32 ust. 1b.
2. Stypendium sportowe, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać członek kadry narodowej,
który zobowiąże się w formie pisemnej do realizacji programu przygotowań do igrzysk
olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo programu przygotowań
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związek sportowy, oraz do udziału w tych zawodach.
3. Do stypendium sportowego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art.
32 ust. 1a-6 i przepisy wydane na podstawie art. 32 ust. 7.

Art. 34.
1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może przyznawać ze środków budżetu
państwa, z części, której jest dysponentem, nagrody pieniężne i wyróżnienia dla osób
fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe.
[2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przyznaje nagrody pieniężne i wyróżnienia z
własnej inicjatywy lub na wniosek polskiego związku sportowego.]
<2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przyznaje nagrody pieniężne i
wyróżnienia z własnej inicjatywy albo na wniosek Prezesa Narodowego Centrum
Sportu lub polskiego związku sportowego.>
3. Podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej stanowi kwota 2300 zł, przy czym
wysokość nagrody nie może przekroczyć 35-krotności tej kwoty.
3a. Wyróżnienia mogą być przyznane w kategoriach:
1) seniorów;
2) młodzieżowców;
3) juniorów.
3b. Wyróżnienia mogą być przyznane za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca
na:
1) igrzyskach olimpijskich;
2) igrzyskach paraolimpijskich;
3) igrzyskach głuchych;
4) mistrzostwach świata;
5) mistrzostwach Europy.
3c. Wyróżnienia za ustanowienie rekordu świata w konkurencjach sportowych objętych
programem:
1) igrzysk olimpijskich,
2) igrzysk paraolimpijskich,
3) igrzysk głuchych
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sportowe właściwe dla danego sportu.
3d. Nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia sportowe, zwane dalej "nagrodami", mogą być
przyznane za wybitne osiągnięcia sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym.
3e. Nagrody mogą być przyznane osobom startującym wyłącznie w kategorii seniorów.
3f. Nagrody mogą być przyznane za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na:
1) igrzyskach olimpijskich;
2) igrzyskach paraolimpijskich;
3) igrzyskach głuchych.
3g. Nagrody mogą być przyznane także za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca
na:
1) mistrzostwach świata,
2) mistrzostwach Europy,
3) uniwersjadzie letniej lub zimowej,
4) akademickich mistrzostwach świata
- jeżeli w zawodach brało udział co najmniej 8 państw w danej konkurencji, przy czym w
konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 12 osób, a w konkurencjach
zespołowych co najmniej 8 drużyn, osad lub załóg.
3h. Nagrody mogą być przyznane także, jeżeli z regulaminu zawodów wynika udział
mniejszej liczby osób, drużyn, osad lub załóg w danej konkurencji, jeżeli w
konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 8 osób, a w konkurencjach
zespołowych co najmniej 6 drużyn, osad lub załóg.
3i. Nagrody za ustanowienie rekordu świata w konkurencjach sportowych objętych
programem:
1) igrzysk olimpijskich,
2) igrzysk paraolimpijskich,
3) igrzysk głuchych
- mogą być przyznane, jeżeli wyniki te zostały zatwierdzone przez międzynarodowe federacje
sportowe właściwe dla danego sportu.
3j. Nagroda może być przyznana nie częściej niż raz w roku także osobie, która uzyskała inne
niż określone w ust. 3f i 3g wybitne osiągnięcie sportowe o szczególnym charakterze.
3k. W przypadku wybitnych osiągnięć sportowych w konkurencjach sportowych:
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głuchych,
2) objętych programem uniwersjad letnich lub zimowych,
3) objętych programem akademickich mistrzostw świata
- danej osobie może być przyznana nagroda nie częściej niż raz w roku.
3l. W przypadku uzyskania w czasie tych samych zawodów dwóch lub więcej wybitnych
osiągnięć sportowych przyznaje się jedną nagrodę, której wysokość nie może przekroczyć
75% sumy nagród za poszczególne osiągnięcia.
3m. Zawodnikom zespołowych gier sportowych przyznaje się nagrodę zbiorową dla zespołu
w wysokości do 85% sumy nagród ustalonych dla liczby osób w zespole określonej
przepisami międzynarodowymi.
[3n. W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw kultury fizycznej
może przyznać dodatkową nagrodę osobie, która w wyniku dyskwalifikacji innych
zawodników za doping w sporcie uzyskała lepsze miejsce od miejsca, za które już została
nagrodzona.]
<3n. W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw kultury
fizycznej, z własnej inicjatywy albo na wniosek Prezesa Narodowego Centrum
Sportu, może przyznać dodatkową nagrodę osobie, która w wyniku dyskwalifikacji
innych zawodników za doping w sporcie uzyskała lepsze miejsce od miejsca, za które
już została nagrodzona.>
3o. Nagroda przysługuje osobie, która nie była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie
dyskwalifikacją w wymiarze jednostkowym większym niż 1 miesiąc.
4. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje
wyróżnień i przedział wysokości nagród, stanowiący krotność kwoty bazowej, w
zależności od osiągnięcia sportowego, oraz szczegółowy tryb i warunki przyznawania
wyróżnień

i

nagród

oraz

sposób

i

terminy

ich

wypłacania,

uwzględniając

międzynarodowy lub krajowy wymiar osiągnięcia sportowego.

Art. 35.
1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może przyznawać odznaki, wyróżnienia i
nagrody pieniężne ze środków budżetu państwa, z części, której jest dysponentem,
trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym
wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu.
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pieniężne z własnej inicjatywy lub na wniosek organów wykonawczych jednostek
samorządu terytorialnego, związku sportowego lub polskiego związku sportowego, a w
przypadku odznak również na wniosek uczelni lub instytutu badawczego.]
<2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przyznaje odznaki, wyróżnienia i
nagrody pieniężne z własnej inicjatywy albo na wniosek Prezesa Narodowego
Centrum Sportu, organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego,
związku sportowego lub polskiego związku sportowego, a w przypadku odznak
również na wniosek uczelni lub instytutu badawczego.>
2a. Potwierdzeniem przyznania odznaki jest legitymacja.
3. Podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej stanowi kwota 2300 zł, przy czym
wysokość nagrody nie może przekroczyć 8-krotności tej kwoty.
4. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i
wzory odznak, wzory legitymacji potwierdzających przyznanie tych odznak, rodzaje
wyróżnień oraz przedział wysokości nagród pieniężnych, w zależności od osiągnięć w
działalności w zakresie sportu, a także szczegółowe warunki i tryb przyznawania odznak,
wyróżnień i nagród pieniężnych, uwzględniając znaczenie osiągnięć oraz podjętej
aktywności dla rozwoju danego sportu, a także sposób ich dokumentowania.
5. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać wyróżnienia i nagrody pieniężne dla
trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
6. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określi warunki i
tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, o których mowa w ust. 5, oraz
rodzaje wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych, biorąc pod uwagę znaczenie osiągnięć
dla danej społeczności lokalnej.
Art. 36.
1. Reprezentantom Polski:
1) na igrzyskach olimpijskich,
2) zakwalifikowanym na igrzyska olimpijskie odbywające się w 1984 r. w Los Angeles,
którzy wzięli udział w zawodach "Przyjaźń 84",
3) zakwalifikowanym

na

igrzyska

paraolimpijskie

lub

zawody

sportowe

osób

niepełnosprawnych odbywające się przed 1992 r., będące odpowiednikiem igrzysk
paraolimpijskich,
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2001 r., będące odpowiednikiem igrzysk głuchych
- przysługuje świadczenie pieniężne ze środków budżetu państwa, zwane dalej
"świadczeniem".
2. Świadczenie przysługuje osobie, która:
1) zdobyła co najmniej jeden medal na zawodach sportowych, o których mowa w ust. 1;
2) ukończyła 40. rok życia;
3) nie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek
sportowy;
4) ma obywatelstwo polskie;
5) (uchylony);
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
7) nie była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie dyskwalifikacją w wymiarze
jednostkowym większym niż 24 miesiące lub więcej niż raz bez względu na jej
jednostkowy wymiar.
3. Świadczenie przysługujące w danym roku budżetowym ustala się na podstawie kwoty
bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według
odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa, przy uwzględnieniu mnożnika kwoty
bazowej w wysokości 1,4.
4. Świadczenie przyznaje minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w drodze decyzji, na
wniosek osoby zainteresowanej.
5. Osoba zainteresowana dokumentuje spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2.
6. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej odmawia, w drodze decyzji, przyznania
świadczenia, jeżeli osoba zainteresowana nie spełnia co najmniej jednego z warunków, o
których mowa w ust. 2.
7. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc przez urząd obsługujący ministra właściwego do
spraw kultury fizycznej, począwszy od miesiąca, w którym świadczenie zostało
przyznane.
8. Osoba, która otrzymuje świadczenie, niezwłocznie powiadamia ministra właściwego do
spraw kultury fizycznej o ustaniu co najmniej jednego z warunków, o których mowa w
ust. 2 pkt 3 i 4 oraz 6 i 7.
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począwszy od miesiąca, w którym ustał co najmniej jeden z warunków, o których mowa
w ust. 2 pkt 3 i 4 oraz 6 i 7.
10. Jeżeli dana osoba jest uprawniona do otrzymania więcej niż jednego świadczenia,
otrzymuje tylko jedno świadczenie, w oparciu o podstawę przez nią wybraną.
11. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz
zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r., będących
odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, oraz zawodów sportowych odbywających się
przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych, biorąc pod uwagę rangę
sportową tych zawodów.

U S T A W A z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 933 oraz z 2020
r. poz. 471)
Art. 28.
1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające, na podstawie ustawy z
dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 i 2161 oraz z 2019 r. poz. 83
i 125), nieruchomościami objętymi decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji, są
obowiązane do dokonania wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie oraz
na

warunkach

ustalonych

w

odrębnym

porozumieniu

między

Państwowym

Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a inwestorem.
2. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji
stała się ostateczna, nie dojdzie do zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1,
termin oraz warunki wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia ustala wojewoda w
drodze decyzji. Organem wyższego stopnia w sprawie, o której mowa w zdaniu
pierwszym, jest [minister właściwy do spraw środowiska] <minister właściwy do spraw
leśnictwa i łowiectwa>.
3. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów, o której mowa w ust. 1, staje się,
nieodpłatnie własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
4. Koszty wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia ponosi inwestor.
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- 231 U S T A W A z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1064 i 1339)

Uwaga:
użyte w art. 26 w ust. 5, w art. 27a w ust. 6, w art. 28h we wprowadzeniu do
wyliczenia, w art. 49ka w ust. 9, w art. 66 w ust. 5, w art. 67 w ust. 2 w zdaniu
drugim, w art. 69 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w art. 79
w ust. 3, w art. 82a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 97 w ust. 1 we wprowadzeniu do
wyliczenia i w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 98 w ust. 5 i 6, w
art. 100 w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 11, w art. 101 w
ust. 12, w art. 110 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 116 w ust. 7 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 118 w ust. 4 we wprowadzeniu do
wyliczenia, w art. 125 ust. 7 i 8, w art. 127a w ust. 4, w art. 127h we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 136 w ust. 2, w art. 137 w ust. 7, w art.
152a w ust. 5 i 6, w art. 162a w ust. 1,w art. 163 w ust. 3–6, w art. 163a w ust.
2 w pkt 2 oraz w art. 163c, w różnym przypadku, wyrazy [minister właściwy
do spraw środowiska] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku
wyrazami <minister właściwy do spraw geologii>

Uwaga:
użyte w art. 22 w ust. 1 w części wspólnej, w art. 49a w ust. 1, 6, 10 i 13, w art.
49b w ust. 1 w zdaniu pierwszym, w ust. 3 i w ust. 5 we wprowadzeniu do
wyliczenia, w art. 49c w ust. 2, w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia i w
ust. 6, w art. 49ka w ust. 1–3 i 5–8, w art. 51 w pkt 1, w art. 78 w ust. 1 w pkt
1, w art. 85a w ust. 1, 2, 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 4 i 7, w art.
94 w ust. 3, w art. 100 w ust. 7 i 7a, w art. 140 w ust. 2 w pkt 1 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 142 w ust. 3 w zdaniu drugim, w art. 161
w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4, w różnym przypadku,
wyrazy [minister właściwy do spraw środowiska] zastępuje się użytymi w
odpowiednim przypadku wyrazami <Główny Geolog Kraju>
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1. Koncesji na:
1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, z
wyłączeniem złóż węglowodorów,
1a) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku
węgla,
2) wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, ze złóż,
2a) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów
ze złóż,
3) wydobywanie kopalin ze złóż znajdujących się w granicach obszarów morskich
Rzeczypospolitej Polskiej,
4) podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,
5) podziemne składowanie odpadów,
6) podziemne składowanie dwutlenku węgla
- udziela minister właściwy do spraw środowiska.
2. Koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące
wymagania:
1) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
2) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
3) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków
strzałowych
- udziela starosta.
3. Przedsiębiorca, który otrzymał od starosty koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża
przylegającego do złoża już objętego koncesją udzieloną temu samemu przedsiębiorcy na
ten sam rodzaj działalności, może rozpocząć wydobywanie kopaliny nie wcześniej niż w
dniu, w którym decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji wcześniejszej stanie się
ostateczna.
4. W zakresie nieokreślonym w ust. 1 i 2 koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż udziela
marszałek województwa.
Art. 26.
1. We wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż określa się również:
1) złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
2) wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;
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towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również
środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód
termalnych i solanek - zasoby eksploatacyjne ujęcia;
4) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z
wymaganiami

dotyczącymi

map

górniczych,

z

zaznaczeniem

granic

podziału

terytorialnego kraju;
5) geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki
wtłaczania wód do górotworu.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dowody istnienia:
1) prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do
prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji
zatwierdzającej dokumentację geologiczną;
2) prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której
ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą
odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia. Obowiązek ten nie dotyczy
węgla brunatnego.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się projekt zagospodarowania złoża,
określający wymagania w zakresie racjonalnej gospodarki złożem kopaliny, w
szczególności przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej i kopalin
towarzyszących, oraz technologii eksploatacji zapewniającej ograniczenie ujemnych
wpływów na środowisko. Obowiązek ten nie dotyczy koncesji udzielanych przez starostę.
3a. Projekt zagospodarowania złoża dotyczący złóż kopalin określonych w art. 10 ust. 1, z
wyłączeniem złóż węglowodorów, podlega zaopiniowaniu przez właściwy organ nadzoru
górniczego. Organ nadzoru górniczego wydaje wnioskodawcy opinię w terminie 14 dni
od dnia doręczenia projektu zagospodarowania złoża. W przypadku niewyrażenia opinii w
tym terminie uważa się, że organ nadzoru górniczego nie zgłasza uwag.
3b. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się opinię, o której mowa w ust. 3a, albo
informację o jej braku, a w przypadku zgłoszenia uwag także oświadczenie o sposobie ich
uwzględnienia lub przyczynach ich nieuwzględnienia.
4. We wniosku o udzielenie koncesji przez starostę określa się również przewidywany sposób
prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108
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- 234 ust. 2, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający
obowiązki określone w art. 129 ust. 1.
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
wymagania dotyczące projektów zagospodarowania złóż, kierując się potrzebą
zapewnienia racjonalnej gospodarki złożem, ochrony środowiska oraz zapewnienia
ochrony zdrowia i życia ludzkiego.
Art. 27a.
1. We wniosku o udzielenie koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla określa się
również:
1) ilość oraz charakterystykę, w tym źródło pochodzenia, dwutlenku węgla, który będzie
zatłaczany do podziemnego składowiska dwutlenku węgla;
2) aktualne i przewidywane warunki geologiczne, hydrogeologiczne i geologicznoinżynierskie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla;
3) technologię składowania i przesyłania dwutlenku węgla oraz lokalizację instalacji
zatłaczającej;
4) ocenę bezpieczeństwa długoterminowego składowania dwutlenku węgla;
5) wydajność i ciśnienie zatłaczania dwutlenku węgla, który będzie zatłaczany do
podziemnego składowiska dwutlenku węgla;
6) wartość ciśnienia granicznego w kompleksie podziemnego składowania dwutlenku węgla;
7) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z
wymaganiami

dotyczącymi

map

górniczych,

z

zaznaczeniem

granic

podziału

terytorialnego kraju;
8) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia na realizację poszczególnych
obowiązków, o których mowa w art. 28a ust. 3 i 4, oraz zadań, o których mowa w art. 28e
ust. 2.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie
niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz
kopie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne;
2) plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla wraz z kopią decyzji
o jego zatwierdzeniu;
3) oświadczenie wnioskodawcy, że wyraża zgodę na to, że w przypadku przejęcia przez
Krajowego

Administratora

Podziemnych

Składowisk
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nastąpi, z mocy prawa, bez odszkodowania, przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa prawa
do nieruchomości, o której mowa w ust. 4 pkt 4, oraz prawa własności zakładu
górniczego.
3. Plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla jest sporządzany na
podstawie dokumentacji geologicznej, z uwzględnieniem wymagań w zakresie
gospodarowania

podziemnym

składowiskiem

dwutlenku

węgla,

szczegółowej

charakterystyki warunków technicznych i ekonomicznych związanych z podziemnym
składowaniem dwutlenku węgla oraz oceny ryzyka podziemnego składowania dwutlenku
węgla.
4. Plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla obejmuje w
szczególności:
1) plan monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla;
2) plan działań naprawczych;
3) tymczasowy plan działań po zamknięciu podziemnego składowiska dwutlenku węgla;
4) wskazanie nieruchomości, na której będzie zlokalizowany zakład górniczy, w
szczególności instalacja zatłaczająca oraz instalacja służąca do prowadzenia monitoringu
kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla.
5. Plan

zagospodarowania

podziemnego

składowiska

dwutlenku

węgla

podlega

zatwierdzeniu, w drodze decyzji, przez właściwy organ nadzoru górniczego.
6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
wymagania,

jakim

powinien

odpowiadać

plan

zagospodarowania

podziemnego

składowiska dwutlenku węgla, w tym plan monitoringu kompleksu podziemnego
składowania dwutlenku węgla, plan działań naprawczych i tymczasowy plan działań po
zamknięciu podziemnego składowiska dwutlenku węgla, kierując się potrzebą
zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia działalności polegającej na podziemnym
składowaniu dwutlenku węgla, w tym ochrony zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, a
także potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

Art. 28h.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
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- 236 1) sposób ustalania wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 28a ust.
2, wysokości zabezpieczenia środków, o którym mowa w art. 28e ust. 1, oraz kryteria
wyboru formy zabezpieczenia,
2) formę, terminy przekazywania i zakres sprawozdań, o których mowa w art. 28c ust. 3 i
art. 28e ust. 9
- kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniego i skutecznego zabezpieczenia realizacji
celów, dla których jest ustanawiane zabezpieczenie, stabilnego źródła finansowania
realizacji zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla
po przekazaniu mu odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku
węgla, efektywności i racjonalności wydatkowania środków oraz mając na uwadze
potrzebę zapewnienia ochrony zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

Art. 49a.
1. W celu oceny zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w
zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania
węglowodorów ze złóż minister właściwy do spraw środowiska przeprowadza
postępowanie kwalifikacyjne.
2. W postępowaniu kwalifikacyjnym ustala się, czy podmiot zamierzający ubiegać się o
koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie
węglowodorów ze złoża lub koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża:
1) znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela
państwa trzeciego, a w przypadku znajdowania się pod taką kontrolą, czy kontrola ta
może zagrażać bezpieczeństwu państwa oraz
2) (uchylony).
3. (uchylony).
4. Kontrolą korporacyjną są wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez
podmiot uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich
okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu
na inny podmiot lub podmioty, w przypadku:
1) dysponowania bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu
wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź
w zarządzie innego podmiotu (podmiotu zależnego), także na podstawie porozumień z
innymi osobami;
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nadzorczej innego podmiotu (podmiotu zależnego), także na podstawie porozumień z
innymi osobami;
3) gdy członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków
zarządu innego podmiotu (podmiotu zależnego);
4) dysponowania bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej
zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie
porozumień z innymi osobami;
5) dysponowania prawem do całego albo do części mienia innego podmiotu (podmiotu
zależnego);
6) umów przewidujących zarządzanie innym podmiotem (podmiotem zależnym) lub
przekazywanie zysku przez taki podmiot.
5. Państwem trzecim jest państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej,
państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub
państwem członkowskim Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
6. Podmiot zainteresowany udziałem w postępowaniu przetargowym składa do ministra
właściwego

do

spraw

środowiska

wniosek

o

przeprowadzenie

postępowania

kwalifikacyjnego oraz wpłaca na rachunek bankowy urzędu obsługującego ten organ
opłatę za przeprowadzenie tego postępowania.
7. Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego zawiera:
1) dane identyfikujące podmiot, w tym określenie jego statusu prawnego;
2) dane o strukturze kapitału i powiązaniach kapitałowych podmiotu;
3) dane o źródłach pochodzenia środków finansowych i sytuacji finansowej podmiotu;
4) dane o strukturze organizacyjnej podmiotu;
5) dane wszystkich osób wchodzących w skład organów zarządzających i kontrolnych oraz
dane osób działających z ich upoważnienia, obejmujące, w przypadku:
a) obywateli polskich lub cudzoziemców posiadających numer PESEL - imię, nazwisko,
numer PESEL oraz stanowisko lub funkcję pełnioną w danym podmiocie,
b) cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL - imię, nazwisko, datę i miejsce
urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, aktualny adres zamieszkania, numer
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także stanowisko lub
funkcję pełnioną w danym podmiocie;
6) (uchylony);
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8. Do wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dołącza się dowody
istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich
rejestrów. Wniosek składa się w 3 egzemplarzach.
9. Opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego wynosi jedną czwartą
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym, ostatnio
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie przepisów o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustalonego według stanu na dzień złożenia
wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. Opłata stanowi dochód
budżetu państwa.
10. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje niezwłocznie Szefowi Agencji
Bezpieczeństwa

Wewnętrznego

oraz

Szefowi

Agencji

Wywiadu

wnioski

o

przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, w celu przedstawienia opinii w
zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.
11. Organy, o których mowa w ust. 10, w zakresie swoich właściwości, wydają pozytywne
opinie, w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 2:
1) nie znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela
państwa trzeciego albo
2) znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela
państwa trzeciego, ale kontrola ta nie zagraża bezpieczeństwu państwa.
12. Organy, o których mowa w ust. 10, w zakresie swoich właściwości, wydają negatywne
opinie, w przypadku niespełniania przez podmiot, o którym mowa w ust. 2, warunków, o
których mowa w ust. 11.
13. Organy, o których mowa w ust. 10, przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw
środowiska, w drodze postanowienia, opinie, o których mowa w ust. 11 i 12, w terminie
30 dni od dnia otrzymania wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.
14. Organy, o których mowa w ust. 10, mogą odstąpić od uzasadnienia opinii ze względu na
interes bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny.
15. (uchylony).
16. Pozytywną ocenę z postępowania kwalifikacyjnego uzyskuje podmiot, który:
1) otrzymał pozytywne opinie wszystkich organów, o których mowa w ust. 10;
2) (uchylony).
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następuje w drodze decyzji. Decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania
kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem art. 49b ust. 5, zachowuje swoją ważność przez 5 lat.
18. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,
2) wymagania dotyczące dokumentów dołączanych do wniosku o przeprowadzenie
postępowania kwalifikacyjnego
- mając na uwadze status podmiotu składającego wniosek o przeprowadzenie postępowania
kwalifikacyjnego

oraz

potrzebę

zapewnienia

kompletności

informacji

objętych

wnioskiem.

Art. 49b.
1. W przypadku gdy nastąpiła zmiana danych, o których mowa w art. 49a ust. 7 pkt 1-5,
podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z
postępowania kwalifikacyjnego, jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
zdarzenia powodującego zmianę danych, powiadomić ministra właściwego do spraw
środowiska o tej zmianie. Do powiadomienia dołącza się dowody istnienia określonych w
nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów, w 3
egzemplarzach.
2. Nie później niż w terminie 4 miesięcy przed datą upływu ważności decyzji o uzyskaniu
pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego podmiot, na rzecz którego została
wydana ta decyzja, może wystąpić z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie
postępowania kwalifikacyjnego.
3. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw środowiska wiadomości o
zmianie danych, o których mowa w art. 49a ust. 7 pkt 1-5, podmiotu, na rzecz którego
została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego,
organ ten wszczyna z urzędu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zmianie
danych, ponowne postępowanie kwalifikacyjne wobec tego podmiotu, w zakresie
ujawnionych zmian, chyba że w ocenie organu zmiany nie spowodują, że podmiot
przestanie spełniać warunki, o których mowa w art. 49a ust. 11.
4. Do ponownego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego przepisy art. 49a ust. 1-16
stosuje się odpowiednio.
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kwalifikacyjnego, w drodze decyzji:
1) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja o uzyskaniu
pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, spełnia warunki, o których mowa w
art. 49a ust. 11 - przedłuża ważność tej decyzji na kolejne 5 lat;
2) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja o uzyskaniu
pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, przestał spełniać warunki, o których
mowa w art. 49a ust. 11:
a) odmawia przedłużenia ważności tej decyzji i uchyla ją - w przypadku złożenia wniosku, o
którym mowa w ust. 2,
b) uchyla tę decyzję - w przypadku wszczęcia postępowania z urzędu.

Art. 49c.
1. Tworzy się wykaz podmiotów kwalifikowanych.
2. Wykaz podmiotów kwalifikowanych jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw
środowiska.
3. Wykaz podmiotów kwalifikowanych obejmuje odrębnie:
1) listę podmiotów, na których rzecz została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny
z postępowania kwalifikacyjnego w zakresie, o którym mowa w art. 49a ust. 16 pkt 1;
2) (uchylony).
4. Wykaz podmiotów kwalifikowanych obejmuje odrębnie dla każdego podmiotu wpisanego
do wykazu następujące dane:
1) kolejny numer wpisu;
2) nazwę (firmę) podmiotu, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej, a w
przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - imię i nazwisko oraz
miejsce prowadzenia tej działalności;
3) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym
właściwym rejestrze prowadzonym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie;
4) datę uzyskania decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego
oraz datę uzyskania decyzji o przedłużeniu ważności tej decyzji.
5. Minister właściwy do spraw środowiska dokonuje:
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uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego oraz o przedłużeniu
ważności tej decyzji;
2) wykreślenia podmiotu z wykazu podmiotów kwalifikowanych w przypadku uchylenia
decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, jej wygaśnięcia
albo utraty jej mocy bez względu na przyczynę.
6. Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia wykaz podmiotów kwalifikowanych w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

Art. 49ka.
1. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi listę jednostek naukowych.
2. Lista, o której mowa w ust. 1, jest ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska.
3. Minister właściwy do spraw środowiska wpisuje jednostkę naukową na listę, o której mowa
w ust. 1, na jej wniosek, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1) osiągnięcia naukowe,
2) potencjał naukowy,
3) efekty działalności naukowej
– w zakresie rozpoznawania budowy geologicznej Polski oraz analityki, technologii i
metodyki

poszukiwań

złóż

uwzględniających

specyfikę

polskich

warunków

geologicznych i mających zastosowanie do tych warunków.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1) dane podstawowe jednostki naukowej, w tym jej nazwę, siedzibę i numer wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego;
2) dane o publikacjach i monografiach naukowych;
3) patenty, zgłoszenia międzynarodowe, wdrożenia technologii i projekty wynalazcze;
4) informacje o potencjale naukowym;
5) informacje o najważniejszych osiągnięciach jednostki naukowej w zakresie pozostałych
efektów działalności.
5. Minister właściwy do spraw środowiska dokonuje oceny jednostki naukowej, biorąc pod
uwagę kryteria, o których mowa w ust. 3, na podstawie informacji zawartych w złożonym
wniosku.
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naukowej na listę, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy jednostka naukowa nie
spełnia kryteriów, o których mowa w ust. 3.
7. Jednostka naukowa wpisana na listę, o której mowa w ust. 1, corocznie, w terminie do dnia
31 stycznia, jest obowiązana do przedkładania ministrowi właściwemu do spraw
środowiska aktualnych informacji, w zakresie, o którym mowa w ust. 4, według stanu na
dzień 31 grudnia poprzedniego roku.
8. Minister właściwy do spraw środowiska może, w drodze decyzji, skreślić jednostkę
naukową z listy, o której mowa w ust. 1, w przypadku:
1) wniosku tej jednostki naukowej;
2) likwidacji lub podziału tej jednostki naukowej;
3) zaprzestania spełniania przez tę jednostkę naukową kryteriów, o których mowa w ust. 3.
9. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób
dokonywania oceny spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 3, przez jednostkę
naukową oraz wzór wniosku o wpis na listę jednostek naukowych, kierując się potrzebą
sprawnego przeprowadzania procedury wpisu jednostek naukowych na listę.

Art. 51.
Stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w zakresie wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w:
1) kategoriach I-IX następuje w drodze świadectwa wydanego przez ministra właściwego do
spraw środowiska;
2) kategorii XIII następuje w drodze świadectwa wydanego przez marszałka województwa:
a) dolnośląskiego - dla osób zamieszkałych lub wykonujących czynności, o których mowa w
art. 50 ust. 2 pkt 13, na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i
wielkopolskiego,
b) małopolskiego - dla osób zamieszkałych lub wykonujących czynności, o których mowa w
art. 50 ust. 2 pkt 13, na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i
świętokrzyskiego,
c) mazowieckiego - dla osób zamieszkałych lub wykonujących czynności, o których mowa w
art. 50 ust. 2 pkt 13, na terenie województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego i
podlaskiego,
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art. 50 ust. 2 pkt 13, na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

Art. 66.
(7)

1. Opłata egzaminacyjna wynosi 304,67 zł , a opłata za wydanie świadectwa stwierdzającego
kwalifikacje - 36,59 zł(8).
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek bankowy lub gotówką do kasy
urzędu organu, przy którym działa komisja egzaminacyjna.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na rachunek dochodów budżetu
państwa, zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu
państwa.
4. Opłaty, o których mowa w ust. 1, podlegają corocznej zmianie stosownie do
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, planowanego
w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy.
5. Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw środowiska
i minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin, każdy w zakresie swojego
działania, ogłaszają, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski" stawki opłat, o których mowa w ust. 1, obowiązujące w
następnym roku kalendarzowym, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy.

Art. 67.
1. Osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie za udział w
przeprowadzeniu egzaminu.
2. Członkom komisji egzaminacyjnej, biorącym udział w egzaminie o stwierdzenie
kwalifikacji w zakresie geologii, odbywającym się poza miejscowością ich zamieszkania,
przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach
dotyczących

wysokości

oraz

warunków

ustalania

należności

przysługujących

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art.
775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040,
1043 i 1495). Czynności pracodawcy określone w tych przepisach w odniesieniu do tych
osób wykonuje minister właściwy do spraw środowiska.
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1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych w
poszczególnych zawodach oraz odpowiadającego im zakresu i wymiaru praktyki, o której
mowa w art. 52 ust. 4, dla poszczególnych kategorii kwalifikacji do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi;
2) wymagania dotyczące ustalania składów komisji egzaminacyjnych i zespołów
egzaminacyjnych;
3) wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji
egzaminacyjnych;
4) wzór świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji.
2. Określając wymagania, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw środowiska
uwzględnia klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego oraz kieruje się odpowiednio
potrzebą zapewnienia prawidłowego wykonywania czynności zawodowych, a także
zapewnienia

adekwatności

składów

komisji

egzaminacyjnych

i

zespołów

egzaminacyjnych do zakresu wymagań podlegających sprawdzeniu podczas egzaminu,
ustalenia wynagrodzenia odpowiadającego nakładowi pracy osób wchodzących w skład
komisji

egzaminacyjnych,

komunikatywności

treści

oraz

wzorów

świadectw

stwierdzających posiadanie kwalifikacji.

