
 

 

Druk  nr  2427-A         
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
.  

     VII kadencja 

D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI  NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ENERGETYKI 
I SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH 

 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 2352). 
 

Sejm na 69. posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2014 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu –  skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2427  do 

Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych w celu rozpatrzenia 

poprawek zgłoszonych w czasie drugiego  czytania. 

Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych po  

rozpatrzeniu  poprawek   na posiedzeniu  w dniu 6 czerwca  2014 r. 

 wnosi: 

 

 W y s o k i   S e j m   raczy następujące  poprawki: 
 
 

1) w art. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) w art. 1 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Ustawa określa również zasady: 
1) udziału państwa w wykonywaniu działalności w zakresie rozpoznawania 

złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż; 
2) wykonywania nadzoru i kontroli nad działalnością regulowaną ustawą.”;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 



Uwaga: Poprawkę nr 1 należy głosować łącznie z poprawkami nr 2, 10, 24, 46, 55 i 58– 
60. 

Uwaga: Przyjęcie ww. poprawek spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 4–7, 11, 12–
15, 17–22, 26, 27, 32, 37–40, 42, 45, 51, 53, 56 i 57. 

 
2) w art. 1 w pkt 2 lit. a nadać brzmienie: 

„a) w ust. 1: 
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Przepisy ustawy z wyjątkiem działu III i IIIa stosuje się odpowiednio do”, 
– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) robót prowadzonych w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych 
zakładów górniczych w celach innych niż określone ustawą, w 
szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych;”;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

3) w art. 1 w pkt 7 lit. b nadać brzmienie: 
„b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem 2 lat od dnia 
doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną złoża kopaliny 
albo dokumentację geologiczną dotyczącą kompleksu podziemnego składowania 
dwutlenku węgla.”,”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

Uwaga: Poprawkę nr 3 należy głosować łącznie z poprawką nr 33. 
Uwaga: Przyjęcie ww. poprawek spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 34.  
 
4) w art. 1 pkt 8 nadać brzmienie: 

„8) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na: 

1) wydobywanie węglowodorów ze złoża, a w przypadku koncesji na 
rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 
węglowodorów ze złoża – uzyskał decyzję inwestycyjną, 

2) wydobywanie węgla kamiennego, 
3) wydobywanie węgla brunatnego, 
4) podziemne bezzbiornikowe magazynowanie węglowodorów, 
5) podziemne składowanie dwutlenku węgla 
– może żądać wykupu nieruchomości lub jej części położonej w obszarze 
górniczym, w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej 
działalności.”;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
Uwaga: Poprawkę nr 4 należy głosować łącznie z poprawkami nr 5–7, 11, 26, 27, 32, 37–

40, 42, 45, 51, 53, 56 i 57. 
 

5) w art. 1 w pkt 9: 
a) w lit. a tiret drugiemu nadać brzmienie: 



„– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 
„2a) rozpoznawania złóż węglowodorów i wydobywania węglowodorów ze 

złóż,”,”, 
b) w lit. b wyrazy „poszukiwania i rozpoznawania” zastąpić wyrazami 

„rozpoznawania”;  
– KP PiS 

– odrzucić 
6) w art. 1 w pkt 10 lit. b nadać brzmienie: 

„b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 
„2a) rozpoznawanie złóż węglowodorów i wydobywanie węglowodorów ze 

złóż,”;”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
7) w art. 1 w pkt 11 w lit. b w ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) rozpoznawanie złóż węglowodorów i wydobywanie węglowodorów ze złóż”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
8) w art. 1 w pkt 14 dodać nową literę w brzmieniu: 

„…) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„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 dotyczących złóż innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 i 
2.”;”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

 
Uwaga: Poprawkę nr 8 należy głosować łącznie z poprawką nr 43. 
Uwaga: Przyjęcie ww. poprawek spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 9 i 44. 
 
9) w art. 1 w pkt 14 dodać nową literę w brzmieniu: 

„…) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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 
dotyczy złóż wymienionych w art. 10 ust. 1 i 2.”;”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

 
Uwaga: Poprawkę nr 9 należy głosować łącznie z poprawką nr 44. 
 
10) w art. 1 w pkt 25 lit. b nadać brzmienie: 

„b) dodaje się rozdział 3 w brzmieniu: 



„Rozdział 3 
Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 
węglowodorów ze złóż, a także koncesje na wydobywanie węglowodorów ze złóż 
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: 
1) podmiot 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; 

2) podmiot zamierzający ubiegać się o koncesję na poszukiwanie 
i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 
węglowodorów ze złoża lub koncesję na wydobywanie 
węglowodorów ze złoża, samodzielnie, a w przypadku gdy o koncesję 
ubiega się wspólnie kilka podmiotów – jako operator, posiada 
doświadczenie w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż 
węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż, polegające 
na: 
a) rozpoznaniu i udokumentowaniu co najmniej jednego złoża 

węglowodorów lub 
b) wykonywaniu nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat 

działalności polegającej na wydobywaniu węglowodorów ze złóż. 
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może polegać na doświadczeniu 

w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów lub 
wydobywania węglowodorów ze złóż, posiadanym przez inne podmioty 
wykonujące działalność w tej samej grupie kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 
330 i 613), pozostające pod kontrolą jednostki dominującej w tej grupie. 

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; 

2) uprawnienia do powoływania lub odwoływania większości członków 
zarządu lub rady 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) w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 – dane 
potwierdzające doświadczenie w zakresie poszukiwania lub 
rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów 
ze złóż; 

7) podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 
podmiotu. 

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 5 
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 
Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Komisji Nadzoru 
Finansowego, 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. Minister właściwy do spraw środowiska dokonuje oceny posiadania przez 
podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, doświadczenia w zakresie 
poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania 
węglowodorów ze złóż. 

16. Pozytywną ocenę z postępowania kwalifikacyjnego uzyskuje podmiot, 
który: 

1) otrzymał pozytywne opinie wszystkich organów, o których mowa w 
ust. 10; 

2) w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 – otrzymał 
pozytywne opinie wszystkich organów, o których mowa w ust. 10, 
oraz wykazał, że posiada doświadczenie w zakresie poszukiwania lub 
rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów 
ze złóż. 

17. Uzyskanie pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego lub 
odmowa jej uzyskania 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, złożyć wniosek o ponowne przeprowadzenie postępowania 
kwalifikacyjnego. 



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 organ, o którym mowa w art. 49a, 
wiadomości o zmianie danych, o których mowa w art. 49a ust. 7 pkt 1–5, 
wobec podmiotu, na rzecz którego została wydana decyzja o uzyskaniu 
pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, organ ten wszczyna z 
urzędu ponowne postępowanie kwalifikacyjne wobec tego podmiotu, z 
zastrzeżeniem, że nie toczy się wobec tych samych zmian postępowanie z 
wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

4. Do ponownego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego przepisy 
art. 49a ust. 1–16 stosuje się odpowiednio. 

5. Minister właściwy do spraw środowiska, po ponownym przeprowadzeniu 
postępowania 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 złożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 1 lub 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) 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 2. 

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: 



1) wpisów do wykazu podmiotów kwalifikowanych na podstawie 
ostatecznych decyzji o 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. 49d. Decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego 
uprawnia podmiot, na rzecz którego została wydana, do złożenia oferty w 
postępowaniu przetargowym o udzielenie koncesji na poszukiwanie 
i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów 
ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, z tym że 
do złożenia oferty samodzielnie, a w przypadku ubiegania się o koncesję 
wspólnie przez kilka podmiotów – jako operator, jest wymagana decyzja o 
uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego w zakresie, 
o którym mowa w art. 49a ust. 16 pkt 2. 

Art. 49e. Udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów 
oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie 
węglowodorów ze złoża następuje w wyniku przeprowadzenia 
postępowania przetargowego. 

Art. 49f. 1. Organ koncesyjny corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, ogłasza w 
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu 
obsługującego ten organ informację o przestrzeniach, w tym ich granicach, 
dla których planuje w następnym roku wszczęcie postępowania 
przetargowego. 

2. W przypadku dokonania zmian przestrzeni, dla których planuje się 
w następnym roku wszczęcie postępowania przetargowego, organ 
koncesyjny niezwłocznie ogłasza zmiany w sposób określony w ust. 1. 

3. Przestrzenie, dla których planuje się w następnym roku wszczęcie 
postępowania przetargowego, organ koncesyjny ustala na podstawie oceny 
perspektywiczności geologicznej, dokonanej we współpracy z państwową 
służbą geologiczną. Ocena perspektywiczności geologicznej obejmuje w 
szczególności ocenę możliwości udokumentowania zasobów złóż 
węglowodorów w celu ich wydobywania oraz opłacalności wydobywania 
węglowodorów ze złóż. 

Art. 49g. 1. Przed wszczęciem postępowania przetargowego organ koncesyjny, w 
przypadku gdy przedmiotem tego postępowania jest udzielenie koncesji 
na: 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 
wydobywanie węglowodorów ze złoża – dokonuje uzgodnień, o 
których mowa w art. 8, albo uzyskuje opinie, o których mowa w art. 
23 ust. 2 pkt 2; 

2) wydobywanie węglowodorów ze złoża – dokonuje uzgodnień, o 
których mowa w art. 8 albo w art. 23 ust. 2a pkt 1 oraz w art. 23 ust. 1 
pkt 3, a także uzyskuje decyzję zatwierdzającą dokumentację 
geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów oraz decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 



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

Art. 49h. 1. Postępowanie przetargowe składa się z następujących etapów: 
1) przetarg; 
2) zawarcie umowy o współpracy, w przypadku gdy zwycięzcą przetargu 

jest kilka podmiotów, które wspólnie złożyły ofertę; 
3) udzielenie koncesji. 

2. Organ koncesyjny ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w celu 
udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 
węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji 
na wydobywanie węglowodorów ze złoża w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. Informację o opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej zamieszcza się w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ 
koncesyjny. 

3. Ogłoszenie określa w szczególności: 
1) rodzaj działalności, na którą ma być udzielona koncesja; 
2) przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana działalność; 
3) termin składania ofert nie krótszy niż 90 dni od dnia opublikowania 

ogłoszenia i miejsce ich składania; 
4) szczegółowe warunki przetargu, w tym kryteria oceny ofert oraz 

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

5) minimalny zakres informacji geologicznej; 
6) termin rozpoczęcia działalności; 
7) warunki udzielenia koncesji, w szczególności dotyczące wysokości, 

zakresu oraz sposobu ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w 
art. 49x ust. 1, a w uzasadnionym przypadku także wysokość, zakres 
oraz sposób ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa art. 49x 
ust. 2; 

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

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

zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, zdrowia publicznego, 
ochrony środowiska lub racjonalnego gospodarowania złożem; 

11) wzór umowy o ustanowienie użytkowania górniczego; 
12) informację o wysokości wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania 

górniczego; 
13) informację o wymaganiach, jakim powinna odpowiadać oferta oraz 

dokumenty wymagane od składającego ofertę; 
14) informację o formie wniesienia wadium oraz o jego wysokości i 

terminie wpłaty. 
Art. 49i. 1. W terminie 7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, o którym mowa w art. 

49h ust. 2, zainteresowany podmiot może złożyć do organu koncesyjnego 
wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących warunków, o których mowa 
w art. 49h ust. 3 pkt 4. 

2. Organ koncesyjny, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, ogłasza 
treść wyjaśnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej urzędu obsługującego ten organ. 



3. Wyjaśnienia są wiążące dla organu koncesyjnego i podmiotów biorących 
udział w postępowaniu przetargowym. 

Art. 49j. 1. Ofertę sporządza się zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach 
wydanych na podstawie art. 49o pkt 1. 

2. W przypadku gdy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, zawiera ona 
także: 

1) wskazanie operatora; 
2) proponowane w umowie o współpracy udziały procentowe w kosztach 

prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót 
górniczych, obliczonych w taki sposób, aby suma udziałów 
procentowych oferentów wynosiła 100%, przy czym udział 
procentowy operatora powinien wynosić więcej niż 50%. 

3. Operatorem jest przedsiębiorca posiadający decyzję o uzyskaniu 
pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego w zakresie, o którym 
mowa w art. 49a ust. 16 pkt 2, obowiązany do wykonywania wobec 
organów administracji publicznej praw i obowiązków wynikających z 
udzielonej koncesji, o której mowa w niniejszym rozdziale, oraz 
obowiązany do ponoszenia odpowiedzialności wobec tych organów i osób 
trzecich, a także uprawniony do reprezentowania pozostałych 
przedsiębiorców, którym udzielono tej koncesji, na zasadach określonych 
w ustawie. 

Art. 49k. 1. Warunki przetargu powinny mieć charakter obiektywny 
i niedyskryminujący, dawać pierwszeństwo najlepszym systemom 
poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania 
węglowodorów ze złóż oraz opierać się na następujących kryteriach: 

1) doświadczenie w wykonywaniu działalności w zakresie poszukiwania 
i rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania 
węglowodorów ze złóż, zapewniające bezpieczeństwo prowadzonej 
działalności, ochronę życia i zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochronę 
środowiska; 

2) techniczne możliwości wykonywania działalności w zakresie, 
odpowiednio, poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów 
oraz wydobywania węglowodorów ze złóż albo wydobywania 
węglowodorów ze złóż, w szczególności dysponowanie odpowiednim 
potencjałem technicznym, organizacyjnym, logistycznym oraz 
kadrowym; 

3) finansowe możliwości dające należytą rękojmię wykonywania 
działalności w zakresie, odpowiednio, poszukiwania i rozpoznawania 
złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż albo 
wydobywania węglowodorów ze złóż, w szczególności źródła i 
sposoby finansowania zamierzonej działalności, w tym udział 
środków własnych oraz środków pochodzących z kapitału obcego; 

4) proponowana technologia prowadzenia prac geologicznych, w tym 
robót geologicznych, lub robót górniczych; 

5) zakres i harmonogram proponowanych prac geologicznych, w tym 
robót geologicznych, lub robót górniczych. 

2. Podmiot uczestniczący w postępowaniu przetargowym może polegać na 
technicznych możliwościach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. W takim przypadku podmiot uczestniczący w postępowaniu 



przetargowym jest obowiązany udowodnić organowi koncesyjnemu, iż 
będzie dysponował zasobami technicznymi niezbędnymi do realizacji 
obowiązków wynikających z koncesji, w szczególności przedstawiając w 
tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów technicznych na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu koncesji. 

3. W przypadku gdy w wyniku oceny ofert zgodnie z kryteriami, o których 
mowa w ust. 1, dwie lub więcej ofert uzyskają jednakową ocenę, 
dodatkowym kryterium w celu dokonania ostatecznego wyboru między 
tymi ofertami jest wysokość wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania 
górniczego, należnego w fazie poszukiwania i rozpoznawania. 

Art. 49l. 1. Organ koncesyjny przeprowadza przetarg przy pomocy komisji 
przetargowej. 

2. Komisja przetargowa składa się z trzech do pięciu członków, w tym 
przewodniczącego oraz jego zastępcy, wyznaczanych przez organ 
koncesyjny spośród osób będących pracownikami urzędu obsługującego 
ten organ, spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 49o pkt 2. 

3. Członkami komisji przetargowej nie mogą być osoby, które: 
1) pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związane z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli z podmiotem składającym ofertę, 
jego pełnomocnikiem lub członkami władz tego podmiotu; 

2) przed upływem trzech lat od dnia wszczęcia postępowania 
przetargowego pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z 
podmiotem składającym ofertę albo były członkami władz osób 
prawnych tego podmiotu; 

3) pozostają z podmiotem składającym ofertę w takim stosunku prawnym 
lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich 
bezstronności. 

4. Komisja przetargowa pracuje na posiedzeniach, które odbywają się 
w terminie i miejscu wskazanych przez przewodniczącego komisji. 

Art. 49m. 1. Komisja przetargowa dokonuje oceny spełnienia przez oferty wymogów, o 
których mowa w art. 49h ust. 3 pkt 13, oraz ocenia oferty na podstawie 
kryteriów, o których mowa w art. 49h ust. 3 pkt 4. 

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

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

4. W przypadku gdy zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie 
złożyły ofertę, operatorem jest podmiot wskazany w ofercie. 

5. Po zakończeniu przetargu komisja przetargowa niezwłocznie przedstawia 
organowi koncesyjnemu protokół z przetargu. 

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

Art. 49n. 1. Podmiot uczestniczący w przetargu ma prawo wniesienia do organu 
koncesyjnego protestu wobec czynności podjętych w przetargu 
z naruszeniem przepisów ustawy. 



2. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność, a także zawierać 
zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie protestu. 

3. Protest wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu 
z przetargu. 

4. Organ koncesyjny odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony 
przez podmiot niebędący uczestnikiem przetargu. 

5. Organ koncesyjny powiadamia niezwłocznie podmioty uczestniczące 
w przetargu o wniesieniu protestu. 

6. Protest rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia. 
7. W przypadku uwzględnienia protestu, czynność oprotestowaną powtarza 

się. 
8. W przypadku powtórzenia oprotestowanych czynności terminy, o których 

mowa w art. 49p ust. 1–3 albo art. 49s ust. 1, ulegają zawieszeniu. 
9. W sprawach związanych z protestem organ koncesyjny wydaje 

postanowienia. 
Art. 49o. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta oraz dokumenty 
wymagane od składającego ofertę, z uwzględnieniem rodzaju 
działalności, 

2) wymagania, jakim powinni odpowiadać członkowie komisji 
przetargowej, niezbędne do przeprowadzenia przetargu oraz tryb 
pracy tej komisji, z uwzględnieniem zapewnienia sprawności 
wykonywanych czynności, 

3) tryb przeprowadzenia przetargu, w tym sposób dokonania oceny ofert, 
z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia sprawiedliwej oceny ofert 
zgodnie z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji 

– mając na uwadze zasady ochrony konkurencji, ochrony środowiska oraz 
racjonalnej gospodarki złożem. 

Art. 49p. 1. W przypadku gdy w przetargu została wybrana oferta złożona wspólnie 
przez kilka podmiotów, organ koncesyjny, po otrzymaniu protokołu 
z przetargu, niezwłocznie wzywa operatora do przekazania temu 
organowi, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, projektu 
umowy o współpracy. 

2. W przypadku stwierdzenia przez organ koncesyjny niezgodności projektu 
umowy o współpracy ze złożoną ofertą lub ustawą organ koncesyjny 
wyznacza dodatkowy termin 14 dni na usunięcie niezgodności. 

3. W przypadku stwierdzenia przez organ koncesyjny zgodności projektu 
umowy o współpracy ze złożoną ofertą oraz ustawą organ koncesyjny 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
projektu umowy, informuje o tym operatora. 

4. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 3, operator przesyła 
niezwłocznie organowi koncesyjnemu umowę o współpracy. 

Art. 49q. 1. Wycofanie oferty w czasie trwania przetargu powoduje utratę wadium. 
2. Wadium wniesione przez podmiot uczestniczący w przetargu, którego 

oferta nie uzyskała najwyższej oceny w przetargu, podlega zwrotowi w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez organ koncesyjny protokołu z 
przetargu. 

3. Wadium wniesione przez zwycięzcę przetargu podlega zwrotowi 
w terminie 14 dni od dnia udzielenia koncesji, a w przypadku gdy 



zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę – od dnia 
przekazania organowi koncesyjnemu umowy o współpracy. Wadium nie 
podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy o 
współpracy z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu, chyba że 
odstąpienie nastąpiło z powodu siły wyższej. 

Art. 49r. Organ koncesyjny umarza postępowanie przetargowe, w przypadku gdy: 
1) w terminie, o którym mowa w art. 49h ust. 3 pkt 3, żaden podmiot nie 

złożył oferty; 
2) wszystkie złożone w przetargu oferty zostały wycofane lub nie 

spełniają wymagań określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 
49h ust. 2; 

3) zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę i nie 
przekazały organowi koncesyjnemu umowy o współpracy; 

4) w terminie, o którym mowa w art. 49p ust. 2, nie usunięto 
niezgodności w projekcie umowy o współpracy. 

Art. 49s. 1. Organ koncesyjny udziela koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 
węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji 
na wydobywanie węglowodorów ze złoża niezwłocznie: 

1) po otrzymaniu protokołu z przetargu – na rzecz zwycięzcy przetargu 
albo 

2) w przypadku gdy zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie 
złożyły ofertę – po przekazaniu organowi koncesyjnemu umowy o 
współpracy – na rzecz stron tej umowy 

– i jednocześnie odmawia udzielenia koncesji podmiotom uczestniczącym 
w postępowaniu przetargowym, które nie są zwycięzcą przetargu. 

2. Organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji, o której mowa w ust. 1, 
w przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 1, a także w przypadku gdy: 

1) żadna z ofert nie spełnia kryteriów, o których mowa w art. 49h ust. 3 
pkt 4; 

2) przed udzieleniem koncesji zwycięzcy przetargu, a w przypadku gdy 
zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę – 
operatorowi albo wszystkim podmiotom, uchylono decyzję o 
uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, 
decyzja ta wygasła albo utraciła moc bez względu na przyczynę. 

Art. 49t. 1. Koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 
wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie 
węglowodorów ze złoża, udziela się na czas oznaczony nie krótszy niż 10 
lat i nie dłuższy niż 30 lat, z zastrzeżeniem art. 49y ust. 2, 5, 7 i 8. 

2. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie 
złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także 
koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, po przeprowadzeniu 
postępowania przetargowego, z mocy prawa wstępuje w prawa i 
obowiązki stron postępowań zakończonych decyzją oraz postanowieniami 
uzyskanymi przez organ koncesyjny przed wszczęciem tego postępowania. 

3. Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 
wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesja na wydobywanie 
węglowodorów ze złoża: 

1) przyznaje przedsiębiorcy wyłączne prawo do wykonywania 
działalności objętej koncesją w określonej w niej przestrzeni; 



2) w przypadku gdy jest udzielona na rzecz stron umowy o współpracy – 
jest wykonywana w sposób i na warunkach określonych w tej 
umowie. 