Art. 69a.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin <w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw geologii> określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe wymagania:
a) dotyczące kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego, o którym mowa w art. 54
pkt 3 i 4, oraz w zakresie doświadczenia zawodowego, o którym mowa w art. 55, które są
obowiązane posiadać osoby wykonujące czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 17,
b) w zakresie określonym w art. 56 pkt 2-4 i 7, które są obowiązane spełniać osoby
wykonujące czynności, o których mowa w art. 53 ust. 5, w tym okresy ważności
zaświadczeń o odbyciu kursów specjalistycznych, oraz zagadnienia objęte badaniami
psychologicznymi, o których mowa w art. 56 pkt 5;
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egzaminacyjnych;
3) wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji
egzaminacyjnych;
4) wzór świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji.
2. Określając wymagania, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki
złożami kopalin uwzględnia klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego oraz kieruje
się

odpowiednio

potrzebą

zapewnienia

prawidłowego

wykonywania

czynności

zawodowych i potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakładach
albo zakładach górniczych, a także adekwatności przygotowania zawodowego i
doświadczenia zawodowego do usytuowania w schemacie organizacyjnym zakładu
górniczego, zakładu albo podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym
oraz adekwatności zakresu zagadnień objętych badaniami psychologicznymi oraz
pozostałych wymagań do wykonywanych czynności specjalistycznych, oraz rodzaju
zagrożeń związanych z wykonywaniem czynności w zakresie górnictwa i ratownictwa
górniczego, a także zapewnienia adekwatności składów komisji egzaminacyjnych i
zespołów egzaminacyjnych do zakresu wymagań podlegających sprawdzeniu podczas
egzaminu, ustalenia wynagrodzenia odpowiadającego nakładowi pracy osób wchodzących
w skład komisji egzaminacyjnych, komunikatywności treści oraz wzorów świadectw
stwierdzających posiadanie kwalifikacji.

Art. 78.
1. Organami właściwymi w sprawach, o których mowa w art. 77, są:
1) minister właściwy do spraw środowiska wobec osób posiadających kwalifikacje w
zakresie wykonywania i dozorowania prac geologicznych oraz kierowania tymi pracami;
2) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, w pozostałym zakresie.
2. Informacje o osobach, wobec których orzeczono zakaz wykonywania czynności, są
zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej przez organ, który orzekł zakaz. W
informacjach tych wskazuje się imię i nazwisko osoby, zakres czynności oraz okres, na
który orzeczono zakaz.
3. Po upływie okresu, na który orzeczono zakaz wykonywania czynności, właściwy organ z
urzędu usuwa informacje, o których mowa w ust. 2.
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niezwłocznie usuwa się wpis z wykazu, o którym mowa w art. 76 ust. 1.

Art. 79.
1. Prace geologiczne z zastosowaniem robót geologicznych mogą być wykonywane tylko na
podstawie projektu robót geologicznych.
1a. Prace geologiczne z zastosowaniem metod geofizycznych w granicach obszarów morskich
Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót
geologicznych.
2. Projekt robót geologicznych określa w szczególności:
1) cel zamierzonych robót oraz sposób jego osiągnięcia;
2) rodzaj dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych;
3) harmonogram robót geologicznych;
4) przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane roboty geologiczne;
5) przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym wód podziemnych,
sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów, a także
czynności mające na celu zapobieżenie szkodom powstałym wskutek wykonywania
zamierzonych robót.
3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
wymagania dotyczące projektów robót geologicznych, w tym robót, których
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, kierując się potrzebami ochrony środowiska,
zapewnienia należytego rozpoznania geologicznego oraz wymagań w zakresie
bezpieczeństwa.
Art. 82a.
1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres, formę i tryb przekazywania próbek, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 2;
2) zakres, formaty oraz tryb przekazywania danych geologicznych, o których mowa w art.
82 ust. 2 pkt 1, oraz wyników badań próbek, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 2;
3) zakres,

formaty oraz

tryb przekazywania informacji

dotyczących parametrów

wydobywania węglowodorów ze złoża, o których mowa w art. 49zc.
2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw
środowiska:
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bieżącym rozpoznaniu geologicznym kraju dla udzielania koncesji oraz wykonywania
zadań państwa w zakresie geologii przez państwową służbę geologiczną;
2) uwzględni różnice w zakresie przekazywania danych, próbek i informacji dotyczących
parametrów wydobywania węglowodorów ze złoża, wynikające ze zróżnicowania zakresu
i celu realizowanych prac geologicznych, a w przypadku przekazywania w związku z
poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin - uwzględni także różnice wynikające
ze specyfiki danej kopaliny.
Art. 85a.
1. Jeżeli roboty geologiczne obejmują wyłącznie wykonywanie badań geofizycznych w celu
zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów,
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;
3) podmiot nie dołączył do zgłoszenia pisemnej zgody, o której mowa w ust. 6.
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 przed dokonaniem zgłoszenia, o którym
mowa w ust. 1, do uzyskania pisemnej zgody przedsiębiorcy, któremu udzielono tej
koncesji, co do terminu, lokalizacji i zakresu 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
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w tym przepisie.
8. Podmiot, który zamierza wykonywać roboty geologiczne, o których mowa w ust. 1, zgłasza
zamiar rozpoczęcia robót geologicznych właściwemu:
1) organowi administracji geologicznej,
2) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), a w granicach obszarów morskich
Rzeczypospolitej Polskiej - terenowemu organowi administracji morskiej
– na zasadach określonych w art. 81 ust. 2.

Art. 94.
1. Właściwy organ administracji geologicznej przesyła kopie decyzji dotyczących
dokumentacji geologicznych, o których mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1-3:
1) organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego, których terytoriów dotyczy
dokumentacja geologiczna;
2) właściwemu terenowemu organowi administracji morskiej - jeżeli dokumentacja
geologiczna dotyczy obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
3)

właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w przypadku dokumentacji hydrogeologicznej;

4) pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej, załączając po 1
egzemplarzu dokumentacji geologicznej w postaci papierowej i postaci elektronicznej;
5) właściwym miejscowo wojewodom;
6) właściwym miejscowo organom nadzoru górniczego.
2. Właściwy organ administracji geologicznej przesyła po 1 egzemplarzu dokumentacji, o
której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4, w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej
pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej.
3. W przypadku gdy właściwym miejscowo organem administracji geologicznej, o którym
mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 2, jest minister właściwy do spraw środowiska, dokumentację
geologiczną przesyła się do państwowej służby geologicznej prowadzącej archiwum, o
którym mowa w art. 162 ust. 1 pkt 2.

Art. 97.
1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
wymagania dotyczące dokumentacji:
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2) geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów,
3) hydrogeologicznej,
4) geologiczno-inżynierskiej,
5) innych niż określone w pkt 1-4
- w tym wzory druków, zestawień i kart dołączanych do dokumentacji.
2. Wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw środowiska
będzie kierował się potrzebą zapewnienia dokumentacjom geologicznym odpowiedniej
formy, w tym umożliwiającej gromadzenie i przetwarzanie w postaci elektronicznej,
należytego przedstawienia przez te dokumentacje budowy geologicznej, ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony złóż kopalin, wód podziemnych oraz pozostałych elementów
środowiska oraz uzależni szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji geologicznej
od:
1) w przypadku rozporządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 - kategorii rozpoznania
złoża i granicznych wartości parametrów definiujących złoże;
2) w przypadku rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - rozmiarów działalności;
3) w przypadku rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - potrzeby ochrony złóż
węglowodorów oraz zapewnienia racjonalnej gospodarki tymi złożami.

Art. 98.
1. Organy administracji geologicznej oraz państwowa służba geologiczna gromadzą,
ewidencjonują, archiwizują, chronią i udostępniają informację geologiczną.
2. Za udostępnienie informacji geologicznej podmioty, o których mowa w ust. 1, pobierają
opłatę uwzględniającą koszty utrwalenia i przekazania informacji, z zastrzeżeniem
możliwości odstąpienia od pobierania opłat w sytuacji, gdy koszty pobrania i
zaksięgowania opłaty byłyby wyższe niż opłata uiszczana z tego tytułu. W takim
przypadku informację o odstąpieniu od pobierania opłat do określonej wysokości ogłasza
się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego
właściwy organ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Instytutu
Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.
3. Za udostępnienie informacji geologicznej wymagającej dodatkowego przetworzenia,
podmioty, o których mowa w ust. 1, pobierają opłatę uwzględniającą koszty
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lub określonej formie.
4. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane udostępniać nieodpłatnie zgromadzone
informacje geologiczne organom administracji publicznej w zakresie niezbędnym do
wykonania

ich

zadań

ustawowych.

Udostępnione

informacje

nie

mogą

być

wykorzystywane w celach komercyjnych ani przekazywane innym podmiotom.
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres i formę
gromadzonej w archiwach geologicznych informacji geologicznej oraz sposób jej
ewidencjonowania, organizację archiwów geologicznych, zakres ochrony informacji
geologicznej, a także tryb i warunki udostępniania informacji geologicznej.
6. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw środowiska
będzie kierował się potrzebą zapewnienia należytej ochrony informacji geologicznej
gromadzonej w archiwach geologicznych, w tym także potrzebą kompletności i
uporządkowania zbioru, ze względu na znaczenie informacji geologicznej dla badań
naukowych i rozpoznania budowy geologicznej kraju oraz zróżnicuje wymagania
dotyczące przechowywania i udostępniania informacji geologicznej w zależności od
zakresu, rodzaju i formy informacji geologicznej oraz jej statusu prawnego.

Art. 100.
1. Z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 2-3a, korzystanie z informacji geologicznej, do
której prawa przysługują Skarbowi Państwa, jest nieodpłatne.
2. Korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, w
celu wykonywania działalności w zakresie:
1) wydobywania kopalin ze złóż,
1a) wydobywania węglowodorów ze złóż w czasie trwania fazy wydobywania, o której
mowa w art. 49v pkt 2 lit. b,
2) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania
odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla,
3) w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne
- następuje, w drodze umowy, za wynagrodzeniem.
3. Korzystanie z informacji geologicznej, związane z badaniem powodującym uszkodzenie,
zniszczenie lub zużycie próbki, bez względu na cel korzystania, następuje, w drodze
umowy, za wynagrodzeniem.
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1) dotyczących kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2,
2) z otworów wiertniczych służących rozpoznaniu budowy głębokiego podłoża lub
wykonania regionalnych badań budowy geologicznej kraju,
3) stanowiących wyniki pomiarów geofizycznych
- następuje, w drodze umowy, za wynagrodzeniem.
3b. Państwowa służba geologiczna, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 162, ma
prawo do nieodpłatnego korzystania z informacji geologicznej w postaci danych
geologicznych.
4. Podstawę określenia wynagrodzenia za korzystanie z informacji geologicznej stanowi
wycena określająca koszty projektowania, wykonywania i dokumentowania prac
geologicznych sfinansowana przez podmiot ubiegający się o korzystanie z tej informacji.
Przed zawarciem umowy Skarb Państwa dokonuje weryfikacji wyceny.
4a. W przypadku postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest udzielenie koncesji
na wydobywanie węglowodorów ze złoża, podstawę określenia wynagrodzenia za
korzystanie z informacji geologicznej stanowi wycena określająca koszty projektowania,
wykonywania i dokumentowania prac geologicznych sporządzana przez organ
koncesyjny. Koszty tej wyceny ponosi podmiot ubiegający się o korzystanie z informacji
geologicznej w celu wykazania się prawem do niej w ramach postępowania
przetargowego.
5. Wycenę, o której mowa w ust. 4, mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje do
wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi stwierdzone w kategorii
odpowiadającej rodzajowi wycenianej informacji geologicznej.
5a. W przypadku gdy wycena, o której mowa w ust. 4, jest ustalana metodą obliczenia
zryczałtowanej wartości informacji geologicznej, nie stosuje się ust. 5.
6. Jeżeli informacja geologiczna, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, jest zawarta
w dokumentacji geologicznej, rozporządzenie nią następuje wyłącznie na czas oznaczony.
7. Zadania Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 4 i w art. 99 ust. 5, w zakresie określonym
w ust. 2 pkt 1-2 oraz w ust. 3 i 3a, wykonuje minister właściwy do spraw środowiska.
7a. Minister właściwy do spraw środowiska może upoważnić państwową służbę geologiczną
do rozporządzania informacją geologiczną w postaci danych geologicznych. W przypadku
udzielenia takiego upoważnienia państwowa służba geologiczna przedkłada ministrowi
właściwemu do spraw środowiska wykaz umów o korzystanie z informacji geologicznych
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wynagrodzenia oraz zakresie udostępnionych danych geologicznych, w terminie miesiąca
od zakończenia tego roku.
8. Zadania Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 4 i w art. 99 ust. 5, w zakresie określonym
w ust. 2 pkt 3, wykonuje marszałek województwa.
9. Wpływy z tytułu rozporządzania prawem do informacji geologicznej należącej do Skarbu
Państwa stanowią dochód budżetu państwa.
10. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki i tryb korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem;
2) wzór wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej;
3) metody szacowania wartości informacji geologicznej;
4) szczegółowe wymagania dotyczące wycen.
11. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 10, minister właściwy do spraw
środowiska będzie kierował się potrzebą zapewnienia łatwego dostępu do informacji
geologicznej oraz kompletności informacji objętych wnioskiem. W rozporządzeniu tym
minister właściwy do spraw środowiska zróżnicuje metody szacowania informacji
geologicznej i zakres ich stosowania oraz szczegółowe wymagania dotyczące wycen w
zależności od rodzaju i formy informacji geologicznej, sposobu i zakresu korzystania z
niej, a w przypadku informacji geologicznej dotyczącej złóż kopalin - uwzględni także
różnice w jakości informacji ze względu na czas jej pozyskania, stopień rozpoznania złoża
oraz stopień jego wyeksploatowania.
Art. 101.
1. Przedsiębiorca prowadzi ewidencję zasobów złoża kopaliny, ustalając ich zmiany
spowodowane:
1) dokładniejszym rozpoznaniem złoża;
2) eksploatacją złoża i powstałymi wskutek niej stratami;
3) zmianą granic lub podziałem złoża;
4) wymaganiami ochrony środowiska albo bezpieczeństwa pracy, w tym ograniczeniami
wpływającymi na dopuszczalność eksploatacji złoża;
5) przeklasyfikowaniem geologicznych zasobów bilansowych do pozabilansowych, zasobów
pozabilansowych do bilansowych, przemysłowych do nieprzemysłowych, zasobów
nieprzemysłowych do przemysłowych lub do strat, albo strat do zasobów przemysłowych.
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wydobycia ze złoża, przeklasyfikowania, o których mowa w ust. 1 pkt 5, dokonuje
przedsiębiorca po uzyskaniu zgody, w drodze decyzji, właściwego organu koncesyjnego.
3. W ramach prowadzonej ewidencji zasobów złoża kopaliny sporządza się corocznie, w
terminie do dnia 28 lutego, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, operat
ewidencyjny zasobów złoża kopaliny, zwany dalej "operatem ewidencyjnym".
4. W operacie ewidencyjnym uwzględnia się w szczególności dane dotyczące tych części
złoża kopaliny, których wydobycie nie jest technicznie możliwe lub nie jest gospodarczo
uzasadnione.
5. Operat ewidencyjny sporządza się na podstawie:
1) obmiaru wyrobisk - dla zasobów złóż kopalin stałych;
2) pomiarów wydajności odwiertów - dla zasobów złóż kopalin gazowych i płynnych.
6. W przypadku działalności prowadzonej na podstawie koncesji udzielonej przez starostę:
1) obmiaru wyrobisk dokonuje się co 3 lata;
2) w corocznie sporządzanym operacie ewidencyjnym określa się stan zasobów złoża
kopaliny, wielkość wydobycia i strat jako wielkości szacunkowe, pozostawiając
szczegółowe ich ustalenie do czasu dokonania obmiaru wyrobisk.
7. Operat ewidencyjny dołącza się do posiadanego egzemplarza dokumentacji geologicznej
złoża kopaliny lub projektu zagospodarowania złoża albo dokumentacji geologicznoinwestycyjnej złoża węglowodorów.
8. Przedsiębiorca sporządza, na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach
zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 marca, przekazuje ją
właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej.
9. Informacja, o której mowa w ust. 8, zawiera dane dotyczące stanu zasobów złoża kopaliny,
przyrostów oraz ubytków w tych zasobach.
10. W uzasadnionych sytuacjach, w szczególności w przypadku:
1) wszczęcia postępowania zmierzającego do cofnięcia koncesji lub stwierdzenia jej
wygaśnięcia,
2) cofnięcia koncesji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia lub utraty jej mocy bez względu na
przyczynę,
3) wyczerpania zasobów złoża,
4) naruszenia przepisów o ochronie środowiska
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przedłożenie operatu ewidencyjnego w innym terminie.
11. Przedsiębiorca przechowuje operaty ewidencyjne przez 5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym koncesja utraciła moc.
12. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
wymagania dotyczące operatu ewidencyjnego oraz wzory informacji o zmianach zasobów
złoża kopaliny, których treść jest uzależniona od rodzajów kopalin, kierując się potrzebą
ochrony złóż kopalin oraz zapewnienia kompletności informacji objętych ewidencją
zasobów złoża kopaliny.
Art. 103.
1. Na podstawie dokumentacji geologicznej oraz ewidencji zasobów złóż kopalin państwowa
służba geologiczna corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, sporządza krajowy bilans
zasobów złóż kopalin.
[2. Bilans, o którym mowa w ust. 1, wymaga akceptacji ministra właściwego do spraw
środowiska wykonującego zadania administracji geologicznej przy pomocy Głównego
Geologa Kraju.]
<2. Bilans, o którym mowa w ust. 1, wymaga akceptacji Głównego Geologa Kraju.>

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:
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,
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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.
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, dokumentacji
geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów, decyzji inwestycyjnej albo w planie
zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla, a w przypadku:
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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.
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.
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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 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:
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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.
9g. Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin<w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw geologii> 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, dokumentację
geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów, kopię decyzji inwestycyjnej albo plan
zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla, a w przypadku robót
geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji - projekt robót geologicznych.
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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 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.
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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 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
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. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649);

2) tajemnicy przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429);
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.
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
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węglowodorów - także egzemplarz tego planu w postaci elektronicznej.

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
procedury zmiany planu ruchu zakładu górniczego z uwzględnieniem zachowania
bezpieczeństwa wykonywanej działalności.

Art. 116.
1. Przedsiębiorca, z wyjątkiem przedsiębiorcy prowadzącego działalność na podstawie
koncesji udzielonej przez starostę, jest obowiązany posiadać dokumentację mierniczogeologiczną oraz aktualizować i uzupełniać ją w trakcie postępu robót. W skład
dokumentacji mierniczo-geologicznej wchodzą:
1) dokumenty pomiarowe;
2) dokumenty obliczeniowe;
3) dokumenty kartograficzne przedstawiające aktualną sytuację geologiczną oraz górniczą
zakładu górniczego, a także stan powierzchni w granicach terenu górniczego.
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podstawą sporządzania i uzupełniania map pozyskiwanych z państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
3. Dokumentację mierniczo-geologiczną sporządza:
1) mierniczy górniczy, a w przypadku wydobywania kopalin metodą odkrywkową - także
osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów
sytuacyjno-wysokościowych;
2) w części, w jakiej przedstawia ona sytuację geologiczną zakładu górniczego - geolog
górniczy, a w przypadku wydobywania kopalin metodą odkrywkową - także osoba
posiadająca kwalifikacje zawodowe w zakresie sporządzania dokumentacji geologicznej
złóż tych kopalin, w związku z wydobywaniem których ma być sporządzona
dokumentacja mierniczo-geologiczna.
4. W celu sporządzenia, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej
wykonuje się prace geodezyjne i geologiczne, obejmujące czynności pomiarowe,
obliczeniowe i kartograficzne.
5. Przedsiębiorca

jest

obowiązany

nieodpłatnie

udostępnić

organom

administracji

geologicznej oraz organom nadzoru górniczego, na żądanie tych organów, dokumentację
mierniczo-geologiczną w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
6. Właściwy organ nadzoru górniczego może, w drodze decyzji, nakazać sporządzenie
odpowiednich dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej,
innych niż wymienione w przepisach wydanych na podstawie ust. 7, jeżeli jest to
niezbędne do:
1) zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego;
2) zwalczania zagrożeń naturalnych;
3) wykonania zadań ratownictwa górniczego;
4) kontrolowania racjonalnej gospodarki zasobami złóż kopalin w procesie ich
wydobywania;
5) zapobieżenia szkodom w środowisku i obiektach budowlanych;
6) budowy i likwidacji zakładu górniczego;
7) rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po zakończeniu działalności górniczej.
7. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą sporządzenia dokumentacji
mierniczo-geologicznej w sposób zapewniający przedstawienie aktualnej sytuacji
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terenu górniczego, określi, w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej;
2) szczegółowe

wymagania

dotyczące

sporządzania,

aktualizacji

i

uzupełniania

dokumentacji mierniczo-geologicznej;
3) szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac geodezyjnych i geologicznych w
celu sporządzenia, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej;
4) sposób i tryb postępowania z dokumentacją mierniczo-geologiczną po likwidacji zakładu
górniczego, w zakresie jej przekazywania i archiwizowania, w tym wzory dokumentów
związanych z jej przekazywaniem.
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 <w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw geologii> 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. 118.
1. Złoża, pokłady, wyrobiska, ich części oraz inne przestrzenie w zakładach górniczych, w
których występują następujące zagrożenia naturalne: tąpaniami, metanowe, wyrzutami
gazów i skał, wybuchem pyłu węglowego, klimatyczne, wodne, osuwiskowe, erupcyjne,
siarkowodorowe,

substancjami

promieniotwórczymi,

podlegają

zaliczeniu

do

poszczególnych stopni, kategorii lub klas zagrożeń, według kryteriów określonych w
przepisach wydanych na podstawie ust. 4.
2. Zaliczeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje kierownik ruchu zakładu górniczego w
oparciu o dokumentację określoną w przepisach wydanych na podstawie ust. 4,
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po

stwierdzeniu

okoliczności

określonych

w

tych

przepisach,

uzasadniających zaliczenie do danego stopnia, kategorii lub klasy zagrożenia.
3. W przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 zaliczeń, o
których mowa w ust. 1, dokonuje się także w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych
przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego oraz opinię tego rzeczoznawcy.
4. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
klimatu określi, w drodze rozporządzenia:
1) kryteria oceny zagrożeń naturalnych, o których mowa w ust. 1, zależnie od rodzaju
kopaliny, natężenia zagrożeń, przestrzeni występowania zagrożeń oraz rodzaju zakładu
górniczego,
2) dokumentację, w oparciu o którą dokonuje się zaliczeń, o których mowa w ust. 1, inną niż
wymieniona w ust. 3,
3) przypadki, w których zaliczeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się także w oparciu o
dokumentację, o której mowa w ust. 3
- kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa
powszechnego oraz bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego.

Art. 120.
1. [Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin w porozumieniu z ministrami
właściwymi do spraw pracy, spraw wewnętrznych, klimatu oraz środowiska określi, w
drodze

rozporządzenia,

szczegółowe

wymagania

dotyczące

prowadzenia

ruchu

poszczególnych rodzajów zakładów górniczych, w zakresie:]
<Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin w porozumieniu z
ministrami właściwymi do spraw pracy, spraw wewnętrznych, klimatu, środowiska i
geologii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące
prowadzenia ruchu poszczególnych rodzajów zakładów górniczych, w zakresie:>
1) bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego
oraz stosowania niezbędnych rozwiązań zmniejszających to ryzyko,
2) bezpieczeństwa pożarowego,
3) gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania,
4) przygotowania wydobytych kopalin do sprzedaży,
5) ochrony środowiska,
6) podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego,
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warunkach specjalnych oraz obiektów podziemnego zakładu górniczego stanowiących
oddziały eksploatujące partie złóż rud miedzi w warunkach specjalnych,
8) przypadków, w których przedsiębiorca jest obowiązany posiadać dowód sprawdzenia
rozwiązań technicznych przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego
- kierując się potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa powszechnego,
bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawidłowego prowadzenia
ruchu zakładu górniczego, zapobiegania zagrożeniom występującym w ruchu zakładu
górniczego, a także uwzględniając konieczność stosowania przez przedsiębiorców
aktualnych osiągnięć nauki i techniki, zwłaszcza w zakresie górnictwa, uproszczenia
wymagań dla przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie koncesji
udzielonej przez starostę oraz racjonalnego wykorzystania złoża kopaliny.
2. [Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin w porozumieniu z ministrami
właściwymi do spraw pracy, spraw wewnętrznych oraz środowiska] <Minister właściwy
do spraw gospodarki złożami kopalin w porozumieniu z ministrami właściwymi do
spraw pracy, spraw wewnętrznych, geologii oraz środowiska> określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące przechowywania i używania środków
strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego, w tym rodzaje, sposób i
wzory ewidencji środków strzałowych oraz przypadki, w których przedsiębiorca ma
obowiązek posiadać dowód sprawdzenia rozwiązań technicznych przez rzeczoznawcę do
spraw ruchu zakładu górniczego, kierując się potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu
bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny
pracy, prawidłowego prowadzenia ruchu zakładu górniczego, zapobiegania zagrożeniom
występującym w ruchu zakładu górniczego, a także potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa
osób wykonujących czynności związane z przechowywaniem lub używaniem środków
strzałowych i sprzętu strzałowego w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych.
3. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego może, na wniosek przedsiębiorcy, w szczególnych
przypadkach uzasadnionych warunkami bezpieczeństwa lub gdy jest to niezbędne do
wprowadzenia postępu technicznego, przeprowadzenia prac naukowo-badawczych lub
doświadczalnych, wyrazić zgodę na odstąpienie przez przedsiębiorcę od określonych
wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie ust. 1 i 2, określając
szczegółowo zakład górniczy, zakres odstąpienia oraz warunki jego stosowania. Zgodę, w
drodze decyzji, wyraża się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat.
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[Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin w porozumieniu z ministrami
właściwymi do spraw wewnętrznych, środowiska oraz zdrowia określi, w drodze
rozporządzenia:]
<Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin w porozumieniu z ministrami
właściwymi do spraw wewnętrznych, środowiska, geologii oraz zdrowia określi, w
drodze rozporządzenia:>
1) organizację, szczegółowe zadania i wymagania dla służb ratownictwa górniczego
przedsiębiorcy oraz podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym,
2) szczegółowe wymagania dotyczące specjalistycznych badań lekarskich, specjalistycznych
badań psychologicznych oraz specjalistycznych szkoleń w zakresie ratownictwa
górniczego, w tym przypadki, w których te szkolenia są przeprowadzane przez
przedsiębiorcę,
3) szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji w zakresie ratownictwa górniczego
oraz planu ratownictwa górniczego,
4) sposoby współpracy przedsiębiorcy oraz podmiotu zawodowo trudniącego się
ratownictwem górniczym, w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 122 ust.
15,
5) przypadki, w których wykonuje się prace profilaktyczne,
6) sposoby prowadzenia akcji ratowniczych w zależności od rodzaju i natężenia zagrożeń
występujących w zakładach górniczych
- kierując się potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa powszechnego,
bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa ruchu
zakładu górniczego, zapobiegania zagrożeniom występującym w ruchu zakładu
górniczego, a także zapewnienia sprawnego niesienia pomocy w przypadku zagrożenia
życia lub zdrowia osób przebywających w zakładzie górniczym, bezpieczeństwa ruchu
zakładu górniczego lub bezpieczeństwa powszechnego.

Art. 125.
1. Wyróżnia się następujące typy podziemnych składowisk odpadów:
1) podziemne składowisko odpadów niebezpiecznych;
2) podziemne składowisko odpadów obojętnych;
2a) podziemne składowisko odpadów promieniotwórczych;
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2. Podziemne składowisko odpadów lokalizuje się w formacji geologicznej stanowiącej
naturalną barierę geologiczną dla ewentualnej migracji substancji niebezpiecznych poza
granice przestrzeni objętej przewidywanymi szkodliwymi wpływami składowanych
odpadów.
3. Eksploatacja i zamknięcie podziemnego składowiska powinny odbywać się w sposób
zapewniający bezpieczeństwo powszechne oraz w sposób zapewniający zapobieganie
negatywnym dla środowiska skutkom składowania odpadów, w szczególności
zanieczyszczeniu wód podziemnych.
4. Monitoring podziemnego składowiska odpadów prowadzi się w celu porównania stanu
środowiska we wszystkich fazach działalności z jego pierwotnym stanem.
5. Odpady w podziemnych składowiskach składuje się w sposób selektywny. Składowanie
odpadów w sposób nieselektywny jest dozwolone tylko wówczas, jeżeli nie spowoduje to
zagrożenia środowiska lub nie naruszy wymagań bezpieczeństwa.
6. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie podziemnego składowania odpadów jest
obowiązany zatrudnić w ruchu zakładu górniczego osobę posiadającą świadectwo
stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, o którym mowa w art.
165 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.).
7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla poszczególnych
typów podziemnych składowisk odpadów, dotyczące lokalizacji, eksploatacji i
zamknięcia, a także zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu tych składowisk,
kierując się potrzebami zapewnienia ochrony środowiska, bezpieczeństwa powszechnego
oraz prawidłowego postępowania z odpadami, a także uwzględniając zjawiska
przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne.
8. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów, które mogą być
składowane podziemnie w sposób nieselektywny oraz kryteria i procedury dopuszczenia
odpadów na składowiska podziemne, kierując się potrzebami zapewnienia ochrony
środowiska, bezpieczeństwa powszechnego oraz prawidłowego postępowania z odpadami,
a także uwzględniając zjawiska przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne.
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1. Kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla lokalizuje się na obszarach
określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, jeżeli prowadzenie działalności
polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla nie spowoduje zagrożenia
bezpieczeństwa powszechnego, zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.
2. Kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla lokalizuje się w górotworze w
obrębie formacji geologicznych, spełniających zarówno kryteria dotyczące skał
zbiornikowych, jak i skał uszczelniających, stanowiących naturalną barierę geologiczną
dla ewentualnego wycieku dwutlenku węgla i jego wydostania się poza kompleks
podziemnego składowania dwutlenku węgla, jeżeli z charakterystyki i oceny zawartej w
zatwierdzonej dokumentacji geologicznej wynika, że formacje te lub ich części są
odpowiednie do podziemnego składowania dwutlenku węgla.
3. Zabronione jest podziemne składowanie dwutlenku węgla:
1) na obszarach stref ochronnych ujęć wody i na obszarach ochronnych zbiorników wód
śródlądowych;
2) na obszarach górniczych utworzonych dla solanek, wód leczniczych i termalnych;
3) na obszarach mogących powodować naruszenie zasady racjonalnej gospodarki złożem
kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1;
4) w słupie wody rozumianym jako pionowa ciągła masa wód powierzchniowych od
powierzchni do osadów dennych;
5) na obszarach występowania lub zagrożonych oddziaływaniem gwałtownych zjawisk,
mogących uniemożliwić bezpieczną eksploatację podziemnego składowiska dwutlenku
węgla, w tym:
a) zwiększonej aktywności tektonicznej oraz na przebiegu strefy uskokowej,
b) zwiększonej aktywności sejsmicznej naturalnej lub wzbudzonej działalnością człowieka,
c) na obszarach o zwiększonym nasileniu zjawisk krasowych i sufozyjnych.
4. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
klimatu określi, w drodze rozporządzenia, obszary, na których dopuszcza się
lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym w formie
zestawienia współrzędnych geograficznych, uwzględniając uwarunkowania geologiczne i
przyrodnicze oraz charakterystykę kompleksu podziemnego składowania dwutlenku
węgla, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, a także ochrony
zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.
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Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
klimatu określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe wymagania dotyczące eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku
węgla,
2) szczegółowe kryteria i sposób akceptacji składu strumienia dwutlenku węgla zatłaczanego
do podziemnego składowiska dwutlenku węgla,
3) sposób, częstotliwość i szczegółowe warunki prowadzenia monitoringu kompleksu
podziemnego składowania dwutlenku węgla
- kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia działalności polegającej na
podziemnym składowaniu dwutlenku węgla, mając na uwadze potrzebę zapewnienia
ochrony zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, a także bezpieczeństwa powszechnego
oraz uwzględniając charakterystykę kompleksu podziemnego składowania dwutlenku
węgla, warunki geologiczne i przyrodnicze.
Art. 136.
1. Stawki opłat, o których mowa w art. 133 ust. 2, 3a i 3c, art. 134 ust. 2 i art. 135 ust. 2-4,
podlegają corocznej zmianie, stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i
usług konsumpcyjnych ogółem, planowanego w ustawie budżetowej na dany rok
kalendarzowy.
2. Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw środowiska
ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski" stawki opłat obowiązujące na następny rok kalendarzowy, zaokrąglając
je w górę do pełnych groszy.
Art. 137.
1. Okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio
od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.
2. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, z wyłączeniem
złoża węglowodorów, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za
okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na
rachunki bankowe gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW,
bez wezwania.
2a. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, a w
przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz
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ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem
miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe gminy, powiatu i
województwa, na terenie których jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW, bez
wezwania.
3. W terminie określonym w ust. 2 przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie
kopaliny ze złoża, przedstawia organowi koncesyjnemu, gminie, na terenie której jest
prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW kopie dowodów dokonanych wpłat, a także
informację zawierającą dane identyfikujące przedsiębiorcę, nazwę złoża, numer koncesji
na wydobywanie kopaliny z tego złoża, rodzaj i ilość kopaliny wydobytej w okresie
rozliczeniowym, przyjętą stawkę oraz wysokość ustalonej opłaty, w tym przypadającej
gminie, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW. Jeżeli wydobycie
prowadzi się na terenie więcej niż jednej gminy - w informacji określa się również ilość
kopaliny wydobytej z terenów poszczególnych gmin, a także wysokość przypadającej na
nie opłaty eksploatacyjnej.
3a. W terminie określonym w ust. 2a przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie
kopaliny ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża
węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża - uzyskał decyzję
inwestycyjną, przedstawia organowi koncesyjnemu, gminie, powiatowi i województwu,
na terenie których jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW kopie dowodów
dokonanych wpłat, a także informację zawierającą dane identyfikujące przedsiębiorcę,
nazwę złoża, numer koncesji, rodzaj i ilość kopaliny wydobytej w okresie
rozliczeniowym, przyjętą stawkę oraz wysokość ustalonej opłaty, w tym przypadającej
gminie, powiatowi i województwu, na terenie których jest prowadzona działalność, oraz
NFOŚiGW. Jeżeli wydobycie prowadzi się na terenie więcej niż jednej gminy, jednego
powiatu lub jednego województwa - w informacji określa się również ilość kopaliny
wydobytej z terenów odpowiednio poszczególnych gmin, powiatów i województw, a
także wysokość przypadającej na nie opłaty eksploatacyjnej.
4. Jeżeli wysokość opłaty należnej za okres rozliczeniowy nie przekracza 300 zł, obowiązek
jej zapłaty nie powstaje. Nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia informacji, o której
mowa w ust. 3 i 3a.
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ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień tego terminu uważa się następny dzień po dniu
lub dniach wolnych od pracy.
6. Wymagania określone w ust. 1, 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców, którzy
uzyskali koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesję na
podziemne składowanie odpadów albo koncesję na podziemne składowanie dwutlenku
węgla.
7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory druków
służących przedstawieniu informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne
bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów oraz
podziemne

składowanie

dwutlenku

węgla,

kierując

się

potrzebą

zapewnienia

przejrzystości oraz wiarygodności przedkładanych informacji.

Art. 140.
1. Działalność wykonywana bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego albo
podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych podlega opłacie podwyższonej.
2. Organami właściwymi w sprawach, o których mowa w ust. 1, są:
1) minister właściwy do spraw środowiska w odniesieniu do działalności:
a) wykonywanej w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
b) w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,
c) w zakresie podziemnego składowania odpadów,
d) w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania
dwutlenku węgla,
e) w zakresie podziemnego składowania dwutlenku węgla;
2) właściwy organ nadzoru górniczego w zakresie niewymienionym w pkt 1.
3. Opłatę podwyższoną za:
1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin określonych w art. 10 ust. 1, ustala się w
wysokości 50 000 zł za każdy kilometr kwadratowy powierzchni terenu objętego taką
działalnością, przy czym rozpoczęty kilometr kwadratowy powierzchni terenu liczy się
jako cały;
1a) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla
ustala się w wysokości 50 000 zł za każdy kilometr kwadratowy powierzchni terenu
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terenu liczy się jako cały;
2) wykonywanie robót geologicznych ustala się w wysokości 40 000 zł za każdy kilometr
kwadratowy powierzchni terenu objętego taką działalnością, przy czym rozpoczęty
kilometr kwadratowy powierzchni terenu liczy się jako cały;
3) wydobywanie kopalin ustala się w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty
eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej bez
koncesji kopaliny;
4) podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji ustala się w wysokości
dwustukrotnej stawki opłaty dla danego rodzaju magazynowanej substancji, pomnożonej
przez ilość zatłoczonej bez koncesji substancji;
5) podziemne składowanie odpadów ustala się w wysokości dwustukrotnej stawki opłaty dla
danego rodzaju składowanych odpadów, pomnożonej przez ilość składowanych bez
koncesji odpadów;
6) podziemne składowanie dwutlenku węgla ustala się w wysokości dwustukrotnej stawki
opłaty z tytułu składowania dwutlenku węgla, pomnożonej przez ilość składowanego bez
koncesji dwutlenku węgla.
4. Do ustalenia opłaty podwyższonej za wydobywanie kopaliny, dla której stawka opłaty
eksploatacyjnej wynosi 0 zł za jednostkę miary przyjmuje się stawkę w wysokości 1,32
zł/m3 w przypadku wód termalnych i 5,89 zł/1000 m3 w przypadku metanu z węgla
kamiennego.
5. Opłaty podwyższone, o których mowa w ust. 3 pkt 3-6, ustala się, stosując stawki
obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania.
6. Opłatę wnosi się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Dowód
wniesienia opłaty niezwłocznie przedstawia się właściwemu organowi oraz podmiotom
określonym w art. 141.
Art. 142.
1. Do opłat, o których mowa w niniejszym dziale, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.)
dotyczące zobowiązań podatkowych. Określone tymi przepisami uprawnienia organów
podatkowych przysługują wierzycielom.
2. Wierzycielami są odpowiednio gmina, powiat, województwo oraz NFOŚiGW.
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wymienionych w ust. 1 w części dotyczącej NFOŚiGW jest Prezes Zarządu tego
Funduszu. W sprawach regulowanych niniejszą ustawą organem wyższego stopnia, w
rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do Prezesa
Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest minister
właściwy do spraw środowiska.
Art. 152a.
1. Tworzy się rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku
węgla.
2. Rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla
prowadzi państwowa służba geologiczna.
3. Wpisu do rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku
węgla dokonuje się z urzędu na podstawie decyzji w sprawach określonych w dziale III.
4. Organ koncesyjny przekazuje państwowej służbie geologicznej dokumenty stanowiące
podstawę dokonania wpisu do rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych
składowisk dwutlenku węgla, w tym mapy obszarów górniczych.
5. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
klimatu określi, w drodze rozporządzenia, dane podlegające wpisowi do rejestru obszarów
górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla, termin i tryb
przekazywania dokumentów stanowiących podstawę wpisu, sposób prowadzenia rejestru,
rodzaje dokumentów przechowywanych w rejestrze, a także termin przekazywania map
obszarów górniczych przedsiębiorcy oraz właściwemu organowi koncesyjnemu, organowi
nadzoru górniczego oraz wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).
6. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw środowiska
zapewni, aby rejestr stanowił szczegółową ewidencję wszystkich obszarów górniczych i
zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla, a także zapewni terminowe
przekazywanie map obszarów górniczych przedsiębiorcy oraz właściwym organom oraz
weźmie pod uwagę konieczność gromadzenia w rejestrze informacji i dokumentów
służących ocenie długoterminowej stabilności kompleksu podziemnego składowania
dwutlenku węgla.
[Art. 156.
1. Organami administracji geologicznej są:
1) minister właściwy do spraw środowiska;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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3) starostowie.
2. Zadania administracji geologicznej wykonuje:
1) minister właściwy do spraw środowiska - przy pomocy Głównego Geologa Kraju,
będącego sekretarzem lub podsekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra;
2) marszałek województwa - przy pomocy geologa wojewódzkiego;
3) starosta - przy pomocy geologa powiatowego.
3. Określone ustawą zadania marszałków województw oraz starostów są zadaniami z zakresu
administracji rządowej.]
<Art. 156.
1. Organami administracji geologicznej są:
1) minister właściwy do spraw geologii;
2) Główny Geolog Kraju;
3) marszałkowie województw;
4) starostowie.
2. Zadania administracji geologicznej wykonuje:
1) Główny Geolog Kraju;
2) marszałek województwa – przy pomocy geologa wojewódzkiego;
3) starosta – przy pomocy geologa powiatowego.
3. Określone ustawą zadania marszałków województw oraz starostów są zadaniami z
zakresu administracji rządowej.>
<Art. 156a.
1. Głównego Geologa Kraju powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
2. Główny Geolog Kraju jest sekretarzem stanu albo podsekretarzem stanu w urzędzie
obsługującym ministra właściwego do spraw geologii.
3. Główny Geolog Kraju wykonuje swoje zadania przy pomocy komórki organizacyjnej
wyodrębnionej w tym celu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw
geologii.
Art. 156b.
Głównym Geologiem Kraju może być osoba, która:
1) posiada wyłącznie obywatelstwo polskie;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) wykazuje nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną;
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przestępstwo skarbowe;
5) posiada wiedzę z zakresu geologii;
6) nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa
wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz
treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, 284 i 322), ani nie była ich
współpracownikiem.
Art. 156c.
Główny Geolog Kraju wykonuje zadania:
1) polegające na realizacji zadań związanych z polityką i bezpieczeństwem
surowcowym państwa w zakresie surowców kopalnych, w szczególności zadania
organu administracji geologicznej dotyczące udzielania koncesji, zatwierdzania
projektów robót geologicznych, dokumentacji geologicznych i dokumentacji
geologiczno-inwestycyjnej

złoża

węglowodorów,

a

także

zadania

dotyczące

rozporządzania prawem do informacji geologicznej,
2) dotyczące kwalifikacji w zakresie geologii, o których mowa w art. 50 ust. 2, oraz
polegające na prowadzeniu postępowania w sprawie, o której mowa w art. 77 ust. 1
– w zakresie określonym przepisami ustawy.

Art. 156d.
1. Główny Geolog Kraju przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, za pośrednictwem
ministra właściwego do spraw geologii, roczne sprawozdanie ze swojej działalności w
terminie 3 miesięcy od zakończenia roku, za który jest składane sprawozdanie.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności informacje o
postępach w realizacji zadań związanych z polityką i bezpieczeństwem surowcowym
państwa w zakresie zasobów surowców kopalnych, w tym o postępowaniach
wszczętych i niezakończonych oraz wydanych decyzjach, o których mowa w
ustawie.>
[Art. 157.
W sprawach określonych ustawą organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracyjnego w stosunku do marszałków województw jest minister
właściwy do spraw środowiska.]
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1. W sprawach określonych ustawą organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracyjnego w stosunku do marszałków województw jest
Główny Geolog Kraju.
2. Od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez Głównego Geologa Kraju nie
przysługuje odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może wnieść wniosek o
ponowne rozpatrzenie sprawy do Głównego Geologa Kraju.>

Art. 161.
1. Organem administracji geologicznej pierwszej instancji jest marszałek województwa, z
wyjątkiem spraw określonych w ust. 2-4.
2. Do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy
związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami
geologicznymi, dotyczące:
1) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na
obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku
kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;
2) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50
m3/h;
3) badań

geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania

przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z
wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;
4) odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;
5) robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi;
6) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć
mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich
zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem
przedsięwzięć

mogących

negatywnie

oddziaływać

ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.
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pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót
geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące:
1) złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1;
1a) określania warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnień złóż
kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1;
1b) określania warunków hydrogeologicznych w związku z wtłaczaniem do górotworu wód
pochodzących z odwodnień, o których mowa w pkt 1a, wód złożowych powstałych przy
wydobywaniu kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, oraz wód złożowych z
podziemnych magazynów węglowodorów;
2) obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
3) regionalnych badań hydrogeologicznych;
4) określania warunków hydrogeologicznych w związku z ustanawianiem obszarów
ochronnych zbiorników wód podziemnych;
5) określania warunków hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich dla potrzeb
podziemnego

bezzbiornikowego

magazynowania

substancji

albo

podziemnego

składowania odpadów;
5a) określania warunków hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich na potrzeby
poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla
oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla;
6) regionalnych badań budowy geologicznej kraju;
7) regionalnych prac kartografii geologicznej;
8) (uchylony);
9) otworów wiertniczych do rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z
dokumentowaniem złóż kopalin;
10) obiektów budownictwa wodnego o wysokości piętrzenia przekraczającej 5 m.
4. Do ministra właściwego do spraw środowiska należą także sprawy związane z
zatwierdzaniem dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów.

Art. 162.
1. Państwowa służba geologiczna wykonuje następujące zadania państwa w zakresie geologii:
1) inicjuje, koordynuje i wykonuje zadania zmierzające do rozpoznania budowy
geologicznej kraju, w tym prac o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w
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także dla ochrony środowiska;
2) prowadzi centralne archiwum geologiczne;
3) gromadzi, udostępnia, przetwarza i archiwizuje informację geologiczną;
4) prowadzi bazy danych geologicznych;
5) sporządza krajowy bilans zasobów kopalin;
6) przygotowuje materiały na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego w
celu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz
wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze
złoża,

oraz

przygotowuje

we

współpracy

z

organem

koncesyjnym

ocenę

perspektywiczności geologicznej, o której mowa w art. 49f ust. 3;
7) koordynuje i wykonuje prace z zakresu kartografii geologicznej oraz wykonuje prace
pilotażowe z tego zakresu;
8) prowadzi rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku
węgla;
9) koordynuje zadania z zakresu ochrony georóżnorodności oraz geologii środowiskowej;
10) rozpoznaje i monitoruje zagrożenia geologiczne;
11) dokonuje sprawdzenia prawidłowości poboru próbek z wykonania robót geologicznych
oraz wykonuje inne czynności pomocnicze na podstawie odrębnego upoważnienia
właściwego organu administracji geologicznej;
12) (uchylony).
2. Państwowa służba geologiczna wykonuje inne, niż określone w ust. 1, zadania państwa w
zakresie geologii, powierzone przez [ministra właściwego do spraw środowiska]
<ministra właściwego do spraw geologii na wniosek Głównego Geologa Kraju>.

Art. 162a.
1. Państwowa służba geologiczna jest finansowana ze środków budżetu państwa w części
dotyczącej środowiska będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw środowiska.
2. Państwowa służba geologiczna może być dofinansowana z innych środków publicznych, na
zasadach dotyczących wykorzystania tych środków.
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1. Państwową służbę geologiczną pełni Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy
Instytut Badawczy.
<1a. Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu
Badawczego realizujący zadania państwowej służby geologicznej są obowiązani
posiadać legitymację służbową pozwalającą zidentyfikować pracownika oraz
określającą przysługujące mu uprawnienia.>
2. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy może powierzyć
wykonanie niektórych zadań określonych w art. 162 jednostkom organizacyjnym
utworzonym na podstawie odrębnych przepisów, a także przedsiębiorcom w rozumieniu
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - jeżeli przedmiot ich działania
obejmuje prowadzenie prac geologicznych.
3. Nadzór nad wykonywaniem zadań państwowej służby geologicznej sprawuje minister
właściwy do spraw środowiska, działający przy pomocy Głównego Geologa Kraju.
4. Plan prac państwowej służby geologicznej dotyczących realizacji zadań, o których mowa w
art. 162 ust. 1, na rok następny Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut
Badawczy corocznie w terminie do dnia 31 maja przekazuje ministrowi właściwemu do
spraw środowiska do akceptacji.
5. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy corocznie w terminie do
dnia 15 lutego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdanie z
wykonanych zadań, o których mowa w ust. 4, według stanu na dzień 31 grudnia.
6. Statut

Państwowemu

Instytutowi

Geologicznemu

-

Państwowemu

Instytutowi

Badawczemu nadaje minister właściwy do spraw środowiska.
7. W skład rady naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu
Badawczego, w liczbie i proporcji określonej w statucie, wchodzą:
1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego, w liczbie stanowiącej od 30% do 50% składu rady;
2) osoby niebędące pracownikami Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego
Instytutu Badawczego, które stanowią co najmniej 50% składu rady.
8. (uchylony).
9. W zakresie uregulowanym w ust. 6-8 do Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia
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284).
<10. Minister właściwy do spraw geologii określi, w drodze rozporządzenia, wzór
legitymacji służbowej, o której mowa w ust. 1a, kierując się koniecznością
zapewnienia identyfikacji pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego –
Państwowego Instytutu Badawczego wykonujących zadania służbowe.>

Art. 163a.
1. Tworzy się Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla.
2. Do Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla należy
wykonywanie zadań:
1) związanych z przekazaniem mu odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko
dwutlenku węgla, w tym:
a) prowadzenie monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym:
– utrzymanie obiektów przeznaczonych do prowadzenia monitoringu,
– wykonywanie programów monitoringu,
b) opracowywanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z
zamkniętym podziemnym składowiskiem dwutlenku węgla,
c) zabezpieczenie

zamkniętego

podziemnego

składowiska

dwutlenku

węgla

przed

zagrożeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w rejonach
przyległych,
d) prowadzenie i koordynacja działań naprawczych i akcji ratowniczych, a także działań
naprawczych i działań zapobiegawczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13
kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
e) informowanie organu właściwego w sprawach handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych(22), oraz rozliczanie emisji w przypadku
wydostania się dwutlenku węgla poza kompleks podziemnego składowania dwutlenku
węgla,
f) usuwanie szkód powstałych w przypadku wydostania się dwutlenku węgla poza kompleks
podziemnego składowania dwutlenku węgla;
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środowiska, dotyczących podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym w zakresie
nadzoru i kontroli.
3. W przypadku przejęcia przez Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk
Dwutlenku Węgla odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla
zgodnie z art. 39a, do zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk
Dwutlenku Węgla należy wykonywanie obowiązków określonych w art. 39c ust. 1, art.
127d ust. 1 pkt 4 i 5 oraz w art. 127i ust. 2.

Art. 163c.
1. Nadzór nad wykonywaniem zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk
Dwutlenku Węgla sprawuje minister właściwy do spraw środowiska, działający przy
pomocy Głównego Geologa Kraju.
2. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy corocznie, w terminie do
dnia 15 lutego, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdanie z
wykonanych zadań, o których mowa w art. 163a ust. 2 i 3, według stanu na dzień 31
grudnia.
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 oraz ministrowi właściwemu do spraw energii 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.]
<1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego sporządza i składa ministrowi właściwemu do
spraw gospodarki złożami kopalin oraz przekazuje do wiadomości ministrowi
właściwemu do spraw energii, ministrowi właściwemu do spraw geologii oraz
Głównemu Geologowi Kraju 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
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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 obszarach morskich oraz wspólny
format sprawozdań do celów publikacji przez państwa członkowskie informacji
dotyczących wskaźników odnoszących się do poważnych zagrożeń.

U S T A W A z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie
obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1537
oraz z 2019 r. poz. 2020)
Art. 31.
1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające, na podstawie ustawy z
dnia 28 września 1991 r. o lasach, nieruchomościami objętymi pozwoleniem na budowę
inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, są obowiązane do dokonania
wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie oraz na warunkach ustalonych
w odrębnym porozumieniu między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy
Państwowe a inwestorem.
2. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w
zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, nie dojdzie do zawarcia porozumienia, o
którym mowa w ust. 1, inwestor może wystąpić z wnioskiem do właściwego wojewody o
ustalenie terminu oraz warunków wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia, w
drodze decyzji. Organem wyższego stopnia w sprawie, o której mowa w zdaniu
pierwszym, jest [minister właściwy do spraw środowiska] <minister właściwy do spraw
leśnictwa i łowiectwa>.
3. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów, o której mowa w ust. 1, staje się,
nieodpłatnie własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
4. Koszty wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w zakresie przekraczającym
wartość drewna ponosi inwestor.
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1648)
Art. 17.
1. (6) Rada składa się z 25 członków.
2. W skład Rady wchodzi:
1) Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej - jako przewodniczący;
2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
2a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw energii;
2b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin;
3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;
3a)

(7)

przedstawiciel ministra właściwego do spraw klimatu;

3b)

(8)

przedstawiciel ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;

4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
5) przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska;
6) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
7) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
8) przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
9) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
10) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
11) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rolnictwa;
<11a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw leśnictwa i łowiectwa;>
12) 3 posłów;
13) senator;
14) 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych;
15) przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568);
16) przedstawiciel środowiska naukowego.
3. Członków Rady, o których mowa w ust. 2:
1) pkt 2-11 i 15 - powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zagranicznych, na
wniosek właściwego podmiotu;
2) pkt 12 - powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu;
3) pkt 13 - powołuje i odwołuje Marszałek Senatu;
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4. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

U S T A W A z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875)

Art. 118.
[Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
klimatu] <Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw gospodarki> określi, w drodze rozporządzenia:
1) odpady obojętne, dla których podstawową charakterystykę odpadów sporządza się bez
przeprowadzania badań, o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt 1 lit. h,
2) kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu,
3) zakres badań, o których mowa w art. 117 ust. 1
- kierując się właściwościami odpadów i potrzebą zapewnienia właściwego postępowania z
odpadami na składowisku odpadów oraz uwzględniając rodzaje odpadów i zawartość w nich
substancji organicznych.

U S T A W A z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 1900
oraz z 2020 r. poz. 284 i 425)
Art. 13.
1. Przy ministrze właściwym do spraw rolnictwa działa Komisja do spraw Środków Ochrony
Roślin.
2. Komisja do spraw Środków Ochrony Roślin jest organem opiniodawczo-doradczym
ministra właściwego do spraw rolnictwa.
3. Do zadań Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin należy opiniowanie, na wniosek
ministra właściwego do spraw rolnictwa, spraw dotyczących substancji czynnych,
sejfnerów, synergetyków i środków ochrony roślin, w szczególności wydawanie opinii w
zakresie oceny lub uwag.
4. Komisja do spraw Środków Ochrony Roślin składa się z [ośmiu członków]:
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2) jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw środowiska;
3) jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw zdrowia;
3a) jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw klimatu;
4) jednego przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych;
5) jednego przedstawiciela organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest
ekologia;
6) jednego przedstawiciela związków zawodowych rolników;
7) jednego przedstawiciela organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest
pszczelarstwo.
5. Członków Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin powołuje i odwołuje minister
właściwy do spraw rolnictwa, z tym że członków Komisji do spraw Środków Ochrony
Roślin, o których mowa w ust. 4 pkt 2-3a, minister właściwy do spraw rolnictwa powołuje
i odwołuje odpowiednio na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska, ministra
właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw klimatu. Przedstawicieli, o
których mowa w ust. 4 pkt 4-7, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw
rolnictwa spośród kandydatów zgłoszonych odpowiednio przez Krajową Radę Izb
Rolniczych, związki zawodowe rolników oraz organizacje społeczne, których statutowym
celem działania jest ekologia albo pszczelarstwo.
<5a. W przypadku gdy minister kieruje więcej niż jednym działem administracji
rządowej wymienionym w ust. 4, do członkostwa w Komisji do spraw Środków
Ochrony Roślin wyznacza jednego przedstawiciela.>
6. Przed powołaniem kandydaci na członków Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin
składają oświadczenie, że:
1) nie pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym z producentami, posiadaczami
zezwoleń na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub podmiotami
posiadającymi pozwolenie na handel równoległy, który może budzić wątpliwości co do
ich bezstronności w zakresie tej opinii;
2) nie biorą udziału w opracowaniu oceny lub uwag;
3) będą utrzymywały w tajemnicy wszelkie informacje, wyniki badań i dane związane z
opiniowanymi sprawami.
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spraw, w których jego opinia może budzić wątpliwości co do jego bezstronności w
zakresie tych spraw.
8. Kadencja Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin trwa 4 lata.
9. Członek Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin może być odwołany przed upływem
kadencji tej Komisji.
<9a. Minister, który w trakcie kadencji Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin
objął kierowanie więcej niż jednym działem administracji rządowej wymienionym w
ust. 4, składa w terminie 14 dni od dnia objęcia kierownictwa kolejnego działu
wniosek o odwołanie wskazanego przedstawiciela.>
10. Członek Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin, który został odwołany przez
ministra właściwego do spraw rolnictwa lub którego kadencja upłynęła, jest obowiązany
do niezwłocznego zwrócenia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, jednak nie
później niż w terminie 30 dni od dnia odwołania albo upływu kadencji, dokumentacji
stanowiącej podstawę do opracowania opinii, o której mowa w ust. 3.
11. Minister właściwy do spraw rolnictwa ustala regulamin działania Komisji do spraw
Środków Ochrony Roślin.
12. Miesięczne wynagrodzenie członków Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin ustala
się jako mnożnik

0,5 przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia

w sektorze

przedsiębiorstw za IV kwartał poprzedzający rok, w którym następuje wypłata
wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w
Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.
13. Zamiejscowym członkom Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin przysługuje zwrot
kosztów przejazdu i zakwaterowania na zasadach stosowanych przy podróżach
służbowych na obszarze kraju pracowników zatrudnionych w państwowych lub
samorządowych jednostkach sfery budżetowej.
14. Wynagrodzenie członków Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin oraz zwrot
kosztów podróży i zakwaterowania są pokrywane z budżetu państwa z części, której
dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa.
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środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300,
695 i 1440)
Art. 52.
1. Każdy ma równy dostęp do udziału w szkoleniu.
2. Udział w szkoleniu jest odpłatny albo nieodpłatny. W przypadku szkolenia odpłatnego,
każdy uczestnik szkolenia ponosi takie same opłaty, a ich wysokość nie przekracza
całkowitych kosztów związanych z przeprowadzaniem szkolenia w przeliczeniu na
jednego uczestnika tego szkolenia.
3. Ogłoszenie o szkoleniu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
odpowiednio CDR albo Lasów Państwowych co najmniej na 30 dni przed dniem
rozpoczęcia tego szkolenia.
4. W ogłoszeniu o szkoleniu wskazuje się dzień rozpoczęcia szkolenia, czas jego trwania,
program szkolenia, wysokość opłaty za udział w szkoleniu, jeżeli jest on odpłatny, oraz
inne informacje dotyczące szkolenia, a także trzy terminy przeprowadzenia egzaminu z
zakresu tego szkolenia w okresie 6 miesięcy od dnia zakończenia tego szkolenia.
5. Program szkolenia powinien obejmować co najmniej zapoznanie się z metodyką
doradzania opracowaną przez:
1) CDR i zatwierdzoną przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi - w przypadku
szkolenia

doradców

rolniczych,

doradców

rolnośrodowiskowych

i

ekspertów

przyrodniczych;
2) Lasy Państwowe i zatwierdzoną przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, po
uzyskaniu opinii [ministra właściwego do spraw środowiska] <ministra właściwego do
spraw leśnictwa i łowiectwa> - w przypadku szkolenia doradców leśnych.
6. Do egzaminu może przystąpić osoba, która ukończyła szkolenie w zakresie
odpowiadającym zakresowi tego egzaminu.
7. W przypadku zmiany stanu wiedzy z danego zakresu doradzania przeprowadza się
szkolenie uzupełniające. Osoba wpisana na listę, o której mowa w art. 51 ust. 1-3, jest
obowiązana ukończyć szkolenie uzupełniające i zdać egzamin uzupełniający z zakresu
tego szkolenia.
8. Do szkolenia uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy ust. 3 i 4, z tym że o
terminie szkolenia uzupełniającego dodatkowo informuje osobę wpisaną na listę:
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ekspertów przyrodniczych,
2) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych - w przypadku doradców leśnych
- co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia tego szkolenia.
9. Egzamin i egzamin uzupełniający przeprowadza się w formie pisemnej. Egzamin i egzamin
uzupełniający mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej.

U S T A W A z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 191, 284 i 1086)

Art. 4.
1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesyłowej zawiera:
1) określenie linii rozgraniczających teren objęty wnioskiem, w tym linii rozgraniczających
teren przeznaczony pod budowę stacji elektroenergetycznej, opracowanych geodezyjnie i
przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy
katastralnej, w skali co najmniej 1:5000, przyjętych do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego;
2) określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu;
3) analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu;
4) charakterystykę planowanej inwestycji obejmującą określenie:
a) zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby również sposobu
zagospodarowywania odpadów,
b) planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i
zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów
budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji;
5) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
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U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.);
6) pozwolenie wodnoprawne, jeżeli jest ono wymagane;
7) mapy z projektem podziału tych nieruchomości, które tylko w części są położone w
granicach terenu objętego wnioskiem, w tym terenu przeznaczonego pod budowę stacji
elektroenergetycznej, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami;
8) wskazanie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości oraz księgi
wieczystej, jeżeli jest prowadzona dla nieruchomości, na których jest planowana budowa
stacji elektroenergetycznej, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o którym mowa
w art. 19 ust. 3;
9) wskazanie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości, o których
mowa w pkt 8, jeżeli dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór
dokumentów i prawa te zostały w nich ujawnione;
10) wskazanie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości oraz księgi
wieczystej, jeżeli jest prowadzona dla nieruchomości, w stosunku do których decyzja o
ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać
skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1;
11) opinie, o których mowa w ust. 2;
12) wskazanie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi;
13) uzgodnienie zarządców dróg publicznych - w zakresie, w jakim projektowana inwestycja
przebiega przez nieruchomości wchodzące w skład pasa drogowego, przylega do
nieruchomości wchodzących w skład pasa drogowego lub powoduje ograniczenia w
sposobie zagospodarowania pasa drogowego.
2. Do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie
sieci przesyłowej inwestor załącza opinie:
1) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na
obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony
uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056 oraz z 2019 r. poz. 1815);
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(1)

ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw

energii, ministra właściwego do spraw klimatu, [ministra właściwego do spraw
środowiska] <,> <ministra właściwego do spraw geologii>, ministra właściwego do
spraw kultury i dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa,
ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej - w
odniesieniu do wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w
polskich obszarach morskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2169);
3) Ministra Obrony Narodowej - w przypadku gdy projektowana inwestycja przebiega lub
oddziałuje na tereny zamknięte ustanowione przez tego ministra bądź ich strefy ochronne;
4) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego,
pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
5) właściwego organu administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych;
6) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa,
będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 i 2161
oraz z 2019 r. poz. 83, 125, 1815 i 2020);
7) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków
chronionych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696);
8) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego podmiotu władającego
nieruchomością wchodzącą w skład obszaru kolejowego - w zakresie, w jakim
projektowana inwestycja przebiega przez nieruchomości wchodzące w skład obszaru
kolejowego, przylega do nieruchomości wchodzących w skład obszaru kolejowego lub
powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania tych nieruchomości;
9) właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza,
prezydenta miasta);
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otoczeniu lotnisk lub stanowiących przeszkody lotnicze, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495);
11) dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku
i jego otuliny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815);
12) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych;
13)

właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do obszarów, o których mowa w
art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268
oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170), w zakresie warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu.

3. Opinię, o której mowa w ust. 2, lub uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, wydaje
się w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wniosku. Niewydanie opinii
albo uzgodnienia w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej albo
jako pozytywne uzgodnienie wniosku.
4. Kopię opinii, o której mowa w ust. 2, oraz uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 13,
właściwy organ przekazuje wojewodzie.
5. Opinie, o których mowa w ust. 2, i uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, zastępują
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody bądź stanowiska właściwych organów,
wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesyłowej.