Art. 49u. 1. Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 
wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesja na wydobywanie 
węglowodorów ze złoża, określa: 

1) rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności; 
2) przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona 

działalność; 
3) w przypadku gdy jest udzielana na rzecz stron umowy o współpracy – 

operatora oraz wskazuje zgodnie z umową o współpracy udziały stron 
umowy w zysku i kosztach prac geologicznych, w tym robót 
geologicznych, lub robót górniczych; 

4) czas obowiązywania koncesji; 
5) termin rozpoczęcia zamierzonej działalności, a w razie potrzeby – 

przesłanki, których spełnienie oznacza rozpoczęcie zamierzonej 
działalności; 

6) szczególne warunki wykonywania zamierzonej działalności, w 
szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, 
zdrowia publicznego, ochrony środowiska lub racjonalnego 
gospodarowania złożem; 

7) warunki zabezpieczenia, o których mowa w art. 49x ust. 2, o ile je 
przewidziano w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 49h ust. 2, 
w szczególności wysokość, zakres i sposób ustanowienia tego 
zabezpieczenia. 

2. Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 
wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesja na wydobywanie 
węglowodorów ze złoża, może określać warunki wtłaczania wód do 
górotworu. 

Art. 49v. Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 
wydobywanie węglowodorów ze złoża określa również: 

1) cel, zakres i rodzaj zamierzonych prac geologicznych, w tym robót 
geologicznych, oraz minimalną kategorię rozpoznania złoża; 

2) czas trwania fazy: 
a) poszukiwania i rozpoznawania rozumianej jako wykonywanie tej 

koncesji w okresie od dnia jej udzielenia do dnia zakończenia 
dokumentowania złoża w przestrzeni wyznaczonej koncesją albo 
przekazania właściwemu organowi dokumentacji, o której mowa 
w art. 88 ust. 2 pkt 4; zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-
inwestycyjnej złoża węglowodorów przed upływem czasu trwania 
tej fazy nie stanowi jej zakończenia, 

b) wydobywania rozumianej jako wykonywanie tej koncesji w okresie 
od dnia wydania decyzji inwestycyjnej, o której mowa w art. 49z 
ust. 1, do dnia cofnięcia, wygaśnięcia lub utraty mocy tej koncesji; 
rozpoczęcie fazy wydobywania może nastąpić w czasie trwania 
fazy poszukiwania i rozpoznawania; 

3) harmonogram, w podziale na lata, realizacji obowiązków 
wynikających z tej koncesji, w tym wynikających z harmonogramu 
określonego w projekcie robót geologicznych; 



4) częstotliwość, tryb i format przekazywania organowi koncesyjnemu 
informacji o wynikach realizacji obowiązków określonych 
w harmonogramach, o których mowa w pkt 3; 

5) wysokość opłaty za działalność w zakresie poszukiwania i 
rozpoznawania złoża węglowodorów; 

6) warunki zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 1, w 
szczególności wysokość, zakres i sposób ustanowienia tego 
zabezpieczenia. 

Art. 49w. 1. Koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża określa również: 
1) granice obszaru górniczego i terenu górniczego; 
2) minimalny stopień wykorzystania zasobów złoża węglowodorów oraz 

przedsięwzięcia niezbędne w zakresie racjonalnej gospodarki złożem. 
2. Podstawą wyznaczenia granic obszaru górniczego jest dokumentacja 

geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów. 
Art. 49x. 1. Koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 

wydobywanie węglowodorów ze złoża udziela się pod warunkiem 
ustanowienia zabezpieczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania warunków określonych w koncesji oraz finansowania 
likwidacji wyrobisk górniczych w przypadku wygaśnięcia, cofnięcia lub 
utraty mocy koncesji. Zabezpieczenie ustanawia się na okres od dnia 
udzielenia koncesji do dnia zakończenia fazy poszukiwania i 
rozpoznawania. 

2. Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes państwa lub 
szczególnie ważny interes publiczny związany w szczególności z ochroną 
środowiska lub gospodarką kraju, koncesja na poszukiwanie i 
rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów 
ze złoża albo koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża może 
zostać udzielona pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia roszczeń 
mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej koncesją. 

3. Wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się w stosunku 
procentowym do wysokości kosztów prac geologicznych, w tym robót 
geologicznych. Wysokość zabezpieczenia nie może przekraczać 
równowartości 20% tych kosztów. 

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

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

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

3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 
275, z późn. zm.); 

6) wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej; 

7) zastawie na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa. 



5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, wnoszone w pieniądzu 
wpłaca się przelewem na odrębny rachunek bankowy urzędu 
obsługującego organ koncesyjny w terminie 30 dni od dnia udzielenia 
koncesji. 

6. Jeżeli zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, wniesiono w pieniądzu, 
organ koncesyjny przechowuje je na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Organ koncesyjny zwraca zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
przedsiębiorcy, a w przypadku udzielenia koncesji na rzecz stron umowy o 
współpracy – na rachunek wspólny, o którym mowa w art. 49zp ust. 1. 

7. Dowód ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w: 
1) ust. 1 – przedstawia się organowi koncesyjnemu w terminie 30 dni od 

dnia udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 
węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża; 

2) ust. 2 – przedstawia się organowi koncesyjnemu w terminie 30 dni od 
dnia udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 
węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo 
koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża. 

8. Corocznie, w terminie do końca stycznia, przedkłada się organowi 
koncesyjnemu aktualny dowód istnienia zabezpieczenia, o którym mowa 
w ust. 1 i 2. 

9. Ustanowione zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być 
utrzymywane w wysokości określonej w koncesji na poszukiwanie 
i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów 
ze złoża i uzupełniane niezwłocznie do tej wysokości do zakończenia fazy 
poszukiwania i rozpoznawania. 

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

Art. 49y. 1. Faza poszukiwania i rozpoznawania trwa nie dłużej niż 5 lat. 
2. Organ koncesyjny w przypadku uzasadnionym w szczególności 

warunkami geologicznymi i racjonalną gospodarką złożem może, na 
wniosek, przedłużyć czas trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania na 
okres nie dłuższy niż 2 lata. Przedłużenie czasu trwania fazy poszukiwania 
i rozpoznawania oznacza przedłużenie czasu obowiązywania koncesji na 
poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 
węglowodorów ze złoża. 

3. Warunkiem przedłużenia fazy poszukiwania i rozpoznawania jest 
wykonywanie działalności zgodnie z warunkami określonymi w koncesji 
na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 
wydobywanie węglowodorów ze złoża, w szczególności zgodnie z 
harmonogramami, o których mowa w art. 49v pkt 3. 

4. Wniosek o przedłużenie czasu trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania 
przedkłada się nie później niż 60 dni przed upływem czasu trwania tej 
fazy. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie 
warunków, o których mowa w ust. 3. 

5. Organ koncesyjny, w przypadku gdy działalność w fazie wydobywania jest 
prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w koncesji na 
poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 



węglowodorów ze złoża, może, na wniosek, przedłużyć czas trwania fazy 
wydobywania na okres niezbędny do zakończenia wydobywania 
węglowodorów ze złoża, jednak nie dłuższy niż 5 lat. Przedłużenie czasu 
trwania fazy wydobywania oznacza przedłużenie czasu obowiązywania 
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 
wydobywanie węglowodorów ze złoża. 

6. Wniosek o przedłużenie czasu trwania fazy wydobywania przedkłada się 
nie później niż 120 dni przed upływem czasu trwania tej fazy. 

7. W uzasadnionym przypadku, jeżeli okres, o którym mowa w ust. 5, jest 
niewystarczający do wyeksploatowania całości zasobów złoża 
węglowodorów, organ koncesyjny może, na wniosek, przedłużać czas 
trwania fazy wydobywania na kolejne okresy, z których żaden nie może 
być dłuższy niż 5 lat. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Przepisy ust. 5–7 stosuje się odpowiednio do przedłużenia czasu 
obowiązywania koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża. 

Art. 49z. 1. Rozpoczęcie fazy wydobywania wymaga uzyskania decyzji inwestycyjnej. 
2. Decyzję inwestycyjną wydaje organ koncesyjny na wniosek. 
3. We wniosku o wydanie decyzji inwestycyjnej określa się: 

1) prawa do nieruchomości, w granicach której ma być wykonywane 
wydobywanie węglowodorów ze złoża, lub prawo, o ustanowienie 
którego ubiega się wnioskodawca; 

2) termin rozpoczęcia wydobywania węglowodorów ze złoża; 
3) złoże węglowodorów lub jego część, która ma być przedmiotem 

wydobywania; 
4) wielkość i sposób zamierzonego wydobywania węglowodorów ze 

złoża, a także stopień zamierzonego wykorzystania zasobów, w tym 
kopalin towarzyszących i współwystępujących; 

5) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, 
wyznaczone na podstawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej 
złoża węglowodorów oraz przedstawione zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału 
terytorialnego kraju; 

6) geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobywania 
węglowodorów ze złoża, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód 
do górotworu określone w dokumentacji hydrogeologicznej, o której 
mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2 lit. b. 

Art. 49za. 1. Decyzja inwestycyjna określa: 
1) sposób wydobywania węglowodorów ze złoża; 
2) granice obszaru górniczego i terenu górniczego; 
3) termin rozpoczęcia wydobywania węglowodorów ze złoża; 
4) minimalny stopień wykorzystania zasobów złoża węglowodorów oraz 

przedsięwzięcia niezbędne w zakresie racjonalnej gospodarki złożem. 
2. Decyzja inwestycyjna może określać: 

1) warunki wtłaczania wód do górotworu; 
2) inne wymagania dotyczące zamierzonego wydobywania 

węglowodorów ze złoża, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa 
powszechnego, racjonalnej gospodarki złożem lub ochrony 
środowiska. 

3. Od dnia uzyskania decyzji inwestycyjnej do dnia zakończenia fazy 
poszukiwania i rozpoznawania przedsiębiorca może poszukiwać i 



rozpoznawać złoże węglowodorów w przestrzeni wyznaczonej koncesją 
na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 
wydobywanie węglowodorów ze złoża, z wyłączeniem granic obszaru 
górniczego określonych w tej decyzji. 

4. W przypadku gdy przedsiębiorca w czasie trwania fazy poszukiwania 
i rozpoznawania uzyskał decyzje zatwierdzające dokumentacje 
geologiczno-inwestycyjne złoża węglowodorów dla kolejnych złóż 
węglowodorów lub dodatki do dokumentacji geologiczno-inwestycyjnych 
złóż węglowodorów, w celu przystąpienia do wydobywania 
węglowodorów ze złóż, może wystąpić o zmiany decyzji inwestycyjnej. 

5. Granice obszaru górniczego określone w decyzji inwestycyjnej lub jej 
zmianie na podstawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża 
węglowodorów lub dodatku do tej dokumentacji, sporządzanych na 
podstawie wyników prac geologicznych, w tym robót geologicznych, 
wykonanych jako ostatnie w fazie poszukiwania i rozpoznawania, 
zastępują granice przestrzeni wyznaczonej w koncesji na poszukiwanie i 
rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów 
ze złoża. 

6. Uzyskanie decyzji inwestycyjnej albo jej zmiany zobowiązuje do zmiany 
umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego najpóźniej w terminie 30 
dni od dnia uzyskania albo zmiany decyzji inwestycyjnej. 

Art. 49zb. Przedsiębiorca, a w przypadku gdy koncesja na poszukiwanie 
i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów 
ze złoża lub koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża jest 
udzielona na rzecz stron umowy o współpracy – operator, przez czas 
obowiązywania koncesji, jest obowiązany do prowadzenia strony 
internetowej zapewniającej nieodpłatny dostęp do danych teleadresowych 
stron umowy o współpracy, do kopii koncesji oraz decyzji ją 
zmieniających, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji 
inwestycyjnej, decyzji zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego oraz 
decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża 
węglowodorów. Strona internetowa zapewnia także dostęp do mapy w 
skali co najmniej 1:50000 z naniesionymi granicami przestrzeni 
wyznaczonej koncesją i lokalizacji wierceń prowadzonych w fazie 
poszukiwania i rozpoznawania, a w przypadku wydobywania 
węglowodorów ze złoża – z naniesionymi granicami obszaru górniczego i 
terenu górniczego, wraz ze współrzędnymi płaskimi prostokątnymi 
punktów załamania tych granic w państwowym systemie odniesień 
przestrzennych. 

Art. 49zc. 1. Przedsiębiorca od dnia uzyskania koncesji na wydobywanie 
węglowodorów ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i 
rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów 
ze złoża – od dnia uzyskania decyzji inwestycyjnej, jest obowiązany do 
przekazywania organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie 
geologicznej bieżących parametrów wydobywania węglowodorów ze 
złoża. 

2. Przekazywanie parametrów następuje w postaci papierowej i 
elektronicznej, nie później niż 14 dni od dnia ich uzyskania, w zakresie, 
formatach i trybie określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 
82a ust. 1 pkt 3. 



Art. 49zd. 1. Jeżeli nie sprzeciwia się temu interes publiczny, w szczególności 
związany z bezpieczeństwem państwa, budową konkurencyjnego i 
przejrzystego rynku energii, zapewnieniem bezpieczeństwa 
energetycznego lub ochroną środowiska, w tym z racjonalną gospodarką 
złożem, na wniosek przedsiębiorcy będącego dotychczasową stroną 
umowy o współpracy, w przypadkach określonych w art. 49zr ust. 2 oraz 
art. 49zt ust. 3 i 4, organ koncesyjny przenosi koncesję na poszukiwanie i 
rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów 
ze złoża albo koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, w 
drodze decyzji, na nowe strony umowy o współpracy. 

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

1) posiada decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania 
kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 17, odpowiednio w 
zakresie, o którym mowa w art. 49a ust. 16; 

2) wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w 
koncesji oraz w umowie o ustanowieniu użytkowania górniczego; 

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

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

4. Stronami postępowania dotyczącego przeniesienia, o którym mowa 
w ust. 1, są strony dotychczasowej umowy o współpracy oraz podmiot 
przystępujący do umowy o współpracy. 

5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do przenoszenia koncesji na 
poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 
węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze 
złoża udzielonej jednemu przedsiębiorcy. Stronami postępowania 
dotyczącego przeniesienia takiej koncesji są przedsiębiorca oraz podmiot, 
który ubiega się o przeniesienie koncesji. 

6. W decyzji przenoszącej koncesję organ koncesyjny może na nowo określić 
wysokość, zakres lub sposób ustanowienia zabezpieczenia, o którym 
mowa w art. 49x ust. 1 i 2. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, dowód ustanowienia 
zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 1 i 2, przedstawia się 
organowi koncesyjnemu w terminie 30 dni od dnia uzyskania decyzji 
przenoszącej koncesję. 

8. Przeniesienie koncesji zobowiązuje do niezwłocznej zmiany umowy 
o ustanowieniu użytkowania górniczego. 

9. Przeniesienie koncesji przenosi również prawa i obowiązki wynikające 
z innych decyzji wydanych na podstawie ustawy. 

Art. 49ze. 1. Organ koncesyjny może cofnąć koncesję na poszukiwanie 
i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów 
ze złoża, a także koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, w 
przypadkach określonych w art. 37, a także w przypadku gdy: 

1) zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 49zn ust. 10, a 
koncesja została udzielona na rzecz stron umowy o współpracy; 

2) przedsiębiorca narusza obowiązki określone w art. 49zc. 
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, organ koncesyjny może cofnąć 

koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 



wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesję na wydobywanie 
węglowodorów ze złoża, po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z art. 
37. 

3. Organ koncesyjny cofa koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 
węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także 
koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, w przypadku gdy: 

1) przedsiębiorcy, któremu samodzielnie udzielono koncesji, a w 
przypadku gdy koncesja została udzielona na rzecz stron umowy o 
współpracy – operatorowi albo wszystkim stronom umowy o 
współpracy, uchylono decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z 
postępowania kwalifikacyjnego, decyzja ta wygasła albo utraciła moc 
bez względu na przyczynę; 

2) zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 49zn ust. 9, a koncesja 
została udzielona na rzecz stron umowy o współpracy. 

Art. 49zf. 1. Do wygaśnięcia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 
węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także 
koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, stosuje się art. 38, z 
zastrzeżeniem, że koncesja, która została udzielona na rzecz stron umowy 
o współpracy wygasa, gdy przesłanki określone w art. 38 ust. 1 pkt 3–5 
dotyczą operatora. 

2. Koncesja wygasa również w przypadku, gdy przedsiębiorca nie przedstawi 
organowi koncesyjnemu, w terminie określonym w art. 49x ust. 7 albo w 
art. 49zd ust. 7, dowodu ustanowienia zabezpieczeń, o których mowa w 
art. 49x ust. 1 i 2. 

Art. 49zg. 1. Do zmian koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 
węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także 
koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża nie stosuje się 
postępowania przetargowego, chyba że zmiana koncesji zmierza do 
powiększenia obszaru górniczego lub przestrzeni nią wyznaczonej. 
Zmiana koncesji może nastąpić w przypadku uzasadnionym 
w szczególności warunkami geologicznymi i racjonalną gospodarką 
złożem. 

2. Wniosek o zmianę koncesji, poza wymaganiami przewidzianymi 
przepisami z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, 
zawiera szczegółowe uzasadnienie proponowanych zmian. Do wniosku 
dołącza się dowody istnienia określonych w nim okoliczności, a w 
przypadku gdy zmiana koncesji wpływa na warunki umowy o współpracy, 
dołącza się także zmianę tej umowy. 

3. Organ koncesyjny może zobowiązać przedsiębiorcę do przedstawienia 
w wyznaczonym terminie dodatkowych danych i dokumentów mogących 
uprawdopodobnić, że spełni on warunki wykonywania działalności, które 
będą określone w zmienianej koncesji. 

4. W przypadku gdy zmiana koncesji następuje w wyniku zmiany udziałów 
stron umowy o współpracy, do wniosku o zmianę koncesji dołącza się 
zmianę umowy o współpracy. Umowa staje się skuteczna pod warunkiem 
uzyskania decyzji o zmianie koncesji. 

5. W przypadku gdy koncesja została udzielona na rzecz stron umowy 
o współpracy i przedsiębiorcy niebędącemu operatorem uchylono decyzję 
o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, decyzja 
ta wygasła albo utraciła moc bez względu na przyczynę lub gdy zachodzą 



wobec niego przesłanki wygaśnięcia koncesji, o których mowa w art. 38 
ust. 1 pkt 3–5, organ koncesyjny zmienia koncesję, określając w niej na 
nowo udziały pozostałych stron umowy o współpracy. 

6. Organ koncesyjny wyznacza pozostałym stronom umowy o współpracy 
termin nie dłuższy niż 30 dni na przekazanie zmiany umowy o 
współpracy, określającej na nowo ich udziały. 

7. W przypadku nieprzekazania zmiany umowy o współpracy w terminie, 
o którym mowa w ust. 6, organ koncesyjny zmienia koncesję, określając 
udziały stron umowy na zasadach, o których mowa w art. 49zt ust. 6 pkt 2. 
Zmiana koncesji zobowiązuje strony umowy o współpracy do 
niezwłocznej zmiany tej umowy. 

8. Zmiana koncesji zobowiązuje do niezwłocznej zmiany umowy 
o ustanowieniu użytkowania górniczego. 

Art. 49zh. 1. W przypadku cofnięcia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 
węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji 
na wydobywanie węglowodorów ze złoża udzielonej na rzecz stron 
umowy o współpracy, jej wygaśnięcia lub utraty mocy, bez względu na 
przyczynę, obowiązki, o których mowa w art. 39 ust. 1, wykonuje 
operator. 

2. W przypadku gdy nie istnieje operator albo jego następca prawny, 
obowiązki, o których mowa w art. 39 ust. 1, wykonuje strona umowy o 
współpracy ze środków zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 1, 
w sposób określony, w drodze decyzji, przez organ koncesyjny.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

11) w art. 1 w pkt 25: 
a) tytułowi rozdziału 3 nadać brzmienie: 

„Koncesje na rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 
węglowodorów ze złóż, a także koncesje na wydobywanie węglowodorów ze 
złóż”,  

b) w art. 49a: 
– w ust. 1 wyrazy „w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż” zastąpić 

wyrazami „w zakresie rozpoznawania złóż”, 
– w ust. 2 w pkt 2 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 

„podmiot zamierzający ubiegać się o koncesję na rozpoznawanie złoża 
węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesję 
na wydobywanie węglowodorów ze złoża, samodzielnie, a w przypadku 
gdy o koncesję ubiega się wspólnie kilka podmiotów – jako operator, 
posiada doświadczenie w zakresie rozpoznawania złóż węglowodorów lub 
wydobywania węglowodorów ze złóż, polegające na:”, 

c) w art. 49d wyrazy „o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 
węglowodorów” zastąpić wyrazami „o udzielenie koncesji na rozpoznawanie złoża 
węglowodorów”, 

d) w art. 49e wyrazy „koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów” 
zastąpić wyrazami „koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów”, 

e) w art. 49g w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 
węglowodorów” zastąpić wyrazami „ rozpoznawanie złoża węglowodorów”, 

f) w art. 49h w ust. 2 wyrazy „koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 
węglowodorów” zastąpić wyrazami „koncesji na rozpoznawanie złoża 
węglowodorów”, 



g) w art. 49s w ust. 1 wyrazy „koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 
węglowodorów” zastąpić wyrazami „koncesji na rozpoznawanie złoża 
węglowodorów”, 

h) w art. 49t:  
– ust. 1 wyrazy „Koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów” 

zastąpić wyrazami „Koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów”, 
– ust. 2 wyrazy „koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów” 

zastąpić wyrazami „koncesję na rozpoznawanie złoża węglowodorów”, 
– ust. 3 wyrazy „Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów” 

zastąpić wyrazami „Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 
węglowodorów”, 

i) w art. 49u występujące we wprowadzeniu do wyliczenia ust. 1 oraz w ust. 2 wyrazy 
„Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów” zastąpić 
wyrazami „Koncesja na rozpoznawanie złoża węglowodorów”, 

j) w art. 49v: 
– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Koncesja na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złoża węglowodorów” zastąpić wyrazami „Koncesja na 
rozpoznawanie złoża węglowodorów”, 

– w pkt 2 w lit. a i b wyrazy „poszukiwania i rozpoznawania” zastąpić wyrazami 
„rozpoznawania”, 

– w pkt 5 wyrazy „w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złoża 
węglowodorów” zastąpić wyrazami „w zakresie rozpoznawania złoża 
węglowodorów”, 

k) w art. 49x: 
– ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 
węglowodorów ze złoża udziela się pod warunkiem ustanowienia 
zabezpieczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
warunków określonych w koncesji oraz finansowania likwidacji wyrobisk 
górniczych w przypadku wygaśnięcia, cofnięcia lub utraty mocy koncesji. 
Zabezpieczenie ustanawia się na okres od dnia udzielenia koncesji do dnia 
zakończenia fazy rozpoznawania.”, 

– ust. 2 wyrazy „koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów” 
zastąpić wyrazami „koncesja na rozpoznawanie złoża węglowodorów”, 

– w ust. 7 w pkt 1 i 2 wyrazy „koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 
węglowodorów” zastąpić wyrazami „koncesji na rozpoznawanie złoża 
węglowodorów”, 

– ust. 9 nadać brzmienie: 
„9. Ustanowione zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być 

utrzymywane w wysokości określonej w koncesji na rozpoznawanie złoża 
węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża i uzupełniane 
niezwłocznie do tej wysokości do zakończenia fazy rozpoznawania.”, 

l) w art. 49y ust. 1–5 nadać brzmienie: 
„1. Faza rozpoznawania trwa nie dłużej niż 5 lat. 
2. Organ koncesyjny w przypadku uzasadnionym w szczególności warunkami 

geologicznymi i racjonalną gospodarką złożem może, na wniosek, przedłużyć 
czas trwania fazy rozpoznawania na okres nie dłuższy niż 2 lata. Przedłużenie 
czasu trwania fazy rozpoznawania oznacza przedłużenie czasu obowiązywania 
koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 
węglowodorów ze złoża. 



3. Warunkiem przedłużenia fazy rozpoznawania jest wykonywanie działalności 
zgodnie z warunkami określonymi w koncesji na rozpoznawanie złoża 
węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, w szczególności 
zgodnie z harmonogramami, o których mowa w art. 49v pkt 3. 

4. Wniosek o przedłużenie czasu trwania fazy rozpoznawania przedkłada się nie 
później niż 60 dni przed upływem czasu trwania tej fazy. Do wniosku dołącza 
się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3. 

5. Organ koncesyjny, w przypadku gdy działalność w fazie wydobywania jest 
prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w koncesji na rozpoznawanie 
złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, może, na 
wniosek, przedłużyć czas trwania fazy wydobywania na okres niezbędny do 
zakończenia wydobywania węglowodorów ze złoża, jednak nie dłuższy niż 5 lat. 
Przedłużenie czasu trwania fazy wydobywania oznacza przedłużenie czasu 
obowiązywania koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 
wydobywanie węglowodorów ze złoża.”, 

m) w art. 49za ust. 3–5 nadać brzmienie: 
„3. Od dnia uzyskania decyzji inwestycyjnej do dnia zakończenia fazy 

rozpoznawania przedsiębiorca może rozpoznawać złoże węglowodorów w 
przestrzeni wyznaczonej koncesją na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 
wydobywanie węglowodorów ze złoża, z wyłączeniem granic obszaru 
górniczego określonych w tej decyzji. 

4. W przypadku gdy przedsiębiorca w czasie trwania fazy rozpoznawania uzyskał 
decyzje zatwierdzające dokumentacje geologiczno-inwestycyjne złoża 
węglowodorów dla kolejnych złóż węglowodorów lub dodatki do dokumentacji 
geologiczno-inwestycyjnych złóż węglowodorów, w celu przystąpienia do 
wydobywania węglowodorów ze złóż, może wystąpić o zmiany decyzji 
inwestycyjnej. 

5. Granice obszaru górniczego określone w decyzji inwestycyjnej lub jej zmianie 
na podstawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów lub 
dodatku do tej dokumentacji, sporządzanych na podstawie wyników prac 
geologicznych, w tym robót geologicznych, wykonanych jako ostatnie w fazie 
rozpoznawania, zastępują granice przestrzeni wyznaczonej w koncesji na 
rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze 
złoża.”, 

n) w art. 49zb nadać brzmienie: 
„Art. 49zb. Przedsiębiorca, a w przypadku gdy koncesja na rozpoznawanie złoża 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesja 
na wydobywanie węglowodorów ze złoża jest udzielona na rzecz stron 
umowy o współpracy – operator, przez czas obowiązywania koncesji, jest 
obowiązany do prowadzenia strony internetowej zapewniającej 
nieodpłatny dostęp do danych teleadresowych stron umowy o współpracy, 
do kopii koncesji oraz decyzji ją zmieniających, decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji inwestycyjnej, decyzji 
zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego oraz decyzji 
zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża 
węglowodorów. Strona internetowa zapewnia także dostęp do mapy w 
skali co najmniej 1:50000 z naniesionymi granicami przestrzeni 
wyznaczonej koncesją i lokalizacji wierceń prowadzonych w fazie 
rozpoznawania, a w przypadku wydobywania węglowodorów ze złoża – z 
naniesionymi granicami obszaru górniczego i terenu górniczego, wraz ze 



współrzędnymi płaskimi prostokątnymi punktów załamania tych granic w 
państwowym systemie odniesień przestrzennych.”, 

o) w art. 49zc w ust. 1 wyrazy „koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 
węglowodorów” zastąpić wyrazami „koncesji na rozpoznawanie złoża”, 

p) w art. 49zd:  
– w ust. 1 wyrazy „koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 

węglowodorów” zastąpić wyrazami „koncesję na rozpoznawanie złoża 
węglowodorów”, 

– w ust. 5 wyrazy „koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 
węglowodorów” zastąpić wyrazami „koncesji na rozpoznawanie złoża 
węglowodorów”, 

q) w art. 49ze występujące w ust. 1–3 wyrazy „koncesję na poszukiwanie 
i rozpoznawanie złoża węglowodorów” zastąpić wyrazami „koncesję na 
rozpoznawanie złoża węglowodorów”, 

r) w art. 49zf w ust. 1 wyrazy „koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 
węglowodorów” zastąpić wyrazami „koncesji na rozpoznawanie złoża 
węglowodorów”, 

s) w art. 49zg w ust. 1 wyrazy „koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 
węglowodorów” zastąpić wyrazami „koncesji na rozpoznawanie złoża 
węglowodorów”, 

t) w art. 49zh w ust. 1 wyrazy „koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 
węglowodorów” zastąpić wyrazami „koncesji na rozpoznawanie złoża 
węglowodorów”, 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
12) w art. 1 w pkt 25 w art. 49f po ust. 3 dodać ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Informację o przestrzeniach, dla których planuje się wszczęcie postępowania 
przetargowego lub ich zmianach organ koncesyjny niezwłocznie przesyła 
narodowemu operatorowi kopalin energetycznych, zwanemu dalej „NOKE”.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

Uwaga: Poprawkę nr 12 należy głosować łącznie z poprawkami nr 13–15, 17 i 19. 
 
13) w art. 1 w pkt 25 w art. 49g po ust. 2 dodać ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przed wszczęciem postępowania przetargowego organ koncesyjny wzywa NOKE do 
przedstawienia propozycji procentowego i kwotowego udziału NOKE w kosztach 
prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, dla 
przestrzeni, dla której jest planowane postępowanie przetargowe oraz procentowy 
udział NOKE w wynagrodzeniu operatora. NOKE przedstawia propozycje z 
uwzględnieniem oceny, o której mowa w art. 49b ust. 3, udziału NOKE w kosztach 
prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, w dotychczas 
udzielonych koncesjach oraz planowanego minimalnego zakresu prac geologicznych, 
w tym robót geologicznych, lub robót górniczych.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

14) w art. 1 w pkt 25 w art. 49h w ust. 3 po pkt 14 dodać pkt 15 w brzmieniu: 



„15) procentowy i kwotowy udział NOKE w kosztach prac geologicznych, w tym robót 
geologicznych, lub robót górniczych oraz procentowy udział NOKE w 
wynagrodzeniu operatora;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

15) w art. 1 w pkt 25 w art. 49j w ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) proponowane w umowie o współpracy udziały procentowe w kosztach prac 

geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, obliczonych w taki 
sposób, aby suma udziałów procentowych oferentów i NOKE wynosiła 100%, przy 
czym udział procentowy operatora i NOKE powinien wynosić więcej niż 50%.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

16) w art. 1 w pkt 25: 
a) w art. 49k w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastąpić średnikiem i dodać pkt 6 w brzmieniu: 

„6) zakres i harmonogram obowiązkowego poboru próbek uzyskanych w wyniku 
robót geologicznych, w tym rdzeni wiertniczych.”, 

b) w art. 49v w pkt 6 kropkę zastąpić średnikiem i dodać pkt 7 w brzmieniu: 
„7) zakres i harmonogram obowiązkowego poboru próbek uzyskanych w wyniku 

robót geologicznych, w tym rdzeni wiertniczych.”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 
Uwaga: Poprawkę nr 16 należy głosować łącznie z poprawkami nr 25, 29 i 30. 
Uwaga: Przyjęcie ww. poprawek spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 31. 
 
17) w art. 1 w pkt 25 w art. 49p ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. W przypadku stwierdzenia przez organ koncesyjny zgodności projektu umowy o 
współpracy ze złożoną ofertą oraz ustawą organ koncesyjny niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, informuje o tym 
operatora. NOKE podpisuje projekt umowy w terminie 7 dni od dnia jego 
otrzymania.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

18) w art. 1 w pkt 25 w art. 49x ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. Wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się w stosunku 

procentowym do wysokości kosztów prac geologicznych, w tym robót 
geologicznych. Wysokość zabezpieczenia nie może być mniejsza niż równowartość 
20% tych kosztów.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

19) w art. 1 w pkt 25 w art. 49x w ust. 6 wyrazy „art. 49zp” zastąpić wyrazami „art. 49zzb”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
 

20) w art. 1 w pkt 25 w art. 49zc ust. 2 nadać brzmienie: 



„2. Przekazywanie parametrów następuje w postaci papierowej i elektronicznej, nie 
później niż 36 godzin od dnia ich uzyskania, w zakresie, formatach i trybie 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 82a ust. 1 pkt 3.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

21) w art. 1 w pkt 25 w art. 49zd w ust. 1 wyrazy „art. 49zr ust. 2 oraz art. 49zt ust. 3 i 4” 
zastąpić wyrazami „art. 49zzf ust. 2 oraz art. 49zzh ust. 3 i 4”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

22) w art. 1 w pkt 25 w art. 49zg w ust. 7 wyrazy „art. 49zt ust. 6 pkt 2” zastąpić wyrazami 
„art. 49zzh ust. 6 pkt 2”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

23) w art. 1 w pkt 25 art. 49zl nadać brzmienie: 
„Art. 49zl. Wydobyte węglowodory stają się współwłasnością stron umowy w 

częściach ułamkowych określonych przez strony w umowie. Strony mogą 
postanowić w umowie, że składniki majątku nabyte w związku z 
wykonywaną przez nie działalnością gospodarczą stanowić będą ich 
współwłasność w częściach ułamkowych.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

24) w art. 1 po pkt 25 dodać pkt 25a w brzmieniu: 
„25a) po dziale III dodaje się dział IIIa w brzmieniu: 

„Dział IIIa 
Zasady udziału państwa w wykonywaniu działalności w zakresie rozpoznawania złóż 

węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż 
 

Rozdział 1 
Narodowy operator kopalin energetycznych 

Art. 49zi. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „BGK”, oraz NFOŚiGW 
utworzą NOKE w formie spółki akcyjnej. Siedzibą NOKE jest miasto 
stołeczne Warszawa. 

2. Projekt statutu NOKE oraz projekt jego zmiany podlegają zatwierdzeniu 
przez ministra właściwego do spraw środowiska.  

Art. 49zj. 1. Akcjonariuszami NOKE mogą być wyłącznie BGK i NFOŚiGW.  
2. Minimalny kapitał zakładowy NOKE nie może być niższy niż 10 000 000 

zł i jest pokrywany w równych częściach przez BGK i NFOŚiGW.  
3. Kapitał zakładowy NOKE jest pokrywany ze środków uzyskanych przez 

BGK z budżetu państwa przekazanych na zwiększenie funduszy własnych 
BGK lub ze środków własnych BGK i środków NFOŚiGW. 

Art. 49zk. 1. Corocznie na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska, minister 
właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje środki na 
zwiększenie funduszy własnych BGK z przeznaczeniem na podwyższenie 
kapitału zakładowego NOKE, w wysokości nie większej niż kwota 
dochodu budżetu państwa osiągniętego z tytułu wynagrodzenia 
wynikającego z zawartych przez ministra właściwego do spraw 
środowiska umów o ustanowienie użytkowania górniczego oraz umów o 
korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują 
Skarbowi Państwa, w poprzednim roku budżetowym. Do wniosku minister 



właściwy do spraw środowiska dołącza sprawozdanie z realizacji 
dochodów z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania 
górniczego oraz z tytułu rozporządzania prawem do informacji 
geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa za rok 
poprzedni. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 
środowiska przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów 
publicznych w terminie 30 dni od zakończenia roku budżetowego, mając 
na względzie informację, o której mowa w art. 49f ust. 1. Minister 
właściwy do spraw finansów publicznych w terminie 2 miesięcy od dnia 
otrzymania wniosku przekazuje BGK środki finansowe, o których mowa 
w ust. 1. BGK podwyższa kapitał zakładowy NOKE co najmniej o kwotę 
tych środków.  

3. Podwyższenie kapitału zakładowego NOKE ze środków NFOŚiGW 
następuje w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów NFOŚiGW z 
tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów ze złóż i nie 
większej niż połowa kwoty przychodów NFOŚiGW z tytułu opłat, o 
których mowa w dziale VII. 

Art. 49zl. 1. Udział kosztów administracyjnych, w tym osobowych, w wydatkach 
ponoszonych przez NOKE w danym roku budżetowym nie może 
przekraczać 2,5% kwoty podwyższenia kapitału zakładowego NOKE w 
danym roku, z tym że nie dotyczy to kapitału zakładowego w dniu 
zawiązania NOKE. 

2. W celu obsługi kosztów administracyjnych NOKE tworzy oddzielny 
rachunek bankowy. 

Art. 49zm. Przedmiotem działalności NOKE jest wyłącznie wykonywanie 
działalności na podstawie ustawy oraz koncesji na rozpoznawanie złoża 
węglowodorów i wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na 
wydobywanie węglowodorów ze złoża, na warunkach i w sposób 
określony w umowie o współpracy oraz umowie o ustanowieniu 
użytkowania górniczego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 
środowiska i racjonalnego gospodarowania jego zasobami oraz zgodnie z 
zasadą zrównoważonego rozwoju. 

 
Art. 49zn. 1. Akcje NOKE są akcjami imiennymi.  

2. Akcje NOKE: 
1) nie mogą być zbywane ani obciążane;  
2) nie podlegają zajęciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 
r. poz. 1015, z późn. zm.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego.  

3. NOKE może emitować obligacje, z tym że obligacje zamienne oraz 
obligacje z prawem pierwszeństwa mogą być skierowane wyłącznie do 
akcjonariuszy NOKE. Obligacje zamienne oraz z prawem pierwszeństwa 
nie mogą być przedmiotem obrotu. 

4. NOKE nie może zostać połączona z inną spółką ani ulec podziałowi bądź 
przekształceniu. 

Art. 49zo. 1. Obsługę bankową NOKE prowadzi BGK. 
2. W przypadku gdy danego rodzaju usługa nie jest prowadzona przez BGK 

NOKE może na potrzeby swej bieżącej działalności korzystać także z 
usług innych banków. 



Art. 49zp. 1. Rada Nadzorcza NOKE liczy 5 członków. 
2. Po jednym członku Rady Nadzorczej powołują i odwołują minister 

właściwy do spraw środowiska, minister właściwy do spraw finansów 
publicznych, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, BGK oraz 
NFOŚiGW. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej, 5 − 
letniej kadencji. 

4. Rada Nadzorcza uchwala regulamin określający tryb jej działania. 
Art. 49zq. Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą NOKE. 
Art. 49zr. Zysk NOKE przeznacza się na Fundusz Rezerwy Demograficznej, o 

którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z 
późn. zm.) w wysokości nie mniejszej niż 40% tego zysku.  

 
Rozdział 2 

Zasady i tryb udziału NOKE w działalności w zakresie rozpoznawania złóż węglowodorów 
lub wydobywania węglowodorów ze złóż 

 
Art. 49zs. NOKE uczestniczy w działalności w zakresie rozpoznawania złóż 

węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż na warunkach i 
w sposób określony w ustawie i umowie o współpracy. 

Art. 49zt. 1. Przez umowę o współpracy strony zobowiązują się do wspólnego 
wykonywania działalności w zakresie rozpoznawania złóż węglowodorów 
i wydobywania węglowodorów ze złóż albo wydobywania węglowodorów 
ze złóż, pod warunkiem uzyskania koncesji, o której mowa w dziale III w 
rozdziale 3, oraz zawarcia umowy o ustanowieniu użytkowania 
górniczego. 

2. Umowę o współpracy zawiera się na piśmie pod rygorem nieważności. 
3. Umowa o współpracy staje się skuteczna pod warunkiem udzielenia 

koncesji, o której mowa w dziale III w rozdziale 3. 
Art. 49zu. 1. Udział każdej ze stron umowy o współpracy w zysku i kosztach prac 

geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, wynika 
z przyjętej przez organ koncesyjny oferty złożonej w przetargu w ramach 
postępowania przetargowego, o którym mowa w art. 49e, lub ze zmian 
umowy dokonywanych w przypadkach określonych w ustawie.  

2. Udział NOKE w kosztach prac geologicznych, w tym robót 
geologicznych, lub robót górniczych, ponoszonych w ramach 
wykonywania umowy o współpracy jest określany odrębnie dla każdego 
postępowania przetargowego, z tym że maksymalny udział NOKE w 
ramach jednej umowy o współpracy nie może przekroczyć kwoty oraz 5% 
tych kosztów określonych dla danego postępowania przetargowego.  

3. NOKE nie ponosi kosztów działalności prowadzonej w ramach umowy o 
współpracy ponad kwotę określoną w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 
49h ust. 2. 

4. Procentowy udział NOKE w zysku jest równy procentowemu udziałowi 
NOKE w kosztach działalności prowadzonej w ramach umowy o 
współpracy. 

5. Zobowiązania NOKE mają wyłącznie charakter pieniężny. 
Art. 49zv. Umowa o współpracy zawiera w szczególności: 



1) rodzaj działalności określony w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 49h 
ust. 2; 

2) wskazanie operatora oraz zasady jego wynagradzania, o ile jest 
przewidziane; 

3) określenie udziału stron w zysku i kosztach prac geologicznych, w 
tym robót geologicznych, lub robót górniczych; 

4) zasady nabywania mienia i usług. 
Art. 49zw. 1. Wydobyte węglowodory stają się współwłasnością stron umowy o 

współpracy w częściach ułamkowych odpowiadających udziałom stron w 
kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót 
górniczych. 

2. Strony umowy o współpracy są obowiązane do nabywania mienia i usług 
w ramach działalności prowadzonej na podstawie umowy i koncesji na 
przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących zasadach 
handlowych. 

Art. 49zx. 1. W zakresie wykonywania działalności objętej umową o współpracy strony 
reprezentuje operator. 

2. Operator samodzielnie prowadzi sprawy stron umowy o współpracy w 
zakresie spraw zwykłego zarządu, w tym prowadzi rozliczenia należności 
publicznoprawnych związanych z wykonywaniem działalności objętej 
umową i koncesją oraz w zakresie ustalonym zgodnie z odrębnymi 
pełnomocnictwami. 

3. Do spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu należy w 
szczególności podejmowanie uchwał w sprawach: 

1) zatwierdzania i zmiany planów rocznych i wieloletnich; 
2) określania wynagrodzenia operatora; 
3) wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania rocznego 

sprawozdania finansowego sporządzonego na podstawie ksiąg, o 
których mowa w art. 49zo ust. 1; 

4) zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego; 
5) zatwierdzania polityki handlowej w zakresie sprzedaży 

węglowodorów i innych składników mienia; 
6) rozwiązania umowy o współpracy; 
7) zatwierdzania wyniku postępowania, którego przedmiotem jest 

zawarcie umowy lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości 
przekraczającej kwotę określoną w zatwierdzonym w danym roku 
planie rocznym; 

8) określania zasad rozliczeń stron umowy o współpracy w związku z 
zakończeniem wspólnej działalności z powodu wygaśnięcia lub 
rozwiązania tej umowy. 

4. Umowa o współpracy może przewidywać inne niż określone w ust. 3 
czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. 

5. W sprawach przekraczających zwykły zarząd uchwały są podejmowane na 
zebraniu w obecności stron reprezentujących co najmniej 75% udziałów w 
kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót 
górniczych, na dzień podjęcia uchwały, większością 2/3 głosów.  

6. W przypadku niepodjęcia uchwały z powodu braku kworum, o którym 
mowa w ust. 5, operator zwołuje kolejne zebranie w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni. W porządku obrad tego zebrania są ujęte wyłącznie sprawy 
nierozstrzygnięte na poprzednim zebraniu. Uchwały są podejmowane w 



obecności stron reprezentujących co najmniej 50% udziałów w kosztach 
prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, 
większością 2/3 głosów. 

7. Poza sprawami dotyczącymi rozwiązania umowy o współpracy NOKE nie 
wykonuje prawa głosu. 

8. Uchwała w sprawie rozwiązania umowy o współpracy wymaga 
jednomyślności wszystkich jej stron. 

9. W przypadku gdy NOKE wraz z podmiotem publicznym w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 908 i 1047) posiadają większość 
głosów, NOKE nie wykonuje prawa głosu. Przepisu ust. 8 nie stosuje się.  

Art. 49zy. 1. NOKE ma prawo zgłoszenia zastrzeżenia wobec czynności prawnych, w 
tym uchwał dotyczących zatwierdzania planów rocznych i wieloletnich, 
jak i czynności faktycznych operatora lub stron umowy o współpracy 
dotyczących wykonywania koncesji, jeżeli wykonanie tych czynności 
może narazić na szkodę finansowy interes państwa lub naruszyć zasady 
prowadzenia racjonalnej gospodarki złożami. Zastrzeżenie zgłasza się w 
terminie 7 dni od dnia powzięcia przez NOKE wiadomości o tych 
czynnościach. 

2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżenia sposób jego realizacji uzgadnia się z 
NOKE w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 

3. W przypadku nieuzgodnienia sposobu realizacji zastrzeżenia NOKE 
zawiadamia o zastrzeżeniu organ koncesyjny na piśmie, w terminie 7 dni 
od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, oraz informuje 
operatora o tym zawiadomieniu.  