U S T A W A z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz.
117, 284 i 1086
Art. 13.
1. Tworzy się Komitet Konsultacyjny jako organ doradczy organu kontroli.
2. Do zadań Komitetu Konsultacyjnego należy zapewnienie doradztwa organowi kontroli w
zakresie objętym ustawą, w szczególności:
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uzasadnienie faktyczne i prawne w zakresie zasadności wydania decyzji, o których mowa
w art. 11 lub art. 12 ust. 6;
2) przedstawienie opinii w sprawach określonych przez organ kontroli.
3. W skład Komitetu Konsultacyjnego wchodzą przedstawiciele:
1) Prezesa Rady Ministrów;
2) ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
2a) ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
3) ministra właściwego do spraw energii;
<3a)

ministra właściwego do spraw geologii;>

4) ministra właściwego do spraw gospodarki;
5) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;
6) ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin;
7) ministra właściwego do spraw informatyzacji;
7a) ministra właściwego do spraw klimatu;
8) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
<8a)

ministra właściwego do spraw leśnictwa i łowiectwa;>

9) Ministra Obrony Narodowej;
10) ministra właściwego do spraw rolnictwa;
11) ministra właściwego do spraw środowiska;
12) ministra właściwego do spraw transportu;
13) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
14) ministra właściwego do spraw zagranicznych;
15) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej;
16) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
17) Szefa Agencji Wywiadu;
18) Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
19) Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;
20) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
21) Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
22) Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
4. Członkiem Komitetu Konsultacyjnego może być osoba, która posiada poświadczenie
bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne".
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 293 5. Członków Komitetu Konsultacyjnego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów,
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USTAWA

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i

1378)
Uwaga:
użyte w art. 4 w pkt 8, w art. 8 w ust. 8, w art. 53 w ust. 2, 3 i 4 oraz w art. 60
w ust. 10, w różnym przypadku, wyrazy [minister właściwy do spraw
środowiska] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami
<minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa>

Art. 4.
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole;
2) szkole specjalnej lub oddziale specjalnym - należy przez to rozumieć odpowiednio:
a) szkołę lub oddział dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19
pkt 2,
b) szkołę lub oddział zorganizowane w podmiocie leczniczym, o którym mowa w przepisach
o działalności leczniczej, oraz w jednostce pomocy społecznej, w celu kształcenia dzieci i
młodzieży przebywających w tym podmiocie lub jednostce, w których stosuje się
odpowiednią organizację kształcenia oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze,
zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 128 ust. 3;
3) oddziale integracyjnym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym uczniowie
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z
pozostałymi uczniami, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.
127 ust. 19 pkt 2;
4) oddziale dwujęzycznym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie
jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim
językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa
zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą
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zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część
geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii
powszechnej lub matematykę;
4a) oddziale przygotowania wojskowego - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w
którym nauczanie jest zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.
18 ust. 6;
5) szkole integracyjnej - należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały są
oddziałami integracyjnymi;
6) szkole dwujęzycznej - należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały są
oddziałami dwujęzycznymi;
7)

szkole rolniczej - należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą
wyłącznie w zawodach dla rolnictwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów
szkolnictwa branżowego, o której mowa w pkt 24a, ministrem właściwym jest minister
właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub minister
właściwy do spraw rynków rolnych;

8)

szkole leśnej - należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą wyłącznie
w zawodach dla leśnictwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa
branżowego, o której mowa w pkt 24a, ministrem właściwym jest minister właściwy do
spraw środowiska;

9)

szkole morskiej - należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą
wyłącznie w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej, dla których, zgodnie z
klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w pkt 24a, ministrem
właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej;

10)

szkole żeglugi śródlądowej - należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową
kształcącą wyłącznie w zawodach podstawowych dla żeglugi śródlądowej, dla których,
zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w pkt 24a,
ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej;

11) szkole rybołówstwa - należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą
wyłącznie w zawodach podstawowych dla rybołówstwa, dla których, zgodnie z
klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w pkt 24a, ministrem
właściwym jest minister właściwy do spraw rybołówstwa;
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nauczanie jest prowadzone zgodnie z programem nauczania ustalonym przez zagraniczną
instytucję edukacyjną;
13) oddziale przygotowawczym - należy przez to rozumieć oddział szkolny dla osób
niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi,
podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w
szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, które nie znają języka
polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, jak
również wykazują zaburzenia w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z
różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, co wymaga
dostosowania procesu i organizacji kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych,
zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 165 ust. 16 pkt 2;
14) placówce - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 38 i 10;
15) placówce rolniczej - należy przez to rozumieć placówki i centra, o których mowa w art.
2 pkt 4, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji
zawodowych wyłącznie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów
szkolnictwa branżowego, o której mowa w pkt 24a, ministrem właściwym jest minister
właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub minister
właściwy do spraw rynków rolnych;
16) organie prowadzącym szkołę lub placówkę - należy przez to rozumieć ministra,
jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne;
17) kuratorze oświaty - należy przez to rozumieć kierownika kuratorium oświaty jako
jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w
województwie;
18) nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika
pedagogicznego szkoły, placówki i placówki doskonalenia nauczycieli;
19) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
20) uczniach - należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków;
21) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197);
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oddział szkolny, w którym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie
sportowe, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 5;
23) (uchylony);
24) podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej
kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia
i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych
wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po
zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne
szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego,
programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające
ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki i
sposób realizacji tych podstaw programowych;
24a) klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - należy przez to rozumieć klasyfikację
zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 46 ust. 1;
24b)

klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego - należy przez to rozumieć

klasyfikację zawodów szkolnictwa artystycznego, o której mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 46a ust. 1;
25) podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego - należy przez
to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie
oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji
personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodu lub kwalifikacji wyodrębnionej w
zawodzie, uwzględnianych w programach nauczania, oraz kryteria weryfikacji tych
efektów, umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych,
a także warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w tym wyposażenie i sprzęt niezbędne
do realizacji tego kształcenia oraz minimalną liczbę godzin kształcenia w zawodzie;
25a) podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa artystycznego - należy
przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania opisanych w
formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz
kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodu, uwzględnianych w
programach nauczania i umożliwiających ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań
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pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalną liczbę godzin kształcenia w zawodzie;
26) programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć program, o
którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy o systemie oświaty;
27) programie nauczania zawodu - należy przez to rozumieć program, o którym mowa w art.
3 pkt 13c ustawy o systemie oświaty;
28) zadaniach oświatowych jednostek samorządu terytorialnego - należy przez to rozumieć
zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej;
28a) szkole prowadzącej kształcenie zawodowe - należy przez to rozumieć:
a) szkoły, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, e i f, prowadzące kształcenie w
zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, do których są
przyjmowane:
– w przypadku szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b i c - osoby niepełnoletnie
oraz niepełnoletnie i pełnoletnie osoby objęte kształceniem specjalnym zorganizowanym
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2,
– w przypadku szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. e i f - niepełnoletnie i
pełnoletnie osoby, oraz
b) szkoły artystyczne;
29) szkole dla dorosłych - należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa w art. 18 ust. 1
pkt 1 i 2 lit. a, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której są
przyjmowane osoby pełnoletnie oraz kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym
są przyjmowane do szkoły;
29a) kształceniu w formie dziennej - należy przez to rozumieć kształcenie, które odbywa się
przez 5 dni w tygodniu albo przez 6 dni w tygodniu w przypadkach określonych w
przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 111 pkt 14 lub art. 113 pkt 9;
29b) kształceniu w formie stacjonarnej - należy przez to rozumieć kształcenie, które odbywa
się przez 3 lub 4 dni w tygodniu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 111
pkt 14;
29c) kształceniu w formie zaocznej - należy przez to rozumieć kształcenie, które odbywa się
co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach - co tydzień przez 2 dni,
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 111 pkt 14;
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szkole polskiej - należy przez to rozumieć szkołę przy przedstawicielstwie

dyplomatycznym,

urzędzie

konsularnym

lub

przedstawicielstwie

wojskowym

Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w
zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami
programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich;
30)

kształceniu ustawicznym - należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla
dorosłych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych, a także uzyskiwanie i
uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny;

31) formach pozaszkolnych - należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 117 ust. 1a;
32) niepełnosprawnościach sprzężonych - należy przez to rozumieć występowanie u dziecka
niesłyszącego

lub

słabosłyszącego,

niewidomego

lub

słabowidzącego,

z

niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną albo z
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych
niepełnosprawności;
33) specyficznych trudnościach w uczeniu się - należy przez to rozumieć trudności w uczeniu
się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w
przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjnomotorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi;
33a) zawodzie - należy przez to rozumieć również zawód o charakterze pomocniczym
określony w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;
34) kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie - należy przez to rozumieć wyodrębniony w
zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza
certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną, po
zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie jednej kwalifikacji;
35) kwalifikacyjnym kursie zawodowym - należy przez to rozumieć kurs, którego program
nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie
do egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji;
35a) kursie umiejętności zawodowych - należy przez to rozumieć kurs, którego program
nauczania uwzględnia:
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z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo
b) efekty kształcenia właściwe dla dodatkowych umiejętności zawodowych określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1;
35b)

kursie kompetencji ogólnych - należy przez to rozumieć kurs, którego program

nauczania uwzględnia dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia
ogólnego;
35c) turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników - należy przez to
rozumieć formę kształcenia zawodowego teoretycznego młodocianych pracowników w
zakresie zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia, którego program nauczania
uwzględnia podstawę programową kształcenia w tym zawodzie;
36) egzaminie zawodowym - należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt
21 ustawy o systemie oświaty;
37) egzaminie maturalnym - należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt
21c ustawy o systemie oświaty;
38) egzaminie ósmoklasisty - należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt
21d ustawy o systemie oświaty;
39) podręczniku - należy przez to rozumieć podręcznik, o którym mowa w art. 3 pkt 23
ustawy o systemie oświaty;
40) materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał edukacyjny, o którym mowa
w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty;
41) materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał ćwiczeniowy, o którym
mowa w art. 3 pkt 25 ustawy o systemie oświaty;
42) wielodzietności rodziny - należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej
dzieci;
43) samotnym wychowywaniu dziecka - należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka
przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej
prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje
wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;
44) ustawie o finansowaniu zadań oświatowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278).
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1. Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.
2. Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 4-13, może być zakładana i prowadzona przez:
1) jednostkę samorządu terytorialnego;
2) inną osobę prawną;
3) osobę fizyczną.
3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki
publiczne.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej mogą zakładać i
prowadzić publiczne szkoły i placówki, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 49.
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania:
1) zakłada i prowadzi:
a) szkoły polskie,
b) publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym;
2) może zakładać i prowadzić:
a) publiczne szkoły i placówki o charakterze eksperymentalnym,
b) publiczne placówki kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym,
c) szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych,
urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej,
które:
– prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych
na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lub
– umożliwiają uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty
innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum
ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i
planami nauczania dla szkół polskich.
6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zakłada i prowadzi
publiczne szkoły artystyczne oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów
szkół artystycznych, a także może zakładać i prowadzić placówki doskonalenia
nauczycieli szkół artystycznych.
7. Minister właściwy do spraw rolnictwa może zakładać i prowadzić:
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ponadregionalnym;
2) publiczne placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają
w szkołach rolniczych.
8. Minister właściwy do spraw środowiska może zakładać i prowadzić publiczne szkoły leśne.
9. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może zakładać i prowadzić publiczne
szkoły morskie.
10. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej może zakładać i prowadzić publiczne
szkoły żeglugi śródlądowej.
11. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może zakładać i prowadzić publiczne szkoły
rybołówstwa.
12. Minister Sprawiedliwości może zakładać i prowadzić publiczne szkoły i placówki w
zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz publiczne szkoły i placówki
przy zakładach karnych i aresztach śledczych. Szkoły i placówki przy zakładach karnych i
aresztach śledczych działają w ramach ich struktury.
13. Szkoły kształcące w zawodzie technik pożarnictwa może zakładać i prowadzić wyłącznie
minister właściwy do spraw wewnętrznych.
14. Minister właściwy do spraw zdrowia może założyć i prowadzić publiczną placówkę
doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym w
zakresie nauczania w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa
branżowego, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia.
14a. Ministrowie właściwi do spraw zawodów określonych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego, niewymienieni w ust. 4-14, mogą zakładać i prowadzić
publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz placówki i centra, o których
mowa w art. 2 pkt 4, kształcące wyłącznie w zawodach, dla których są właściwi.
15. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi
lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania
przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, szkół podstawowych, w tym
integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół
podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, szkół
w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.
16. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół
ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub
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art. 2 pkt 3-8, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i
ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem ust. 6.
17. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których
prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką
samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest
zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych - z ministrem właściwym do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
18. Przepis ust. 17 stosuje się również w przypadku przekazywania szkół i placówek
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
19. Prowadzenie szkół artystycznych oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla
uczniów szkół artystycznych, a także placówek doskonalenia nauczycieli szkół
artystycznych może być przekazywane w drodze porozumienia między ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a jednostką samorządu
terytorialnego.
20. Prowadzenie publicznych szkół rolniczych i placówek rolniczych o znaczeniu
regionalnym i ponadregionalnym, publicznych szkół leśnych oraz publicznych szkół
morskich, publicznych szkół żeglugi śródlądowej i publicznych szkół rybołówstwa może
być przekazywane w drodze porozumienia zawieranego między właściwym ministrem a
jednostką samorządu terytorialnego.
21. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 20, strony mogą określić tryb przekazania mienia
będącego odpowiednio we władaniu publicznych szkół rolniczych i placówek rolniczych
o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, publicznych szkół leśnych oraz
publicznych szkół morskich, publicznych szkół żeglugi śródlądowej i publicznych szkół
rybołówstwa, niezbędnego do prawidłowego wykonywania zadań, o których mowa w art.
10 ust. 1.
21a. Prowadzenie publicznych szkół, placówek i centrów, o których mowa w ust. 14a, może
być przekazywane w drodze porozumienia zawieranego między właściwym ministrem a
jednostką samorządu terytorialnego. Przepis ust. 21 stosuje się odpowiednio.
22. Zakładanie i prowadzenie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek
pedagogicznych oraz szkół i placówek wymienionych w ust. 16 o znaczeniu regionalnym
lub ponadregionalnym należy do zadań samorządu województwa, z zastrzeżeniem ust. 6 i
25.
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doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne, z zastrzeżeniem ust. 6.
24. Założenie przez powiat lub gminę jednostki, o której mowa w ust. 23, następuje po
uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.
25. (1) Plan sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych
oraz szkół i placówek, o których mowa w ust. 22, określa sejmik województwa w drodze
uchwały.
26. Zakładanie publicznych kolegiów pracowników służb społecznych należy do zadań
własnych samorządu województwa.
Art. 53.
1. Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami
artystycznymi, placówkami, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół
artystycznych oraz placówkami doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych sprawuje
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który w tym celu,
a także w celu realizacji zadań organu prowadzącego w odniesieniu do szkół i placówek
przez siebie prowadzonych, tworzy, w drodze rozporządzenia, specjalistyczną jednostkę
nadzoru oraz określa jej organizację i zakres powierzonych zadań związanych ze
sprawowaniem nadzoru pedagogicznego oraz zadań organu prowadzącego.
1a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w rozporządzeniu,
o którym mowa w ust. 1, może powierzyć specjalistycznej jednostce nadzoru, o której
mowa w ust. 1, również zadania placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.
1b. Specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w ust. 1, sprawuje nadzór
pedagogiczny również w formie badania jakości kształcenia artystycznego w szkołach
artystycznych, w szczególności przeprowadzając przesłuchania muzyczne, przeglądy
plastyczne i baletowe oraz testy w zakresie przedmiotów teoretycznych dla uczniów
publicznych

szkół

artystycznych

oraz

niepublicznych

szkół

artystycznych

o

uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej. Badanie jakości kształcenia artystycznego
ma na celu w szczególności ocenę poziomu osiągania przez uczniów efektów kształcenia
artystycznego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 2.
1c. W

celu

przeprowadzenia

badania

jakości

kształcenia

artystycznego,

dyrektor

specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w ust. 1, powołuje komisje składające
się z nauczycieli szkół artystycznych, nauczycieli akademickich lub artystów o uznanym
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artystycznego, z zastrzeżeniem przepisów wydanych na podstawie ust. 1e pkt 2.
1d. Specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w ust. 1, ogłasza do dnia 15 czerwca w
Biuletynie Informacji Publicznej, regulaminy poszczególnych form badania jakości
kształcenia artystycznego przeprowadzanych w kolejnym roku szkolnym, w których
określa w szczególności:
1) zakres danej formy badania jakości kształcenia artystycznego;
2) szczegółowe zasady i terminy przeprowadzania badania jakości kształcenia artystycznego
w danej formie;
3) tryb i termin zgłaszania uczniów do uczestnictwa w badaniu jakości kształcenia
artystycznego w danej formie.
1e. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze
rozporządzenia:
1) tryb i formy badania jakości kształcenia artystycznego, o którym mowa w ust. 1b,
2) skład komisji przeprowadzających poszczególne formy badania jakości kształcenia
artystycznego
- uwzględniając wymogi sprawności, skuteczności i efektywności badania jakości kształcenia
artystycznego w szkołach artystycznych, o których mowa w ust. 1b.
1f. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w rozporządzeniu,
o którym mowa w ust. 1e, może określić:
1) tryb i formy badania jakości kształcenia artystycznego w niepublicznych szkołach
artystycznych nieposiadających uprawnień publicznej szkoły artystycznej lub placówkach
artystycznych oraz skład komisji przeprowadzających poszczególne formy badania
jakości kształcenia artystycznego;
2) przypadki,

w

których

komisję

przeprowadzającą

badanie

jakości

kształcenia

artystycznego może powołać dyrektor szkoły artystycznej.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi
szkołami rolniczymi, placówkami rolniczymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli
przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, przez siebie
prowadzonymi, minister właściwy do spraw środowiska - nad publicznymi szkołami
leśnymi przez siebie prowadzonymi, a minister właściwy do spraw zdrowia - nad
publiczną placówką doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu
ogólnokrajowym. W tym celu, a także w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 10
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minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw środowiska lub
minister właściwy do spraw zdrowia mogą, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, utworzyć specjalistyczną
jednostkę nadzoru oraz określić jej organizację i zakres powierzonych zadań związanych
ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego.
2a. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór pedagogiczny nad realizacją szkolenia, o
którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, w szkołach
ponadpodstawowych prowadzących oddziały przygotowania wojskowego.
3. Specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w ust. 1 i 2, są państwowymi
jednostkami budżetowymi finansowanymi odpowiednio z budżetu ministra właściwego
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw
rolnictwa, ministra właściwego do spraw środowiska lub ministra właściwego do spraw
zdrowia.
4. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają uprawnień kuratora oświaty w zakresie nadzoru
pedagogicznego

nad

nauczaniem

przedmiotów

ogólnokształcących

w

szkołach

artystycznych, a także nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących w szkołach
rolniczych i w szkołach leśnych prowadzonych przez odpowiednio ministra właściwego
do spraw rolnictwa lub ministra właściwego do spraw środowiska.
5. W odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw oświaty i wychowania wydaje przepisy, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 6 i 7.
6. (uchylony).
Art. 60.
1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, o których mowa w art. 8 ust.
5;
2) nadzoruje i koordynuje wykonywanie nadzoru pedagogicznego na terenie kraju, w
szczególności nadzoruje działalność kuratorów oświaty w tym zakresie;
3) podejmuje

działania

służące

zapewnieniu

sprawności

pedagogicznego, w szczególności:
a) opracowuje i modyfikuje narzędzia nadzoru pedagogicznego,
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pedagogicznego oraz organizuje takie szkolenia,
c) analizuje i opracowuje dane dotyczące nadzoru pedagogicznego,
d) opracowuje corocznie i ogłasza na stronie internetowej obsługującego go urzędu
informacje o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty.
2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania prowadzi elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego i
administruje nią. Do dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego są
upoważnione osoby realizujące zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, nauczyciele,
uczniowie, rodzice i przedstawiciele organów prowadzących szkoły lub placówki.
3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w art. 43, minister właściwy
do spraw oświaty i wychowania w szczególności:
1) ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, w tym zadania z
zakresu nadzoru pedagogicznego;
2) kontroluje sprawność i efektywność nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez
kuratorów oświaty oraz przestrzeganie przepisów obowiązujących w tym zakresie, a także
może wydawać na piśmie kuratorom oświaty wiążące ich wytyczne i polecenia, z
wyjątkiem indywidualnych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej;
3) może żądać od kuratorów oświaty informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub
dotyczących określonej sprawy albo rodzaju spraw;
4) może organizować szkolenia, narady i konferencje kuratorów oświaty;
5) może ogłaszać w wydawanym przez siebie dzienniku urzędowym zalecane standardy
wyposażenia szkół niezbędne do nauczania przedmiotów ogólnokształcących.
4. Minister Sprawiedliwości i podporządkowane organy sprawują nadzór pedagogiczny nad
zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych zakładach
i schroniskach, a także nad szkołami i placówkami przy zakładach karnych i aresztach
śledczych, z wyjątkiem nadzoru nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących, który
sprawuje kurator oświaty.
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może powierzyć wykonywanie zadań, o
których mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, prowadzonej przez siebie placówce doskonalenia
nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym.
6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może
powierzyć

podległej

sobie

jednostce

organizacyjnej
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w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c, a także wykonywanie w odniesieniu do nich zadań organu
prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1-6, oraz zadań związanych z
awansem zawodowym nauczycieli tych szkół, o którym mowa w ustawie z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
6a. Przepisy dotyczące wydawania decyzji w sprawach nadania albo odmowy nadania stopnia
awansu zawodowego nauczycielom szkół polskich oraz szkół i zespołów szkół, o których
mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c, przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania stosuje się odpowiednio do kierownika jednostki organizacyjnej, o której
mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 6. Do decyzji podjętych przez
kierownika tej jednostki stosuje się odpowiednio przepis art. 127 § 3 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
7. Dyrektor szkoły lub placówki oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze, z
zastrzeżeniem art. 62 ust. 2, sprawują nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli
zatrudnionych w tych szkołach i placówkach, a w szkołach i placówkach prowadzących
kształcenie zawodowe oraz u pracodawców, u których jest organizowana praktyczna
nauka zawodu, także w stosunku do instruktorów praktycznej nauki zawodu.
8. Kurator oświaty oraz organy, o których mowa w ust. 1 i 4 oraz w art. 53 i art. 54, sprawują
nadzór pedagogiczny przy pomocy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach
wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz w urzędach tych
organów lub podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych.
9. Kurator oświaty oraz organy, o których mowa w ust. 1 i 4 oraz w art. 53 i art. 54, mogą
zlecać wyspecjalizowanym instytucjom lub osobom posiadającym odpowiednie
kwalifikacje prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz służących ocenie
efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkół i
placówek.
10. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem
Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do
spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem
właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa,
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, Ministrem Obrony Narodowej oraz
ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia,
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danych gromadzonych na elektronicznej platformie nadzoru pedagogicznego, sposób i
zakres dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego osób realizujących
zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, nauczycieli, uczniów, rodziców i
przedstawicieli organów prowadzących szkoły lub placówki, wykaz stanowisk, o których
mowa w ust. 8, kwalifikacje niezbędne do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także
kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 9, uwzględniając wymogi sprawności,
skuteczności i efektywności nadzoru pedagogicznego.

USTAWA

z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej

łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. z 2019 r. poz. 1073 i 2020)

Art. 4.
1. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury
dostępowej zawiera określenie przedsięwzięcia wymagającego zezwolenia oraz:
1) wskazanie granic obszaru objętego wnioskiem oraz oznaczenie obszaru, na który ta
inwestycja będzie oddziaływać, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w
przypadku jej braku, na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 lub większej;
2) wskazanie lokalizacji w polskich obszarach morskich sztucznych wysp, konstrukcji i
urządzeń oraz kabli i rurociągów za pomocą współrzędnych geocentrycznych
geodezyjnych naniesionych na mapę morską;
3) wskazanie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu;
4) analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu;
5) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art.
12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z
późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu;
6) charakterystykę inwestycji obejmującą określenie:
a) zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby również sposobu
zagospodarowywania odpadów,
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zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów
budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych charakteryzujących
jej wpływ na środowisko;
7) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której 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 (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630), jeżeli jest ona wymagana;
8) mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania
podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
9) wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na realizację
inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej ma wywołać skutek, o którym mowa w
art. 19 ust. 3;
10) wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości
wskazane zgodnie z pkt 9;
11) wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na realizację
inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej ma wywołać skutek, o którym mowa w
art. 23 ust. 1;
12) opinie, o których mowa w ust. 6;
13) pozwolenie wodnoprawne, o ile jest wymagane;
14) wskazanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi;
15) wypisy z rejestru gruntów lub inne dokumenty wydane przez organ prowadzący
ewidencję gruntów i budynków, pozwalające na ustalenie stron postępowania, zawierające
co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione, numer jej księgi
wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego wraz z
wyrysami z mapy ewidencyjnej dla terenu objętego wnioskiem.
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury
dostępowej zawiera także dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1
albo pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.- Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017
r. poz. 2126, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo geologiczne i górnicze".
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środowiska. Przepisy ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.
4. Dokumentację, o której mowa w ust. 2, sporządza się na podstawie projektu robót
geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie złóż kopalin zatwierdzonego przez
[ministra właściwego do spraw środowiska] <Głównego Geologa Kraju>. Przepisy ust.
8 i 9 stosuje się odpowiednio.
5. Nie można uzależniać wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie
infrastruktury dostępowej od spełnienia świadczeń lub warunków nieprzewidzianych
odrębnymi przepisami.
6. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w
zakresie infrastruktury dostępowej inwestor występuje o opinie:
1) ministrów właściwych do spraw gospodarki morskiej, energii, kultury i dziedzictwa
narodowego, rybołówstwa, spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej - w
odniesieniu do wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń
oraz układania i utrzymywania kabli i rurociągów w polskich obszarach morskich,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214 oraz z 2019
r. poz. 125 i 730);
2)

organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji
wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, w
rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) oraz zgodnie z
ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r.
poz. 125 i 534);

3) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa;
4) właściwego organu nadzoru nad gospodarką leśną - w odniesieniu do gruntów leśnych
innych niż określone w pkt 3;
5) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków
chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730);
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przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730);
7) właściwego zarządcy terenów kolejowych - w odniesieniu do obszarów kolejowych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z
2019 r. poz. 710 i 730);
8) właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza,
prezydenta miasta), a także wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy sąsiadującej z
gminą, na terenie której zlokalizowana będzie inwestycja;
9) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do nieruchomości, o
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i
przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933);
10) Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do inwestycji mogących oddziaływać na
tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na ich strefy ochronne, o
których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235 i 730);
11) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji realizowanych na
terenach uzdrowisk lub obszarów ochrony uzdrowiskowej.
7. Budowa lub przebudowa dróg publicznych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. f,
wymaga uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi. Przepisy ust. 8 i 9 stosuje się
odpowiednio. Odmowa uzgodnienia wymaga wydania decyzji, od której inwestorowi
przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, który rozpatruje odwołanie w
terminie 21 dni.
8. Właściwy organ wydaje opinię, o której mowa w ust. 6, w terminie nie dłuższym niż 21
dni, licząc od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Kopię opinii właściwy organ
przekazuje Wojewodzie Pomorskiemu. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się
jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
w zakresie infrastruktury dostępowej.
9. Opinie, o których mowa w ust. 8, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie, warunki,
zgody bądź stanowiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami.
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1. W przypadku gdy wyniki prac geologicznych przeprowadzonych na podstawie projektu
robót geologicznych, o którym mowa w art. 4 ust. 4, były wystarczające do sporządzenia
dokumentacji geologicznej złóż kopalin, warunki wydobywania kopalin ze złóż określa
się w koncesji wydanej na rzecz inwestora przez [ministra właściwego do spraw
środowiska] <Głównego Geologa Kraju>. Inwestor nie występuje o wydanie koncesji,
jeżeli wydobycie kopalin byłoby ekonomicznie nieuzasadnione.
2. Za ekonomicznie nieuzasadnione wydobycie kopalin uważa się w szczególności sytuację,
w której kwota zwiększenia, w związku z wydobyciem kopaliny ze złoża, kosztów robót
budowlanych i innych kosztów i opłat związanych z wydobyciem kopaliny będzie
wyższa, niż zysk, jaki może być uzyskany ze zbycia tej kopaliny.
3. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do dokumentacji geologicznej, projektu robót
geologicznych i koncesjonowania działalności, o której mowa w ust. 1, oraz do
odpowiedzialności za szkody związane z ruchem zakładu górniczego stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, z zastrzeżeniem, że:
1) udzielenie koncesji następuje w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku;
2) udzielenie koncesji nie wymaga uzgodnień i opinii, o których mowa w ustawie - Prawo
geologiczne i górnicze;
3) do udzielenia koncesji nie jest wymagane uzyskanie odrębnej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach wydanej zgodnie z przepisami 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; decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach, o której mowa w art. 17 ust. 1, powinna uwzględniać również
elementy dotyczące przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złóż;
4) w postępowaniu o udzielenie koncesji, w sprawie zatwierdzenia projektu robót
geologicznych oraz w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej, przepisów art.
31 § 1-3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się;
[5) minister właściwy do spraw środowiska zawiadamia o decyzjach i innych czynnościach
podjętych w postępowaniach, o których mowa w pkt 4, w drodze obwieszczeń
zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego ministra
oraz w sposób zwyczajowy przyjęty w danej miejscowości;]
<5) Główny Geolog Kraju zawiadamia o decyzjach i innych czynnościach podjętych w
postępowaniach, o których mowa w pkt 4, w drodze obwieszczeń zamieszczanych w
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oraz w sposób zwyczajowy przyjęty w danej miejscowości;>
6) we wniosku o udzielenie koncesji określa się również przewidywany sposób prowadzenia
ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2 ustawy
- Prawo geologiczne i górnicze, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu
górniczego; organ nadzoru górniczego wydaje wnioskodawcy opinię w zakresie sposobu
prowadzenia ruchu zakładu górniczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o
udzielenie koncesji; w przypadku niewyrażenia opinii w tym terminie przyjmuje się, że
organ nadzoru górniczego nie zgłasza uwag;
7) do wniosku i postępowania o udzielenie koncesji nie stosuje się art. 24 ust. 1 pkt 2 i art.
28i-28l ustawy - Prawo geologiczne i górnicze;
8) [minister właściwy do spraw środowiska] <Główny Geolog Kraju>, wydając koncesję,
uwzględnia, że wydobywanie kopaliny ze złóż na wniosek inwestora może nastąpić w
toku prowadzonych robót budowlanych, a także uwzględnia inne uwarunkowania
wynikające z konieczności terminowej i sprawnej realizacji robót budowlanych; przepis
art. 4 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
Art. 25.
1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające, na podstawie ustawy z
dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 i 2161 oraz z 2019 r. poz. 83
i 125), nieruchomościami objętymi zezwoleniem na realizację inwestycji w zakresie
infrastruktury dostępowej, są obowiązane do dokonania wycinki drzew i krzewów oraz
ich uprzątnięcia w terminie oraz na warunkach ustalonych w odrębnym porozumieniu
między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe i inwestorem.
2. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia, w którym wydano decyzję o zezwoleniu na realizację
inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej, nie dojdzie do zawarcia porozumienia, o
którym mowa w ust. 1, termin oraz warunki wycinki drzew i krzewów oraz ich
uprzątnięcia ustala Wojewoda Pomorski w drodze decyzji. Organem wyższego stopnia w
sprawie, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest [minister właściwy do spraw
środowiska] <Główny Geolog Kraju >.
3. Koszty wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia ponosi inwestor, przy czym drewno
pozyskane z wycinki drzew i krzewów, o której mowa w ust. 1, staje się nieodpłatnie
własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
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poz. 1872)
Uwaga:
użyte w art. 7 w ust. 2 w pkt 3 i 6 oraz w ust. 4, w art. 10 w ust. 4, w art. 11 w
ust. 4 i 8, w art. 17 w ust. 2 w pkt 2 i w ust. 4, w art. 34 w ust. 2 i 3, w art. 47,
w art. 47d w ust. 2 w pkt 3 i 6 oraz w ust. 4, w art. 47g w ust. 4, w art. 47h w
ust. 4 i 8, w art. 47n w ust. 2 w pkt 2 i w ust. 4, w art. 47u w ust. 2 i 3, w
różnym przypadku wyrazy [ minister właściwy do spraw kultury fizycznej]
zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <Prezes
Narodowego Centrum Sportu>

Art. 7.
1. Dyrektor Agencji kieruje Agencją.
2. Do zadań Dyrektora Agencji należy, w szczególności:
1) reprezentowanie Agencji na zewnątrz;
2) sporządzanie projektu rocznego planu finansowego Agencji;
3) występowanie do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej z wnioskami w sprawie
wysokości dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie
działalności bieżącej Agencji;
4) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Agencji;
5) sporządzanie projektów rocznych i wieloletnich planów działania Agencji;
6) sporządzanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej, w
terminie do dnia 31 marca każdego roku, sprawozdania z działalności Agencji w roku
poprzednim.
3. Dyrektor Agencji wykonuje wobec osób zatrudnionych w Agencji czynności wynikające ze
stosunku pracy.
4. Dyrektor Agencji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej
informacje o przeprowadzonych w Agencji kontrolach. Po zakończeniu kontroli oraz po
otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego, Dyrektor Agencji przekazuje ministrowi
właściwemu do spraw kultury fizycznej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wystąpienia pokontrolnego, kopię tego wystąpienia oraz informację o działaniach
podjętych w związku z jego realizacją.
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[1. Dyrektora Agencji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej, po
zasięgnięciu opinii Rady Agencji.]
<1. Dyrektora Agencji powołuje i odwołuje Prezes Narodowego Centrum Sportu za
zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, po zasięgnięciu opinii Rady
Agencji.>
2. Kadencja Dyrektora Agencji trwa 5 lat.
3. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie
powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
4. Kandydatów na stanowisko Dyrektora Agencji wyłania się w drodze otwartego i
konkurencyjnego naboru przeprowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury
fizycznej.
[5. W razie śmierci lub odwołania Dyrektora Agencji, do czasu powołania jego następcy,
funkcję Dyrektora Agencji pełni zastępca Dyrektora Agencji wskazany przez ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej.]
<5. W razie śmierci lub odwołania Dyrektora Agencji, do czasu powołania jego
następcy, funkcję Dyrektora Agencji pełni zastępca Dyrektora Agencji wskazany
przez Prezesa Narodowego Centrum Sportu za zgodą ministra właściwego do spraw
kultury fizycznej.>

Art. 11.
1. [Informację o naborze na stanowisko Dyrektora Agencji ogłasza się przez umieszczenie w
miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego
do spraw kultury fizycznej oraz na jego stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej ogłoszenia o naborze, które zawiera:]
<Informację o naborze na stanowisko Dyrektora Agencji ogłasza się przez
umieszczenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Narodowego Centrum
Sportu oraz na jego stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej
ogłoszenia o naborze, które zawiera:>
1) nazwę i adres Agencji;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem;
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5) wskazanie dokumentów wymaganych w procesie naboru;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o sposobach oceny kandydatów.
[2. Umieszczenie

na stronie podmiotowej

Biuletynu Informacji

Publicznej urzędu

obsługującego ministra właściwego do spraw kultury fizycznej ogłoszenia o naborze oraz
o wyniku tego naboru jest bezpłatne.
3. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia
umieszczenia ogłoszenia o naborze na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.]
<2. Umieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego
Centrum Sportu ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.
3. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia
umieszczenia ogłoszenia o naborze na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej Narodowego Centrum Sportu.>
4. Nabór przeprowadza zespół powołany przez ministra właściwego do spraw kultury
fizycznej, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię
wyłonienia najlepszych kandydatów, zwany dalej "zespołem".
5. W toku naboru zespół ocenia doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do
wykonywania zadań na stanowisku Dyrektora Agencji oraz kompetencje kierownicze.
6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych kandydata może być dokonana, na zlecenie
zespołu, przez osobę niebędącą jego członkiem, która posiada odpowiednie kwalifikacje
do dokonania tej oceny.
7. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 6, mają obowiązek zachowania w
tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w
toku naboru.
8. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia
ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej.
9. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1) nazwę i adres Agencji;
2) określenie stanowiska oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych
według stopnia spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
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5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6) skład zespołu.
10. [Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego
do spraw kultury fizycznej, która zawiera:]
<Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Centrum Sportu, która
zawiera:>
1) nazwę i adres Agencji;
2) określenie stanowiska;
3) imiona i nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz.
1145 i 1495) albo komunikat o niewyłonieniu kandydata.