4. W przypadku uwzględnienia zastrzeżenia organ koncesyjny, w terminie 7 
dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, w drodze 
decyzji, wstrzymuje działalność wykonywaną na podstawie koncesji, a w 
przypadku potrzeby nakazuje niezwłoczne usunięcie stwierdzonych 
uchybień lub podjęcie czynności mających na celu przywrócenie stanu 
poprzedniego.  

5. Decyzja podlega rygorowi natychmiastowej wykonalności.  
6. Nie można dokonać czynności, do której zgłoszono zastrzeżenie, a 

dokonana czynność prawna jest bezskuteczna.  
7. NOKE może potwierdzać brak przesłanek do wniesienia zastrzeżenia, o ile 

umowa o współpracy tak stanowi.  
Art. 49zz. 1. Zebranie stron umowy o współpracy odbywa się co najmniej raz w roku, 

w terminie nie krótszym niż 10 i nie dłuższym niż 45 dni od dnia 
przedstawienia przez biegłego rewidenta opinii o rocznym sprawozdaniu 
finansowym za poprzedni rok obrotowy. 

2. Zebranie zwołuje operator. 
3. Zebranie odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Zebranie może zostać zwołane na wniosek strony umowy o współpracy. 

Wniosek zawiera co najmniej proponowany porządek obrad, wraz z 
projektami uchwał i ich uzasadnieniem, jeżeli mają być podjęte. W takim 
przypadku operator zwołuje zebranie w terminie nie krótszym niż 10 i nie 
dłuższym niż 45 dni od dnia otrzymania wniosku.  

5. W zebraniu mają prawo uczestniczyć wszystkie strony umowy o 
współpracy. Tryb prowadzenia zebrania określa umowa. W zebraniu mogą 
także brać udział osoby zaproszone przez każdą ze stron umowy, chyba że 



udziałowi takiej osoby sprzeciwi się inna strona lub strony postanowią, 
w drodze uchwały, o odbyciu zebrania lub jego części przy drzwiach 
zamkniętych. 

6. Na zebraniu stronie umowy o współpracy przysługuje liczba głosów 
proporcjonalna do jej udziału w kosztach prac geologicznych, w tym robót 
geologicznych, lub robót górniczych. 

7. Pierwsze zebranie odbywa się w terminie 14 dni od dnia, w którym 
koncesja stała się ostateczna. Na zebraniu operator przedkłada co 
najmniej: 

1) wniosek o zatwierdzenie planu rocznego i wieloletniego, 
określających zakres rzeczowy i finansowy realizacji zobowiązań 
wynikających z koncesji, w szczególności harmonogram prac 
geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, 
wraz z planowanym terminem ich realizacji, z tym że wartość umowy 
lub zobowiązania, o którym mowa w art. 49zx ust. 3 pkt 7 określa się 
na podstawie art. 135 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych; 

2) numer bankowego rachunku wspólnego; 
3) propozycje zmian umowy o współpracy mające na celu dostosowanie 

jej treści do treści koncesji, o ile jest to konieczne. 
8. W przypadku gdy na pierwszym zebraniu strony umowy o współpracy nie 

podejmą uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rocznego, do czasu jej 
podjęcia obowiązuje projekt planu rocznego przedstawiony przez 
operatora na tym zebraniu.  

9. W przypadku gdy do końca pierwszego roku obrotowego nie zostanie 
podjęta przez strony umowy o współpracy uchwała w sprawie 
zatwierdzenia planu rocznego i wieloletniego, a także w sprawie 
zatwierdzenia czynności dokonanych na podstawie projektu planu 
rocznego, NOKE zawiadamia o tym organ koncesyjny.  

10. W przypadku gdy w kolejnych latach obrotowych nie zostanie podjęta 
przez strony umowy o współpracy uchwała w sprawie zatwierdzenia planu 
rocznego lub wieloletniego, NOKE zawiadamia o tym organ koncesyjny.  

Art. 49zza. 1. W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i 
finansowej oraz określenia wyniku finansowego działalności prowadzonej 
przez strony umowy o współpracy na podstawie umowy oraz koncesji, 
operator prowadzi dodatkowo dla tej działalności księgi rachunkowe i 
sporządza sprawozdania finansowe, które podlega badaniu przez biegłego 
rewidenta. 

2. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem, w którym koncesja stała 
się ostateczna i trwa do końca następnego roku kalendarzowego, chyba że 
strony umowy o współpracy postanowią inaczej. 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 49zzg oraz art. 49zzi, wartość 
udziału strony umowy o współpracy w zysku i kosztach prac 
geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, oznacza 
się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą 
mienia wspólnego stron umowy. Za dzień bilansowy przyjmuje się dzień 
wydania decyzji, o której mowa w art. 49zd ust. 1 albo decyzji, o której 
mowa w art. 49zg ust. 7, których skutkiem jest ustanie umowy wobec 
danej strony. 



Art. 49zzb. 1. Dla działalności objętej umową o współpracy oraz koncesją operator 
zakłada w BGK dla wszystkich stron umowy rachunek wspólny, o którym 
mowa w art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.).  

2. Wszelkie płatności i rozliczenia związane z wykonywaniem umowy o 
współpracy oraz koncesji mogą być dokonywane wyłącznie przez 
rachunek wspólny. 

Art. 49zzc. Niezwłocznie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego strony umowy o 
współpracy dokonują między sobą rozliczeń co do udziału w zysku i 
kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót 
górniczych, ustalonych zgodnie z tą umową, z uwzględnieniem wpłat i 
wypłat dokonanych przez strony lub na rzecz stron w ciągu roku 
obrotowego. 

Art. 49zzd. 1. Za zobowiązania powstałe w związku z działalnością objętą umową o 
współpracy oraz koncesją, w tym wynagrodzenia z tytułu umowy o 
ustanowienie użytkowania górniczego i umowy za korzystanie z 
informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa 
oraz opłat, o których mowa w dziale VII, lub za zobowiązania powstałe w 
związku ze wspólnym mieniem stron umowy, odpowiedzialność ponosi 
operator.  

2. Za zobowiązania wobec osób trzecich powstałe w związku z działalnością 
objętą umową o współpracy oraz koncesją lub w związku ze wspólnym 
mieniem stron umowy, niewynikające z zatwierdzonych planów rocznych 
lub wieloletnich, odpowiedzialność ponosi operator. 

3. W przypadku spłaty przez operatora wobec osób trzecich zobowiązań 
niewynikających z planów rocznych lub wieloletnich operatorowi 
przysługuje wobec pozostałych stron umowy o współpracy, z 
wyłączeniem NOKE, roszczenie o zwrot spłaconego zobowiązania, 
proporcjonalnie do udziału tych stron w kosztach prac geologicznych, w 
tym robót geologicznych, lub robót górniczych. 

Art. 49zze. 1. NOKE może oddelegować do operatora na swój koszt pracowników lub 
ekspertów zewnętrznych, nie więcej niż 4 rocznie, na okres do 3 miesięcy, 
w celu podjęcia przez nich czynności związanych z wykonywaniem przez 
operatora obowiązków wynikających z umowy o współpracy lub koncesji. 
Operator jest obowiązany umożliwić wykonywanie czynności 
delegowanym osobom.  

2. Podjęcie czynności przez delegowane osoby nie może naruszać interesów 
operatora, w szczególności nie może dotyczyć czynności związanych z 
zarządem. 

3. Zakres czynności podejmowanych przez delegowane osoby ustala się w 
drodze porozumienia między NOKE i operatorem.  

Art. 49zzf. 1. Za zgodą wszystkich stron umowy o współpracy operator może 
wypowiedzieć swój udział w umowie z zachowaniem sześciomiesięcznego 
terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień, w którym decyzja, o której 
mowa w art. 49zd ust. 1, stała się ostateczna, pod warunkiem 
przedstawienia kandydatury nowego operatora. 

2. Nowy operator wstępuje w prawa i obowiązki operatora, który 
wypowiedział swój udział w umowie o współpracy, za zgodą wszystkich 
stron umowy, z dniem w którym decyzja, o której mowa w art. 49zd ust. 1, 
stała się ostateczna. 



3. Nowy operator oraz operator, który wypowiedział swój udział w umowie o 
współpracy, ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec pozostałych stron 
umowy za zobowiązania wynikające z umowy powstałe przed dniem, w 
którym decyzja, o której mowa w art. 49zd ust. 1, stała się ostateczna, 
przez okres kolejnych 12 miesięcy. 

Art. 49zzg. W przypadku gdy cofnięto koncesję lub koncesja wygasła albo utraciła 
moc, bez względu na przyczynę, dotychczasowy operator może 
podejmować jedynie działania w celu wykonania obowiązków 
dotyczących ochrony środowiska i likwidacji zakładu górniczego. 

Art. 49zzh. 1. Strona umowy o współpracy niebędąca operatorem może wypowiedzieć 
swój udział w umowie lub jego część na rzecz innej strony tej umowy w 
każdym czasie bez konieczności uzyskania zgody pozostałych stron tej 
umowy. 

2. Za zgodą wszystkich stron umowy o współpracy, z wyłączeniem NOKE, 
strona umowy niebędąca operatorem, może wypowiedzieć swój udział w 
umowie lub jego część z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień, w którym decyzja, o której mowa w 
art. 49zd ust. 1, stała się ostateczna, pod warunkiem przedstawienia 
kandydatury podmiotu wstępującego w prawa i obowiązki. 

3. Za zgodą wszystkich stron umowy o współpracy, z wyłączeniem NOKE, 
w prawa i obowiązki strony wypowiadającej swój udział w umowie lub 
jego część, w zakresie uzgodnionym przez strony może wstąpić nowy 
podmiot, pod warunkiem uzyskania decyzji, o której mowa w art. 49zd 
ust. 1. 

4. Za zgodą wszystkich stron umowy o współpracy, z wyłączeniem NOKE, 
nowa strona niebędąca operatorem wstępuje w prawa i obowiązki 
dotychczasowej strony niebędącej operatorem z dniem, w którym decyzja, 
o której mowa w art. 49zd ust. 1, stała się ostateczna. 

5. W przypadku, o którym mowa w art. 49zg ust. 5, umowa o współpracy ze 
stroną wypowiadającą swój udział, ulega rozwiązaniu z zastrzeżeniem 
obowiązku dokonania rozliczeń między stronami. Pozostałe strony umowy 
o współpracy są obowiązane do przejęcia praw i obowiązków strony 
wypowiadającej swój udział w umowie. 

6. Prawa i obowiązki strony wypowiadającej swój udział w umowie o 
współpracy przechodzą na pozostałe strony umowy w: 

1) częściach uzgodnionych przez strony;  
2) przypadku niedokonania uzgodnienia, o którym mowa w pkt 1, w 

terminie wskazanym w art. 49zg ust. 6 − proporcjonalnie do udziałów 
w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót 
górniczych. 

7. Strona przystępująca do umowy o współpracy, strona wypowiadająca 
udział w umowie lub strona, z którą rozwiązano umowę na zasadach 
określonych w ust. 13, ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec 
pozostałych stron umowy za zobowiązania wynikające z umowy powstałe 
przed dniem, w którym decyzja, o której mowa w art. 49zd ust. 1 albo art. 
49zg ust. 5, stała się ostateczna, przez okres kolejnych 12 miesięcy. 

8. Przepisy ust. 5–7 stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia udziału w 
umowie o współpracy w części. 

9. NOKE nie może wypowiedzieć udziału w umowie o współpracy albo jego 
części.  



Art. 49zzi. Rozliczenie przeprowadzone pomiędzy stronami umowy o współpracy w 
przypadkach, o których mowa w art. 49zzf oraz art. 49zzh, wywołuje 
skutki wyłącznie między tymi stronami i nie zwalnia ich z zobowiązań 
wobec osób trzecich. 

Art. 49zzj. Umowa o współpracy ulega rozwiązaniu w przypadku: 
1) cofnięcia, wygaśnięcia lub utraty mocy koncesji; 
2) podjęcia uchwały o rozwiązaniu, w szczególności z powodu 

stwierdzenia nieopłacalności kontynuowania działalności objętej 
koncesją, a w przypadku koncesji na rozpoznawanie złoża 
węglowodorów i wydobywania węglowodorów ze złoża po 
zakończeniu fazy rozpoznawania. 

Art. 49zzk. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 
ramową treść umowy o współpracy uzależniając jej treść od rodzaju 
działalności oraz zakresu praw i obowiązków stron umowy, mając na 
względzie konieczność zapewnienia racjonalnej gospodarki złożami 
węglowodorów, budowy konkurencyjnego i przejrzystego rynku energii, 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz zabezpieczenia 
interesów ekonomicznych państwa.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

25) w art. 1 skreślić pkt 26; 
– KP PiS 

– przyjąć 
26) w art. 1 w pkt. 28 lit. a nadać brzmienie: 

„a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  
„Ten, kto uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, 

z wyłączeniem złoża węglowodorów, koncesję na poszukiwanie lub 
rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla lub 
koncesję na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 
węglowodorów ze złoża albo uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót 
geologicznych, zgłasza zamiar rozpoczęcia robót geologicznych 
właściwemu:”,”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

27) w art. 1 w pkt 29 w art. 82 w ust. 1 pkt 3 nadać brzmienie: 
„3) koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża,”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
28) w art. 1 w pkt 29 w art. 82: 

a) w ust. 2: 
– pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) danych geologicznych uzyskanych w wyniku prac geologicznych, w tym robót 
geologicznych, oraz interpretacji tych danych;”, 

– po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 
„2a) próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych i wyników ich badań oraz 

interpretacji tych wyników;”, 
b) ust. 3 nadać brzmienie: 



„3. Ten, kto wykonuje roboty geologiczne w celu poszukiwania i rozpoznawania 
złoża węglowodorów, ma dodatkowo obowiązek bieżącego przekazywania 
danych geologicznych i interpretacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1, organowi 
koncesyjnemu.”, 

c) w ust. 4: 
– po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) interpretacji danych geologicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 
odbywa się nie później niż 14 dni od dnia ich wytworzenia;”, 

– w pkt 3 kropkę zastąpić średnikiem i dodać pkt 4 w brzmieniu: 
„4) interpretacji wyników badań próbek, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 

odbywa się nie później niż 14 dni od dnia ich wytworzenia.”, 
 d) ust. 5 i 6 nadać brzmienie: 

„5. Przekazywanie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, 1a, 3 i 4, następuje w postaci 
papierowej i elektronicznej. 

6. Przekazywanie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, następuje poprzez fizyczne 
dostarczenie próbki.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

Uwaga: Poprawkę nr 28 należy głosować łącznie z poprawkami nr 41 i 54. 
 
29) w art. 1 w pkt 29 w art. 82: 

a) w ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych w zakresie określonym w 

koncesji i wyników badań tych próbek.”, 
b) po ust. 3 dodać ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Zakres przekazywania próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych 
określa odpowiednio koncesja albo decyzja o zatwierdzeniu projektu robót 
geologicznych.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

30) w art. 1 w pkt 30 w art. 82a w ust. 1 pkt 1 i 2 nadać brzmienie: 
„1) szczegółowe 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;”. 

– KP PiS 
– przyjąć 

31) w art. 1 w pkt 30 w art. 82a: 
a) w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) zakres, formaty oraz tryb przekazywania danych geologicznych oraz 
interpretacji danych, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 1 oraz wyników badań 
próbek oraz interpretacji wyników, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 2;”, 

b) w ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) uwzględni różnice w zakresie przekazywania danych, próbek, ich interpretacji 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.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

32) w art. 1 w pkt 36 lit. b nadać brzmienie: 
„b) po ust. 4c dodaje się ust. 4d w brzmieniu:  

„4d. W przypadku gdy dodatek do dokumentacji, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 
1a, ma bezpośredni wpływ na warunki określone w koncesji na wydobywanie 
węglowodorów ze złoża albo koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów 
oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub decyzji inwestycyjnej, organ 
koncesyjny z urzędu zmienia koncesję lub decyzję inwestycyjną w zakresie 
określonym w decyzji zatwierdzającej dodatek.”,”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

33) w art. 1 w pkt 40 w lit. a ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. W okresie 2 lat od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację 

geologiczną lub od dnia przekazania dokumentacji sporządzonej w przypadkach, 
o których mowa w art. 92 pkt 3 i 5, podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, 
przysługuje wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej w celu 
ubiegania się o wykonywanie działalności, o której mowa w art. 100 ust. 2.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

34) w art. 1 w pkt 40 w lit. a ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. W okresie: 

a) 3 lat – gdy dokumentacja dotyczy złoża węglowodorów, albo 
b) 5 lat – w pozostałych przypadkach 
– licząc od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną lub 

od dnia przekazania dokumentacji sporządzonej w przypadkach, o których 
mowa w art. 92 pkt 3 i 5, podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, przysługuje 
wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej w celu ubiegania się o 
wykonywanie działalności, o której mowa w art. 100 ust. 2.”; 

 – KP PSL 
– odrzucić 

35) w art. 1 w pkt 44 w lit. b ust. 6b nadać brzmienie: 
„6b. Plan ruchu zakładu górniczego, z wyłączeniem planu ruchu dla wykonywania robót 

geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża 
węglowodorów oraz planu ruchu zakładu górniczego eksploatującego złoża kopalin 
innych niż wymienione w art. 10 ust. 1, wymaga opinii właściwego wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta). Kryterium opinii jest nienaruszanie zamierzoną 
działalnością przeznaczenia lub sposobu korzystania z nieruchomości określonego w 
art. 7.”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

 
Uwaga: Poprawkę nr 35 należy głosować łącznie z poprawką nr 36. 
 
36) w art. 1 w pkt 44 lit. e nadać brzmienie: 



„e) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 
„11. Plan ruchu zakładu górniczego zatwierdza właściwy organ nadzoru 

górniczego, w drodze decyzji. W przypadku zakładu górniczego eksploatującego 
złoża kopalin wymienionych w art. 10 ust. 1, zatwierdzenie następuje po 
uzyskaniu opinii właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), wedle 
kryterium ustalonego stosownie do art. 7.”,”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

37) w art. 1 pkt 50 nadać brzmienie: 
„50) w art. 133:  

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub 

rozpoznawanie złoża kopaliny, koncesję na poszukiwanie lub 
rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla 
albo koncesję na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 
węglowodorów ze złoża, wnosi opłatę ustalaną w koncesji jako iloczyn 
stawki opłaty oraz wyrażonej w kilometrach kwadratowych powierzchni 
terenu objętego koncesją. 

2. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za 
kilometr kwadratowy wynosi dla: 

1) węgla kamiennego i rud uranu – 558,56 zł; 
2) węgla brunatnego – 223,43 zł; 
3) pozostałych kopalin, których złoża są objęte własnością górniczą, 

z wyłączeniem węglowodorów – 111,72 zł.”, 
b) po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu: 

„3c. Stawka opłaty za działalność w zakresie rozpoznawania złóż 
węglowodorów za kilometr kwadratowy wynosi 210 zł.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Organ koncesyjny, wydłużając czas obowiązywania koncesji lub czas 

trwania fazy rozpoznawania w przypadku koncesji na rozpoznawanie 
złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, 
ponownie ustala opłatę za działalność. Do ustalenia tej opłaty stosuje się 
przepisy ust. 1–4.”;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

38) w art. 1 pkt 51 nadać brzmienie: 
„51) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, 
a w przypadku koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 
wydobywanie węglowodorów ze złoża − uzyskał decyzję inwestycyjną, wnosi 
opłatę eksploatacyjną ustalaną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny 
wydobytej ze złoża bilansowego i pozabilansowego, w okresie 
rozliczeniowym.”;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

39) w art. 1 w pkt 53 lit. b i c nadać brzmienie: 
„b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie węglowodorów ze 
złoża, a w przypadku koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 



wydobywanie węglowodorów ze złoża − uzyskał decyzję inwestycyjną, 
samodzielnie 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.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
„3a. W terminie określonym w ust. 2a przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na 

wydobywanie kopaliny ze złoża, a w przypadku koncesji na 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.”,”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

40) w art. 1 w pkt 61 lit. b nadać brzmienie: 
„b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„6) przygotowuje materiały na potrzeby przeprowadzenia postępowania 
przetargowego w celu udzielenia koncesji na 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;”,”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

41) w art. 1 w pkt 62 w art. 162c pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) danych geologicznych i ich interpretacjach oraz próbkach, wynikach ich badań a 

także interpretacjach wyników badań, o których mowa w art. 82 ust. 2;”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
42) w art. 1 w pkt 62 w art. 162c w pkt 3 wyrazy „koncesjach na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złóż węglowodorów” zastąpić wyrazami „koncesjach na rozpoznawanie 
złóż węglowodorów”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

43) w art. 1 po pkt 66 dodać pkt 66a w brzmieniu: 
„66a) w art. 202 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„l. Przedsiębiorca, który przed dniem 1 stycznia 2002 r. uzyskał koncesję na 
poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, obejmującą także ich 
wydobywanie, i wobec którego organ koncesyjny nie wydał odrębnej decyzji 
określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, przed przystąpieniem 
do wydobywania kopaliny ze złoża przedstawi organowi koncesyjnemu 



dokumentację geologiczną oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 
jeśli jest ona wymagana na podstawie odrębnych przepisów, a w przypadku złóż 
wymienionych w art. 10 ust. 1 i 2 – także projekt zagospodarowania złoża.”;”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

 
44) w art. 1 po pkt 66 dodać pkt 66a w brzmieniu: 

„66a) w art. 202 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„l. Przedsiębiorca, który przed dniem 1 stycznia 2002 r. uzyskał koncesję na 

poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, obejmującą także ich 
wydobywanie, i wobec którego organ koncesyjny nie wydał odrębnej decyzji 
określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, przed przystąpieniem 
do wydobywania kopaliny ze złoża przedstawi organowi koncesyjnemu 
dokumentację geologiczną oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 
jeśli jest ona wymagana na podstawie odrębnych przepisów, a w przypadku złóż 
wymienionych w art. 10 ust. 1 i 2 – także projekt zagospodarowania złoża.”;”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

 
45) w art. 2 pkt 4 nadać brzmienie: 

„4) po art. 38a dodaje się art. 38b w brzmieniu: 
 „Art. 38b. 1. Agencja, w drodze umowy, oddaje do odpłatnego korzystania 

nieruchomości Zasobu przedsiębiorcy posiadającemu koncesję na 
rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów 
ze złoża albo koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża 
udzieloną na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, 587 i …), na czas nie 
dłuższy niż czas obowiązywania koncesji. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności: 
1) oznaczenie stron; 
2) oznaczenie nieruchomości; 
3) cel i sposób korzystania z nieruchomości; 
4) wysokość wynagrodzenia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, uwzględnia w 
szczególności: 

1) wysokość niezbędnych kosztów związanych z oddaniem 
nieruchomości do korzystania; 

2) utracone korzyści związane z oddaniem nieruchomości do korzystania. 
4. Umowa, o której mowa w ust. 1, może określać również wysokość 

odszkodowania związanego z oddaniem nieruchomości do korzystania. 
5. Nieruchomość oddana do korzystania na podstawie umowy, o której mowa 

w ust. 1, nie może być zbyta na rzecz osób trzecich w trakcie 
obowiązywania tej umowy. 

6. W przypadku przeniesienia koncesji, o której mowa w ust. 1, 
przedsiębiorca, na rzecz którego została przeniesiona koncesja wstępuje z 
mocy prawa w prawa i obowiązki wynikające z umowy, o której mowa w 
ust. 1. 

7. W przypadku cofnięcia koncesji, o której mowa w ust. 1, jej wygaśnięcia 
lub utraty mocy, umowa, o której mowa w ust. 1, ulega rozwiązaniu. 



Przepis art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. − Prawo geologiczne 
i górnicze stosuje się.”.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

46) po art. 4 dodać art. 4a w brzmieniu: 
„Art. 4a. W ustawie z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1232 i 1238) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 401c: 

a) w ust. 2: 
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż 
kwota przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po 
pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, przeznacza 
się na:”, 

– w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w 
brzmieniu: 
„4) finansowanie potrzeb górnictwa służących ograniczeniu 

negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z 
wydobywania kopalin i likwidacji zakładów górniczych; 

5) coroczne obejmowanie akcji w narodowym operatorze 
kopalin energetycznych, o którym mowa w ustawie z dnia 9 
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 
163, poz. 981, oraz z 2013 r. poz. 21, 1238), lub nabywanie 
obligacji zamiennych, których emitentem jest narodowy 
operator, oraz obejmowanie akcji emitowanych przez 
narodowego operatora w zamian za te obligacje, z 
uwzględnieniem informacji, o której mowa w art. 49f ust. 1 
tej ustawy, w celu podwyższenia kapitału zakładowego 
narodowego operatora.”, 

b) uchyla się ust. 3; 
2) w art. 411a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Narodowy Fundusz może obejmować lub nabywać udziały lub 
akcje w: 
1) narodowym operatorze kopalin energetycznych, o którym mowa 

w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze; 
2) spółkach, jeżeli statutowym lub ustawowym przedmiotem 

działalności tych spółek jest ochrona środowiska lub gospodarka 
wodna.”.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

47) w art. 5 dodać nową zmianę w brzmieniu: 
„…) w art. 1 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami, ochrony 
gruntów rolnych i leśnych oraz ochrony złóż kopalin;”;”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

 
Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 47 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 48. 
 



48) w art. 5 dodać nową zmianę w brzmieniu: 
„…) w art. 1 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami, ochrony 
gruntów rolnych i leśnych oraz ochrony złóż kopalin;”;”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

49) w art. 5: 
a) dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„…) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy uchwalaniu 

planów miejscowych.”;”, 
b) dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„…) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu 

miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, w sposób 
nienaruszający ustaleń studium lub jego projektowanej zmiany oraz 
zgodny z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego 
planem.”;”, 

c) po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu: 
„1a) art. 27 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 27. 1. Zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, 
w jakim są one uchwalane, z zastrzeżeniem poniższych przepisów. 

2. W przypadku, gdy w skutek zmiany studium obowiązujący plan 
miejscowy naruszałby ustalenia zmienionego studium, 
jednocześnie z uchwałą o przystąpieniu do zmiany studium 
podejmuje się uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego 
planu. 

3. Uchylenie w całości lub w części uchwały o zmianie studium 
powoduje w odpowiednim zakresie utratę mocy uchwały o zmianie 
miejscowego planu.”;”; 

 – KP SLD 
– odrzucić 

 
Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 49 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 50. 
 
50) w art. 5: 

a) dodać nową zmianę w brzmieniu: 
„…) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy uchwalaniu 
planów miejscowych.”;”, 

b) dodać nową zmianę w brzmieniu: 
„…) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu 
miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, w sposób 
nienaruszający ustaleń studium lub jego projektowanej zmiany oraz 
zgodny z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego 
planem.”;”, 

c) po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu: 
„…) art. 27 otrzymuje brzmienie: 



„Art. 27. 1. Zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w 
jakim są one uchwalane, z zastrzeżeniem poniższych przepisów. 

2. W przypadku, gdy w skutek zmiany studium obowiązujący plan 
miejscowy naruszałby ustalenia zmienionego studium, jednocześnie 
z uchwałą o przystąpieniu do zmiany studium podejmuje się uchwałę 
o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu. 

3. Uchylenie w całości lub w części uchwały o zmianie studium 
powoduje w odpowiednim zakresie utratę mocy uchwały o zmianie 
miejscowego planu.”;”; 

 – KP PSL 
– odrzucić 

51) w art. 7 pkt 4 nadać brzmienie: 
„4) w art. 72: 

a) w ust. 1: 
– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu 
podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na 
wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe 
magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie 
odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla – 
udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo 
geologiczne i górnicze;”, 

– po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu: 
„4a) decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót 

geologicznych związanych z rozpoznawaniem złoża węglowodorów 
lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na 
rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 
węglowodorów ze złoża – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze; 

4b) decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót 
geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub 
rozpoznawanie złoża kopaliny – wydawanej na podstawie ustawy z 
dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;”, 

b) w ust. 2: 
– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) koncesji lub decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, polegających 
także na: 

a) zmniejszeniu powierzchni, w granicach której ma być prowadzona 
działalność, 

b) przeniesieniu koncesji lub decyzji na inny podmiot, 
c) zmianie głębokości robót geologicznych związanych z poszukiwaniem 

lub rozpoznawaniem złoża kopaliny, wykonywanych metodą otworów 
wiertniczych, 

d) zmianie koncesji lub decyzji, polegającej na zmianie terminu 
rozpoczęcia działalności lub ograniczeniu prowadzenia działalności 
objętej koncesją lub decyzją, o ile mieści się ono w zakresie objętym 
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, 

e) zmianie zakresu prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub 
harmonogramu robót geologicznych, niestanowiących 
przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko lub 



przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, 

f) jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na 
rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 
węglowodorów ze złoża do dwóch lat bez rozszerzenia zakresu 
koncesji, 

g) zmianie terminu rozpoczęcia prac i robót geologicznych, 
h) zmianie zapisu dotyczącego przekazywania próbek i danych 

geologicznych, 
i) zmniejszeniu granic obszaru górniczego i terenu górniczego;”, 

– dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
„3) planu ruchu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4a i 4b.”;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

52) w art. 7 po pkt 8 dodać pkt 8a w brzmieniu: 
„8a) w art. 80 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku działalności określonej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.), innej niż 
przedsięwzięcia wymagające koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 
kopalin, kryterium oceny lokalizacji przedsięwzięcia jest nienaruszanie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został 
uchwalony.”;”; 

– KP PSL 
– przyjąć 

53) w art. 8 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Do wykonywania koncesji, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy 

dotychczasowe, z tym że w zakresie: 
1) zmiany projektu robót geologicznych stosuje się art. 80a ustawy, o której mowa 

w art. 1; 
2) przekazywania danych geologicznych uzyskanych w wyniku prac 

geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz próbek uzyskanych w wyniku 
robót geologicznych, a także wyników ich badań stosuje się art. 82 ustawy, o 
której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz przepisy 
wydane na podstawie art. 82a ustawy, o której mowa w art. 1; 

3) obowiązku prowadzenia strony internetowej stosuje się art. 49zb ustawy, o 
której mowa w art. 1; 

4) opłat za działalność w zakresie rozpoznawania złóż węglowodorów stosuje się 
art. 133 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą; 

5) przenoszenia koncesji stosuje się art. 36 ustawy, o której mowa w art. 1, w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą; 

6) cofania koncesji stosuje się art. 37 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

54) w art. 8 w ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) przekazywania danych geologicznych uzyskanych w wyniku prac geologicznych, w 

tym robót geologicznych, oraz ich interpretacji, a także próbek uzyskanych w wyniku 
robót geologicznych, a także wyników ich badań oraz interpretacji tych wyników 



stosuje się art. 82 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą oraz przepisy wydane na podstawie art. 82a ustawy, o której mowa w art. 1;”; 

 
– KP PiS 

– odrzucić 
55) art. 9 nadać brzmienie: 

„Art. 9. 1. Przedsiębiorca, który wykonuje działalność na podstawie koncesji, o której 
mowa w art. 8 ust. 1, z wyłączeniem koncesji obejmującej wyłącznie 
poszukiwanie złoża węglowodorów, w okresie 2 lat od dnia wejścia w 
życie niniejszej ustawy, ma prawo do przekształcenia tej koncesji w 
koncesję na rozpoznawanie złoża węglowodorów wydobywanie 
węglowodorów ze złoża w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa 
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Warunkiem przekształcenia koncesji jest uzyskanie przez przedsiębiorcę 
pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 
49a ust. 16 ustawy, o której mowa w art. 1, i zawarcie z narodowym 
operatorem kopalin energetycznych umowy o współpracy. 

3. Przedsiębiorca zainteresowany przekształceniem koncesji składa do 
organu koncesyjnego wniosek o przeprowadzenie wobec niego 
postępowania kwalifikacyjnego. Przepisy art. 49a ust. 1–16 ustawy, o 
której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio.  

4. Przedsiębiorca, który uzyskał pozytywną ocenę z postępowania 
kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 16 ustawy, o której mowa 
w art. 1, przedstawia organowi koncesyjnemu ofertę zawarcia z 
narodowym operatorem kopalin energetycznych umowy o współpracy, 
określającą w szczególności proponowany procentowy i kwotowy udział 
narodowego operatora w kosztach prac geologicznych, w tym robót 
geologicznych, lub robót górniczych, z tym że maksymalny udział 
narodowego operatora nie może przekroczyć 5% tych kosztów. 

5. W przypadku gdy o przekształcenie koncesji występuje przedsiębiorca 
wspólnie z innymi podmiotami, do tych podmiotów mają zastosowanie 
przepisy ust. 2–4. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, do sporządzenia oferty stosuje się 
odpowiednio przepis art. 49j ustawy, o której mowa w art. 1. 

7. Organ koncesyjny we współpracy z państwową służbą geologiczną, 
niezwłocznie po otrzymaniu oferty, o której mowa w ust. 4, dokonuje 
oceny przestrzeni objętej przekształcaną koncesją, pod kątem 
perspektywiczności przedsięwzięcia geologicznego. Przepis art. 49f ust. 1 
ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio.  

8. W terminie 2 miesięcy od dnia przedstawienia oferty, o której mowa w ust. 
4, organ koncesyjny przyjmuje ją albo odrzuca i przedstawia własną 
ofertę, w szczególności w odniesieniu do udziału narodowego operatora 
kopalin energetycznych w kosztach, o których mowa w ust. 4.  

9. W terminie 2 miesięcy od dnia przyjęcia przez organ koncesyjny oferty, o 
której mowa w ust. 4, albo przedstawienia przez ten organ własnej oferty, 
przedsiębiorca, a w przypadku, o którym mowa w ust. 6, również inne 
podmioty, mogą zawrzeć z narodowym operatorem kopalin 
energetycznych umowę o współpracy. Umowa nie może być sprzeczna z 
przyjętą przez organ koncesyjny ofertą albo złożoną przez ten organ ofertą 
własną.  



10. Udział narodowego operatora kopalin energetycznych w kosztach, o 
których mowa w ust. 4, obejmuje okres od dnia przekształcenia koncesji. 

11. Umowa o współpracy staje się skuteczna pod warunkiem przekształcenia 
koncesji. 

12. Strony umowy o współpracy, o której mowa w ust. 11, składają do 
organu koncesyjnego wniosek o przekształcenie koncesji w terminie 14 
dni od dnia zawarcia umowy o współpracy. Do wniosku o przekształcenie 
koncesji stosuje się odpowiednio art. 24 i art. 25 ustawy, o której mowa w 
art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

13. Wniosek o przekształcenie koncesji określa ponadto proponowany czas, 
na jaki koncesja ma być udzielona, w tym czas trwania fazy 
rozpoznawania fazy wydobywania. 

14. Do wniosku o przekształcenie koncesji dołącza się: 
1) umowę o współpracy; 
2) pozytywną ocenę z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w 

art. 49a ust. 16 ustawy, o której mowa w art. 1, uzyskaną przez 
wszystkie strony umowy o współpracy, z wyłączeniem narodowego 
operatora kopalin energetycznych; 

3) opis prac geologicznych, w tym robót geologicznych, wykonanych na 
podstawie koncesji będącej przedmiotem przekształcenia, z 
przedstawieniem ich wyników. 

15. Do postępowania w sprawie przekształcenia koncesji stosuje się art. 8 
ustawy, o której mowa w art. 1, albo art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której 
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

16. Przekształcenie koncesji następuje w drodze decyzji na rzecz stron 
umowy o współpracy, o której mowa w ust. 11. 

17. Do koncesji stosuje się art. 49s ustawy, o której mowa w art. 1. 
18. W przypadku gdy w toku postępowania w sprawie przekształcenia 

koncesji upłynie termin jej obowiązywania nie wygasa ona do czasu 
zakończenia tego postępowania.  

19. Z podmiotami, na których rzecz została przekształcona koncesja organ 
koncesyjny zawiera niezwłocznie umowę o ustanowieniu użytkowania 
górniczego.  

20. Przedsiębiorca, który: 
1) przed przekształceniem koncesji przedsiębiorcy, a w przypadku, o 

którym mowa w ust. 6 – wszystkim podmiotom, nie uzyskał 
pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w 
art. 49a ust. 16 ustawy, o której mowa w art. 1,  

2) nie zawarł z narodowym operatorem kopalin energetycznych umowy o 
współpracy na podstawie ust. 9 

− wykonuje koncesję zgodnie z art. 8 ust. 2.”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
56) w art. 9: 

1) ust. 1 nadać brzmienie:  
„1. Przedsiębiorca, który wykonuje działalność na podstawie koncesji, o której 

mowa w art. 8 ust. 1, z wyłączeniem koncesji obejmującej wyłącznie 
poszukiwanie złoża węglowodorów, w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie 
ustawy, ma prawo do przekształcenia tej koncesji w koncesję na rozpoznawanie 
złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża w rozumieniu 



przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą.”; 

2) ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. Wniosek o przekształcenie koncesji określa ponadto: 

1) proponowany czas, na jaki koncesja ma być udzielona, w tym czas trwania 
fazy rozpoznawania oraz fazy wydobywania; 

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 6: 
a) operatora, którym może być wyłącznie przedsiębiorca posiadający 

koncesję, której dotyczy wniosek o przekształcenie, 
b) proponowane w umowie o współpracy udziały procentowe w kosztach 

prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót 
górniczych, obliczonych w taki sposób, aby suma udziałów 
procentowych wszystkich podmiotów składających wniosek wyniosła 
100%, przy czym udział procentowy operatora powinien wynosić 
więcej niż 50%; 

3) harmonogram, w podziale na lata, realizacji prac geologicznych, w tym 
robót geologicznych.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

57) w art. 10 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Przedsiębiorca posiadający koncesję, o której mowa w art. 8 ust. 1, który nie 

przekształcił koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża węglowodorów w 
koncesję na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów 
ze złoża w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, w przypadkach uzasadnionych w szczególności 
warunkami geologicznymi i racjonalną gospodarką złożem, może wystąpić 
z wnioskiem do organu koncesyjnego o zmianę koncesji.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

58) w art. 12: 
a) ust. 4–5 nadać brzmienie: 

„4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, podmiot może dołączyć ofertę zawarcia 
z narodowym operatorem kopalin energetycznych umowy o współpracy, 
określającą w szczególności proponowany procentowy i kwotowy udział 
narodowego operatora w kosztach prac geologicznych, w tym robót 
geologicznych, lub robót górniczych, z tym że maksymalny udział narodowego 
operatora nie może przekraczać 5% tych kosztów. 

5. Ofertę, o której mowa w ust. 4, podmiot może złożyć do dnia poprzedzającego 
udzielenie koncesji. W przypadku niezłożenia oferty do tego dnia podmiot traci 
prawo złożenia oferty zawarcia z narodowym operatorem kopalin 
energetycznych umowy o współpracy. W przypadku złożenia oferty przepisy art. 
9 ust. 7–9 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że umowa o współpracy 
zostaje zawarta w terminie miesiąca od dnia przyjęcia przez organ koncesyjny 
oferty podmiotu albo przedstawienia przez ten organ własnej oferty.”, 

b) w ust. 9 wyrazy „art. 49zi–49zw” zastąpić wyrazami: „art. 49zs–49zzk”, 
c) ust. 10 nadać brzmienie: 

„10. Do terminu prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia koncesji na 
wydobywanie węglowodorów ze złoża, nie wlicza się terminów 
1) prowadzenia postępowania dotyczącego oceny, o którym mowa w ust. 2  



2) w przypadku złożenia oferty, o której mowa w ust. 4 − zawarcia umowy o 
współpracy.”,  

d) ust. 13 nadać brzmienie: 
 „13. W przypadku gdy przedsiębiorca nie zawarł z narodowym operatorem 

kopalin energetycznych umowy o współpracy wykonuje koncesję zgodnie z art. 
8 ust. 4.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

59) art. 14 nadać brzmienie: 
 „Art. 14. 1. Podmiot posiadający roszczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 3, ma 

prawo do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie koncesji na wydobywanie 
węglowodorów ze złoża. 

2. Do wniosku o udzielenie koncesji stosuje się art. 24 i art. 26 ustawy, o 
której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że w 
przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 3 niniejszej ustawy, do wniosku 
dołącza się dokumentację  geologiczno-inwestycyjną złoża 
węglowodorów. 

3. Wraz z wnioskiem o udzielenie koncesji podmiot składa do organu 
koncesyjnego wniosek o przeprowadzenie wobec niego postępowania 
kwalifikacyjnego. Przepisy art. 49a ust. 1–16 ustawy, o której mowa w art. 
1, stosuje się odpowiednio.  

4. Do wniosku o udzielenie koncesji podmiot może dołączyć ofertę zawarcia 
z narodowym operatorem kopalin energetycznych umowy o współpracy, 
określającą w szczególności proponowany procentowy i kwotowy udział 
narodowego operatora kopalin energetycznych w kosztach prac 
geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, z tym że 
maksymalny udział narodowego operatora nie może przekroczyć 5% tych 
kosztów. 

5. Ofertę, o której mowa w ust. 4, podmiot może złożyć do dnia 
poprzedzającego udzielenie koncesji. W przypadku niezłożenia oferty do 
tego dnia, podmiot traci prawo złożenia oferty zawarcia z narodowym 
operatorem kopalin energetycznych umowy o współpracy. W przypadku 
złożenia oferty przepisy art. 9 ust. 7–9 stosuje się odpowiednio, z 
zastrzeżeniem, że umowa o współpracy zostaje zawarta w terminie 
miesiąca od dnia przyjęcia przez organ koncesyjny oferty podmiotu albo 
przedstawienia przez ten organ własnej oferty.  

6. Do terminu prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia koncesji, nie 
wlicza się terminów: 

1) prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 
3; 

2) w przypadku złożenia oferty, o której mowa w ust. 4 – zawarcia 
umowy o współpracy.  

7. Organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji także w przypadku, gdy 
przedsiębiorca nie uzyska pozytywnej oceny, o której mowa w art. 49a ust. 
16 ustawy, o której mowa w art.1.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
 
 



60) art. 23 nadać brzmienie: 
„Art. 23. 1. W latach 2015 – 2024 maksymalny limit wydatków budżetu państwa 

będący skutkiem finansowym ustawy wynosi: 
1) dla środków przekazywanych przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, o których mowa w art. 1 pkt 25a niniejszej 
ustawy w zakresie dotyczącym art. 49zk ustawy, o której mowa w art. 
1  1 016 445 682 zł, w tym w: 
a) 2015 r. – 89 897 242 zł, 
b) 2016 r. – 92 324 468 zł, 
c) 2017 r. – 94 817 229 zł, 
d) 2018 r. – 97 377 294 zł, 
e) 2019 r. – 100 006 481 zł, 
f) 2020 r. – 102 706 656 zł, 
g) 2021 r. – 105 479 735 zł, 
h) 2022 r. – 108 327 688 zł, 
i) 2023 r. – 111 252 536 zł, 
j) 2024 r. – 114 256 354 zł; 

2) dla wydatków budżetu państwa na finansowanie zadań ministra 
właściwego do spraw środowiska jako organu koncesyjnego, o którym 
mowa w art. 1 pkt 15, 19, 20, 24, 25 i 25a, art. 9, art. 14 niniejszej 
ustawy w zakresie dotyczącym art. 49zy ust. 4 ustawy, o której mowa 
w art. 1  203 343 000 zł, w tym w: 
a) 2015 r. – 10 886 000zł, 
b) 2016 r. – 10 699 000 zł, 
c) 2017 r. – 13 485 000 zł, 
d) 2018 r. – 16 610 000 zł, 
e) 2019 r. – 20 020 000 zł, 
f) 2020 r. – 23 738 000 zł, 
g) 2021 r. – 24 809 000 zł, 
h) 2022 r. – 26 214 000 zł. 
i) 2023 r. – 27 671 000 zł, 
j) 2024 r. – 29 211 000 zł. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych monitoruje 
wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz 
wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 4. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska monitoruje wykorzystanie limitu 
wydatków, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz wdraża mechanizm 
korygujący, o którym mowa w ust. 5. 

4. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na 
dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 
pkt 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych stosuje 
mechanizm korygujący polegający na wstrzymaniu wydatków. 

5. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na 
dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 
pkt 2, oraz w przypadku, gdy część planowanych wydatków, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2, przypadająca proporcjonalnie na okres od początku 
roku kalendarzowego do końca danego kwartału została przekroczona: 

1) po pierwszym kwartale – co najmniej o 15%, 
2) po dwóch kwartałach – co najmniej o 10%, 
3) po trzech kwartałach – co najmniej o 5% 



– minister właściwy do spraw środowiska stosuje mechanizm korygujący 
polegający na wstrzymaniu wydatków o charakterze inwestycyjnym.”. 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
 
 
 

 
 

 
Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. 
 