Art. 15.
[1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej powołuje i odwołuje członków Rady Agencji,
a także stwierdza ustanie ich członkostwa w Radzie Agencji, z tym że powołanie członków,
o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1-4, następuje na wniosek organów lub podmiotu,
których są przedstawicielami.]
<1. Prezes Narodowego Centrum Sportu za zgodą ministra właściwego do spraw kultury
fizycznej powołuje i odwołuje członków Rady Agencji, a także stwierdza ustanie ich
członkostwa w Radzie Agencji, z tym że powołanie członków, o których mowa w art.
13 ust. 2 pkt 1–4, następuje na wniosek organów lub podmiotu, których są
przedstawicielami.>
2. Kadencja Rady Agencji trwa 4 lata.
3. Członkowie Rady Agencji, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 5, mogą pełnić swoją
funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
[4. W przypadku odwołania członka Rady Agencji lub stwierdzenia ustania jego członkostwa
w Radzie Agencji, minister właściwy do spraw kultury fizycznej powołuje nowego członka
Rady Agencji na okres do końca jej kadencji.]
<4. W przypadku odwołania członka Rady Agencji lub stwierdzenia ustania jego
członkostwa w Radzie Agencji, Prezes Narodowego Centrum Sportu za zgodą
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Agencji na okres do końca jej kadencji.>

Art. 17.
1. Rada Agencji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy
miesiące.
2. Przewodniczący Rady Agencji zwołuje posiedzenia Rady Agencji:
1) z własnej inicjatywy lub
2) na wniosek członka Rady Agencji, Dyrektora Agencji lub ministra właściwego do spraw
kultury fizycznej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, posiedzenie Rady Agencji zwołuje się w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Agencji nowej kadencji zwołuje minister właściwy do spraw
kultury fizycznej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powołania członków Rady
Agencji.
Art. 31.
1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 869, 1622 i 1649).
[2. Projekt rocznego planu finansowego Agencji, po zaopiniowaniu przez Radę Agencji i
zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, jest przekazywany
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach
dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.
3. Podstawę gospodarki finansowej Agencji w okresie od 1 stycznia do dnia zatwierdzenia
przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej rocznego planu finansowego
Agencji stanowi projekt tego planu.]
<2. Projekt rocznego planu finansowego Agencji, po zaopiniowaniu przez Radę Agencji i
zatwierdzeniu przez Prezesa Narodowego Centrum Sportu za zgodą ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej, jest przekazywany ministrowi właściwemu
do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac
nad projektem ustawy budżetowej.
3. Podstawę gospodarki finansowej Agencji w okresie od 1 stycznia do dnia
zatwierdzenia przez Prezesa Narodowego Centrum Sportu za zgodą ministra
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projekt tego planu.>
4. Roczny plan finansowy Agencji obejmuje, w szczególności:
1) planowane przychody, w tym dotacje, o których mowa w art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1;
2) planowane koszty;
3) planowane wydatki inwestycyjne;
4) stan środków obrotowych na początek i koniec roku;
5) planowany przyrost lub spadek środków obrotowych na początek i koniec roku;
6) źródła pokrycia planowanego niedoboru przychodów w stosunku do kosztów.

Art. 33.
1. Agencja posiada następujące fundusze własne:
1) fundusz podstawowy;
2) fundusz rezerwowy.
2. Fundusz podstawowy Agencji odzwierciedla równowartość mienia Agencji na dzień jej
utworzenia.
3. Fundusz rezerwowy zwiększa się o zysk netto i zmniejsza o stratę netto.
[4. Decyzję w sprawie podziału wyniku finansowego Agencji za rok obrotowy podejmuje, po
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez ministra właściwego do spraw kultury
fizycznej oraz po przedstawieniu propozycji przez organy Agencji, minister właściwy do
spraw kultury fizycznej.]
<4. Decyzję w sprawie podziału wyniku finansowego Agencji za rok obrotowy
podejmuje, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz po przedstawieniu
propozycji przez organy Agencji, Prezes Narodowego Centrum Sportu za zgodą
ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.>

Art. 34.
1. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji podlega badaniu przez firmę audytorską.
2. Wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji
dokonuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
3. Dyrektor Agencji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej
zaopiniowane przez Radę Agencji roczne sprawozdanie finansowe Agencji wraz z opinią
Rady Agencji i sprawozdaniem z badania w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11
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(Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 i 1571).
[4. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji zatwierdza minister właściwy do spraw kultury
fizycznej.]
<4. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji zatwierdza Prezes Narodowego Centrum
Sportu za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.>

Art. 38.
[1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej powołuje i odwołuje członków Panelu, a
także stwierdza ustanie ich członkostwa w Panelu, po zasięgnięciu opinii Rady Agencji.]
<1. Prezes Narodowego Centrum Sportu za zgodą ministra właściwego do spraw kultury
fizycznej powołuje i odwołuje członków Panelu, a także stwierdza ustanie ich
członkostwa w Panelu, po zasięgnięciu opinii Rady Agencji.>
2. Kadencja Panelu trwa 3 lata.
[3. W przypadku odwołania członka Panelu lub stwierdzenia ustania jego członkostwa w
Panelu, minister właściwy do spraw kultury fizycznej powołuje nowego członka Panelu na
okres do końca jego kadencji.]
<3. W przypadku odwołania członka Panelu lub stwierdzenia ustania jego członkostwa
w Panelu, Prezes Narodowego Centrum Sportu za zgodą ministra właściwego do
spraw kultury fizycznej powołuje nowego członka Panelu na okres do końca jego
kadencji.>
Art. 47.
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może dofinansowywać działania mające na
celu przeciwdziałanie dopingowi w sporcie oraz opłacać składki na rzecz organizacji
międzynarodowych zajmujących się zwalczaniem dopingu w sporcie.

Art. 47d.
1. Dyrektor Laboratorium kieruje Laboratorium.
2. Do zadań Dyrektora Laboratorium należy:
1) reprezentowanie Laboratorium na zewnątrz;
2) sporządzanie projektu rocznego planu finansowego Laboratorium;
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wysokości dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie
działalności bieżącej Laboratorium;
4) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Laboratorium;
5) sporządzanie projektów rocznych i wieloletnich planów działania Laboratorium;
6) sporządzanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej, w
terminie do dnia 31 marca każdego roku, sprawozdania z działalności Laboratorium w
roku poprzednim;
7) wykonywanie innych zadań związanych z kierowaniem Laboratorium.
3. Dyrektor Laboratorium wykonuje wobec osób zatrudnionych w Laboratorium czynności
wynikające ze stosunku pracy.
4. Dyrektor Laboratorium przekazuje ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej
informacje o przeprowadzonych w Laboratorium kontrolach. Po zakończeniu kontroli
oraz po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego Dyrektor Laboratorium przekazuje
ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wystąpienia pokontrolnego, kopię tego wystąpienia oraz informację o działaniach
podjętych w związku z jego realizacją.

Art. 47g.
[1. Dyrektora Laboratorium powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw kultury
fizycznej, po zasięgnięciu opinii Rady Laboratorium.]
<1. Dyrektora Laboratorium powołuje i odwołuje Prezes Narodowego Centrum Sportu
za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, po zasięgnięciu opinii
Rady Laboratorium.>
2. Kadencja Dyrektora Laboratorium trwa 5 lat.
3. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie
powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
4. Kandydatów na stanowisko Dyrektora Laboratorium wyłania się w drodze otwartego i
konkurencyjnego naboru przeprowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury
fizycznej.
[5. W razie śmierci lub odwołania Dyrektora Laboratorium, do czasu powołania jego
następcy, funkcję Dyrektora Laboratorium pełni zastępca Dyrektora Laboratorium
wskazany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.]
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- 322 <5. W razie śmierci lub odwołania Dyrektora Laboratorium, do czasu powołania jego
następcy, funkcję Dyrektora Laboratorium pełni zastępca Dyrektora Laboratorium
wskazany przez Prezesa Narodowego Centrum Sportu za zgodą ministra właściwego
do spraw kultury fizycznej.>
Art. 47h.
1. [Informację o naborze na stanowisko Dyrektora Laboratorium ogłasza się przez
umieszczenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz na jego stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszenia o naborze, które zawiera:]
<Informację o naborze na stanowisko Dyrektora Laboratorium ogłasza się przez
umieszczenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Narodowego Centrum
Sportu oraz na jego stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszenia
o naborze, które zawiera:>
1) nazwę i adres Laboratorium;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie dokumentów wymaganych w procesie naboru;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o sposobach oceny kandydatów.
[2. Umieszczenie

na stronie

podmiotowej

Biuletynu Informacji

Publicznej urzędu

obsługującego ministra właściwego do spraw kultury fizycznej ogłoszenia o naborze oraz
o wyniku tego naboru jest bezpłatne.
3. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia
umieszczenia ogłoszenia o naborze na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.]
<2. Umieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego
Centrum Sportu ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.
3. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia
umieszczenia ogłoszenia o naborze na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej Narodowego Centrum Sportu.>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 323 4. Nabór przeprowadza zespół powołany przez ministra właściwego do spraw kultury
fizycznej, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię
wyłonienia najlepszych kandydatów, zwany dalej "zespołem".
5. W toku naboru zespół ocenia doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do
wykonywania zadań na stanowisku Dyrektora Laboratorium oraz kompetencje
kierownicze.
6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych kandydata może być dokonana, na zlecenie
zespołu, przez osobę niebędącą jego członkiem, która posiada odpowiednie kwalifikacje
do dokonania tej oceny.
7. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 6, mają obowiązek zachowania w
tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w
toku naboru.
8. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia
ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej.
9. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1) nazwę i adres Laboratorium;
2) określenie stanowiska oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych
według stopnia spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
4) informację o zastosowanych sposobach oceny kandydatów;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6) skład zespołu.
10. [Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego
do spraw kultury fizycznej, która zawiera:]
<Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Centrum Sportu, która
zawiera:>
1) nazwę i adres Laboratorium;
2) określenie stanowiska;
3) imiona i nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny albo komunikat o
niewyłonieniu kandydata
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[1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej powołuje i odwołuje członków Rady
Laboratorium, a także stwierdza ustanie ich członkostwa w Radzie Laboratorium, z tym że
powołanie członków, o których mowa w art. 47j ust. 2 pkt 1 i 2, następuje na wniosek
organów, których są przedstawicielami.]
<1. Prezes Narodowego Centrum Sportu za zgodą ministra właściwego do spraw kultury
fizycznej powołuje i odwołuje członków Rady Laboratorium, a także stwierdza
ustanie ich członkostwa w Radzie Laboratorium, z tym że powołanie członków, o
których mowa w art. 47j ust. 2 pkt 1 i 2, następuje na wniosek organów, których są
przedstawicielami.>
2. Kadencja Rady Laboratorium trwa 4 lata.
[3. W przypadku odwołania członka Rady Laboratorium lub stwierdzenia ustania jego
członkostwa w Radzie Laboratorium, minister właściwy do spraw kultury fizycznej
powołuje nowego członka Rady Laboratorium na okres do końca jej kadencji.]
<3. W przypadku odwołania członka Rady Laboratorium lub stwierdzenia ustania jego
członkostwa w Radzie Laboratorium, Prezes Narodowego Centrum Sportu za zgodą
ministra właściwego do spraw kultury fizycznej powołuje nowego członka Rady
Laboratorium na okres do końca jej kadencji.>

Art. 47n.
1. Rada Laboratorium obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na
trzy miesiące.
2. Przewodniczący Rady Laboratorium zwołuje posiedzenia Rady Laboratorium:
1) z własnej inicjatywy lub
2) na wniosek członka Rady Laboratorium, Dyrektora Laboratorium lub ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, posiedzenie Rady Laboratorium zwołuje się
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Laboratorium nowej kadencji zwołuje minister właściwy do
spraw kultury fizycznej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powołania członków
Rady Laboratorium.
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1. Laboratorium prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu
finansowego ustalanego na okres roku obrotowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Rokiem obrotowym Laboratorium jest rok kalendarzowy.
[3. Projekt rocznego planu finansowego Laboratorium, po zaopiniowaniu przez Radę
Laboratorium i zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, jest
przekazywany ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie
określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.
4. Podstawę gospodarki finansowej Laboratorium w okresie od 1 stycznia do dnia
zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej rocznego planu
finansowego Laboratorium stanowi projekt tego planu.]
<3. Projekt rocznego planu finansowego Laboratorium, po zaopiniowaniu przez Radę
Laboratorium i zatwierdzeniu przez Prezesa Narodowego Centrum Sportu za zgodą
ministra do spraw kultury fizycznej, jest przekazywany ministrowi właściwemu do
spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac
nad projektem ustawy budżetowej.
4. Podstawę gospodarki finansowej Laboratorium w okresie od 1 stycznia do dnia
zatwierdzenia przez Prezesa Narodowego Centrum Sportu za zgodą ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej rocznego planu finansowego Laboratorium
stanowi projekt tego planu.>
5. Roczny plan finansowy Laboratorium obejmuje, w szczególności:
1) planowane przychody, w tym dotacje, o których mowa w art. 47r ust. 1 i ust. 2 pkt 1;
2) planowane koszty;
3) planowane wydatki inwestycyjne;
4) stan środków obrotowych na początek i koniec roku;
5) planowany przyrost lub spadek środków obrotowych na początek i koniec roku;
6) źródła pokrycia planowanego niedoboru przychodów w stosunku do kosztów.

Art. 47t.
1. Laboratorium posiada następujące fundusze własne:
1) fundusz podstawowy;
2) fundusz rezerwowy.
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dzień jego utworzenia.
3. Fundusz rezerwowy zwiększa się o zysk netto i zmniejsza o stratę netto.
[4. Decyzję w sprawie podziału wyniku finansowego Laboratorium za rok obrotowy
podejmuje, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez ministra właściwego do
spraw kultury fizycznej oraz po przedstawieniu propozycji przez organy Laboratorium,
minister właściwy do spraw kultury fizycznej.]
<4. Decyzję w sprawie podziału wyniku finansowego Laboratorium za rok obrotowy
podejmuje, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz po przedstawieniu
propozycji przez organy Laboratorium, Prezes Narodowego Centrum Sportu za
zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.>

Art. 47u.
1. Roczne sprawozdanie finansowe Laboratorium podlega badaniu przez firmę audytorską.
2. Wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego Laboratorium
dokonuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
3. Dyrektor Laboratorium przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej
zaopiniowane przez Radę Laboratorium roczne sprawozdanie finansowe Laboratorium
wraz z opinią Rady Laboratorium i sprawozdaniem z badania w rozumieniu art. 2 pkt 31
ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym.
[4. Roczne sprawozdanie finansowe Laboratorium zatwierdza minister właściwy do spraw
kultury fizycznej.]
<4. Roczne sprawozdanie finansowe Laboratorium zatwierdza Prezes Narodowego
Centrum Sportu za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.>
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782, 875 i 1378)

Uwaga:
użyte w art. 149, w art. 173 w ust. 24, w art. 331 w ust. 1 w pkt 3, w art.
349 w ust. 8, w art. 366, w art. 369 w ust. 1, w art. 380 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 381 w ust. 1, w art. 385 w ust. 5 w
pkt 2, w art. 386 w ust. 3 oraz w art. 387 w ust. 1 i 2 oraz w ust. 3 w pkt
1, w różnym przypadku, wyrazy [państwowa służba hydrogeologiczna]
zastępuje

się

użytymi

w

odpowiednim

przypadku

wyrazami

<państwowa służba geologiczna>

Art. 149.
Organy administracji rządowej i samorządowej, państwowa służba hydrologicznometeorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna oraz instytuty badawcze są
obowiązane do nieodpłatnego przekazywania posiadanych danych niezbędnych do
opracowania wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich, zestawu właściwości
typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, zestawu celów środowiskowych
dla wód morskich, programu monitoringu wód morskich oraz programu ochrony wód
morskich, w tym danych dotyczących wód śródlądowych, organom opracowującym i
aktualizującym te dokumenty.
Art. 173.
1. Projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym przygotowują Wody Polskie w
uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu w zakresie infrastruktury
transportowej, z właściwymi wojewodami oraz po zasięgnięciu opinii marszałków
województw. Marszałkowie województw przedstawiają opinię w terminie 45 dni od dnia
otrzymania projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym, przy czym brak
opinii we wskazanym terminie uznaje się za pozytywne zaopiniowanie projektów.
2. Projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich
wód wewnętrznych, przygotowuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i
przekazuje Wodom Polskim nie później niż na 15 miesięcy przed terminem
przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
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- 328 3. Projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich
wód wewnętrznych, stanowią integralny element projektów planów zarządzania ryzykiem
powodziowym, o których mowa w ust. 1.
4. Wody Polskie uzgadniają projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym w zakresie
dotyczącym śródlądowych dróg wodnych z ministrem właściwym do spraw żeglugi
śródlądowej.
5. Wody Polskie przekazują projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki wodnej.
6. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, zapewniając aktywny udział wszystkich
zainteresowanych w osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym, w
szczególności w przygotowywaniu, przeglądzie oraz aktualizacji planów zarządzania
ryzykiem powodziowym, podaje do publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie
określonych w przepisach 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, w celu zgłoszenia uwag, projekty planów
zarządzania ryzykiem powodziowym co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu,
którego dotyczą te plany.
7. Udostępnienie przez Wody Polskie albo ministra właściwego do spraw gospodarki
morskiej materiałów źródłowych wykorzystanych do przygotowania projektów planów
zarządzania ryzykiem powodziowym odbywa się na zasadach i w trybie określonych w
przepisach 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.
8. W terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości projektów planów
zarządzania ryzykiem powodziowym zainteresowani mogą składać do ministra
właściwego do spraw gospodarki wodnej pisemne uwagi do ustaleń zawartych w
projektach tych planów.
9. W odniesieniu do projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza,
w tym morskich wód wewnętrznych, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
uzgadnia sposób i zakres uwzględnienia uwag z ministrem właściwym do spraw
gospodarki morskiej.
10. Dla obszaru dorzecza, którego część znajduje się na terytorium innych państw
członkowskich Unii Europejskiej, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
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międzynarodowego obszaru dorzecza jednego międzynarodowego planu zarządzania
ryzykiem powodziowym albo zestawu planów zarządzania ryzykiem powodziowym
skoordynowanych na poziomie międzynarodowego obszaru dorzecza lub zapewnienia
koordynacji w jak największym stopniu na poziomie międzynarodowego obszaru
dorzecza planu zarządzania ryzykiem powodziowym obejmującego obszar dorzecza
znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Dla obszaru dorzecza, którego część znajduje się na terytorium państw leżących poza
granicami Unii Europejskiej, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej podejmuje
działania na rzecz nawiązania współpracy z właściwymi organami tych państw w celu
przygotowania dla międzynarodowego obszaru dorzecza jednego międzynarodowego
planu zarządzania ryzykiem powodziowym albo zestawu planów zarządzania ryzykiem
powodziowym skoordynowanych na poziomie międzynarodowego obszaru dorzecza lub
zapewnienia koordynacji w jak największym stopniu na poziomie międzynarodowego
obszaru dorzecza planu zarządzania ryzykiem powodziowym obejmującego obszar
dorzecza znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
12. Jeżeli opracowanie planu, o którym mowa w ust. 11, lub zapewnienie koordynacji, o
której mowa w ust. 11, nie jest możliwe, dla części międzynarodowego obszaru dorzecza
leżącej na terytorium Unii Europejskiej stosuje się przepis ust. 10.
13. W celu uzupełnienia planów zarządzania ryzykiem powodziowym na międzynarodowych
obszarach dorzeczy, o których mowa w ust. 10 i 11, o bardziej szczegółowe plany
zarządzania

ryzykiem

powodziowym

skoordynowane

na

poziomie

zlewni

międzynarodowej, której część znajduje się na terytorium innych państw, minister
właściwy do spraw gospodarki wodnej może podjąć współpracę z właściwymi organami
tych państw.
14. W celach, o których mowa w ust. 10, 11 i 13, minister właściwy do spraw gospodarki
wodnej może wykorzystać istniejące struktury wynikające z umów międzynarodowych.
15. Działania służące osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym zawarte w
planach zarządzania ryzykiem powodziowym nie mogą wpływać na znaczące zwiększenie
ryzyka powodziowego na terytorium innych państw, z wyłączeniem przypadków, w
których te działania zostały uzgodnione w ramach współpracy, o której mowa w ust. 10 i
11.
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- 330 16. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, w drodze rozporządzenia, przyjmuje
plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz ich aktualizacje, kierując się
koniecznością zapewnienia skutecznej ochrony przed powodzią.
17. Wizualizacje map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego
stanowiących element planów zarządzania ryzykiem powodziowym, w skali określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 174 ust. 1 pkt 2, są dostępne na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu zapewniającego obsługę ministra
właściwego do spraw gospodarki wodnej.
18. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej udostępnia na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej urzędu zapewniającego obsługę tego ministra
wizualizacje pierwszych map zagrożenia powodziowego oraz pierwszych map ryzyka
powodziowego stanowiących element pierwszych planów zarządzania ryzykiem
powodziowym oraz wizualizacje kolejnych aktualizacji tych map, w sposób
umożliwiający ciągłą i nieprzerwaną możliwość zapoznania się z tymi wizualizacjami.
19. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym podlegają przeglądowi co 6 lat oraz w razie
potrzeby aktualizacji.
20. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym mogą zostać poddane przeglądowi oraz w
razie potrzeby aktualizacji częściej niż co 6 lat, z tym że w przypadku dokonania takiej
aktualizacji należy ją ponowić z zachowaniem zasady wyrażonej w ust. 19.
21. Aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym dotyczy elementów, o których
mowa w art. 172 ust. 3, i obejmuje w szczególności:
1) wszelkie zmiany lub uaktualnienia dotyczące tych planów, wraz z podsumowaniem
przeglądów wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego i map
ryzyka powodziowego;
2) ocenę postępów w realizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym;
3) opis i wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania zaplanowanych działań zmierzających do
osiągnięcia celów zarządzania ryzykiem powodziowym;
4) opis działań podjętych, a niezaplanowanych w tych planach;
5) możliwy wpływ zmian klimatu na występowanie powodzi.
22. Przepisy ust. 1-19 stosuje się odpowiednio do aktualizacji planów zarządzania ryzykiem
powodziowym.
23. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej udostępnia Komisji Europejskiej plany
zarządzania ryzykiem powodziowym oraz ich przeglądy i aktualizacje w terminie 3
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oraz dokonania ich przeglądów lub aktualizacji.
24. Organy administracji rządowej i samorządowej, państwowa służba hydrologicznometeorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna oraz instytuty badawcze są
obowiązane do nieodpłatnego przekazywania posiadanych danych niezbędnych do
przygotowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, sporządzenia map zagrożenia
powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz przygotowania planów zarządzania
ryzykiem powodziowym organom przygotowującym i sporządzającym te dokumenty, a
także ich przeglądów lub aktualizacji.
25. W przypadku wystąpienia problemów mających wpływ na zarządzanie ryzykiem
powodziowym, które nie mogą być rozwiązane na podstawie przepisów ustawy, minister
właściwy do spraw gospodarki wodnej może poinformować o tych problemach Komisję
Europejską oraz właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich Unii
Europejskiej oraz wskazać propozycję ich rozwiązania.

Art. 210.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej [oraz minister właściwy do spraw rozwoju
wsi] [określą] <określi>, w drodze rozporządzenia, sposób:
1) prowadzenia ewidencji melioracji wodnych;
2) zbierania, aktualizowania oraz udostępniania danych z ewidencji melioracji wodnych;
3) ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ.
2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki
wodnej [oraz minister właściwy do spraw rozwoju wsi]:
1) [uwzględnią] <uwzględni> potrzebę stworzenia bazy informacyjnej dla planowania,
odbudowy, przebudowy oraz utrzymania urządzeń melioracji wodnych;
2) [uwzględnią] <uwzględni> zasadę interoperacyjności, o której mowa w art. 7 ustawy z
dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także potrzebę
harmonizacji zbiorów danych ewidencji melioracji wodnych z innymi zbiorami danych
tworzącymi infrastrukturę informacji przestrzennej;
3) [kierują] <kieruje> się zasięgiem wpływu poszczególnych rodzajów urządzeń melioracji
wodnych na poprawę zdolności produkcyjnej gleby.
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1. Źródłami danych dla systemu informacyjnego gospodarowania wodami są rejestry i zbiory
danych prowadzone przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz Wody
Polskie, a także:
1) w zakresie stacji wodowskazowych, stacji synoptycznych, stacji klimatologicznych oraz
stacji opadowych - podstawowa sieć pomiarowo-obserwacyjna, o której mowa w art. 378
ust. 2;
2) w zakresie wyników oceny stanu ilościowego i chemicznego jednolitych części wód
podziemnych - Inspekcja Ochrony Środowiska oraz państwowy monitoring środowiska;
3) w zakresie warunków hydrogeologicznych, oceny wielkości zasobów wód podziemnych,
stanu chemicznego oraz ilościowego wód podziemnych

- państwowa służba

hydrogeologiczna oraz sieć obserwacyjno-badawcza wód podziemnych, o której mowa w
art. 381 ust. 2;
4) w zakresie stanów wód i przepływów dla posterunków wodowskazowych - państwowa
służba hydrologiczno-meteorologiczna i pomiary i obserwacje hydrologiczne, o których
mowa w art. 376 pkt 1;
5) w zakresie wyników pomiarów monitoringu wód - państwowy monitoring środowiska;
6) w zakresie profilu wody w kąpielisku - profil wody w kąpielisku;
7) w zakresie wyników badań i oceny wód powierzchniowych wykorzystywanych do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi - państwowy
monitoring środowiska;
8) w zakresie ocen obszarowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
9)

w zakresie wyników oceny stanu biologicznego i chemicznego jednolitych części wód
powierzchniowych - Inspekcja Ochrony Środowiska oraz państwowy monitoring
środowiska;

10) w zakresie spółek wodnych - spółki wodne oraz właściwi starostowie;
11)

w zakresie związków spółek wodnych - związki spółek wodnych oraz właściwi
wojewodowie;

12) w zakresie pozwoleń zintegrowanych - organ ochrony środowiska w rozumieniu art. 3
pkt 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
13) w zakresie stref ochronnych, o których mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2, oraz obszarów
ochronnych, o których mowa w art. 141 ust. 1 - wojewodowie;
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15) w zakresie urządzeń wodnych - właściciele tych urządzeń;
16) w zakresie nieruchomości - ewidencja gruntów i budynków.
2. Organy administracji publicznej i podmioty, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek
nieodpłatnego przekazywania danych wchodzących w zakres informacji gromadzonych w
systemie informacyjnym gospodarowania wodami.
3. Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w
celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od
dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.
4. Wpis urządzenia wodnego do systemu informacyjnego gospodarowania wodami obejmuje:
1) nazwę, siedzibę, adres właściciela i sposób korzystania z wód;
2) parametry urządzenia wodnego i jego stan techniczny;
3) lokalizację urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z
numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne;
4) dane dotyczące zgody wodnoprawnej określającej warunki korzystania z wód.
5. Wszelkie zmiany danych, o których mowa w ust. 4, właściciel urządzenia wodnego zgłasza
do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 30 dni od dnia
wystąpienia tych zmian.
6. Organizator kąpieliska jest obowiązany przekazać Wodom Polskim, w celu zarejestrowania
w systemie informacyjnym gospodarowania wodami, aktualny profil wody w kąpielisku
w terminie 30 dni od jego sporządzenia.
7. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy

zakres

informacji

gromadzonych

w

systemie

informacyjnym

gospodarowania wodami;
2) organizację, sposób i standardy techniczne prowadzenia systemu informacyjnego
gospodarowania wodami;
3) źródła danych dla systemu informacyjnego gospodarowania wodami oraz częstotliwość i
standardy przekazywania danych do tego systemu.
8. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 7, minister właściwy do spraw gospodarki
wodnej kieruje się podstawowym znaczeniem systemu informacyjnego gospodarowania
wodami dla prawidłowego zarządzania zasobami wodnymi i budowy infrastruktury
informacji przestrzennej oraz zasadą interoperacyjności, o której mowa w art. 7 ustawy z
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- 334 dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także potrzebą
harmonizacji zbiorów danych tego systemu, w tym zbiorów danych przestrzennych i
związanych z nimi usług, z innymi zbiorami danych tworzącymi infrastrukturę informacji
przestrzennej.
Art. 349.
1. Monitoring wód ma na celu pozyskanie informacji:
1) o stanie wód powierzchniowych i stanie wód podziemnych oraz o stanie wód obszarów
chronionych na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami oraz oceny osiągania
celów środowiskowych określonych w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61;
2) o stanie środowiska wód morskich na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami
oraz oceny osiągania celów środowiskowych dla wód morskich, a także bieżącej oceny
stanu środowiska wód morskich.
2. Badania i oceny stanu wód powierzchniowych, stanu wód podziemnych, stanu środowiska
wód morskich oraz stanu wód obszarów chronionych dokonuje się w ramach
państwowego monitoringu środowiska.
3. Właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska wykonuje badania wód powierzchniowych
w zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych oraz chemicznych, w tym
substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 114 w
matrycy będącej wodą.
4. Państwowa

służba

hydrologiczno-meteorologiczna

wykonuje

badania

wód

powierzchniowych w zakresie elementów hydrologicznych i morfologicznych i
przekazuje wyniki tych badań ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej,
Wodom Polskim, właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska, właściwym
organom ochrony przyrody, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, a także wszystkim podmiotom wykonującym na zamówienie
tych organów i podmiotów prace na potrzeby opracowania oceny stopnia osiągnięcia
celów środowiskowych określonych w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61, oceny stanu
wód powierzchniowych, oceny stanu wód podziemnych oraz oceny stanu wód obszarów
chronionych.
5. Właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska prowadzi obserwacje elementów
hydromorfologicznych

na

potrzeby

oceny

stanu

ekologicznego

ekologicznego.
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- 335 6. Właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska wykonuje badania osadów dennych rzek i
jezior na potrzeby klasyfikacji stanu chemicznego wód powierzchniowych.
7. Właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska wykonuje badania bioakumulacji
substancji priorytetowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 114, na
potrzeby klasyfikacji stanu chemicznego wód powierzchniowych, oraz badania stanu
ichtiofauny na potrzeby klasyfikacji stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego, a
dodatkowo, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką badań, wykonuje badania i obserwacje, o
których mowa w ust. 3, 5 i 6.
8. Państwowa służba hydrogeologiczna wykonuje badania i ocenia stan wód podziemnych w
zakresie elementów fizykochemicznych i ilościowych.
9. W uzasadnionych przypadkach właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska wykonuje
uzupełniające badania wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych.
10. Właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie wyników badań i
obserwacji, o których mowa w ust. 3 i 5-7, oraz z wykorzystaniem wyników badań, o
których mowa w ust. 4, dokonuje oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych
dla obszaru województwa, z uwzględnieniem wód przejściowych i wód przybrzeżnych.
11. Właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska dokonuje oceny stanu wód na obszarach
dorzeczy:
1) na podstawie wyników badań i obserwacji, o których mowa w ust. 3 i 5-7;
2) z wykorzystaniem wyników badań, o których mowa w ust. 4;
3) na podstawie oceny, o której mowa w ust. 10;
4) na podstawie wyników oceny, o której mowa w ust. 8;
5) z wykorzystaniem wyników badań, o których mowa w ust. 9.
12. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, właściwy organ Inspekcji Ochrony
Środowiska, właściwy organ ochrony przyrody, o którym mowa w przepisach ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, i Główny Inspektor Sanitarny ustalają, w
drodze porozumienia, rodzaj, zakres i sposób nieodpłatnego przekazywania informacji
niezbędnych dla działań związanych z monitoringiem i oceną stanu wód oraz
gospodarowaniem wodami.
13. Właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska prowadzi monitoring wód, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, współpracując z organami administracji morskiej oraz organami
administracji rybołówstwa morskiego.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 336 14. Sprawujący nadzór nad obszarami przeznaczonymi do ochrony siedlisk lub gatunków,
ustanowionymi w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla
których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie,
sporządza ocenę tych obszarów na podstawie badań własnych przedmiotów ochrony
zależnych od stanu wód oraz wyników monitoringu, o którym mowa w ust. 2.
15. Właściciele ujęć wód powierzchniowych zlokalizowanych na jednolitych częściach wód
powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w
wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi prowadzą badania i ocenę, o których mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 1, i przekazują nieodpłatnie wyniki tych
badań i ocenę Wodom Polskim, właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska
oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
16. Wody Polskie dokonują oceny stopnia osiągnięcia celów środowiskowych, o których
mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61, z uwzględnieniem ocen, o których mowa w
ust. 11 i 14, a także wyników badań i oceny, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 74 ust. 1, oraz:
1) ocen obszarowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie
określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
2)

oceny jakości wody w kąpielisku, o której mowa w art. 344 ust. 1 pkt 1, pod względem
spełniania wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 1 pkt
1.