 
             Przewodniczący Komisji 
                    i Sprawozdawca 
 
 
               /-/Andrzej Czerwiński 


	Druk  nr  2427-A        
	D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E
	KOMISJI  NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ENERGETYKI
	1) w art. 1 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) w art. 1 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
	„2a. Ustawa określa również zasady:
	1) udziału państwa w wykonywaniu działalności w zakresie rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż;
	2) wykonywania nadzoru i kontroli nad działalnością regulowaną ustawą.”;”;



	Uwaga: Poprawkę nr 1 należy głosować łącznie z poprawkami nr 2, 10, 24, 46, 55 i 58– 60.
	Uwaga: Przyjęcie ww. poprawek spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 4–7, 11, 12–15, 17–22, 26, 27, 32, 37–40, 42, 45, 51, 53, 56 i 57.
	2) w art. 1 w pkt 2 lit. a nadać brzmienie:
	„a) w ust. 1:
	– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
	„Przepisy ustawy z wyjątkiem działu III i IIIa stosuje się odpowiednio do”,

	– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
	„2) robót prowadzonych w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych w celach innych niż określone ustawą, w szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych;”;”;



	3) w art. 1 w pkt 7 lit. b nadać brzmienie:
	„b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
	„3. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem 2 lat od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną złoża kopaliny albo dokumentację geologiczną dotyczącą kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla.”,”;

	Uwaga: Poprawkę nr 3 należy głosować łącznie z poprawką nr 33.
	4) w art. 1 pkt 8 nadać brzmienie:
	„8) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na:
	1) wydobywanie węglowodorów ze złoża, a w przypadku koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – uzyskał decyzję inwestycyjną,
	2) wydobywanie węgla kamiennego,
	3) wydobywanie węgla brunatnego,
	4) podziemne bezzbiornikowe magazynowanie węglowodorów,
	5) podziemne składowanie dwutlenku węgla
	– może żądać wykupu nieruchomości lub jej części położonej w obszarze górniczym, w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności.”;”;



	Uwaga: Poprawkę nr 4 należy głosować łącznie z poprawkami nr 5–7, 11, 26, 27, 32, 37–40, 42, 45, 51, 53, 56 i 57.
	5) w art. 1 w pkt 9:
	a) w lit. a tiret drugiemu nadać brzmienie:
	„– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
	„2a) rozpoznawania złóż węglowodorów i wydobywania węglowodorów ze złóż,”,”,


	b) w lit. b wyrazy „poszukiwania i rozpoznawania” zastąpić wyrazami „rozpoznawania”;

	6) w art. 1 w pkt 10 lit. b nadać brzmienie:
	„b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
	„2a) rozpoznawanie złóż węglowodorów i wydobywanie węglowodorów ze złóż,”;”;


	7) w art. 1 w pkt 11 w lit. b w ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie:
	„2) rozpoznawanie złóż węglowodorów i wydobywanie węglowodorów ze złóż”;

	8) w art. 1 w pkt 14 dodać nową literę w brzmieniu:
	„…) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
	„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 towarz...


	Uwaga: Poprawkę nr 8 należy głosować łącznie z poprawką nr 43.
	Uwaga: Przyjęcie ww. poprawek spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 9 i 44.
	9) w art. 1 w pkt 14 dodać nową literę w brzmieniu:
	„…) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
	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 towarzy...
	– odrzucić


	Uwaga: Poprawkę nr 9 należy głosować łącznie z poprawką nr 44.
	10) w art. 1 w pkt 25 lit. b nadać brzmienie:
	„b) dodaje się rozdział 3 w brzmieniu:
	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 k...
	2. W postępowaniu kwalifikacyjnym ustala się, czy:
	1) podmiot 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;
	2) podmiot zamierzający ubiegać się o koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, samodzielnie, a w przypadku gdy o koncesję ubiega się wspólnie ...
	a) rozpoznaniu i udokumentowaniu co najmniej jednego złoża węglowodorów lub
	b) wykonywaniu nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat działalności polegającej na wydobywaniu węglowodorów ze złóż.

	3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może polegać na doświadczeniu w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż, posiadanym przez inne podmioty wykonujące działalność w tej samej grupie kapitało...
	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 ...
	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 o...
	2) uprawnienia do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady 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 przeprowa...
	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 pełni...
	6) w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 – dane potwierdzające doświadczenie w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż;
	7) podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

	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 5 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 Rzeczypospo...
	10. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje niezwłocznie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Komisji Nadzoru Finansowego, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu wnioski o przeprowadzenie postępowa...
	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. Minister właściwy do spraw środowiska dokonuje oceny posiadania przez podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, doświadczenia w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż.
	16. Pozytywną ocenę z postępowania kwalifikacyjnego uzyskuje podmiot, który:
	1) otrzymał pozytywne opinie wszystkich organów, o których mowa w ust. 10;
	2) w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 – otrzymał pozytywne opinie wszystkich organów, o których mowa w ust. 10, oraz wykazał, że posiada doświadczenie w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowod...

	17. Uzyskanie pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego lub odmowa jej uzyskania następuje w drodze decyzji. Decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem art. 49b ust. 5, zachowuje swoją ważność przez 5 ...
	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 z...
	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 postępowa...
	3. W przypadku powzięcia przez organ, o którym mowa w art. 49a, wiadomości o zmianie danych, o których mowa w art. 49a ust. 7 pkt 1–5, wobec podmiotu, na rzecz którego została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego...
	4. Do ponownego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego przepisy art. 49a ust. 1–16 stosuje się odpowiednio.
	5. Minister właściwy do spraw środowiska, po ponownym przeprowadzeniu postępowania 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 złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub 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) 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 2.

	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:
	1) wpisów do wykazu podmiotów kwalifikowanych na podstawie ostatecznych decyzji o 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. 49d. Decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego uprawnia podmiot, na rzecz którego została wydana, do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów o...
	Art. 49e. Udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża następuje w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego.
	Art. 49f. 1. Organ koncesyjny corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ informację o przestrzeniach, w tym ich granicach, dla których planuje w następnym ...
	2. W przypadku dokonania zmian przestrzeni, dla których planuje się w następnym roku wszczęcie postępowania przetargowego, organ koncesyjny niezwłocznie ogłasza zmiany w sposób określony w ust. 1.
	3. Przestrzenie, dla których planuje się w następnym roku wszczęcie postępowania przetargowego, organ koncesyjny ustala na podstawie oceny perspektywiczności geologicznej, dokonanej we współpracy z państwową służbą geologiczną. Ocena perspektywicznośc...

	Art. 49g. 1. Przed wszczęciem postępowania przetargowego organ koncesyjny, w przypadku gdy przedmiotem tego postępowania jest udzielenie koncesji na:
	1) poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – dokonuje uzgodnień, o których mowa w art. 8, albo uzyskuje opinie, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2;
	2) wydobywanie węglowodorów ze złoża – dokonuje uzgodnień, o których mowa w art. 8 albo w art. 23 ust. 2a pkt 1 oraz w art. 23 ust. 1 pkt 3, a także uzyskuje decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów oraz decyzję ...
	2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, organowi koncesyjnemu przysługują prawa strony postępowania.

	Art. 49h. 1. Postępowanie przetargowe składa się z następujących etapów:
	1) przetarg;
	2) zawarcie umowy o współpracy, w przypadku gdy zwycięzcą przetargu jest kilka podmiotów, które wspólnie złożyły ofertę;
	3) udzielenie koncesji.
	2. Organ koncesyjny ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w celu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża w Dzienniku Urzędo...
	3. Ogłoszenie określa w szczególności:
	1) rodzaj działalności, na którą ma być udzielona koncesja;
	2) przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana działalność;
	3) termin składania ofert nie krótszy niż 90 dni od dnia opublikowania ogłoszenia i miejsce ich składania;
	4) szczegółowe warunki przetargu, w tym kryteria oceny ofert oraz określenie ich znaczenia, zapewniające spełnienie warunków, o których mowa w art. 49k ust. 1;
	5) minimalny zakres informacji geologicznej;
	6) termin rozpoczęcia działalności;
	7) warunki udzielenia koncesji, w szczególności dotyczące wysokości, zakresu oraz sposobu ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 1, a w uzasadnionym przypadku także wysokość, zakres oraz sposób ustanowienia zabezpieczenia, o którym...
	8) minimalny zakres prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych;
	9) czas, na jaki ma być udzielona koncesja;
	10) szczególne warunki wykonywania działalności, w tym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, zdrowia publicznego, ochrony środowiska lub racjonalnego gospodarowania złożem;
	11) wzór umowy o ustanowienie użytkowania górniczego;
	12) informację o wysokości wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego;
	13) informację o wymaganiach, jakim powinna odpowiadać oferta oraz dokumenty wymagane od składającego ofertę;
	14) informację o formie wniesienia wadium oraz o jego wysokości i terminie wpłaty.


	Art. 49i. 1. W terminie 7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, o którym mowa w art. 49h ust. 2, zainteresowany podmiot może złożyć do organu koncesyjnego wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących warunków, o których mowa w art. 49h ust. 3 pkt 4.
	2. Organ koncesyjny, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, ogłasza treść wyjaśnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ.
	3. Wyjaśnienia są wiążące dla organu koncesyjnego i podmiotów biorących udział w postępowaniu przetargowym.

	Art. 49j. 1. Ofertę sporządza się zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 49o pkt 1.
	2. W przypadku gdy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, zawiera ona także:
	1) wskazanie operatora;
	2) proponowane w umowie o współpracy udziały procentowe w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, obliczonych w taki sposób, aby suma udziałów procentowych oferentów wynosiła 100%, przy czym udział procentowy oper...

	3. Operatorem jest przedsiębiorca posiadający decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego w zakresie, o którym mowa w art. 49a ust. 16 pkt 2, obowiązany do wykonywania wobec organów administracji publicznej praw i obowiązków w...

	Art. 49k. 1. Warunki przetargu powinny mieć charakter obiektywny i niedyskryminujący, dawać pierwszeństwo najlepszym systemom poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż oraz opierać się na następujących kryteri...
	1) doświadczenie w wykonywaniu działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż, zapewniające bezpieczeństwo prowadzonej działalności, ochronę życia i zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochronę śro...
	2) techniczne możliwości wykonywania działalności w zakresie, odpowiednio, poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż albo wydobywania węglowodorów ze złóż, w szczególności dysponowanie odpowiednim potencjałem...
	3) finansowe możliwości dające należytą rękojmię wykonywania działalności w zakresie, odpowiednio, poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż albo wydobywania węglowodorów ze złóż, w szczególności źródła i spo...
	4) proponowana technologia prowadzenia prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych;
	5) zakres i harmonogram proponowanych prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych.
	2. Podmiot uczestniczący w postępowaniu przetargowym może polegać na technicznych możliwościach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku podmiot uczestniczący...
	3. W przypadku gdy w wyniku oceny ofert zgodnie z kryteriami, o których mowa w ust. 1, dwie lub więcej ofert uzyskają jednakową ocenę, dodatkowym kryterium w celu dokonania ostatecznego wyboru między tymi ofertami jest wysokość wynagrodzenia za ustano...

	Art. 49l. 1. Organ koncesyjny przeprowadza przetarg przy pomocy komisji przetargowej.
	2. Komisja przetargowa składa się z trzech do pięciu członków, w tym przewodniczącego oraz jego zastępcy, wyznaczanych przez organ koncesyjny spośród osób będących pracownikami urzędu obsługującego ten organ, spełniających wymagania określone w przepi...
	3. Członkami komisji przetargowej nie mogą być osoby, które:
	1) pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z podmiotem składający...
	2) przed upływem trzech lat od dnia wszczęcia postępowania przetargowego pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem składającym ofertę albo były członkami władz osób prawnych tego podmiotu;
	3) pozostają z podmiotem składającym ofertę w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

	4. Komisja przetargowa pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w terminie i miejscu wskazanych przez przewodniczącego komisji.

	Art. 49m. 1. Komisja przetargowa dokonuje oceny spełnienia przez oferty wymogów, o których mowa w art. 49h ust. 3 pkt 13, oraz ocenia oferty na podstawie kryteriów, o których mowa w art. 49h ust. 3 pkt 4.
	2. W przypadku gdy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, ocena jest dokonywana łącznie wobec wszystkich podmiotów.
	3. Zwycięzcą przetargu zostaje podmiot albo podmioty, których oferta uzyskała najwyższą ocenę.
	4. W przypadku gdy zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę, operatorem jest podmiot wskazany w ofercie.
	5. Po zakończeniu przetargu komisja przetargowa niezwłocznie przedstawia organowi koncesyjnemu protokół z przetargu.
	6. Organ koncesyjny przesyła protokół z przetargu wszystkim podmiotom uczestniczącym w przetargu.

	Art. 49n. 1. Podmiot uczestniczący w przetargu ma prawo wniesienia do organu koncesyjnego protestu wobec czynności podjętych w przetargu z naruszeniem przepisów ustawy.
	2. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność, a także zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu.
	3. Protest wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu z przetargu.
	4. Organ koncesyjny odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot niebędący uczestnikiem przetargu.
	5. Organ koncesyjny powiadamia niezwłocznie podmioty uczestniczące w przetargu o wniesieniu protestu.
	6. Protest rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.
	7. W przypadku uwzględnienia protestu, czynność oprotestowaną powtarza się.
	8. W przypadku powtórzenia oprotestowanych czynności terminy, o których mowa w art. 49p ust. 1–3 albo art. 49s ust. 1, ulegają zawieszeniu.
	9. W sprawach związanych z protestem organ koncesyjny wydaje postanowienia.

	Art. 49o. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
	1) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta oraz dokumenty wymagane od składającego ofertę, z uwzględnieniem rodzaju działalności,
	2) wymagania, jakim powinni odpowiadać członkowie komisji przetargowej, niezbędne do przeprowadzenia przetargu oraz tryb pracy tej komisji, z uwzględnieniem zapewnienia sprawności wykonywanych czynności,
	3) tryb przeprowadzenia przetargu, w tym sposób dokonania oceny ofert, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia sprawiedliwej oceny ofert zgodnie z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji
	– mając na uwadze zasady ochrony konkurencji, ochrony środowiska oraz racjonalnej gospodarki złożem.

	Art. 49p. 1. W przypadku gdy w przetargu została wybrana oferta złożona wspólnie przez kilka podmiotów, organ koncesyjny, po otrzymaniu protokołu z przetargu, niezwłocznie wzywa operatora do przekazania temu organowi, w terminie 30 dni od dnia otrzyma...
	2. W przypadku stwierdzenia przez organ koncesyjny niezgodności projektu umowy o współpracy ze złożoną ofertą lub ustawą organ koncesyjny wyznacza dodatkowy termin 14 dni na usunięcie niezgodności.
	3. W przypadku stwierdzenia przez organ koncesyjny zgodności projektu umowy o współpracy ze złożoną ofertą oraz ustawą organ koncesyjny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, informuje o tym operatora.
	4. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 3, operator przesyła niezwłocznie organowi koncesyjnemu umowę o współpracy.

	Art. 49q. 1. Wycofanie oferty w czasie trwania przetargu powoduje utratę wadium.
	2. Wadium wniesione przez podmiot uczestniczący w przetargu, którego oferta nie uzyskała najwyższej oceny w przetargu, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez organ koncesyjny protokołu z przetargu.
	3. Wadium wniesione przez zwycięzcę przetargu podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia udzielenia koncesji, a w przypadku gdy zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę – od dnia przekazania organowi koncesyjnemu umowy o współpra...

	Art. 49r. Organ koncesyjny umarza postępowanie przetargowe, w przypadku gdy:
	1) w terminie, o którym mowa w art. 49h ust. 3 pkt 3, żaden podmiot nie złożył oferty;
	2) wszystkie złożone w przetargu oferty zostały wycofane lub nie spełniają wymagań określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 49h ust. 2;
	3) zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę i nie przekazały organowi koncesyjnemu umowy o współpracy;
	4) w terminie, o którym mowa w art. 49p ust. 2, nie usunięto niezgodności w projekcie umowy o współpracy.

	Art. 49s. 1. Organ koncesyjny udziela koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża niezwłocznie:
	1) po otrzymaniu protokołu z przetargu – na rzecz zwycięzcy przetargu albo
	2) w przypadku gdy zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę – po przekazaniu organowi koncesyjnemu umowy o współpracy – na rzecz stron tej umowy
	– i jednocześnie odmawia udzielenia koncesji podmiotom uczestniczącym w postępowaniu przetargowym, które nie są zwycięzcą przetargu.
	2. Organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji, o której mowa w ust. 1, w przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 1, a także w przypadku gdy:
	1) żadna z ofert nie spełnia kryteriów, o których mowa w art. 49h ust. 3 pkt 4;
	2) przed udzieleniem koncesji zwycięzcy przetargu, a w przypadku gdy zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę – operatorowi albo wszystkim podmiotom, uchylono decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, ...


	Art. 49t. 1. Koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, udziela się na czas oznaczony nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 30 lat, z za...
	2. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, z mocy prawa wst...
	3. Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża:
	1) przyznaje przedsiębiorcy wyłączne prawo do wykonywania działalności objętej koncesją w określonej w niej przestrzeni;
	2) w przypadku gdy jest udzielona na rzecz stron umowy o współpracy – jest wykonywana w sposób i na warunkach określonych w tej umowie.


	Art. 49u. 1. Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża, określa:
	1) rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności;
	2) przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność;
	3) w przypadku gdy jest udzielana na rzecz stron umowy o współpracy – operatora oraz wskazuje zgodnie z umową o współpracy udziały stron umowy w zysku i kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych;
	4) czas obowiązywania koncesji;
	5) termin rozpoczęcia zamierzonej działalności, a w razie potrzeby – przesłanki, których spełnienie oznacza rozpoczęcie zamierzonej działalności;
	6) szczególne warunki wykonywania zamierzonej działalności, w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, zdrowia publicznego, ochrony środowiska lub racjonalnego gospodarowania złożem;
	7) warunki zabezpieczenia, o których mowa w art. 49x ust. 2, o ile je przewidziano w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 49h ust. 2, w szczególności wysokość, zakres i sposób ustanowienia tego zabezpieczenia.
	2. Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża, może określać warunki wtłaczania wód do górotworu.

	Art. 49v. Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża określa również:
	1) cel, zakres i rodzaj zamierzonych prac geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz minimalną kategorię rozpoznania złoża;
	2) czas trwania fazy:
	a) poszukiwania i rozpoznawania rozumianej jako wykonywanie tej koncesji w okresie od dnia jej udzielenia do dnia zakończenia dokumentowania złoża w przestrzeni wyznaczonej koncesją albo przekazania właściwemu organowi dokumentacji, o której mowa w ar...
	b) wydobywania rozumianej jako wykonywanie tej koncesji w okresie od dnia wydania decyzji inwestycyjnej, o której mowa w art. 49z ust. 1, do dnia cofnięcia, wygaśnięcia lub utraty mocy tej koncesji; rozpoczęcie fazy wydobywania może nastąpić w czasie ...
	3) harmonogram, w podziale na lata, realizacji obowiązków wynikających z tej koncesji, w tym wynikających z harmonogramu określonego w projekcie robót geologicznych;
	4) częstotliwość, tryb i format przekazywania organowi koncesyjnemu informacji o wynikach realizacji obowiązków określonych w harmonogramach, o których mowa w pkt 3;
	5) wysokość opłaty za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów;
	6) warunki zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 1, w szczególności wysokość, zakres i sposób ustanowienia tego zabezpieczenia.

	Art. 49w. 1. Koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża określa również:
	1) granice obszaru górniczego i terenu górniczego;
	2) minimalny stopień wykorzystania zasobów złoża węglowodorów oraz przedsięwzięcia niezbędne w zakresie racjonalnej gospodarki złożem.
	2. Podstawą wyznaczenia granic obszaru górniczego jest dokumentacja geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów.

	Art. 49x. 1. Koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża udziela się pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania warunków określonych w koncesji ora...
	2. Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes państwa lub szczególnie ważny interes publiczny związany w szczególności z ochroną środowiska lub gospodarką kraju, koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglo...
	3. Wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się w stosunku procentowym do wysokości kosztów prac geologicznych, w tym robót geologicznych. Wysokość zabezpieczenia nie może przekraczać równowartości 20% tych kosztów.
	4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, wnosi się w następujących formach:
	1) pieniądzu;
	2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
	3) gwarancjach bankowych;
	4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
	5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.);
	6) wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
	7) zastawie na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa.

	5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na odrębny rachunek bankowy urzędu obsługującego organ koncesyjny w terminie 30 dni od dnia udzielenia koncesji.
	6. Jeżeli zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, wniesiono w pieniądzu, organ koncesyjny przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Organ koncesyjny zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankow...
	7. Dowód ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w:
	1) ust. 1 – przedstawia się organowi koncesyjnemu w terminie 30 dni od dnia udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża;
	2) ust. 2 – przedstawia się organowi koncesyjnemu w terminie 30 dni od dnia udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża.

	8. Corocznie, w terminie do końca stycznia, przedkłada się organowi koncesyjnemu aktualny dowód istnienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2.
	9. Ustanowione zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być utrzymywane w wysokości określonej w koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża i uzupełniane niezwłocznie do tej wysokości do z...
	10. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustanowione w pieniądzu nie wchodzi w skład masy upadłości.

	Art. 49y. 1. Faza poszukiwania i rozpoznawania trwa nie dłużej niż 5 lat.
	2. Organ koncesyjny w przypadku uzasadnionym w szczególności warunkami geologicznymi i racjonalną gospodarką złożem może, na wniosek, przedłużyć czas trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania na okres nie dłuższy niż 2 lata. Przedłużenie czasu trwania...
	3. Warunkiem przedłużenia fazy poszukiwania i rozpoznawania jest wykonywanie działalności zgodnie z warunkami określonymi w koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, w szczególności zgodnie z h...
	4. Wniosek o przedłużenie czasu trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania przedkłada się nie później niż 60 dni przed upływem czasu trwania tej fazy. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3.
	5. Organ koncesyjny, w przypadku gdy działalność w fazie wydobywania jest prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, może, na wniosek, przedłużyć cza...
	6. Wniosek o przedłużenie czasu trwania fazy wydobywania przedkłada się nie później niż 120 dni przed upływem czasu trwania tej fazy.
	7. W uzasadnionym przypadku, jeżeli okres, o którym mowa w ust. 5, jest niewystarczający do wyeksploatowania całości zasobów złoża węglowodorów, organ koncesyjny może, na wniosek, przedłużać czas trwania fazy wydobywania na kolejne okresy, z których ż...
	8. Przepisy ust. 5–7 stosuje się odpowiednio do przedłużenia czasu obowiązywania koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża.