17. Oceny, o których mowa w ust. 15 i 16, oraz badania i ocena, o których mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 1, stanowią wypełnienie dodatkowych
wymagań ustanowionych dla spełnienia celów środowiskowych dla obszarów
chronionych, o których mowa w art. 16 pkt 32 lit. a-d.

Art. 360.
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej sprawuje nadzór nad działalnością:
1) państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej;
[2) państwowej służby hydrogeologicznej;]
3) państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 337 Art. 361.
Nadzór, o którym mowa w art. 360, polega w szczególności na:
1) zatwierdzaniu rocznych sprawozdań z realizacji przez państwową służbę hydrologicznometeorologiczną[, państwową służbę hydrogeologiczną] oraz państwową służbę do spraw
bezpieczeństwa budowli piętrzących zadań określonych w przepisach ustawy;
2) kontroli efektywności i celowości wydatkowania środków publicznych, w tym
wykorzystania środków przekazanych przez Wody Polskie, na realizację zadań przez
państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną[, państwową służbę hydrogeologiczną]
oraz państwową służbę do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.

Art. 366.
Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o "służbach państwowych", rozumie się przez to
państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, państwową służbę do spraw
bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz państwową służbę hydrogeologiczną.

Art. 369.
1. Państwowa

służba

hydrogeologiczna

wykonuje

zadania

państwa

na

potrzeby

rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych w celu racjonalnego
wykorzystania tych wód przez społeczeństwo oraz gospodarkę.
[2. Państwowa służba hydrogeologiczna przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki wodnej roczne sprawozdanie z realizacji zadań określonych w przepisach
ustawy w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy
sprawozdanie.]
<2. Państwowa służba geologiczna przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki wodnej oraz ministrowi właściwemu do spraw geologii roczne
sprawozdanie z realizacji zadań określonych w przepisach ustawy w terminie do
dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.>

[Art. 373.
Państwową służbę hydrogeologiczną pełni Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy
Instytut Badawczy.]
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Państwową służbę geologiczną w zakresie realizacji zadań określonych w przepisach
ustawy pełni Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.>

Art. 380.
Do zadań państwowej służby hydrogeologicznej należy:
1) wykonywanie pomiarów, obserwacji i badań hydrogeologicznych;
2) gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie oraz udostępnianie zgromadzonych
informacji dotyczących warunków hydrogeologicznych, wielkości zasobów, stanu
chemicznego i ilościowego wód podziemnych;
3) prowadzenie i aktualizacja baz danych hydrogeologicznych, w szczególności:
a) wykazu wielkości zasobów wód podziemnych, w tym dostępnych zasobów wód
podziemnych i zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych,
b) bazy danych o obiektach hydrogeologicznych,
c) bazy danych mapy hydrogeologicznej kraju,
d) bazy danych monitoringu wód podziemnych,
e) bazy danych o poborze wód podziemnych,
f) bazy danych jednolitych części wód podziemnych,
g) bazy danych o obiektach związanych z działalnością człowieka oddziaływujących na stan
wód podziemnych,
h) bazy danych zasięgów powodzi wywołanych przez wody gruntowe;
4) wykonywanie bieżących analiz i ocen sytuacji hydrogeologicznej;
5) opracowywanie

oraz

przekazywanie

prognoz

zmian

wielkości

zasobów

wód

podziemnych, w tym dostępnych zasobów wód podziemnych oraz stanu wód
podziemnych, a także ich zagrożeń;
6) opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej ostrzeżeń przed
niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w strefach zasilania oraz poboru wód
podziemnych;
7) udział w działaniach związanych z zapobieganiem skutkom nadzwyczajnych zagrożeń
wywołanych w szczególności przez powodzie, o których mowa w pkt 3 lit. h, oraz susze,
a także wyznaczanie zasięgów

powodzi historycznych na podstawie danych

geologicznych;
8) ocena wpływu i oddziaływań na stan chemiczny i ilościowy wód podziemnych;
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wodami;
10) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie hydrogeologii;
11) prowadzenie prac rozwojowych i metodycznych w zakresie zadań wymienionych w pkt
1-9.
Art. 381.
1. Państwowa służba hydrogeologiczna posiada i utrzymuje sieć obserwacyjno-badawczą wód
podziemnych oraz zespoły do spraw ocen i prognoz hydrogeologicznych.
2. Sieć obserwacyjno-badawczą wód podziemnych stanowią:
1) stacje hydrogeologiczne;
2) punkty obserwacyjne zwierciadła wód podziemnych;
3) punkty badawcze jakości wód podziemnych;
4) piezometry;
5) obudowane źródła.
Art. 383.
1. Osoby wykonujące badania, pomiary, obserwacje oraz prace kontrolne na potrzeby
realizacji przez służby państwowe zadań, o których mowa w art. 376, art. 377 ust. 1 oraz
art. 380, a także prace związane z wykonywaniem, obsługą lub utrzymaniem urządzeń
pomiarowych służb państwowych, mają prawo do:
1) wstępu na grunt, do obiektów budowlanych, na wody powierzchniowe, dostępu do
urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie nieruchomości oraz dokonywania
niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami;
2) umieszczania na gruntach, obiektach budowlanych oraz w wodach powierzchniowych
urządzeń pomiarowych służb państwowych;
3) usuwania drzew lub krzewów z obszaru strefy ochronnej oraz wykonywania niwelacji
terenu.
2. Na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne prace, o których mowa w ust. 1, mogą być wykonywane tylko
za zgodą zarządzającego tym terenem.
3. W granicach parku narodowego prace, o których mowa w ust. 1, mogą być wykonywane za
zgodą dyrektora parku narodowego.
4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany umożliwić wykonanie prac, o których mowa w
ust. 1, przez osoby upoważnione przez służby państwowe.
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pozwalającą

zidentyfikować

pracownika

państwowej

służby

oraz

określającą

przysługujące mu uprawnienia.
6. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, wzór
legitymacji służbowej, o której mowa w ust. 5, kierując się koniecznością zapewnienia
identyfikacji służby państwowej i osób wykonujących kontrolę.]
<5. Osoby, o których mowa w ust. 1, będące pracownikami państwowej służby
hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby do spraw bezpieczeństwa
budowli piętrzących są obowiązane posiadać legitymację służbową pozwalającą
zidentyfikować pracownika oraz określającą przysługujące mu uprawnienia.
6. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia,
wzór legitymacji służbowej, o której mowa w ust. 5, kierując się koniecznością
zapewnienia identyfikacji państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i
państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących i osób
wykonujących kontrolę.>
Art. 385.
1. Służby państwowe są finansowane ze środków budżetu państwa.
2. Ze środków budżetu państwa w części dotyczącej gospodarki wodnej będących w
dyspozycji ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej finansuje się, w formie
dotacji celowej, na zasadach określonych w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych:
[1) utrzymywanie bieżącej działalności służb państwowych;]
<1) utrzymywanie bieżącej działalności służb państwowych, z wyłączeniem bieżącej
działalności państwowej służby geologicznej w zakresie realizacji zadań określonych
w przepisach ustawy;>
2) utrzymywanie, odbudowę, rozbudowę, przebudowę i rozbiórkę podstawowej sieci
pomiarowo-obserwacyjnej państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz
system gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych;
[3) utrzymywanie, odbudowę, rozbudowę, przebudowę i rozbiórkę hydrogeologicznych
urządzeń pomiarowych państwowej służby hydrogeologicznej;]
4) utrzymywanie i rozwój komórek metodycznych;
5) opracowywanie

danych

oraz

informacji

hydrologiczno-meteorologicznych

hydrogeologicznych];
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- 341 6) opracowywanie i publikowanie ostrzeżeń, ogólnych prognoz oraz komunikatów
hydrologicznych i meteorologicznych, biuletynów, a także [roczników hydrologicznych,
meteorologicznych

i

hydrogeologicznych]

<roczników

hydrologicznych

i

meteorologicznych>;
7) wykonywanie modelowania hydrologiczno-hydraulicznego, szczególnie w zakresie
zagrożeń powodziowych i zjawiska suszy;
8) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie hydrologii, meteorologii i oceanologii;
9) współpracę z organami administracji publicznej w zakresie ograniczania skutków
niebezpiecznych zjawisk zachodzących w atmosferze i hydrosferze;
10) wypłatę odszkodowań, o których mowa w [art. 382 ust. 9] <z zastrzeżeniem ust. 2a pkt
7>.
<2a. Ze środków budżetu państwa w części dotyczącej geologii będących w dyspozycji
ministra właściwego do spraw geologii finansuje się, w formie dotacji celowej, na
zasadach określonych w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych:
1) utrzymywanie bieżącej działalności państwowej służby geologicznej w zakresie
realizacji zadań określonych w przepisach ustawy;
2) utrzymywanie, odbudowę, rozbudowę, przebudowę i rozbiórkę hydrogeologicznych
urządzeń pomiarowych państwowej służby hydrogeologicznej;
3) utrzymywanie i rozwój komórek metodycznych;
4) opracowywanie danych oraz informacji hydrogeologicznych;
5) opracowywanie i publikowanie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów, a
także roczników hydrogeologicznych;
6) współpracę z organami administracji publicznej w zakresie ograniczania skutków
niebezpiecznych zjawisk zachodzących w atmosferze i hydrosferze, w szczególności
zjawiska suszy;
7) wypłatę odszkodowań, o których mowa w art. 382 ust. 9, w zakresie wynikającym z
działalności państwowej służby geologicznej.>
3. Ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji właściwych dysponentów części
budżetu państwa finansuje się:
1) osłonę hydrologiczno-meteorologiczną żeglugi morskiej, rybołówstwa i żeglugi
śródlądowej;
2) osłonę hydrologiczno-meteorologiczną rolnictwa;
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potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami, w szczególności sporządzania
dokumentacji planistycznych, o których mowa w art. 317 ust. 1;
4) badania wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych;
5) informacje przekazywane na potrzeby obronności państwa;
6) utrzymanie specjalnych sieci pomiarowo-obserwacyjnych.
4. Służby państwowe mogą być dofinansowywane ze środków publicznych innych niż środki,
o których mowa w ust. 1 i 3, na zasadach dotyczących wykorzystania tych środków.
5. Podmioty, które dla potrzeb działalności gospodarczej lub dla realizacji zadań, o których
mowa w ust. 3, korzystają z informacji uzyskanych z:
1) podstawowej sieci pomiarowo-obserwacyjnej, systemu gromadzenia, przetwarzania i
wymiany danych oraz biur prognoz hydrologicznych i biur prognoz meteorologicznych
państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej,
2) sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych państwowej służby hydrogeologicznej
- ponoszą koszty utrzymywania, odbudowy, rozbudowy i przebudowy tych sieci, systemów i
biur lub koszty wykonania tych badań, pomiarów i ocen, na zasadach uzgodnionych przez
strony w umowie.
Art. 386.
1. Skarb Państwa jest właścicielem wszystkich informacji zbieranych i przetwarzanych przez
służby państwowe.
2. W imieniu Skarbu Państwa informacjami, o których mowa w ust. 1, rozporządzają
odpowiednio Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
oraz Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.
3. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy oraz
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy przekazują nieodpłatnie
w celu ponownego wykorzystywania informacje zbierane i przetwarzane odpowiednio
przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową służbę
hydrogeologiczną na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 25 lutego 2016 r.
o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz.
1446).
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1. Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna
publikują informacje zebrane i przetworzone w ostrzeżeniach, prognozach, komunikatach,
biuletynach lub rocznikach.
2. Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna
nieodpłatnie przekazują ostrzeżenia, prognozy, komunikaty, biuletyny lub roczniki
podmiotom określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia:
1) podmioty, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba
hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty,
biuletyny lub roczniki;
2) sposób i częstotliwość opracowywania oraz przekazywania ostrzeżeń, prognoz,
komunikatów, biuletynów lub roczników;
3) sposoby uzyskiwania potwierdzenia przekazania ostrzeżeń;
4) charakterystykę stanu hydrologicznego, meteorologicznego oraz hydrogeologicznego.
4. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw gospodarki
wodnej kieruje się względami bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa ludzi i mienia
oraz

uwzględnia

konieczność

sprawnego

przekazywania

ostrzeżeń,

prognoz,

komunikatów i biuletynów w zależności od aktualnego lub prognozowanego stanu
hydrologicznego, meteorologicznego lub hydrogeologicznego.
5. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy jest
obowiązany udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery organom
władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, a
także uczelniom, instytutom badawczym, Centrum Łukasiewicz, instytutom działającym
w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii
Nauk.
6. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy jest obowiązany
udostępniać nieodpłatnie zebrane informacje o stanie zasobów wód podziemnych
organom władzy publicznej, a także uczelniom, instytutom badawczym, Centrum
Łukasiewicz, instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz
jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk.
7. Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6, udostępnia się:
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na potrzeby wykonywania zadań ustawowych;
2) uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk
na potrzeby badań naukowych i działalności dydaktycznej;
3)

Centrum Łukasiewicz i instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
na potrzeby badań naukowych.

8. Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6, udostępnia się na wniosek.

U S T A W A z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2020
r. poz. 234 i 1378)
Art. 41.
1. Spółka Celowa składa wniosek o wydanie decyzji po uzyskaniu opinii:
1) zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
2) Ministra Obrony Narodowej w zakresie realizacji potrzeb obronnych państwa;
3) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
4) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dotyczącej organizacji ruchu lotniczego na lotnisku
i w jego rejonie ze wskazaniem wpływu na ruch prowadzony z istniejących sąsiednich
lotnisk, a także odnośnie do rodzaju, sposobu i kosztów zapewniania służb żeglugi
powietrznej;
5) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do Inwestycji lokalizowanej w
miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o
gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056 oraz z 2019 r. poz. 1815);
6) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi - w odniesieniu do gruntów rolnych oraz
rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
7) [ministra właściwego do spraw środowiska] <Głównego Geologa Kraju> - w
odniesieniu do terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, występowania złóż
kopalin oraz przestrzeni objętych wyznaczonymi terenami górniczymi dla kopalin
stanowiących przedmiot działalności wydobywczej;
8) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń
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obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią;
9) dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - w
odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w
zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
10) dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do otuliny parku narodowego;
11) regionalnego dyrektora ochrony środowiska - w odniesieniu do otuliny rezerwatu,
obszaru Natura 2000, parku krajobrazowego i obszaru chronionego krajobrazu;
12) wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej;
13) komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
14) zarządców dróg publicznych, linii kolejowych oraz sieci, znajdujących się na obszarze
objętym wnioskiem;
15) starosty w zakresie masowych ruchów ziemi;
16) właściwego organu administracji geologicznej w zakresie występowania obszaru
udokumentowanego złoża kopaliny albo obszaru udokumentowanego kompleksu
podziemnego składowania dwutlenku węgla;
17) właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;
18) Komendanta Głównego Straży Granicznej - w zakresie wymogów dotyczących ochrony
granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego.
2. Niewydanie opinii, o których mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia doręczenia
wniosku o wydanie opinii, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku.
3. Do wniosku o wydanie opinii, o których mowa w ust. 1, załącza się projekt wniosku o
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK wraz z załącznikami.

Art. 105.
1. W przypadku nieruchomości, która jest oznaczona w wykazie nieruchomości jako
nieruchomość, której wyzbycie się może znacząco utrudnić realizację zadań ustawowych
właściwego organu lub jest niezasadne, przed dokonaniem czynności, o których mowa w
art. 103 ust. 1:
1) z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia
19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
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- 346 (Dz. U. z 2018 r. poz. 91) - wymagane jest uzyskanie opinii ministra właściwego do spraw
rozwoju wsi;
2) Skarbu Państwa powierzonej Agencji Mienia Wojskowego - wymagane jest uzyskanie
opinii Ministra Obrony Narodowej;
3) Skarbu Państwa zarządzanej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe wymagane jest uzyskanie opinii [ministra właściwego do spraw środowiska] <minister
właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa>;
4) z Zasobu Krajowego Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca
2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości - wymagane jest uzyskanie opinii ministra
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa.
2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, Minister Obrony Narodowej, [minister właściwy
do spraw środowiska] <minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa> oraz
minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa wydają opinie, o których mowa w ust. 1, w terminie
14 dni od dnia otrzymania wniosku odpowiednio Spółki Celowej lub Pełnomocnika o
zajęcie stanowiska w sprawie.
3. W przypadku niewydania opinii w terminie, o którym mowa w ust. 2, wobec
nieruchomości opisanych w ust. 1, mogą zostać prowadzone czynności, o których mowa
w art. 103 ust. 1.
4. W przypadku wydania opinii wskazującej, że wyzbycie się nieruchomości może znacząco
utrudnić realizację zadań ustawowych właściwego organu lub jest niezasadne
Pełnomocnik występuje z wnioskiem do Rady Ministrów o rozstrzygnięcie sprawy.
5. Przedstawiając sprawę do rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów, Pełnomocnik przekazuje
wykaz nieruchomości dotyczący tej nieruchomości, opinię, o której mowa w ust. 1, wraz
ze swoim stanowiskiem w sprawie wraz z uzasadnieniem konieczności przekazania
nieruchomości.
6. Rozstrzygnięcie Rady Ministrów przekazywane jest Pełnomocnikowi oraz stanowi
podstawę do podjęcia czynności, o których mowa w art. 103 ust. 1 i art. 104 ust. 1 pkt 2.
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z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.

z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086)

Art. 343.
1. Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących
działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu obejmuje:
1) imiona i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało;
3) elektroniczny identyfikator naukowca zgodny z międzynarodowymi standardami - w
przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach pracowników
badawczych lub badawczo-dydaktycznych i osób prowadzących działalność naukową;
4) obywatelstwo;
5) nazwę państwa urodzenia - w przypadku cudzoziemców;
6) rok urodzenia;
7) płeć;
8) informacje o tytule zawodowym, stopniu doktora, stopniu doktora habilitowanego,
uprawnieniach równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego lub tytule
profesora albo równoważnym tytule zawodowym lub stopniu uzyskanym za granicą;
9) informacje o zajęciach prowadzonych w ramach poszczególnych programów studiów;
10) dziedzinę i dyscyplinę, wskazaną w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7;
11) informacje o zaliczeniu do liczby pracowników, o której mowa w art. 265 ust. 4;
12) informacje o podmiocie i dyscyplinach, o których mowa w art. 265 ust. 13;
13) informacje o podstawowym miejscu pracy i miejscu dodatkowego zatrudnienia;
14) informacje o stanowisku pracy;
15) informacje o wymiarze czasu pracy;
16) informacje o czasie pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w
poszczególnych dyscyplinach;
17) informacje o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową realizację
zajęć w ramach programu studiów - w przypadku innych osób prowadzących zajęcia;
18) informacje o szkole doktorskiej, w której dana osoba prowadzi kształcenie;
19) informacje o pełnionych funkcjach kierowniczych w uczelni;

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 348 20) informacje o prawomocnym orzeczeniu kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 276
ust. 1 pkt 4-8, oraz o prawomocnym orzeczeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676, 679, 1694,
2020 i 2070);
21) informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych.
2. Dane, o których mowa w ust. 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 353 w tym
zakresie, wprowadzają do Systemu POL-on:
1) rektorzy;
2) dyrektorzy instytutów PAN - z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 13,
17, 19 i 20;
3) dyrektorzy instytutów badawczych - z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 1 pkt
9, 13, 17, 19 i 20;
4) dyrektorzy instytutów międzynarodowych - z wyłączeniem danych, o których mowa w
ust. 1 pkt 9, 13, 17, 19 i 20;
4a) Prezes Centrum Łukasiewicz i dyrektorzy instytutów Sieci Łukasiewicz - z wyłączeniem
danych, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 11-13, 16, 17, 19 i 20;
5) rektorzy uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe otrzymujących
subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa;
6) osoby kierujące podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8, posiadającymi
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - z wyłączeniem danych, o których
mowa w ust. 1 pkt 9, 13 i 17-20.
3. Przewodniczący RDN wprowadza do Systemu POL-on informację o utracie tytułu
profesora.
4. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 20, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy, a w
przypadku gdy w dniu uprawomocnienia się orzeczenia kary dyscyplinarnej nauczyciel
akademicki nie jest zatrudniony w uczelni, w której zostało wszczęte postępowanie
dyscyplinarne - minister.
5. Dostęp do danych zawartych w wykazie przysługuje:
1) ministrowi, ministrom nadzorującym uczelnie, RDN, PKA, KEN, NAWA, NCBiR oraz
NCN;
<1a)

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki – w zakresie danych dotyczących

Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci Łukasiewicz;>
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- 349 2) rektorom, Prezesowi PAN, dyrektorom instytutów PAN, dyrektorom instytutów
badawczych,

dyrektorom

instytutów

międzynarodowych,

Prezesowi

Centrum

Łukasiewicz, dyrektorom instytutów Sieci Łukasiewicz, rektorom uczelni prowadzonych
przez kościoły i inne związki wyznaniowe otrzymujących subwencje, dotacje i inne środki
z budżetu państwa oraz osobom kierującym podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1
pkt 7 i 8, posiadającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie
danych dotyczących nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia lub
działalność naukową, zatrudnionych w kierowanych przez nich podmiotach;
3) rektorom oraz rektorom uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe
otrzymujących subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa - w zakresie danych, o
których mowa w ust. 1 pkt 20 w zakresie informacji o prawomocnym orzeczeniu, o
którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy;
4) innym podmiotom, jeżeli inne ustawy tak stanowią.
6. W celu upowszechniania wyników działalności naukowej dane, o których mowa w ust. 1
pkt 1, 3, 8, 10, 13, 18, 19, 20 w zakresie informacji o prawomocnym orzeczeniu kary
dyscyplinarnej i pkt 21, są powszechnie dostępne.
7. Osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności
naukowej nie częściej niż raz na 2 lata składa rektorowi, dyrektorowi instytutu PAN,
dyrektorowi instytutu badawczego, dyrektorowi instytutu międzynarodowego lub osobie
kierującej podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8, oświadczenie o dziedzinie i
dyscyplinie, którą reprezentuje.
8. Osoba, o której mowa w ust. 7, może reprezentować łącznie nie więcej niż 2 dyscypliny we
wszystkich podmiotach, w których jest zatrudniona.
9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, składa się, biorąc pod uwagę:
1) ostatnio uzyskany stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora lub
2) aktualny dorobek naukowy lub artystyczny.
10. Nowo zatrudniony pracownik składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, w terminie
14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym
został zatrudniony.
11. (uchylony).
Art. 366.
1. Minister przyznaje środki finansowe, o których mowa w art. 365:
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- 350 1) pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a-f, pkt 3, pkt 4 lit. a i b, pkt 5-7 i 9 - publicznej uczelni
akademickiej;
2) pkt 1, pkt 3, pkt 4 lit. a, pkt 6, 7 i 9 - publicznej uczelni zawodowej;
3) pkt 2 lit. a-f, pkt 3, pkt 4 lit. b, pkt 6, 7 i 9 - niepublicznej uczelni akademickiej;
4) pkt 3, 6, 7 i 9 - niepublicznej uczelni zawodowej;
5) pkt 2 lit. a-d i g, pkt 4 lit. b, pkt 5, 7 i 9 - instytutowi PAN, instytutowi badawczemu oraz
instytutowi międzynarodowemu;
[5a) pkt 2a, pkt 4 lit. b, pkt 5, 7 i 9 - instytutowi Sieci Łukasiewicz;]
<5a)

pkt 4 lit. b, pkt 5 i 7 – instytutowi Sieci Łukasiewicz i Centrum Łukasiewicz;>

6) pkt 2 lit. a i b oraz pkt 7 -PAU;
7) pkt 5, 7 i 9 - podmiotowi, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8, będącemu organizacją
prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
7a)

(23)

pkt 4 lit. b w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury

informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł, a także pkt 5, 7 i 9 - Centrum
Medycznemu Kształcenia Podyplomowego, działającemu na podstawie ustawy z dnia 13
września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Dz. U. poz. 2024 i
1086), zwanemu dalej, ''CMKP";
8) pkt 7 i 9 - innej jednostce organizacyjnej działającej na rzecz upowszechniania nauki.
<1a. Minister właściwy do spraw gospodarki przyznaje środki finansowe, o których
mowa w art. 365 pkt 2a i 9, instytutowi Sieci Łukasiewicz z części budżetowej, której
jest dysponentem.>
2. Środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 1 i 2, dla publicznych uczelni
akademickich są przyznawane w ramach jednej subwencji.