	Art. 49z. 1. Rozpoczęcie fazy wydobywania wymaga uzyskania decyzji inwestycyjnej.
	2. Decyzję inwestycyjną wydaje organ koncesyjny na wniosek.
	3. We wniosku o wydanie decyzji inwestycyjnej określa się:
	1) prawa do nieruchomości, w granicach której ma być wykonywane wydobywanie węglowodorów ze złoża, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
	2) termin rozpoczęcia wydobywania węglowodorów ze złoża;
	3) złoże węglowodorów lub jego część, która ma być przedmiotem wydobywania;
	4) wielkość i sposób zamierzonego wydobywania węglowodorów ze złoża, a także stopień zamierzonego wykorzystania zasobów, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących;
	5) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, wyznaczone na podstawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów oraz przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału ter...
	6) geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobywania węglowodorów ze złoża, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu określone w dokumentacji hydrogeologicznej, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2 lit. b.


	Art. 49za. 1. Decyzja inwestycyjna określa:
	1) sposób wydobywania węglowodorów ze złoża;
	2) granice obszaru górniczego i terenu górniczego;
	3) termin rozpoczęcia wydobywania węglowodorów ze złoża;
	4) minimalny stopień wykorzystania zasobów złoża węglowodorów oraz przedsięwzięcia niezbędne w zakresie racjonalnej gospodarki złożem.
	2. Decyzja inwestycyjna może określać:
	1) warunki wtłaczania wód do górotworu;
	2) inne wymagania dotyczące zamierzonego wydobywania węglowodorów ze złoża, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, racjonalnej gospodarki złożem lub ochrony środowiska.

	3. Od dnia uzyskania decyzji inwestycyjnej do dnia zakończenia fazy poszukiwania i rozpoznawania przedsiębiorca może poszukiwać i rozpoznawać złoże węglowodorów w przestrzeni wyznaczonej koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz...
	4. W przypadku gdy przedsiębiorca w czasie trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania uzyskał decyzje zatwierdzające dokumentacje geologiczno-inwestycyjne złoża węglowodorów dla kolejnych złóż węglowodorów lub dodatki do dokumentacji geologiczno-inwest...
	5. Granice obszaru górniczego określone w decyzji inwestycyjnej lub jej zmianie na podstawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów lub dodatku do tej dokumentacji, sporządzanych na podstawie wyników prac geologicznych, w tym robót ...
	6. Uzyskanie decyzji inwestycyjnej albo jej zmiany zobowiązuje do zmiany umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia uzyskania albo zmiany decyzji inwestycyjnej.

	Art. 49zb. Przedsiębiorca, a w przypadku gdy koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża jest udzielona na rzecz stron umowy o współpracy – operat...
	Art. 49zc. 1. Przedsiębiorca od dnia uzyskania koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – od dnia uzyskania decyzji inwestycyjnej, j...
	2. Przekazywanie parametrów następuje w postaci papierowej i elektronicznej, nie później niż 14 dni od dnia ich uzyskania, w zakresie, formatach i trybie określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 82a ust. 1 pkt 3.

	Art. 49zd. 1. Jeżeli nie sprzeciwia się temu interes publiczny, w szczególności związany z bezpieczeństwem państwa, budową konkurencyjnego i przejrzystego rynku energii, zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego lub ochroną środowiska, w tym z racjon...
	2. Organ koncesyjny przenosi koncesję, w przypadku gdy podmiot przystępujący do umowy o współpracy:
	1) posiada decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 17, odpowiednio w zakresie, o którym mowa w art. 49a ust. 16;
	2) wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w koncesji oraz w umowie o ustanowieniu użytkowania górniczego;
	3) wykaże, iż jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności.

	3. Do wniosku o przeniesienie koncesji dołącza się nową umowę o współpracy.
	4. Stronami postępowania dotyczącego przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, są strony dotychczasowej umowy o współpracy oraz podmiot przystępujący do umowy o współpracy.
	5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do przenoszenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża udzielonej jednemu przedsiębiorcy. Str...
	6. W decyzji przenoszącej koncesję organ koncesyjny może na nowo określić wysokość, zakres lub sposób ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 1 i 2.
	7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, dowód ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 1 i 2, przedstawia się organowi koncesyjnemu w terminie 30 dni od dnia uzyskania decyzji przenoszącej koncesję.
	8. Przeniesienie koncesji zobowiązuje do niezwłocznej zmiany umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego.
	9. Przeniesienie koncesji przenosi również prawa i obowiązki wynikające z innych decyzji wydanych na podstawie ustawy.

	Art. 49ze. 1. Organ koncesyjny może cofnąć koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, w przypadkach określonych w art. 37, a także w przypa...
	1) zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 49zn ust. 10, a koncesja została udzielona na rzecz stron umowy o współpracy;
	2) przedsiębiorca narusza obowiązki określone w art. 49zc.
	2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, organ koncesyjny może cofnąć koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, po przeprowadzeniu postę...
	3. Organ koncesyjny cofa koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, w przypadku gdy:
	1) przedsiębiorcy, któremu samodzielnie udzielono koncesji, a w przypadku gdy koncesja została udzielona na rzecz stron umowy o współpracy – operatorowi albo wszystkim stronom umowy o współpracy, uchylono decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępo...
	2) zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 49zn ust. 9, a koncesja została udzielona na rzecz stron umowy o współpracy.


	Art. 49zf. 1. Do wygaśnięcia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, stosuje się art. 38, z zastrzeżeniem, że koncesja, która została ud...
	2. Koncesja wygasa również w przypadku, gdy przedsiębiorca nie przedstawi organowi koncesyjnemu, w terminie określonym w art. 49x ust. 7 albo w art. 49zd ust. 7, dowodu ustanowienia zabezpieczeń, o których mowa w art. 49x ust. 1 i 2.

	Art. 49zg. 1. Do zmian koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża nie stosuje się postępowania przetargowego, chyba że zmiana koncesji zmier...
	2. Wniosek o zmianę koncesji, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, zawiera szczegółowe uzasadnienie proponowanych zmian. Do wniosku dołącza się dowody istnienia określonych w nim okoliczn...
	3. Organ koncesyjny może zobowiązać przedsiębiorcę do przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych danych i dokumentów mogących uprawdopodobnić, że spełni on warunki wykonywania działalności, które będą określone w zmienianej koncesji.
	4. W przypadku gdy zmiana koncesji następuje w wyniku zmiany udziałów stron umowy o współpracy, do wniosku o zmianę koncesji dołącza się zmianę umowy o współpracy. Umowa staje się skuteczna pod warunkiem uzyskania decyzji o zmianie koncesji.
	5. W przypadku gdy koncesja została udzielona na rzecz stron umowy o współpracy i przedsiębiorcy niebędącemu operatorem uchylono decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, decyzja ta wygasła albo utraciła moc bez względu na ...
	6. Organ koncesyjny wyznacza pozostałym stronom umowy o współpracy termin nie dłuższy niż 30 dni na przekazanie zmiany umowy o współpracy, określającej na nowo ich udziały.
	7. W przypadku nieprzekazania zmiany umowy o współpracy w terminie, o którym mowa w ust. 6, organ koncesyjny zmienia koncesję, określając udziały stron umowy na zasadach, o których mowa w art. 49zt ust. 6 pkt 2. Zmiana koncesji zobowiązuje strony umow...
	8. Zmiana koncesji zobowiązuje do niezwłocznej zmiany umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego.

	Art. 49zh. 1. W przypadku cofnięcia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża udzielonej na rzecz stron umowy o współpracy, jej wygaśnięcia lub...
	2. W przypadku gdy nie istnieje operator albo jego następca prawny, obowiązki, o których mowa w art. 39 ust. 1, wykonuje strona umowy o współpracy ze środków zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 1, w sposób określony, w drodze decyzji, przez ...


	11) w art. 1 w pkt 25:
	a) tytułowi rozdziału 3 nadać brzmienie:
	„Koncesje na rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, a także koncesje na wydobywanie węglowodorów ze złóż”,

	b) w art. 49a:
	– w ust. 1 wyrazy „w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż” zastąpić wyrazami „w zakresie rozpoznawania złóż”,
	– w ust. 2 w pkt 2 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie:
	„podmiot zamierzający ubiegać się o koncesję na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, samodzielnie, a w przypadku gdy o koncesję ubiega się wspólnie kilka podmiotów –...


	c) w art. 49d wyrazy „o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów” zastąpić wyrazami „o udzielenie koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów”,
	d) w art. 49e wyrazy „koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów” zastąpić wyrazami „koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów”,
	e) w art. 49g w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów” zastąpić wyrazami „ rozpoznawanie złoża węglowodorów”,
	f) w art. 49h w ust. 2 wyrazy „koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów” zastąpić wyrazami „koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów”,
	g) w art. 49s w ust. 1 wyrazy „koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów” zastąpić wyrazami „koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów”,
	h) w art. 49t:
	– ust. 1 wyrazy „Koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów” zastąpić wyrazami „Koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów”,
	– ust. 2 wyrazy „koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów” zastąpić wyrazami „koncesję na rozpoznawanie złoża węglowodorów”,
	– ust. 3 wyrazy „Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów” zastąpić wyrazami „Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów”,

	i) w art. 49u występujące we wprowadzeniu do wyliczenia ust. 1 oraz w ust. 2 wyrazy „Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów” zastąpić wyrazami „Koncesja na rozpoznawanie złoża węglowodorów”,
	j) w art. 49v:
	– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów” zastąpić wyrazami „Koncesja na rozpoznawanie złoża węglowodorów”,
	– w pkt 2 w lit. a i b wyrazy „poszukiwania i rozpoznawania” zastąpić wyrazami „rozpoznawania”,
	– w pkt 5 wyrazy „w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów” zastąpić wyrazami „w zakresie rozpoznawania złoża węglowodorów”,

	k) w art. 49x:
	– ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża udziela się pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania warunków określonych w koncesji oraz finansowania likwidacj...

	– ust. 2 wyrazy „koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów” zastąpić wyrazami „koncesja na rozpoznawanie złoża węglowodorów”,
	– w ust. 7 w pkt 1 i 2 wyrazy „koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów” zastąpić wyrazami „koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów”,
	– ust. 9 nadać brzmienie:
	„9. Ustanowione zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być utrzymywane w wysokości określonej w koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża i uzupełniane niezwłocznie do tej wysokości do zakończenia faz...


	l) w art. 49y ust. 1–5 nadać brzmienie:
	„1. Faza rozpoznawania trwa nie dłużej niż 5 lat.
	2. Organ koncesyjny w przypadku uzasadnionym w szczególności warunkami geologicznymi i racjonalną gospodarką złożem może, na wniosek, przedłużyć czas trwania fazy rozpoznawania na okres nie dłuższy niż 2 lata. Przedłużenie czasu trwania fazy rozpoznaw...
	3. Warunkiem przedłużenia fazy rozpoznawania jest wykonywanie działalności zgodnie z warunkami określonymi w koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, w szczególności zgodnie z harmonogramami, o których mowa ...
	4. Wniosek o przedłużenie czasu trwania fazy rozpoznawania przedkłada się nie później niż 60 dni przed upływem czasu trwania tej fazy. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3.
	5. Organ koncesyjny, w przypadku gdy działalność w fazie wydobywania jest prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, może, na wniosek, przedłużyć czas trwania fazy ...

	m) w art. 49za ust. 3–5 nadać brzmienie:
	„3. Od dnia uzyskania decyzji inwestycyjnej do dnia zakończenia fazy rozpoznawania przedsiębiorca może rozpoznawać złoże węglowodorów w przestrzeni wyznaczonej koncesją na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, z wyłą...
	4. W przypadku gdy przedsiębiorca w czasie trwania fazy rozpoznawania uzyskał decyzje zatwierdzające dokumentacje geologiczno-inwestycyjne złoża węglowodorów dla kolejnych złóż węglowodorów lub dodatki do dokumentacji geologiczno-inwestycyjnych złóż w...
	5. Granice obszaru górniczego określone w decyzji inwestycyjnej lub jej zmianie na podstawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów lub dodatku do tej dokumentacji, sporządzanych na podstawie wyników prac geologicznych, w tym robót ...

	n) w art. 49zb nadać brzmienie:
	„Art. 49zb. Przedsiębiorca, a w przypadku gdy koncesja na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża jest udzielona na rzecz stron umowy o współpracy – operator, przez czas...
	o) w art. 49zc w ust. 1 wyrazy „koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów” zastąpić wyrazami „koncesji na rozpoznawanie złoża”,
	p) w art. 49zd:
	– w ust. 1 wyrazy „koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów” zastąpić wyrazami „koncesję na rozpoznawanie złoża węglowodorów”,
	– w ust. 5 wyrazy „koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów” zastąpić wyrazami „koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów”,

	q) w art. 49ze występujące w ust. 1–3 wyrazy „koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów” zastąpić wyrazami „koncesję na rozpoznawanie złoża węglowodorów”,
	r) w art. 49zf w ust. 1 wyrazy „koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów” zastąpić wyrazami „koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów”,
	s) w art. 49zg w ust. 1 wyrazy „koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów” zastąpić wyrazami „koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów”,
	t) w art. 49zh w ust. 1 wyrazy „koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów” zastąpić wyrazami „koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów”,

	12) w art. 1 w pkt 25 w art. 49f po ust. 3 dodać ust. 4 w brzmieniu:
	„4. Informację o przestrzeniach, dla których planuje się wszczęcie postępowania przetargowego lub ich zmianach organ koncesyjny niezwłocznie przesyła narodowemu operatorowi kopalin energetycznych, zwanemu dalej „NOKE”.”;

	Uwaga: Poprawkę nr 12 należy głosować łącznie z poprawkami nr 13–15, 17 i 19.
	13) w art. 1 w pkt 25 w art. 49g po ust. 2 dodać ust. 3 w brzmieniu:
	„3. Przed wszczęciem postępowania przetargowego organ koncesyjny wzywa NOKE do przedstawienia propozycji procentowego i kwotowego udziału NOKE w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, dla przestrzeni, dla której ...

	14) w art. 1 w pkt 25 w art. 49h w ust. 3 po pkt 14 dodać pkt 15 w brzmieniu:
	„15) procentowy i kwotowy udział NOKE w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych oraz procentowy udział NOKE w wynagrodzeniu operatora;”;

	15) w art. 1 w pkt 25 w art. 49j w ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie:
	„2) proponowane w umowie o współpracy udziały procentowe w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, obliczonych w taki sposób, aby suma udziałów procentowych oferentów i NOKE wynosiła 100%, przy czym udział procent...

	16) w art. 1 w pkt 25:
	a) w art. 49k w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastąpić średnikiem i dodać pkt 6 w brzmieniu:
	„6) zakres i harmonogram obowiązkowego poboru próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, w tym rdzeni wiertniczych.”,

	b) w art. 49v w pkt 6 kropkę zastąpić średnikiem i dodać pkt 7 w brzmieniu:
	„7) zakres i harmonogram obowiązkowego poboru próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, w tym rdzeni wiertniczych.”;


	Uwaga: Poprawkę nr 16 należy głosować łącznie z poprawkami nr 25, 29 i 30.
	Uwaga: Przyjęcie ww. poprawek spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 31.
	17) w art. 1 w pkt 25 w art. 49p ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. W przypadku stwierdzenia przez organ koncesyjny zgodności projektu umowy o współpracy ze złożoną ofertą oraz ustawą organ koncesyjny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, informuje o tym operatora. NOKE...

	18) w art. 1 w pkt 25 w art. 49x ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. Wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się w stosunku procentowym do wysokości kosztów prac geologicznych, w tym robót geologicznych. Wysokość zabezpieczenia nie może być mniejsza niż równowartość 20% tych kosztów.”;

	19) w art. 1 w pkt 25 w art. 49x w ust. 6 wyrazy „art. 49zp” zastąpić wyrazami „art. 49zzb”;
	20) w art. 1 w pkt 25 w art. 49zc ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Przekazywanie parametrów następuje w postaci papierowej i elektronicznej, nie później niż 36 godzin od dnia ich uzyskania, w zakresie, formatach i trybie określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 82a ust. 1 pkt 3.”;

	21) w art. 1 w pkt 25 w art. 49zd w ust. 1 wyrazy „art. 49zr ust. 2 oraz art. 49zt ust. 3 i 4” zastąpić wyrazami „art. 49zzf ust. 2 oraz art. 49zzh ust. 3 i 4”;
	22) w art. 1 w pkt 25 w art. 49zg w ust. 7 wyrazy „art. 49zt ust. 6 pkt 2” zastąpić wyrazami „art. 49zzh ust. 6 pkt 2”;
	23) w art. 1 w pkt 25 art. 49zl nadać brzmienie:
	„Art. 49zl. Wydobyte węglowodory stają się współwłasnością stron umowy w częściach ułamkowych określonych przez strony w umowie. Strony mogą postanowić w umowie, że składniki majątku nabyte w związku z wykonywaną przez nie działalnością gospodarczą st...

	24) w art. 1 po pkt 25 dodać pkt 25a w brzmieniu:
	„25a) po dziale III dodaje się dział IIIa w brzmieniu:


	„Dział IIIa
	Zasady udziału państwa w wykonywaniu działalności w zakresie rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż
	Art. 49zi. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „BGK”, oraz NFOŚiGW utworzą NOKE w formie spółki akcyjnej. Siedzibą NOKE jest miasto stołeczne Warszawa.
	2. Projekt statutu NOKE oraz projekt jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw środowiska.

	Art. 49zj. 1. Akcjonariuszami NOKE mogą być wyłącznie BGK i NFOŚiGW.
	2. Minimalny kapitał zakładowy NOKE nie może być niższy niż 10 000 000 zł i jest pokrywany w równych częściach przez BGK i NFOŚiGW.
	3. Kapitał zakładowy NOKE jest pokrywany ze środków uzyskanych przez BGK z budżetu państwa przekazanych na zwiększenie funduszy własnych BGK lub ze środków własnych BGK i środków NFOŚiGW.

	Art. 49zk. 1. Corocznie na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje środki na zwiększenie funduszy własnych BGK z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego NOKE, w wysokości ...
	2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw środowiska przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie 30 dni od zakończenia roku budżetowego, mając na względzie informację, o której mowa w art. 49f ust. 1....
	3. Podwyższenie kapitału zakładowego NOKE ze środków NFOŚiGW następuje w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów NFOŚiGW z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów ze złóż i nie większej niż połowa kwoty przychodów NFOŚiGW z tytu...

	Art. 49zl. 1. Udział kosztów administracyjnych, w tym osobowych, w wydatkach ponoszonych przez NOKE w danym roku budżetowym nie może przekraczać 2,5% kwoty podwyższenia kapitału zakładowego NOKE w danym roku, z tym że nie dotyczy to kapitału zakładowe...
	2. W celu obsługi kosztów administracyjnych NOKE tworzy oddzielny rachunek bankowy.

	Art. 49zm. Przedmiotem działalności NOKE jest wyłącznie wykonywanie działalności na podstawie ustawy oraz koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów i wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, na warunkach ...
	Art. 49zn. 1. Akcje NOKE są akcjami imiennymi.
	2. Akcje NOKE:
	1) nie mogą być zbywane ani obciążane;
	2) nie podlegają zajęciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

	3. NOKE może emitować obligacje, z tym że obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa mogą być skierowane wyłącznie do akcjonariuszy NOKE. Obligacje zamienne oraz z prawem pierwszeństwa nie mogą być przedmiotem obrotu.
	4. NOKE nie może zostać połączona z inną spółką ani ulec podziałowi bądź przekształceniu.

	Art. 49zo. 1. Obsługę bankową NOKE prowadzi BGK.
	2. W przypadku gdy danego rodzaju usługa nie jest prowadzona przez BGK NOKE może na potrzeby swej bieżącej działalności korzystać także z usług innych banków.

	Art. 49zp. 1. Rada Nadzorcza NOKE liczy 5 członków.
	2. Po jednym członku Rady Nadzorczej powołują i odwołują minister właściwy do spraw środowiska, minister właściwy do spraw finansów publicznych, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, BGK oraz NFOŚiGW.
	3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej, 5 − letniej kadencji.
	4. Rada Nadzorcza uchwala regulamin określający tryb jej działania.

	Art. 49zq. Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą NOKE.
	Art. 49zr. Zysk NOKE przeznacza się na Fundusz Rezerwy Demograficznej, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) w wysokości nie mniejszej ...
	Art. 49zs. NOKE uczestniczy w działalności w zakresie rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż na warunkach i w sposób określony w ustawie i umowie o współpracy.
	Art. 49zt. 1. Przez umowę o współpracy strony zobowiązują się do wspólnego wykonywania działalności w zakresie rozpoznawania złóż węglowodorów i wydobywania węglowodorów ze złóż albo wydobywania węglowodorów ze złóż, pod warunkiem uzyskania koncesji, ...
	2. Umowę o współpracy zawiera się na piśmie pod rygorem nieważności.
	3. Umowa o współpracy staje się skuteczna pod warunkiem udzielenia koncesji, o której mowa w dziale III w rozdziale 3.

	Art. 49zu. 1. Udział każdej ze stron umowy o współpracy w zysku i kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, wynika z przyjętej przez organ koncesyjny oferty złożonej w przetargu w ramach postępowania przetargowego, ...
	2. Udział NOKE w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, ponoszonych w ramach wykonywania umowy o współpracy jest określany odrębnie dla każdego postępowania przetargowego, z tym że maksymalny udział NOKE w ramach...
	3. NOKE nie ponosi kosztów działalności prowadzonej w ramach umowy o współpracy ponad kwotę określoną w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 49h ust. 2.
	4. Procentowy udział NOKE w zysku jest równy procentowemu udziałowi NOKE w kosztach działalności prowadzonej w ramach umowy o współpracy.
	5. Zobowiązania NOKE mają wyłącznie charakter pieniężny.