Art. 368.
1. Wysokość subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i
pkt 2 lit. a-d i g, oraz dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 i
6, jest ustalana na podstawie algorytmów określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 402.
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- 351 2. Algorytmy podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c,
uwzględniają w szczególności dane dotyczące:
1) grupy uczelni;
2) nauczycieli akademickich i studentów studiów stacjonarnych;
3) współczynników kosztochłonności określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
367 ust. 2 pkt 1.
3. Algorytmy podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a-d i g,
uwzględniają w szczególności dane dotyczące:
1) rodzaju podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
2) doktorantów;
3) kategorii naukowych;
4) współczynników kosztochłonności określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
367 ust. 2 pkt 2;
5) zatrudnionych osób prowadzących działalność naukową.
4. Algorytm podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3, uwzględnia w
szczególności dane dotyczące studentów:
1) otrzymujących świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1;
2) będących osobami niepełnosprawnymi.
5. Algorytm podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 6, uwzględnia w
szczególności

dane

dotyczące

studentów

i

doktorantów,

będących

osobami

niepełnosprawnymi.
6. Dane wymienione w ust. 2-5 ustala się na podstawie Systemu POL-on.
7. Wysokość subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a i b,
dla PAU ustala minister na wniosek.
8. (24) [W uzasadnionych przypadkach minister może dokonać zwiększenia wysokości
subwencji przyznanej ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c,
pkt 2 lit. a-d i g oraz pkt 2a, oraz dotacji przyznanej ze środków finansowych, o których
mowa w art. 365 pkt 3, uwzględniając potrzeby związane z kształceniem lub działalnością
naukową, w szczególności z:]
<W uzasadnionych przypadkach minister, na wniosek, może dokonać zwiększenia
wysokości subwencji przyznanej ze środków finansowych, o których mowa w art.
365 pkt 1 lit. a–c oraz pkt 2 lit. a–d i g, a także dotacji przyznanej ze środków
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kształceniem lub działalnością naukową, w szczególności z:>
1) realizacją zadania szczególnie istotnego dla polityki naukowej państwa;
2) wystąpieniem zdarzenia losowego zakłócającego lub uniemożliwiającego prawidłowe
prowadzenie kształcenia lub działalności naukowej;
3) wzrostem liczby studentów uprawnionych do świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1
pkt 1-4.
<8a. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw gospodarki, na
wniosek, może dokonać zwiększenia wysokości subwencji przyznanej ze środków
finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2a, uwzględniając potrzeby związane z
działalnością naukową, w szczególności z:
1) realizacją zadania szczególnie istotnego dla polityki naukowej państwa;
2) wystąpieniem zdarzenia losowego zakłócającego lub uniemożliwiającego prawidłowe
prowadzenie działalności naukowej.>
9. [Minister może dokonać zwiększenia wysokości subwencji przyznanej ze środków
finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a-d i g oraz pkt 2a, oraz
dotacji przyznanej ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3,
uwzględniając wysokość środków finansowych pozostających w jego dyspozycji oraz:]
<Minister może dokonać zwiększenia wysokości subwencji przyznanej ze środków
finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c oraz pkt 2 lit. a–d i g, a także
dotacji przyznanej ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3,
uwzględniając wysokość środków finansowych pozostających w jego dyspozycji
oraz:>
1) rodzaj podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i nauki lub
2) jakość prowadzonego kształcenia lub działalności naukowej.
<9a. Minister właściwy do spraw gospodarki może dokonać zwiększenia wysokości
subwencji przyznanej ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2a,
uwzględniając wysokość środków finansowych pozostających w jego dyspozycji oraz
potrzeby związane z realizacją celów Sieci Badawczej Łukasiewicz.>
10. Minister ogłasza w BIP na swojej stronie podmiotowej komunikaty o wysokości:
1) subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. ad i g, lub dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 i 6;
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zwrotowi zgodnie z art. 416;
3) zwiększeń, o których mowa w ust. 9.
[11. Do ustalania wysokości subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365
pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d i g, dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365
pkt 3 i 6, oraz dokonywania zwiększeń, o których mowa w ust. 9, nie stosuje się
przepisów.]
<11. Do ustalania wysokości subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art.
365 pkt 1 lit. a–c oraz pkt 2 lit. a–d i g, a także dotacji ze środków finansowych, o
których mowa w art. 365 pkt 3 i 6, oraz do dokonywania zwiększeń, o których mowa
w ust. 8 i 9, nie stosuje się przepisów Kpa.>

[Art. 369.
1. Minister przyznaje środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 5, oraz dokonuje
zwiększeń, o których mowa w art. 368 ust. 8, na wniosek w drodze decyzji
administracyjnej.
2. W przypadku naruszenia procedury przyznawania środków finansowych, o których mowa w
art. 365 pkt 5, oraz dokonywania zwiększeń, o których mowa w art. 368 ust. 8, przysługuje
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
3. Do postępowań w sprawach przyznawania środków finansowych, o których mowa w art.
365 pkt 5, a także dokonywania zwiększeń, o których mowa w art. 368 ust. 8, nie stosuje
się przepisów art. 10, art. 35-37, art. 61 § 4, art. 79a, art. 81 oraz art. 96a-96n Kpa.
Art. 370.
Minister przekazuje:
1) NAWA - środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. c, pkt 9, 10 i pkt 13 lit. a;
2) NCBiR - środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. c, pkt 9, 11 i pkt 13 lit. b;
3) NCN - środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. c, pkt 9, 12 i pkt 13 lit. c;
4)

(26)

Centrum Łukasiewicz - środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2b, pkt 4 lit.

b-d, pkt 5, 7, 9 i 13a.]
<Art. 369.
1. Minister przyznaje środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 5, na wniosek, w
drodze decyzji administracyjnej.
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- 354 2. W przypadku naruszenia procedury przyznawania środków finansowych, o których
mowa w art. 365 pkt 5, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
3. Do postępowań w sprawach przyznawania środków finansowych, o których mowa w
art. 365 pkt 5, nie stosuje się przepisów art. 10, art. 35–37, art. 61 § 4, art. 79a, art. 81
oraz art. 96a–96n Kpa.
Art. 370.
1. Minister przekazuje:
1) NAWA – środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. c, pkt 9, 10 i pkt 13
lit. a;
2) NCBiR – środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 9;
3) NCN – środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. c, pkt 9, 12 i pkt 13 lit.
c.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje:
1) Centrum Łukasiewicz – środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2b, pkt 4
lit. c i d, pkt 9 i 13a,
2) NCBiR – środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. c, pkt 9, 11 i pkt 13
lit. b
– z części budżetowej, której jest dysponentem.>

Art. 380.
[1. Podmiot, który otrzymał środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2a, 4, 5 i 7,
przekazuje ministrowi raport z wykorzystania tych środków.]
<1. Podmiot, który otrzymał środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. a i b,
pkt 5 i 7, przekazuje ministrowi raport z wykorzystania tych środków.>
<1a. Instytut Sieci Łukasiewicz, który otrzymał środki finansowe, o których mowa w art.
365 pkt 2a, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki raport z
wykorzystania tych środków.>
2. Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest ich wydatkowanie zgodnie
z przepisami prawa, decyzją lub umową.

[Art. 382.
Jeżeli wynikiem działalności naukowej finansowanej ze środków finansowych, o których
mowa w art. 365, jest wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, topografia układu
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- 355 scalonego lub wyhodowana albo odkryta i wyprowadzona odmiana rośliny, prawo do
uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z
rejestracji wzoru przemysłowego lub układu scalonego oraz prawa do ochrony
wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny przysługują
podmiotowi, któremu przyznano te środki, chyba że umowa między ministrem a tym
podmiotem albo decyzja o przyznaniu środków stanowią inaczej.]

<Art. 382.
Jeżeli wynikiem działalności naukowej finansowanej ze środków finansowych, o których
mowa w art. 365, jest wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, topografia układu
scalonego lub wyhodowana albo odkryta i wyprowadzona odmiana rośliny, prawo do
uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z
rejestracji wzoru przemysłowego lub układu scalonego oraz prawa do ochrony
wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny
przysługują podmiotowi, któremu przyznano te środki, chyba że umowa między
ministrem albo ministrem właściwym do spraw gospodarki a tym podmiotem albo
decyzja o przyznaniu środków stanowią inaczej.>

Art. 384.
1. [Należności finansowe wynikające z rozliczenia przyznanych środków finansowych, o
których mowa w art. 365, minister umarza z urzędu lub na wniosek dłużnika, jeżeli:]
<Należności finansowe wynikające z rozliczenia przyznanych środków finansowych,
o których mowa w art. 365, odpowiednio minister albo minister właściwy do spraw
gospodarki umarza z urzędu albo na wniosek dłużnika, jeżeli:>
1) dłużnik został wykreślony z właściwego rejestru, a odpowiedzialność za długi nie
przeszła na osoby trzecie;
2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych lub postępowanie egzekucyjne okazało się
nieskuteczne;
3) zostało zastosowane umorzenie w ramach zawartego układu z wierzycielami dłużnika;
4) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie
upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz w art. 361 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.).
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przepisy o pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

Art. 385.
[Minister, na uzasadniony wniosek dłużnika lub z urzędu, może umorzyć należność finansową
niestanowiącą pomocy publicznej lub pomocy de minimis w całości lub w części, odroczyć
termin spłaty lub rozłożyć spłatę na raty, jeżeli:]
<Odpowiednio minister albo minister właściwy do spraw gospodarki, na uzasadniony
wniosek dłużnika albo z urzędu, może umorzyć należność finansową niestanowiącą
pomocy publicznej ani pomocy de minimis w całości albo w części, odroczyć termin
spłaty lub rozłożyć spłatę na raty, jeżeli:>
1) wystąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, której strony nie mogły
przewidzieć w dniu otrzymania środków finansowych, z powodu której zapłata należności
przez dłużnika groziłaby znacznym pogorszeniem jego sytuacji ekonomicznej;
2) wystąpiły ważne zdarzenia losowe niezależne od dłużnika;
3) jest to uzasadnione ryzykiem naukowym wynikającym z charakteru wykonywanych
zadań;
4) jest to uzasadnione ważnym interesem publicznym lub ważnymi względami społecznymi
lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz
uzasadnionym interesem Skarbu Państwa.

Art. 402.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit.
a-d, dla nadzorowanych przez niego uczelni publicznych, mając na uwadze zróżnicowanie
zadań uczelni akademickich i uczelni zawodowych;
2) sposób podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a-d i g, dla
niepublicznych uczelni akademickich, instytutów PAN, instytutów badawczych i
instytutów międzynarodowych, a także elementy wniosku, o którym mowa w art. 368 ust.
7, oraz sposób ustalania wysokości subwencji dla PAU, mając na uwadze konieczność
utrzymania i rozwoju potencjału badawczego tych podmiotów oraz jego znaczenie dla
realizacji polityki naukowej państwa;
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- 357 [2a) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków finansowych, o których mowa w art.
365 pkt 2a, w tym szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o ich przyznanie,
oraz warunki i tryb rozliczania tych środków, w tym szczegółowy zakres informacji
zawartych w raporcie z wykorzystania tych środków, mając na uwadze znaczenie
przyznawanych subwencji dla prawidłowego wykonywania zadań przez instytuty Sieci
Łukasiewicz i dla możliwości realizacji celów Sieci Badawczej Łukasiewicz;]
3) sposób podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 i 6, dla uczelni,
mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiednio wsparcia materialnego dla
studentów oraz warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w procesie
przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach
doktorskich oraz prowadzeniu działalności naukowej;
4) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania, a także tryb przekazywania
środków finansowych, o których mowa w art. 365:
a) pkt 4 lit. a - mając na uwadze znaczenie przewidzianych do finansowania inwestycji dla
rozwoju uczelni publicznych,
b) pkt 4 lit. b - mając na uwadze znaczenie przewidzianych do finansowania inwestycji dla
realizacji celów polityki naukowej
- oraz zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie tych środków oraz w raporcie z
ich wykorzystania, mając na uwadze konieczność zapewnienia jednolitości danych
przekazywanych na potrzeby przyznawania i rozliczania środków;
5) szczegółowy sposób wpisywania infrastruktury na Mapę, zakres informacji zawartych we
wniosku o wpisanie infrastruktury na Mapę oraz sposób przeprowadzania przeglądu
Mapy, mając na uwadze znaczenie strategicznej infrastruktury badawczej dla realizacji
celów polityki naukowej państwa, integracji krajowej infrastruktury badawczej z
infrastrukturą międzynarodową, rozszerzenie naukowej współpracy międzynarodowej i
podnoszenie

jakości

badań

naukowych

lub

prac

rozwojowych

oraz

rozwoju

gospodarczego i społecznego kraju;
6) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków finansowych, o których mowa w art.
365 pkt 5, szczegółowe kryteria i tryb oceny raportu z ich wykorzystania, zakres
informacji zawartych we wniosku o ich przyznanie oraz w raporcie z ich wykorzystania,
mając na uwadze znaczenie aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego
oraz

infrastruktury

informatycznej,

których

utrzymanie

finansowania, dla realizacji celów polityki naukowej;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

przewidziane

jest

do

- 358 7) sposób podziału środków finansowych na zadania, o których mowa w art. 459 pkt 7, dla
uczelni publicznych kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego, mając na
uwadze konieczność utrzymania warunków dla efektywnego kształcenia i jego wysokiej
jakości.
<Art. 402a.
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
kryteria i tryb przyznawania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt
2a, w tym szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o ich przyznanie,
oraz warunki i tryb rozliczania tych środków, w tym szczegółowy zakres informacji
zawartych w raporcie z wykorzystania tych środków, mając na uwadze znaczenie
przyznawanych subwencji dla prawidłowego wykonywania zadań przez instytuty
Sieci Łukasiewicz i dla możliwości realizacji celów Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz
konieczność zapewnienia jednolitości danych przekazywanych na potrzeby
przyznawania i rozliczania środków.>

Art. 404.
[1. Minister może zlecić uczelni, instytutowi PAN, instytutowi badawczemu, podmiotowi
działającemu w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz lub instytutowi międzynarodowemu
wykonanie określonego zadania w zakresie ich działalności statutowej, zapewniając
odpowiednie środki na jego realizację.]
<1. Minister może zlecić uczelni, instytutowi PAN, instytutowi badawczemu lub
instytutowi międzynarodowemu wykonanie określonego zadania w zakresie ich
działalności statutowej, zapewniając odpowiednie środki na jego realizację.>
<1a. Minister, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, może
zlecić:
1) podmiotowi

działającemu

w

ramach

Sieci

Badawczej

Łukasiewicz

–

za

pośrednictwem Prezesa Centrum Łukasiewicz,
2) NCBiR
– wykonanie określonego zadania w zakresie ich działalności statutowej, zapewniając
odpowiednie środki na jego realizację.
1b. Prezes Centrum Łukasiewicz wskazuje Centrum Łukasiewicz albo instytut Sieci
Łukasiewicz właściwe do wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1a pkt 1.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz wykonanie określonego zadania w zakresie ich
działalności statutowej, zapewniając odpowiednie środki na jego realizację.>
2. Zlecenie wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1:
1) uczelni wojskowej, uczelni służb państwowych, uczelni artystycznej, uczelni medycznej
lub uczelni morskiej - wymaga zasięgnięcia opinii ministra nadzorującego uczelnię;
2) instytutowi badawczemu - wymaga uzgodnienia z ministrem nadzorującym instytut;
3) instytutowi PAN - wymaga zasięgnięcia opinii prezesa PAN[;] <.>
[4)

podmiotowi działającemu w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz - następuje za
pośrednictwem Prezesa Centrum Łukasiewicz, który wskazuje Centrum Łukasiewicz albo
instytut Sieci Łukasiewicz właściwe do wykonania tego zadania.]

[3. Minister, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań
międzynarodowych, może zlecić uczelni, instytutowi PAN, instytutowi badawczemu,
Centrum Łukasiewicz lub instytutowi międzynarodowemu wykonanie także innych zadań,
zapewniając środki na ich realizację.]
<3. Minister, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań
międzynarodowych, może zlecić uczelni, instytutowi PAN, instytutowi badawczemu
lub instytutowi międzynarodowemu wykonanie także innych zadań, zapewniając
środki na ich realizację.>
<3a. Minister, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań
międzynarodowych, może, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki, zlecić podmiotowi działającemu w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
lub NCBiR wykonanie także innych zadań, zapewniając środki na ich realizację.
3b. Minister właściwy do spraw gospodarki, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu
wykonania zobowiązań międzynarodowych, może zlecić podmiotowi działającemu w
ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz wykonanie także innych zadań, zapewniając
środki na ich realizację.>
4. Minister może zlecić Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, będącej fundacją Skarbu
Państwa, realizację zadań w zakresie szkolnictwa wyższego w ramach programów Unii
Europejskiej dotyczących kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, zapewniając środki
na ich realizację.
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nauki wykonanie określonego zadania w zakresie jej działalności statutowej. Minister
może zapewnić odpowiednie środki na realizację tego zadania.

Art. 426.
1. W ramach nadzoru nad systemem szkolnictwa wyższego i nauki minister sprawuje nadzór
nad:
1) uczelniami w zakresie zgodności działania z przepisami prawa oraz prawidłowości
wydatkowania środków publicznych;
2) instytutami PAN, instytutami badawczymi i instytutami międzynarodowymi w zakresie
zgodności działania z przepisami dotyczącymi kształcenia w szkole doktorskiej oraz
prawidłowości wydatkowania środków publicznych przekazanych przez ministra;
[3)

(31)

PAU, CMKP, RGNiSW, PSRP, KRD oraz podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1

pkt 8, w zakresie prawidłowości wydatkowania środków publicznych przekazanych przez
ministra;]
<3) NAWA, NCBiR, NCN, PAU, CMKP, RGNiSW, PSRP, KRD, Centrum Łukasiewicz i
instytutami Sieci Łukasiewicz oraz podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt
8, w zakresie prawidłowości wydatkowania środków publicznych przekazanych
przez ministra.>
[4)

NAWA, NCBiR, NCN, Centrum Łukasiewicz i instytutami Sieci Łukasiewicz, w zakresie
prawidłowości wydatkowania środków z budżetu państwa.]

<1a. Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad NCBiR, Centrum
Łukasiewicz

i

instytutami

Sieci

Łukasiewicz,

w

zakresie

prawidłowości

wydatkowania przekazanych im środków publicznych.>
[2. Minister sprawuje nadzór również w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów nad
PAN, instytutami PAN, instytutami badawczymi, instytutami Sieci Łukasiewicz, Centrum
Łukasiewicz, instytutami międzynarodowymi, NAWA, NCBiR i NCN.]
<2. Minister sprawuje nadzór również w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów
nad

PAN,

instytutami

PAN,

instytutami

badawczymi,

instytutami

międzynarodowymi, NAWA i NCN.>
<3. Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór również w zakresie
wynikającym z odrębnych przepisów nad NCBiR, Centrum Łukasiewicz i
instytutami Sieci Łukasiewicz.>
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1. Minister może żądać informacji i wyjaśnień od podmiotów, o których mowa w art. 426 ust.
1, a także dokonywać kontroli ich działalności w zakresie określonym w tym przepisie.
Minister może żądać informacji i wyjaśnień również od założyciela.
<1a. Minister właściwy do spraw gospodarki może żądać informacji i wyjaśnień od
podmiotów, o których mowa w art. 426 ust. 1a, a także dokonywać kontroli ich
działalności w zakresie określonym w tym przepisie.>
2. Minister stwierdza nieważność:
1) aktu wydanego przez organy uczelni, z wyłączeniem uchwały, o której mowa w art. 192
ust. 2 i 3 oraz art. 221 ust. 14, i decyzji administracyjnej,
2) aktu dotyczącego kształcenia w szkole doktorskiej wydanego w instytucie PAN,
instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym, z wyłączeniem decyzji
administracyjnej,
3) aktu założyciela w sprawie nadania statutu
- w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z przepisami prawa.
3. Na rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności aktu służy, w terminie 30 dni od
dnia jego doręczenia, skarga do sądu administracyjnego. Przepisy o zaskarżaniu do sądu
administracyjnego decyzji administracyjnych stosuje się odpowiednio.
4. Minister, w przypadku gdy:
1) uczelnia lub założyciel narusza przepisy prawa lub pozwolenie na utworzenie studiów na
określonym kierunku, poziomie i profilu,
2) instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy narusza przepisy dotyczące
kształcenia w szkole doktorskiej
- wzywa do zaprzestania tej działalności i usunięcia naruszenia, określając termin usunięcia
naruszenia.
5. (32) Jeżeli uczelnia, założyciel, instytut PAN, instytut badawczy, Centrum Łukasiewicz,
instytut Sieci Łukasiewicz, instytut międzynarodowy lub CMKP nie zrealizowali
wniosków lub zaleceń sporządzonych w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 1, przepis
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
<5a. Jeżeli Centrum Łukasiewicz, instytut Sieci Łukasiewicz albo NCBiR nie
zrealizowali wniosków lub zaleceń sporządzonych w wyniku kontroli, o której mowa
w ust. 1a, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.>
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decyzji administracyjnej, może zawiesić rekrutację na studia lub do szkoły doktorskiej na
kolejny rok akademicki. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
7. W przypadku stwierdzenia, że uczelnia prowadzi studia z naruszeniem przepisów art. 53,
art. 57 lub art. 60 ust. 2, minister, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje uczelni
zaprzestanie tej działalności. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Art. 428.
[1. Do kontroli, o której mowa w art. 427 ust. 1, stosuje się przepisy o kontroli w
administracji rządowej.]
<1. Do kontroli, o której mowa w art. 427 ust. 1 i 1a, stosuje się przepisy o kontroli w
administracji rządowej.>
2. Do kontroli mogą zostać powołani eksperci.
3. Ekspertem nie może być osoba, która jest lub była w okresie 5 lat poprzedzających kontrolę
zatrudniona w podmiocie kontrolowanym albo jest lub była wykonawcą zadania, którego
dotyczy kontrola. Ekspertem nie może być również osoba, w stosunku do której zachodzą
okoliczności faktyczne lub prawne mogące wpłynąć na bezstronność przeprowadzenia
kontroli.
Art. 464.
1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zawiadomieniu ministra oraz po
zasięgnięciu opinii senatu, może zlecić uczelni wykonanie określonego zadania w zakresie
nauczania lub kształcenia kadr naukowych, zapewniając odpowiednie środki na jego
realizację.
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra
nadzorującego uczelnię, może zlecić uczelni wojskowej, uczelni służb państwowych,
uczelni artystycznej, uczelni medycznej oraz uczelni morskiej wykonanie zadania, o
którym mowa w ust. 1.
[3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w uzgodnieniu z ministrem, po zasięgnięciu
opinii senatu uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie sportu, może zlecić tej
uczelni wykonanie określonego zadania w zakresie nauczania lub kształcenia kadr dla
potrzeb sportu, zapewniając odpowiednie środki na jego realizację.]
<3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej z własnej inicjatywy lub na wniosek
Prezesa Narodowego Centrum Sportu, po zawiadomieniu ministra i po zasięgnięciu
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zlecić tej uczelni wykonanie określonego zadania w zakresie nauczania lub
kształcenia kadr dla potrzeb sportu, zapewniając odpowiednie środki na jego
realizację.>
4. Minister Obrony Narodowej może zlecić uczelni wojskowej wykonanie zadania
związanego z działaniem uczelni jako jednostki wojskowej, jeżeli zadanie to jest
niezbędne ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa publicznego, stan klęski
żywiołowej, w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych lub innych zadań
realizowanych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Środki niezbędne do
wykonania zadania zapewnia Minister Obrony Narodowej, chyba że umowa o wykonanie
tego zadania stanowi inaczej.
5. Zadanie, o którym mowa w ust. 4, wykonują żołnierze zawodowi, kandydaci na żołnierzy
zawodowych lub pracownicy uczelni.
6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości może zlecić
nadzorowanej przez niego uczelni służb państwowych wykonanie zadania związanego z
działaniem uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby, jeżeli zadanie to jest
niezbędne ze względu na potrzeby bezpieczeństwa publicznego, ochronę ludności lub w
celu wykonania zobowiązań międzynarodowych. Środki niezbędne do wykonania zadania
zapewnia właściwy minister, chyba że umowa o wykonanie tego zadania stanowi inaczej.
7. Zadanie, o którym mowa w ust. 6, wykonują funkcjonariusze służb państwowych lub
eksperci posiadający dorobek w zakresie tego zadania.

U S T A W A z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz.
553 i 932)
Art. 35.
1. W okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy koło gospodyń wiejskich
może otrzymać z budżetu państwa pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadań, o
których mowa w art. 2 ust. 3.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji Prezesa
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek złożony przez koło
gospodyń wiejskich.
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Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego miejscowo ze względu na siedzibę
koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
4. Do wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, Prezes Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa może upoważnić kierownika biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła
gospodyń wiejskich.
5. Organem wyższego stopnia w stosunku do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w sprawach o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, jest
[minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego] < minister właściwy do spraw
rozwoju wsi>.
6. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może udzielić Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa dotacji celowej, na zasadach określonych w przepisach o
finansach publicznych, z przeznaczeniem na realizację pomocy finansowej, o której mowa
w ust. 1.
7. Do środków otrzymanych przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa na podstawie ust. 6 nie stosuje się art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z
2020 r. poz. 284).
8. Otrzymaną przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotację, o
której mowa w ust. 6, uznaje się za wykorzystaną w momencie przekazania pomocy przez
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rachunek koła.
9. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw finansów
publicznych może dokonać zmiany przeznaczenia rezerw celowych.
10. W 2018 r. podziału rezerw celowych, o których mowa w ust. 9, dokonuje minister
właściwy do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r. na
wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
11. W 2018 r. do rezerw celowych, o których mowa w ust. 9, nie stosuje się terminów
określonych w art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
12. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół
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rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości na terenach
wiejskich.
Art. 35a.
1. W 2020 r. koło gospodyń wiejskich może otrzymać z budżetu państwa pomoc finansową
przeznaczoną na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji Prezesa
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek złożony przez koło
gospodyń wiejskich.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się do kierownika biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego miejscowo ze względu na siedzibę
koła gospodyń wiejskich, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
4. Do wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, Prezes Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa może upoważnić kierownika biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła
gospodyń wiejskich.
5. Organem wyższego stopnia w stosunku do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w sprawach o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, jest
[minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego] <minister właściwy do spraw
rozwoju wsi>.
6. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może udzielić Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa dotacji celowej, na zasadach określonych w przepisach o
finansach publicznych, z przeznaczeniem na realizację pomocy finansowej, o której mowa
w ust. 1.
7. Do środków otrzymanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na
podstawie ust. 6 nie stosuje się art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
8. Otrzymaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotację celową, o
której mowa w ust. 6, uznaje się za wykorzystaną w dniu przekazania pomocy przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rachunek bankowy koła gospodyń
wiejskich.
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szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1,
oraz jej wysokość, mając na uwadze zapewnienie wsparcia dla rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach
wiejskich.

z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U.

U S T A W A

poz. 534 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 284, 695 i 875)

Uwaga:
użyte w art. 7 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 11 w ust. 1 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 12 w ust. 1, 4 i 5, w art. 14 w ust. 3 w
pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4, w art. 15 w ust. 1 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w
ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 19 w ust. 2, w art. 27 w ust. 9, w
art. 33 w ust. 2, w art. 35 w ust. 1 i w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w
art. 37 w ust. 1 i 2, w art. 45, w art. 48 w ust. 2 , w art. 50 w ust. 2, w art. 57 w
ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 61 w ust. 4, w art. 62, w art. 63
w ust. 2 w pkt 2, w art. 68 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia i w art. 69
w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym przypadku, wyrazy
[minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki] zastępuje się
użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <minister właściwy do spraw
gospodarki>
Art. 7.
1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia,
nadaje Centrum Łukasiewicz statut, który określa:
1) tryb pracy organów Centrum Łukasiewicz,
2) sposób i tryb prowadzenia kontroli wewnętrznej w Centrum Łukasiewicz
- mając na uwadze zapewnienie prawidłowej realizacji celu jego działalności określonego w
art. 2 ust. 1.
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określa regulamin organizacyjny Centrum Łukasiewicz.

Art. 11.
1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki powołuje na okres 5 lat:
1) Prezesa;
2) Wiceprezesów Centrum Łukasiewicz, zwanych dalej "Wiceprezesami", w liczbie nie
większej niż 4, w tym Wiceprezesa do spraw badawczych - na wniosek Prezesa.
2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie
powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1320).
3. Ta sama osoba może pełnić funkcję Prezesa lub Wiceprezesa nie dłużej niż przez 2
następujące po sobie okresy, o których mowa w ust. 1.

Art. 12.
1. Przed powołaniem Prezesa lub Wiceprezesa minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego i nauki zawiera z nim umowę o zarządzanie Siecią.
2. Umowę o zarządzanie Siecią zawiera się na okres 5 lat. Umowa zaczyna obowiązywać z
dniem powołania Prezesa lub Wiceprezesa.
3. Umowa o zarządzanie Siecią określa w szczególności:
1) warunki wynagradzania Prezesa lub Wiceprezesa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3
marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1252 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 492);
2) kryteria oceny pracy Prezesa lub Wiceprezesa;
3) przesłanki i tryb jej rozwiązania przed upływem okresu, na który została zawarta.
4. Odmowa zawarcia umowy o zarządzanie Siecią przez kandydata na Prezesa lub
Wiceprezesa skutkuje odmową jego powołania przez ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego i nauki.
5. Z dniem rozwiązania umowy o zarządzanie Siecią minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego i nauki odwołuje Prezesa lub Wiceprezesa.

Art. 14.
1. Prezes kieruje Centrum Łukasiewicz i reprezentuje je na zewnątrz.
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1) opracowuje projekty 4-letnich i 10-letnich strategii działalności Sieci;
2) sporządza projekt rocznego:
a) planu działalności Sieci w oparciu o kierunki działalności Sieci na dany rok określone
przez Radę zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1,
b) planu działalności Centrum Łukasiewicz,
c) planu finansowego Centrum Łukasiewicz;
3) sporządza roczne:
a) sprawozdanie z działalności Sieci na podstawie rocznych sprawozdań z działalności
instytutów Sieci i Centrum Łukasiewicz,
b) sprawozdanie z działalności Centrum Łukasiewicz,
c) sprawozdanie finansowe Centrum Łukasiewicz;
4) występuje do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), z
wnioskami o włączenie kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów i szkoleń, o
których mowa w art. 4 pkt 6, do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
5) ustala regulamin organizacyjny Centrum Łukasiewicz;
6) zleca przeprowadzenie audytu zewnętrznego działalności Centrum Łukasiewicz zgodnie z
art. 6;
7) wyraża zgodę na tworzenie przez instytuty Sieci spółek kapitałowych, a także na
obejmowanie lub nabywanie przez instytuty Sieci akcji lub udziałów w takich spółkach, z
uwzględnieniem art. 33.
3. Prezes przedkłada do zatwierdzenia:
1) Radzie:
a) projekty rocznych planów działalności Sieci i Centrum Łukasiewicz na rok następny - w
terminie do dnia 31 października każdego roku,
b) roczne sprawozdania z działalności Sieci i Centrum Łukasiewicz za rok poprzedni - w
terminie do dnia 15 marca każdego roku;
2) ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki - roczne sprawozdanie
finansowe Centrum Łukasiewicz wraz:
a) ze sprawozdaniem z badania w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1415),
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c) z rocznym sprawozdaniem z działalności Centrum Łukasiewicz za rok poprzedni
zatwierdzonym przez Radę
- w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze
rozporządzenia, niezbędne elementy rocznego sprawozdania z działalności Sieci i
rocznego sprawozdania z działalności Centrum Łukasiewicz, mając na uwadze zakres i
skuteczność sprawowania nadzoru nad działalnością Centrum Łukasiewicz oraz potrzebę
monitorowania realizacji celów Sieci.
Art. 15.
1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki odwołuje Prezesa w przypadku:
1) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, 2, 6 lub 7;
2) złożenia rezygnacji;
3) utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej co
najmniej 6 miesięcy;
4) działania niezgodnego z prawem, zasadami gospodarności lub celowości;
5) niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Łukasiewicz albo jego
nieprzedłożenia do zatwierdzenia w terminie, o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 2;
6) niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 6.
2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki odwołuje Wiceprezesa w
przypadku:
1) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, 2, 6 lub 7;
2) o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4.
3. Z dniem odwołania Prezesa albo Wiceprezesa wygasa z mocy prawa zawarta z nim umowa
o zarządzanie Siecią.
4. W przypadku odwołania albo śmierci Prezesa albo Wiceprezesa minister właściwy do
spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyznacza do pełnienia obowiązków:
1) Prezesa - jednego z Wiceprezesów albo inną osobę spełniającą warunki, o których mowa
w art. 13 ust. 1,
2) Wiceprezesa - innego Wiceprezesa albo inną osobę spełniającą warunki, o których mowa
w art. 13 ust. 2 albo 3
- na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
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umowy o zarządzanie Siecią.
Art. 16.
1. Przy Prezesie działa Kolegium Doradców, które pełni rolę opiniodawczo-doradczą.
[2. W skład Kolegium Doradców wchodzi 20 członków, w tym:
1) 10 aktywnych zawodowo przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego lub
finansowego;
2) 5 przedstawicieli środowiska naukowego posiadających co najmniej stopień naukowy
doktora, aktywnie prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe;
3) 5 dyrektorów instytutów Sieci, zwanych dalej "dyrektorami".
3. Członków Kolegium Doradców powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw
gospodarki, z tym że członków będących przedstawicielami środowiska naukowego, o
których mowa w ust. 2 pkt 2, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego i nauki.]
<2. W skład Kolegium Doradców wchodzi 9 członków, w tym:
1) 4 aktywnych zawodowo przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego lub
finansowego;
2) 3 przedstawicieli środowiska naukowego posiadających co najmniej stopień
naukowy doktora, aktywnie prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe;
3) 2 dyrektorów instytutów Sieci, zwanych dalej „dyrektorami”.
3. Członków Kolegium Doradców powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw
gospodarki, w tym 3 członków, o których mowa w ust. 2 pkt 2, na wniosek ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.>
4. Kandydatem na członka Kolegium Doradców może być osoba, która:
1) korzysta z pełni praw publicznych;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
3) posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe w zakresie działalności badawczorozwojowej i innowacyjnej.
5. Członkom Kolegium Doradców, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje
wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Kolegium Doradców w wysokości
nieprzekraczającej 50% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
profesora w uczelni publicznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art.
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przypadku członków zamiejscowych - także zwrot kosztów podróży na zasadach
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy.
6. W przypadku odwołania albo śmierci członka Kolegium Doradców minister właściwy do
spraw gospodarki niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę, z zachowaniem
zasad, o których mowa w ust. 2 i 3.
7. [Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia:]
<Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:>
1) tryb pracy Kolegium Doradców,
2) wysokość wynagrodzenia członków Kolegium Doradców
- mając na uwadze zakres jego zadań i ich znaczenie dla efektywnej realizacji celów Sieci.

Art. 19.
1. Do zadań Rady należy:
1) coroczne wyznaczanie kierunków działalności Sieci oraz - w ramach tych kierunków tematyki projektów badawczych realizowanych przez Centrum Łukasiewicz i instytuty
Sieci;
2) zatwierdzanie:
a) rocznych planów działalności Sieci i Centrum Łukasiewicz,
b) rocznych sprawozdań z działalności Sieci i Centrum Łukasiewicz,
c) 4-letnich i 10-letnich strategii działalności Sieci;
3) opiniowanie:
a) projektów rocznych planów finansowych Centrum Łukasiewicz,
b) rocznych sprawozdań finansowych Centrum Łukasiewicz;
4) wyrażanie zgody na tworzenie przez Centrum Łukasiewicz spółek kapitałowych, a także
na obejmowanie lub nabywanie przez Centrum Łukasiewicz akcji lub udziałów w takich
spółkach, z uwzględnieniem art. 33;
5) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia, podziału lub likwidacji instytutów Sieci.
2. W przypadku niezatwierdzenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b,
Przewodniczący Rady składa do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i
nauki wniosek o odwołanie Prezesa.
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nieważne.
Art. 27.
1. W skład rady instytutu Sieci wchodzi nie mniej niż 9 i nie więcej niż 15 członków.
2. Nie więcej niż 40% składu rady instytutu Sieci stanowią jego pracownicy. Pozostali
członkowie rady instytutu Sieci są powoływani przez Prezesa, na wniosek dyrektora,
spośród osób niebędących pracownikami instytutu Sieci, wyróżniających się wiedzą i
praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością instytutu Sieci.
3. Liczbę członków rady instytutu Sieci oraz tryb wyboru do rady instytutu Sieci jego
pracowników określa jego statut.
4. Kadencja rady instytutu Sieci trwa 4 lata.
5. Rada instytutu Sieci działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
6. Członkowie rady instytutu Sieci niebędący pracownikami tego instytutu są obowiązani do
nieujawniania uzyskanych informacji stanowiących tajemnicę instytutu Sieci w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. Członkom rady instytutu Sieci, z wyłączeniem członków będących pracownikami instytutu
Sieci, przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach rady instytutu Sieci w
wysokości

nieprzekraczającej

10%

minimalnego

miesięcznego

wynagrodzenia

zasadniczego profesora w uczelni publicznej, określonego w przepisach wydanych na
podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce, a w przypadku członków zamiejscowych - także zwrot kosztów podróży na
zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
8. W posiedzeniach rady instytutu Sieci biorą udział:
1) dyrektor;
2) przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych;
3) przedstawiciel Prezesa;
4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;
5) inne zaproszone osoby.
9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze
rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom rady instytutu Sieci
za udział w jej posiedzeniach, mając na uwadze znaczenie zadań realizowanych przez
radę dla efektywnego działania instytutu Sieci.
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Art. 33.
1. W przypadku zamiaru dokonania czynności prawnej w zakresie rozporządzenia
składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości, zaliczanymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych
aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym przez ich wniesienie jako
wkładu do spółki, lub czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do
korzystania innym podmiotom na podstawie umów, na okres dłuższy niż 180 dni w roku
kalendarzowym:
1) Prezes jest obowiązany uzyskać zgodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej - jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę
5 000 000 zł;
2) dyrektor jest obowiązany uzyskać zgodę:
a) Prezesa - jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 250 000
zł, ale nie przekracza kwoty 5 000 000 zł,
b) Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli wartość rynkowa
przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 5 000 000 zł.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, do wniosku o wyrażenie zgody
dołącza się opinię ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
3. Do określenia wartości rynkowej składników aktywów trwałych oddanych do korzystania
innym podmiotom na podstawie umów stosuje się przepis art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 16
grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz.
735).
4. Uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1, nie wymagają czynności prawne, o których
mowa w art. 38 ust. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania
mieniem państwowym.
5. W postępowaniu o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 39 i
art. 40 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
6. Czynność prawna dokonana w celu obejścia albo z naruszeniem obowiązku, o którym
mowa w ust. 1, jest nieważna.
Art. 35.
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- 374 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki sprawuje nadzór nad
działalnością Centrum Łukasiewicz pod względem legalności, rzetelności, celowości i
gospodarności.
2. W ramach nadzoru minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki:
1) zatwierdza roczny plan finansowy i roczne sprawozdanie finansowe Centrum
Łukasiewicz;
2) sprawuje kontrolę nad Centrum Łukasiewicz w zakresie legalności, rzetelności, celowości
i gospodarności, w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o
kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

Art. 37.
1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, nie rzadziej niż raz na 4 lata,
przeprowadza ewaluację działalności Sieci.
2. Do przeprowadzenia ewaluacji działalności Sieci minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego i nauki powołuje ekspertów będących przedstawicielami środowiska
naukowego i gospodarczego, w tym ekspertów zagranicznych.
3. Ewaluacja działalności Sieci:
1) ma na celu określenie wpływu działalności Sieci na rozwój nauki, innowacyjności i
gospodarki;
2) obejmuje co najmniej ocenę:
a) adekwatności działań podejmowanych w ramach Sieci na rzecz realizacji celów
wynikających ze strategii rozwoju i polityki naukowej państwa, o której mowa w art. 6
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
b) stopnia oraz sposobu realizacji celów Sieci ujętych w rocznych planach działalności Sieci,
c) poziomu poniesionych nakładów w stosunku do efektów działalności Sieci,
d) skuteczności działań podejmowanych przez Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci w
zakresie komercjalizacji.
Art. 39.
1. Instytut Sieci może zostać utworzony, jeżeli zaistnieje potrzeba prowadzenia w danym
obszarze działalności, o której mowa w art. 3 ust. 2, i zostanie zapewniona niezbędna
kadra o odpowiednich kwalifikacjach, aparatura naukowo-badawcza, laboratoryjna,
infrastruktura informatyczna oraz inne niezbędne warunki materialno-techniczne.
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- 375 [2. Rada Ministrów tworzy instytut Sieci w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.]
<2. Rada Ministrów tworzy instytut Sieci w drodze rozporządzenia.>
3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, określa nazwę i siedzibę instytutu Sieci, jego
przedmiot i zakres działalności oraz mienie obejmujące własność lub inne prawa
majątkowe, niezbędne do prowadzenia działalności.
4. Prezes wyposaża instytut Sieci w mienie określone w przepisach wydanych na podstawie
ust. 3.
Art. 45.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia,
tryb łączenia, podziału i likwidacji instytutów Sieci, mając na względzie potrzebę
zapewnienia sprawnego przebiegu tych procesów i zabezpieczenia realizacji celów Sieci,
o których mowa w art. 1 ust. 2.
Art. 48.
1. Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci zatrudniają pracowników:
1) pionu badawczego;
2) pionu wsparcia.
2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze
rozporządzenia, wykaz stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Centrum
Łukasiewicz i instytutów Sieci w ramach pionów, o których mowa w ust. 1, oraz
kwalifikacje wymagane do ich zajmowania, mając na uwadze zakres zadań tych
pracowników.
Art. 50.
1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy w Centrum Łukasiewicz i w instytutach
Sieci, zwany dalej "naborem", jest otwarty i konkurencyjny.
2. Ogłoszenie o naborze udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej
"BIP", na stronie podmiotowej Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci, a w przypadku
pracowników pionu badawczego - dodatkowo w BIP na stronie podmiotowej ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na stronie internetowej Komisji
Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do
publikacji ofert pracy dla naukowców.
3. Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż
14 dni, licząc od dnia udostępnienia tego ogłoszenia.
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zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 57.
1. Centrum Łukasiewicz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego
planu finansowego ustalanego na okres roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok
kalendarzowy.
2. W rocznym planie finansowym Centrum Łukasiewicz wyodrębnia się:
1) przychody z prowadzonej działalności;
2)

subwencję na koszty działalności oraz realizację zadań Centrum Łukasiewicz, o których
mowa w art. 2 ust. 2;

3) dotacje celowe na:
a) realizację przez Centrum Łukasiewicz projektów badawczych w ramach celu Sieci, o
którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1,
b) realizację przez instytuty Sieci projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym
mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1,
c) inwestycje związane z obsługą realizacji zadań Centrum Łukasiewicz,
d) finansowanie lub dofinansowanie Centrum Łukasiewicz kosztów inwestycji związanych z
realizacją projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt
1,
e) finansowanie lub dofinansowanie instytutom Sieci kosztów inwestycji związanych z
realizacją projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt
1,
f) inwestycje związane z działalnością naukową;
3a) dotacje podmiotowe na utrzymanie:
a) aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju,
b) specjalnej infrastruktury informatycznej
- mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa;
[3b) inne środki przekazane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i
nauki;
4) środki przekazane przez podmioty inne niż minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego i nauki;]
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nauki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce;
4) środki przekazane przez podmioty inne niż minister właściwy do spraw gospodarki
oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;>
5) koszty, w tym:
a) wynagrodzenia i prawnie obowiązujące obciążenia od nich naliczane,
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
c) zakup towarów i usług;
6) środki na wydatki majątkowe;
7) środki przyznane innym podmiotom;
8) stan należności i zobowiązań na początek i na koniec roku;
9) stan środków pieniężnych na początek i na koniec roku.
3. Prezes, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady, w trybie określonym dla prac nad projektem
ustawy budżetowej, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i
nauki do zatwierdzenia projekty:
1) rocznego planu finansowego Centrum Łukasiewicz,
2) planu finansowego w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy oraz na kolejne 2 lata
- z uwzględnieniem terminów określanych przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych na przedłożenie materiałów do projektu ustawy budżetowej.
4. Zmian rocznego planu finansowego Centrum Łukasiewicz dokonuje się w trybie
określonym dla sporządzania rocznego planu finansowego.

Art. 58.
1. Przychodami Centrum Łukasiewicz są:
1)

subwencja na koszty działalności oraz realizację zadań Centrum Łukasiewicz, o których
mowa w art. 2 ust. 2;

2) dotacje celowe na:
a) realizację przez Centrum Łukasiewicz projektów badawczych w ramach celu Sieci, o
którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1,
b) inwestycje związane z obsługą realizacji zadań Centrum Łukasiewicz,
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Centrum Łukasiewicz projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art.
1 ust. 2 pkt 1, obejmujących:
– zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury
informatycznej,
– budowę, przebudowę lub rozbudowę obiektów budowlanych,
– zakup nieruchomości,
d) inwestycje związane z działalnością naukową;
3) dotacje podmiotowe na utrzymanie:
a) aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju,
b) specjalnej infrastruktury informatycznej
- mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa;
[4)

inne środki przekazane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i
nauki.]

<4) środki przekazane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce.>
2. Przychodami Centrum Łukasiewicz mogą być także:
1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi;
2) przychody z działalności gospodarczej;
3) przychody z udziałów, akcji i odsetek;
4) przychody ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z tytułu odpłatności za
korzystanie z tych składników przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, dzierżawy
albo innej umowy;
5) przychody z dziedziczenia, darowizn i zapisów;
6) przychody z innych źródeł.

Art. 61.
1. Z zatwierdzonego zysku netto Centrum Łukasiewicz za poprzedni rok obrotowy w
pierwszej kolejności pokrywa się stratę netto Centrum Łukasiewicz z lat ubiegłych.
2. Zysk netto Centrum Łukasiewicz za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku wystąpienia
straty netto z lat ubiegłych - część tego zysku pozostałą po dokonaniu czynności, o której
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mowa w art. 2 ust. 2, przez dokonanie corocznie podziału tego zysku w taki sposób, że:
1) co najmniej 8% tego zysku przeznacza się na fundusz rezerwowy;
2) nie więcej niż 92% tego zysku przeznacza się na fundusz rozwoju, fundusz nagród i
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. W przypadku gdy fundusz rezerwowy osiągnie wartość 20% funduszu statutowego,
Centrum Łukasiewicz może nie dokonywać odpisu z zysku na fundusz rezerwowy
zgodnie z ust. 2 pkt 1.
4. Prezes, po uzyskaniu opinii Rady, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw
szkolnictwa wyższego i nauki projekt podziału zysku netto Centrum Łukasiewicz.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, mając na względzie potrzebę
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Centrum Łukasiewicz, może dokonać innego
podziału zysku netto niż proponowany przez Prezesa.

Art. 61a.
Prezes może przekazać środki pochodzące z subwencji na koszty działalności oraz realizację
zadań Centrum Łukasiewicz, o których mowa w art. 2 ust. 2, instytutowi Sieci
wyznaczonemu zgodnie z art. 31 ust. 2. Środki przekazuje się na podstawie umowy.

<Art. 61b.
1. Centrum oraz instytuty Sieci mogą realizować zadania służące zapobieganiu lub
łagodzeniu sytuacji kryzysowych wywołanych rozprzestrzenianiem się choroby
zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
2. Źródłem finansowania zadań, o których mowa w ust. 1, jest Fundusz Przeciwdziałania
COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie
ustawy

o

szczególnych

rozwiązaniach

związanych

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
568, 695, 1086, 1262, 1478 i 1747).
3. Minister właściwy do spraw gospodarki może zlecić realizację zadań, o których mowa
w ust. 1:
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2) instytutom Sieci, lub
3) wspólnie przez podmioty, o których mowa w pkt 1 lub 2
– przekazując środki na ich realizację.
4. Prezes może zlecić instytutom Sieci realizację zadań, o których mowa w ust. 1,
zleconych Centrum na podstawie ust. 3, przekazując na ich realizację środki
otrzymane od ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie umów w
sprawie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1. Prezes może zlecić realizację tych
zadań wspólnie przez instytuty Sieci albo przez Centrum wspólnie z instytutem lub
instytutami Sieci.
5. Minister właściwy do spraw gospodarki zawiera odpowiednio z Centrum lub
instytutami Sieci umowy w sprawie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
6. Umowy, o których mowa w ust. 5, określają w szczególności:
1) zakres zadań;
2) warunki i tryb przekazywania środków na realizację zadań;
3) czas trwania umowy;
4) zakres sprawozdawczości i obowiązki sprawozdawcze;
5) warunki zwrotu środków;
6) warunki rozwiązania umowy;
7) sposób rozliczenia.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Prezes zawiera z instytutami Sieci umowy w
sprawie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1. Przepis ust. 6 stosuje się
odpowiednio.
8. Centrum albo instytut Sieci prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową środków
otrzymanych na podstawie umów, o których mowa odpowiednio w ust. 6 albo 7.>

Art. 62.
Roczne sprawozdanie finansowe Centrum Łukasiewicz podlega badaniu przez firmę
audytorską wybraną przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Art. 63.
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finansowego ustalanego na okres roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok
kalendarzowy.
2. W rocznym planie finansowym instytutu Sieci wyodrębnia się:
1) przychody z działalności gospodarczej;
2) subwencję przyznawaną przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i
nauki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce;
2a) dotacje celowe przyznawane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
i nauki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce;
2b) dotacje podmiotowe przyznawane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego i nauki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce;
[2c) inne środki przekazane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i
nauki;]
<2c)

inne środki przekazane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa

wyższego i nauki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce;>
3) dotacje celowe przyznawane przez Prezesa na:
a) realizację przez instytut Sieci projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 1,
b) finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących realizacji przez instytut
Sieci projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1;
3a) środki, o których mowa w art. 61a;
[4) środki przekazane przez podmioty inne niż minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego i nauki lub Prezes;]
<4) środki przekazane przez podmioty inne niż minister właściwy do spraw gospodarki,
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki lub Prezes;>
5) koszty, w tym:
a) wynagrodzenia i prawnie obowiązujące obciążenie od nich naliczane,
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
c) koszty majątkowe.
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zatwierdzenia projekt rocznego planu finansowego instytutu Sieci.
4. Zmian rocznego planu finansowego instytutu Sieci dokonuje się w trybie określonym dla
sporządzania rocznego planu finansowego.

Art. 64.
Przychodami instytutu Sieci są:
1) subwencja, o której mowa w art. 63 ust. 2 pkt 2;
1a) dotacje celowe, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 2a;
1b) dotacje podmiotowe, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 2b;
[1c) inne środki przekazane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i
nauki;]
<1c)

środki, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 2c;>

2) dotacje celowe na:
a) realizację przez instytut Sieci projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 1,
b) finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących realizacji przez instytut
Sieci projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1,
obejmujących:
– zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury
informatycznej,
– budowę, przebudowę lub rozbudowę obiektów budowlanych,
– zakup nieruchomości;
2a) środki, o których mowa w art. 61a;
3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi;
4) przychody z działalności gospodarczej;
5) przychody z udziałów, akcji, skarbowych papierów wartościowych i odsetek;
6) przychody ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z tytułu odpłatności za
korzystanie z tych składników przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, dzierżawy
albo innej umowy;
7) przychody z dziedziczenia, darowizn i zapisów;
8) przychody z innych źródeł.
Art. 68.
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podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów, w oparciu o roczny plan finansowy
Centrum Łukasiewicz, z uwzględnieniem kierunków działalności Sieci, o których mowa
w art. 19 ust. 1 pkt 1.
2. Przy przyznawaniu dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, Prezes bierze pod
uwagę:
1) znaczenie zadań realizowanych przez instytut Sieci dla:
a) osiągnięcia celów określonych w strategiach działalności Sieci,
b) wzrostu innowacyjności gospodarki;
2) potencjał badawczy instytutu Sieci;
3) znaczenie inwestycji dla osiągania celów polityki gospodarczej i innowacyjnej państwa
oraz dla realizacji polityki naukowej państwa, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
3. Prezes przekazuje instytutom Sieci dotacje, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, na
podstawie umów.
4. Rozliczenie przyznanych dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, następuje na
podstawie raportów rocznych i raportów końcowych z ich wykorzystania.
5. Prezes wydaje decyzje w sprawach, o których mowa w art. 169 ust. 6 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),
dotyczących dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3. Od decyzji przysługuje
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze
rozporządzenia:
1) tryb przyznawania dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, w tym szczegółowy
zakres informacji zawartych we wniosku o ich przyznanie,
2) sposób ustalania wysokości dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3,
3) warunki i tryb rozliczania dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, w tym
szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym i raporcie końcowym z
wykorzystania tych dotacji
- mając na uwadze znaczenie tych dotacji dla prawidłowego wykonywania zadań przez
instytuty Sieci i dla możliwości realizacji celów Sieci.

Art. 69.
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3, Prezes może umorzyć z urzędu albo na wniosek dłużnika, jeżeli:
1) dłużnik został wykreślony z KRS, a odpowiedzialność za długi nie przeszła na osoby
trzecie;
2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych albo postępowanie egzekucyjne okazało się
nieskuteczne;
3) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika z przyczyn, o których mowa w art.
13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, albo umorzył postępowanie
upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 361 ust. 1 tej ustawy.
2. Prezes, na uzasadniony wniosek dłużnika albo z urzędu, może odroczyć termin spłaty lub
rozłożyć na raty płatność należności finansowej wynikającej z rozliczenia dotacji, o
których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, albo umorzyć w całości albo w części należność
finansową wynikającą z rozliczenia tych dotacji, o ile umorzenie nie będzie stanowiło
pomocy publicznej lub pomocy de minimis, jeżeli:
1) wystąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, której strony nie mogły
przewidzieć w dniu otrzymania dotacji, z powodu której zapłata należności przez dłużnika
groziłaby znacznym pogorszeniem jego sytuacji ekonomicznej;
2) wystąpiły ważne zdarzenia losowe niezależne od dłużnika;
3) jest to uzasadnione ryzykiem naukowym wynikającym z charakteru realizowanego
projektu badawczego;
4) jest to uzasadnione ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi oraz
uzasadnionym interesem Skarbu Państwa.
3. Umorzenie należności finansowej wynikającej z rozliczenia dotacji, o których mowa w art.
63 ust. 2 pkt 3, wymaga zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i
nauki w przypadku, o którym mowa w:
1) ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 1-3, jeżeli wartość należności finansowej przekracza 150 000 zł;
2) ust. 2 pkt 4.
4. Spłata należności finansowej odroczonej albo rozłożonej na raty następuje na podstawie
umowy zawartej z dłużnikiem.
5. Do umorzenia należności finansowych wynikających z rozliczenia dotacji, o których mowa
w art. 63 ust. 2 pkt 3, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio
przepisy o pomocy publicznej lub pomocy de minimis.
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informację o umorzeniach należności finansowych wynikających z rozliczenia dotacji, o
których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, zawierającą wykaz instytutów Sieci wraz ze
wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, do końca miesiąca
następującego po zakończeniu kwartału.

U S T A W A z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w sektorze naftowym (Dz. U. poz. 630 oraz z 2020 r. poz. 284, 471 i 1378)

Art. 4.
1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze
naftowym zawiera:
1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej
lub w przypadku jej braku, na kopii mapy ewidencyjnej, przyjętych do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i
obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:5000 lub większej;
2) określenie lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz kabli i rurociągów na
obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, za pomocą współrzędnych
geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na mapę morską, i ich charakterystyczne
parametry techniczne;
3) określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu;
4) analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu;
5) charakterystykę inwestycji, obejmującą określenie:
a) zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby również sposobu
zagospodarowywania odpadów,
b) planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i
zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów
budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych charakteryzujących
jej wpływ na środowisko;
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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 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630), z uwzględnieniem art. 21 - jeżeli jest ona
wymagana;
7) mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania
podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
8) wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji
strategicznej inwestycji w sektorze naftowym ma wywołać skutek, o którym mowa w art.
26 ust. 3 i 6;
9) wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji
strategicznej inwestycji w sektorze naftowym ma wywołać skutek, o którym mowa w art.
26 ust. 7;
10) wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości
wskazane zgodnie z pkt 8 i 9;
11) wskazanie nieruchomości, w tym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy bądź gruntów objętych obszarem
kolejowym, jeżeli strategiczna inwestycja w sektorze naftowym wymaga przejścia przez
te grunty, a w przypadku gruntów stanowiących pas drogowy również, jeżeli strategiczna
inwestycja w sektorze naftowym wymaga budowy lub przebudowy zjazdów, w stosunku
do których decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym
ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 30 ust. 1; jeżeli strategiczna inwestycja w
sektorze naftowym wymaga przejścia przez grunty stanowiące własność Skarbu Państwa
pokryte wodami, grunty stanowiące pas drogowy bądź grunty objęte obszarem
kolejowym, inwestor określa sposób, miejsce i warunki umieszczenia na tych gruntach
obiektów lub urządzeń; w przypadku gdy strategiczna inwestycja w sektorze naftowym
wymaga budowy lub przebudowy zjazdów, inwestor określa także parametry techniczne
zjazdów, a jeżeli wniosek dotyczy budowy zjazdów również ich lokalizację;
12) wskazanie podmiotów innych niż inwestor, na rzecz których ograniczenie sposobu
korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 30 ust. 2, oraz zgodę tych
podmiotów na takie ograniczenie na ich rzecz sposobu korzystania z nieruchomości;
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sektorze naftowym ma wywoływać skutek, o którym mowa w art. 30 ust. 1, w przypadku
gdy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 30 ust. 1,
ma nastąpić na czas określony;
14) opinie, o których mowa w ust. 3;
15) uzgodnienia, o których mowa w ust. 5 i 6, albo informację o nieprzedstawieniu przez
właściwego zarządcę drogi krajowej albo przez właściwego zarządcę infrastruktury
kolejowej lub inny podmiot zarządzający obszarem kolejowym stanowiska w terminie, o
którym mowa w ust. 7;
16) wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej dla terenu objętego
wnioskiem.
2. Nie można uzależniać ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym
od zobowiązania inwestora do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami
świadczeń lub warunków.
3. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w sektorze naftowym inwestor występuje o opinie:
1) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na
obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony
uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056);
2)

(1)

ministrów właściwych do spraw gospodarki morskiej, energii, gospodarki, klimatu,

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska <,> <geologii>,
spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz właściwego dyrektora urzędu
morskiego - w odniesieniu do wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp,
konstrukcji i urządzeń na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214 oraz z 2019
r. poz. 125);
3)

(2)

właściwego dyrektora urzędu morskiego, ministrów właściwych do spraw energii,

gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska <,>
<geologii>, gospodarki wodnej, spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich
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1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; w
przypadku gdy kable lub rurociągi będą przebiegały również na odcinku lądowym,
inwestor występuje także o opinię właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta;
4) właściwego dyrektora urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego,
pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
5) organu właściwego w sprawach terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - w
odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
6) organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji
wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1161) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534);
7) właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu do
wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w szczególności zapewnienia wody do
celów przeciwpożarowych i dojazdu dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej
oraz wymagań dotyczących lokalizacji inwestycji w bezpiecznej odległości od zakładów
stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
8) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa;
9) właściwego organu nadzoru nad gospodarką leśną - w odniesieniu do gruntów leśnych
innych niż określone w pkt 8;
10) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków
chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245);
11) właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego, w tym w
zakresie parametrów technicznych zjazdów oraz sposobu, miejsca i warunków
umieszczenia w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a jeżeli wniosek dotyczy budowy
zjazdów również w zakresie ich lokalizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), z zastrzeżeniem ust. 5;
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prezydenta miasta);
13) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w odniesieniu do obiektów budowanych na
terenach pozostających w zasięgu ograniczeń wysokości zabudowy na lotnisku i w jego
otoczeniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z
2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235);
14) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do nieruchomości, o
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i
przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933);
15) dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku
i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340);
16) Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do inwestycji mogących oddziaływać na
tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz na ich strefy ochronne, o
których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235);
17) właściwego podmiotu wykonującego prawa właścicielskie zgodnie z art. 212 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne w stosunku do gruntów stanowiących
własność Skarbu Państwa pokrytych wodami - w odniesieniu do sposobu, miejsca i
warunków umieszczenia inwestycji na tych gruntach.
4. Właściwy organ wydaje opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje
się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej
inwestycji w sektorze naftowym. Kopię opinii właściwy organ przekazuje wojewodzie.
5. W odniesieniu do gruntów stanowiących pas drogowy drogi krajowej, przed złożeniem
wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze
naftowym, inwestor występuje do właściwego zarządcy drogi krajowej o uzgodnienie
parametrów technicznych zjazdów oraz sposobu, miejsca i warunków umieszczenia w
pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, a jeżeli wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dotyczy budowy zjazdów
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publicznych.
6. W odniesieniu do gruntów objętych obszarem kolejowym, przed złożeniem wniosku o
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym,
inwestor występuje do właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego podmiotu
zarządzającego obszarem kolejowym o uzgodnienie sposobu, miejsca i warunków
umieszczenia inwestycji w obszarze kolejowym.
7. Właściwy zarządca drogi krajowej lub właściwy zarządca infrastruktury kolejowej lub inny
podmiot zarządzający obszarem kolejowym dokonuje uzgodnienia w terminie nie
dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia inwestora o uzgodnienie. Niezajęcie
stanowiska w tym terminie traktuje się jako dokonanie uzgodnienia. Kopię uzgodnienia
właściwy zarządca drogi krajowej lub właściwy zarządca infrastruktury kolejowej lub
inny podmiot zarządzający obszarem kolejowym przekazuje wojewodzie.
8. Opinie, o których mowa w ust. 3, i uzgodnienia, o których mowa w ust. 5 i 6, zastępują
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody bądź stanowiska właściwych organów,
wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji inwestycji.

Art. 32.
1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające, na podstawie ustawy z
dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 i 2161 oraz z 2019 r. poz. 83
i 125), nieruchomościami objętymi decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w sektorze naftowym jest obowiązane do dokonania wycinki drzew i krzewów oraz ich
uprzątnięcia w terminie oraz na warunkach ustalonych w odrębnym porozumieniu między
Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a inwestorem.
2. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe wystąpienia o zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust. 1, nie dojdzie do
jego zawarcia, termin oraz warunki wycinki drzew lub krzewów oraz ich uprzątnięcia
ustala wojewoda w drodze decyzji. Organem wyższego stopnia w sprawie, o której mowa
w zdaniu pierwszym, jest [minister właściwy do spraw środowiska] <minister właściwy
do spraw leśnictwa i łowiectwa>.
3. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów, o której mowa w ust. 1, staje się,
nieodpłatnie, własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
4. Koszty wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia ponosi inwestor.
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lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, innych niż zarządzane przez
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na podstawie ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach.

U S T A W A

z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów

zewnętrznych (Dz. U. poz. 1924 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1747)

Art. 30.
1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające, na podstawie ustawy z
dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 i 2161 oraz z 2019 r. poz.
83, 125 i 1815), nieruchomościami objętymi pozwoleniem na budowę inwestycji w
zakresie budowy portu zewnętrznego jest obowiązane do dokonania wycinki drzew i
krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie oraz na warunkach ustalonych w odrębnym
porozumieniu między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a
inwestorem.
2. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe wystąpienia o zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust. 1, nie dojdzie do
jego zawarcia, termin oraz warunki wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia ustala
wojewoda w drodze decyzji. Organem wyższego stopnia w sprawie, o której mowa w
zdaniu pierwszym, jest [minister właściwy do spraw środowiska] <minister właściwy do
spraw leśnictwa i łowiectwa>.
3. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów, o której mowa w ust. 1, staje się
nieodpłatnie własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
4. Koszty wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia ponosi inwestor.
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do nieruchomości objętych pozwoleniem, o którym
mowa w ust. 1, innych niż zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
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- 392 U S T A W A z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424 i
695)
Art. 4.
1. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej "Głównym Inspektorem",
wykonuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie:
1) ustanawiania programów, o których mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031;
2) opracowywania, przeglądu i uaktualniania planów, o których mowa w art. 25 ust. 1
rozporządzenia 2016/2031, zwanych dalej "planami awaryjnymi";
3) koordynowania przeprowadzania ćwiczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1
rozporządzenia 2016/2031;
4) przyjmowania planów, o których mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031,
zwanych dalej "planami działania";
5) przekazywania Komisji Europejskiej oraz organom innych państw członkowskich
właściwym w sprawach ochrony roślin przed agrofagami powiadomień, informacji i
danych określonych w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, w zakresie określonym
w ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i
Nasiennictwa (Dz. U. poz. 425).
2. Główny Inspektor wykonuje obowiązki właściwego organu określone w art. 2 ust. 1
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/827 z dnia 13 marca 2019 r.
dotyczącego kryteriów, jakie mają spełniać podmioty profesjonalne, aby spełniać warunki
określone w art. 89 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/2031, oraz procedur służących zapewnieniu, że te kryteria zostały spełnione (Dz.
Urz. UE L 137 z 23.05.2019, str. 10).
3. Projekty planów awaryjnych i planów działania Główny Inspektor:
1) przekazuje do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa oraz
[ministrowi właściwemu do spraw środowiska] <ministrowi właściwemu do spraw
leśnictwa i łowiectwa>;
2) może przekazać do zaopiniowania ministrom innym niż określeni w pkt 1, jeżeli projekt
planu awaryjnego lub planu działania dotyczy zakresu działania tych ministrów.
4. Projekty planów awaryjnych i planów działania, po ich zaopiniowaniu, Główny Inspektor
przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
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plany awaryjne i plany działania na stronie internetowej administrowanej przez Główny
Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej "Głównym Inspektoratem".

U S T A W A

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842)

Art. 15zzo.
1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w
okresie 4 miesięcy następujących po dniu odwołania ich obowiązywania, okres na jaki
przyznano stypendia sportowe, o których mowa w art. 32 i art. 32a ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), może zostać dodatkowo
przedłużony, ale nie dłużej niż do roku od dnia odwołania obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
[2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może w szczególnie uzasadnionym
przypadku oraz w związku z odwołaniem zawodów, wskazanych w zobowiązaniu członka
kadry narodowej do realizacji programu przygotowań i udziału w tych zawodach,
przedłużyć okres o którym mowa w ust. 1. Przepisy art. 32 ust. 1-1b, 1e i 2-5, art. 33 ust. 1
oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 3.]
<2. Prezes Narodowego Centrum Sportu może w szczególnie uzasadnionym przypadku
oraz w związku z odwołaniem zawodów, wskazanych w zobowiązaniu członka kadry
narodowej do realizacji programu przygotowań i udziału w tych zawodach,
przedłużyć okres o którym mowa w ust. 1. Przepisy art. 32 ust. 1–1b, 1e i 2–5, art. 33
ust. 1 oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 3.>
3. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w stosunku
do sportowców, którzy nie realizują programu przygotowań o którym mowa w art. 32 ust.
1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie z powodów wynikających z obowiązywania
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ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
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