	Art. 49zv. Umowa o współpracy zawiera w szczególności:
	1) rodzaj działalności określony w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 49h ust. 2;
	2) wskazanie operatora oraz zasady jego wynagradzania, o ile jest przewidziane;
	3) określenie udziału stron w zysku i kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych;
	4) zasady nabywania mienia i usług.

	Art. 49zw. 1. Wydobyte węglowodory stają się współwłasnością stron umowy o współpracy w częściach ułamkowych odpowiadających udziałom stron w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych.
	2. Strony umowy o współpracy są obowiązane do nabywania mienia i usług w ramach działalności prowadzonej na podstawie umowy i koncesji na przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących zasadach handlowych.

	Art. 49zx. 1. W zakresie wykonywania działalności objętej umową o współpracy strony reprezentuje operator.
	2. Operator samodzielnie prowadzi sprawy stron umowy o współpracy w zakresie spraw zwykłego zarządu, w tym prowadzi rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z wykonywaniem działalności objętej umową i koncesją oraz w zakresie ustalonym zgod...
	3. Do spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach:
	1) zatwierdzania i zmiany planów rocznych i wieloletnich;
	2) określania wynagrodzenia operatora;
	3) wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na podstawie ksiąg, o których mowa w art. 49zo ust. 1;
	4) zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego;
	5) zatwierdzania polityki handlowej w zakresie sprzedaży węglowodorów i innych składników mienia;
	6) rozwiązania umowy o współpracy;
	7) zatwierdzania wyniku postępowania, którego przedmiotem jest zawarcie umowy lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę określoną w zatwierdzonym w danym roku planie rocznym;
	8) określania zasad rozliczeń stron umowy o współpracy w związku z zakończeniem wspólnej działalności z powodu wygaśnięcia lub rozwiązania tej umowy.

	4. Umowa o współpracy może przewidywać inne niż określone w ust. 3 czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu.
	5. W sprawach przekraczających zwykły zarząd uchwały są podejmowane na zebraniu w obecności stron reprezentujących co najmniej 75% udziałów w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, na dzień podjęcia uchwały, więk...
	6. W przypadku niepodjęcia uchwały z powodu braku kworum, o którym mowa w ust. 5, operator zwołuje kolejne zebranie w terminie nie dłuższym niż 7 dni. W porządku obrad tego zebrania są ujęte wyłącznie sprawy nierozstrzygnięte na poprzednim zebraniu. U...
	7. Poza sprawami dotyczącymi rozwiązania umowy o współpracy NOKE nie wykonuje prawa głosu.
	8. Uchwała w sprawie rozwiązania umowy o współpracy wymaga jednomyślności wszystkich jej stron.
	9. W przypadku gdy NOKE wraz z podmiotem publicznym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 908 i 1047) posiadają większość głosów, NOKE nie wykonuje prawa głosu. Prze...

	Art. 49zy. 1. NOKE ma prawo zgłoszenia zastrzeżenia wobec czynności prawnych, w tym uchwał dotyczących zatwierdzania planów rocznych i wieloletnich, jak i czynności faktycznych operatora lub stron umowy o współpracy dotyczących wykonywania koncesji, j...
	2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżenia sposób jego realizacji uzgadnia się z NOKE w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
	3. W przypadku nieuzgodnienia sposobu realizacji zastrzeżenia NOKE zawiadamia o zastrzeżeniu organ koncesyjny na piśmie, w terminie 7 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, oraz informuje operatora o tym zawiadomieniu.
	4. W przypadku uwzględnienia zastrzeżenia organ koncesyjny, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, w drodze decyzji, wstrzymuje działalność wykonywaną na podstawie koncesji, a w przypadku potrzeby nakazuje niezwłocz...
	5. Decyzja podlega rygorowi natychmiastowej wykonalności.
	6. Nie można dokonać czynności, do której zgłoszono zastrzeżenie, a dokonana czynność prawna jest bezskuteczna.
	7. NOKE może potwierdzać brak przesłanek do wniesienia zastrzeżenia, o ile umowa o współpracy tak stanowi.

	Art. 49zz. 1. Zebranie stron umowy o współpracy odbywa się co najmniej raz w roku, w terminie nie krótszym niż 10 i nie dłuższym niż 45 dni od dnia przedstawienia przez biegłego rewidenta opinii o rocznym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrot...
	2. Zebranie zwołuje operator.
	3. Zebranie odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
	4. Zebranie może zostać zwołane na wniosek strony umowy o współpracy. Wniosek zawiera co najmniej proponowany porządek obrad, wraz z projektami uchwał i ich uzasadnieniem, jeżeli mają być podjęte. W takim przypadku operator zwołuje zebranie w terminie...
	5. W zebraniu mają prawo uczestniczyć wszystkie strony umowy o współpracy. Tryb prowadzenia zebrania określa umowa. W zebraniu mogą także brać udział osoby zaproszone przez każdą ze stron umowy, chyba że udziałowi takiej osoby sprzeciwi się inna stron...
	6. Na zebraniu stronie umowy o współpracy przysługuje liczba głosów proporcjonalna do jej udziału w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych.
	7. Pierwsze zebranie odbywa się w terminie 14 dni od dnia, w którym koncesja stała się ostateczna. Na zebraniu operator przedkłada co najmniej:
	1) wniosek o zatwierdzenie planu rocznego i wieloletniego, określających zakres rzeczowy i finansowy realizacji zobowiązań wynikających z koncesji, w szczególności harmonogram prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, wraz z...
	2) numer bankowego rachunku wspólnego;
	3) propozycje zmian umowy o współpracy mające na celu dostosowanie jej treści do treści koncesji, o ile jest to konieczne.

	8. W przypadku gdy na pierwszym zebraniu strony umowy o współpracy nie podejmą uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rocznego, do czasu jej podjęcia obowiązuje projekt planu rocznego przedstawiony przez operatora na tym zebraniu.
	9. W przypadku gdy do końca pierwszego roku obrotowego nie zostanie podjęta przez strony umowy o współpracy uchwała w sprawie zatwierdzenia planu rocznego i wieloletniego, a także w sprawie zatwierdzenia czynności dokonanych na podstawie projektu plan...
	10. W przypadku gdy w kolejnych latach obrotowych nie zostanie podjęta przez strony umowy o współpracy uchwała w sprawie zatwierdzenia planu rocznego lub wieloletniego, NOKE zawiadamia o tym organ koncesyjny.

	Art. 49zza. 1. W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz określenia wyniku finansowego działalności prowadzonej przez strony umowy o współpracy na podstawie umowy oraz koncesji, operator prowadzi dodatkowo dla te...
	2. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem, w którym koncesja stała się ostateczna i trwa do końca następnego roku kalendarzowego, chyba że strony umowy o współpracy postanowią inaczej.
	3. W przypadkach, o których mowa w art. 49zzg oraz art. 49zzi, wartość udziału strony umowy o współpracy w zysku i kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniająceg...

	Art. 49zzb. 1. Dla działalności objętej umową o współpracy oraz koncesją operator zakłada w BGK dla wszystkich stron umowy rachunek wspólny, o którym mowa w art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn....
	2. Wszelkie płatności i rozliczenia związane z wykonywaniem umowy o współpracy oraz koncesji mogą być dokonywane wyłącznie przez rachunek wspólny.

	Art. 49zzc. Niezwłocznie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego strony umowy o współpracy dokonują między sobą rozliczeń co do udziału w zysku i kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, ustalonych zgodnie z tą u...
	Art. 49zzd. 1. Za zobowiązania powstałe w związku z działalnością objętą umową o współpracy oraz koncesją, w tym wynagrodzenia z tytułu umowy o ustanowienie użytkowania górniczego i umowy za korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przys...
	2. Za zobowiązania wobec osób trzecich powstałe w związku z działalnością objętą umową o współpracy oraz koncesją lub w związku ze wspólnym mieniem stron umowy, niewynikające z zatwierdzonych planów rocznych lub wieloletnich, odpowiedzialność ponosi o...
	3. W przypadku spłaty przez operatora wobec osób trzecich zobowiązań niewynikających z planów rocznych lub wieloletnich operatorowi przysługuje wobec pozostałych stron umowy o współpracy, z wyłączeniem NOKE, roszczenie o zwrot spłaconego zobowiązania,...

	Art. 49zze. 1. NOKE może oddelegować do operatora na swój koszt pracowników lub ekspertów zewnętrznych, nie więcej niż 4 rocznie, na okres do 3 miesięcy, w celu podjęcia przez nich czynności związanych z wykonywaniem przez operatora obowiązków wynikaj...
	2. Podjęcie czynności przez delegowane osoby nie może naruszać interesów operatora, w szczególności nie może dotyczyć czynności związanych z zarządem.
	3. Zakres czynności podejmowanych przez delegowane osoby ustala się w drodze porozumienia między NOKE i operatorem.

	Art. 49zzf. 1. Za zgodą wszystkich stron umowy o współpracy operator może wypowiedzieć swój udział w umowie z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień, w którym decyzja, o której mowa w art. 49zd ust. 1, stała się os...
	2. Nowy operator wstępuje w prawa i obowiązki operatora, który wypowiedział swój udział w umowie o współpracy, za zgodą wszystkich stron umowy, z dniem w którym decyzja, o której mowa w art. 49zd ust. 1, stała się ostateczna.
	3. Nowy operator oraz operator, który wypowiedział swój udział w umowie o współpracy, ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec pozostałych stron umowy za zobowiązania wynikające z umowy powstałe przed dniem, w którym decyzja, o której mowa w art. 49zd...

	Art. 49zzg. W przypadku gdy cofnięto koncesję lub koncesja wygasła albo utraciła moc, bez względu na przyczynę, dotychczasowy operator może podejmować jedynie działania w celu wykonania obowiązków dotyczących ochrony środowiska i likwidacji zakładu gó...
	Art. 49zzh. 1. Strona umowy o współpracy niebędąca operatorem może wypowiedzieć swój udział w umowie lub jego część na rzecz innej strony tej umowy w każdym czasie bez konieczności uzyskania zgody pozostałych stron tej umowy.
	2. Za zgodą wszystkich stron umowy o współpracy, z wyłączeniem NOKE, strona umowy niebędąca operatorem, może wypowiedzieć swój udział w umowie lub jego część z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień, w którym decyz...
	3. Za zgodą wszystkich stron umowy o współpracy, z wyłączeniem NOKE, w prawa i obowiązki strony wypowiadającej swój udział w umowie lub jego część, w zakresie uzgodnionym przez strony może wstąpić nowy podmiot, pod warunkiem uzyskania decyzji, o które...
	4. Za zgodą wszystkich stron umowy o współpracy, z wyłączeniem NOKE, nowa strona niebędąca operatorem wstępuje w prawa i obowiązki dotychczasowej strony niebędącej operatorem z dniem, w którym decyzja, o której mowa w art. 49zd ust. 1, stała się ostat...
	5. W przypadku, o którym mowa w art. 49zg ust. 5, umowa o współpracy ze stroną wypowiadającą swój udział, ulega rozwiązaniu z zastrzeżeniem obowiązku dokonania rozliczeń między stronami. Pozostałe strony umowy o współpracy są obowiązane do przejęcia p...
	6. Prawa i obowiązki strony wypowiadającej swój udział w umowie o współpracy przechodzą na pozostałe strony umowy w:
	1) częściach uzgodnionych przez strony;
	2) przypadku niedokonania uzgodnienia, o którym mowa w pkt 1, w terminie wskazanym w art. 49zg ust. 6 − proporcjonalnie do udziałów w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych.

	7. Strona przystępująca do umowy o współpracy, strona wypowiadająca udział w umowie lub strona, z którą rozwiązano umowę na zasadach określonych w ust. 13, ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec pozostałych stron umowy za zobowiązania wynikające z ...
	8. Przepisy ust. 5–7 stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia udziału w umowie o współpracy w części.
	9. NOKE nie może wypowiedzieć udziału w umowie o współpracy albo jego części.

	Art. 49zzi. Rozliczenie przeprowadzone pomiędzy stronami umowy o współpracy w przypadkach, o których mowa w art. 49zzf oraz art. 49zzh, wywołuje skutki wyłącznie między tymi stronami i nie zwalnia ich z zobowiązań wobec osób trzecich.
	Art. 49zzj. Umowa o współpracy ulega rozwiązaniu w przypadku:
	1) cofnięcia, wygaśnięcia lub utraty mocy koncesji;
	2) podjęcia uchwały o rozwiązaniu, w szczególności z powodu stwierdzenia nieopłacalności kontynuowania działalności objętej koncesją, a w przypadku koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów i wydobywania węglowodorów ze złoża po zakończeniu fazy ro...

	Art. 49zzk. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, ramową treść umowy o współpracy uzależniając jej treść od rodzaju działalności oraz zakresu praw i obowiązków stron umowy, mając na względzie konieczność zapewnienia r...
	25) w art. 1 skreślić pkt 26;
	– przyjąć
	26) w art. 1 w pkt. 28 lit. a nadać brzmienie:
	„a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
	„Ten, kto uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów, koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla lub koncesję na rozpoznawanie złoża węglowodoró...


	27) w art. 1 w pkt 29 w art. 82 w ust. 1 pkt 3 nadać brzmienie:
	„3) koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża,”;

	28) w art. 1 w pkt 29 w art. 82:
	a) w ust. 2:
	– pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) danych geologicznych uzyskanych w wyniku prac geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz interpretacji tych danych;”,
	„2a) próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych i wyników ich badań oraz interpretacji tych wyników;”,

	b) ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. Ten, kto wykonuje roboty geologiczne w celu poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów, ma dodatkowo obowiązek bieżącego przekazywania danych geologicznych i interpretacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1, organowi koncesyjnemu.”,

	c) w ust. 4:
	– po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu:
	„1a) interpretacji danych geologicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, odbywa się nie później niż 14 dni od dnia ich wytworzenia;”,

	– w pkt 3 kropkę zastąpić średnikiem i dodać pkt 4 w brzmieniu:
	„4) interpretacji wyników badań próbek, o których mowa w ust. 2 pkt 2, odbywa się nie później niż 14 dni od dnia ich wytworzenia.”,


	d) ust. 5 i 6 nadać brzmienie:
	„5. Przekazywanie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, 1a, 3 i 4, następuje w postaci papierowej i elektronicznej.
	6. Przekazywanie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, następuje poprzez fizyczne dostarczenie próbki.”;


	Uwaga: Poprawkę nr 28 należy głosować łącznie z poprawkami nr 41 i 54.
	29) w art. 1 w pkt 29 w art. 82:
	a) w ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie:
	„2) próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych w zakresie określonym w koncesji i wyników badań tych próbek.”,

	b) po ust. 3 dodać ust. 3a w brzmieniu:
	„3a. Zakres przekazywania próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych określa odpowiednio koncesja albo decyzja o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych.”;


	30) w art. 1 w pkt 30 w art. 82a w ust. 1 pkt 1 i 2 nadać brzmienie:
	„1) szczegółowe 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;”.

	31) w art. 1 w pkt 30 w art. 82a:
	a) w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie:
	„2) zakres, formaty oraz tryb przekazywania danych geologicznych oraz interpretacji danych, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 1 oraz wyników badań próbek oraz interpretacji wyników, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 2;”,

	b) w ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie:
	„2) uwzględni różnice w zakresie przekazywania danych, próbek, ich interpretacji i informacji dotyczących parametrów wydobywania węglowodorów ze złoża, wynikające ze zróżnicowania zakresu i celu realizowanych prac geologicznych, a w przypadku przekazy...


	32) w art. 1 w pkt 36 lit. b nadać brzmienie:
	„b) po ust. 4c dodaje się ust. 4d w brzmieniu:
	„4d. W przypadku gdy dodatek do dokumentacji, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1a, ma bezpośredni wpływ na warunki określone w koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodo...


	33) w art. 1 w pkt 40 w lit. a ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. W okresie 2 lat od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną lub od dnia przekazania dokumentacji sporządzonej w przypadkach, o których mowa w art. 92 pkt 3 i 5, podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, przysługuje wyłączne prawo...

	34) w art. 1 w pkt 40 w lit. a ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. W okresie:
	a) 3 lat – gdy dokumentacja dotyczy złoża węglowodorów, albo
	b) 5 lat – w pozostałych przypadkach
	– licząc od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną lub od dnia przekazania dokumentacji sporządzonej w przypadkach, o których mowa w art. 92 pkt 3 i 5, podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, przysługuje wyłączne prawo do korzyst...
	– odrzucić


	35) w art. 1 w pkt 44 w lit. b ust. 6b nadać brzmienie:
	„6b. Plan ruchu zakładu górniczego, z wyłączeniem planu ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów oraz planu ruchu zakładu górniczego eksploatującego złoża kopalin innych niż wymienione w ...
	– odrzucić


	Uwaga: Poprawkę nr 35 należy głosować łącznie z poprawką nr 36.
	36) w art. 1 w pkt 44 lit. e nadać brzmienie:
	„e) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
	„11. Plan ruchu zakładu górniczego zatwierdza właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji. W przypadku zakładu górniczego eksploatującego złoża kopalin wymienionych w art. 10 ust. 1, zatwierdzenie następuje po uzyskaniu opinii właściwego wójta...
	– odrzucić


	37) w art. 1 pkt 50 nadać brzmienie:
	„50) w art. 133:
	a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
	„1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla albo koncesję na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywani...
	2. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy wynosi dla:
	1) węgla kamiennego i rud uranu – 558,56 zł;
	2) węgla brunatnego – 223,43 zł;
	3) pozostałych kopalin, których złoża są objęte własnością górniczą, z wyłączeniem węglowodorów – 111,72 zł.”,


	b) po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu:
	„3c. Stawka opłaty za działalność w zakresie rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy wynosi 210 zł.”,

	c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
	„5. Organ koncesyjny, wydłużając czas obowiązywania koncesji lub czas trwania fazy rozpoznawania w przypadku koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, ponownie ustala opłatę za działalność. Do ustalenia tej o...



	38) w art. 1 pkt 51 nadać brzmienie:
	„51) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, a w przypadku koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża − uzyskał decyzję inwestycyjną, wnosi opłatę eksploatacyjną ustalaną jako il...


	39) w art. 1 w pkt 53 lit. b i c nadać brzmienie:
	„b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
	„2a. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, a w przypadku koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża − uzyskał decyzję inwestycyjną, samodzielnie ustala wysokość opłaty eks...

	c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
	„3a. W terminie określonym w ust. 2a przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, a w przypadku koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża − uzyskał decyzję inwestycyjną, przedstawia...


	40) w art. 1 w pkt 61 lit. b nadać brzmienie:
	„b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
	„6) przygotowuje materiały na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu udzielenia koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, oraz przygotowuj...


	41) w art. 1 w pkt 62 w art. 162c pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) danych geologicznych i ich interpretacjach oraz próbkach, wynikach ich badań a także interpretacjach wyników badań, o których mowa w art. 82 ust. 2;”;

	42) w art. 1 w pkt 62 w art. 162c w pkt 3 wyrazy „koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów” zastąpić wyrazami „koncesjach na rozpoznawanie złóż węglowodorów”;
	43) w art. 1 po pkt 66 dodać pkt 66a w brzmieniu:
	„66a) w art. 202 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„l. Przedsiębiorca, który przed dniem 1 stycznia 2002 r. uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, obejmującą także ich wydobywanie, i wobec którego organ koncesyjny nie wydał odrębnej decyzji określającej szczegółowe warunki wy...


	44) w art. 1 po pkt 66 dodać pkt 66a w brzmieniu:
	„66a) w art. 202 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„l. Przedsiębiorca, który przed dniem 1 stycznia 2002 r. uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, obejmującą także ich wydobywanie, i wobec którego organ koncesyjny nie wydał odrębnej decyzji określającej szczegółowe warunki wy...
	– odrzucić


	45) w art. 2 pkt 4 nadać brzmienie:
	„4) po art. 38a dodaje się art. 38b w brzmieniu:
	„Art. 38b. 1. Agencja, w drodze umowy, oddaje do odpłatnego korzystania nieruchomości Zasobu przedsiębiorcy posiadającemu koncesję na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesję na wydobywanie węglowodorów ze...
	2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
	1) oznaczenie stron;
	2) oznaczenie nieruchomości;
	3) cel i sposób korzystania z nieruchomości;
	4) wysokość wynagrodzenia.

	3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, uwzględnia w szczególności:
	1) wysokość niezbędnych kosztów związanych z oddaniem nieruchomości do korzystania;
	2) utracone korzyści związane z oddaniem nieruchomości do korzystania.

	4. Umowa, o której mowa w ust. 1, może określać również wysokość odszkodowania związanego z oddaniem nieruchomości do korzystania.
	5. Nieruchomość oddana do korzystania na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, nie może być zbyta na rzecz osób trzecich w trakcie obowiązywania tej umowy.
	6. W przypadku przeniesienia koncesji, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca, na rzecz którego została przeniesiona koncesja wstępuje z mocy prawa w prawa i obowiązki wynikające z umowy, o której mowa w ust. 1.
	7. W przypadku cofnięcia koncesji, o której mowa w ust. 1, jej wygaśnięcia lub utraty mocy, umowa, o której mowa w ust. 1, ulega rozwiązaniu. Przepis art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. − Prawo geologiczne i górnicze stosuje się.”.”;


	46) po art. 4 dodać art. 4a w brzmieniu:
	„Art. 4a. W ustawie z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i 1238) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 401c:
	a) w ust. 2:
	– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
	„Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, przeznacza się na:”,
	– w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
	„4) finansowanie potrzeb górnictwa służących ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i likwidacji zakładów górniczych;
	5) coroczne obejmowanie akcji w narodowym operatorze kopalin energetycznych, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, oraz z 2013 r. poz. 21, 1238), lub nabywanie obligacji zamiennych, któ...
	b) uchyla się ust. 3;
	2) w art. 411a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Narodowy Fundusz może obejmować lub nabywać udziały lub akcje w:
	1) narodowym operatorze kopalin energetycznych, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze;
	2) spółkach, jeżeli statutowym lub ustawowym przedmiotem działalności tych spółek jest ochrona środowiska lub gospodarka wodna.”.”;


	47) w art. 5 dodać nową zmianę w brzmieniu:
	„…) w art. 1 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
	„3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ochrony złóż kopalin;”;”;


	Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 47 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 48.
	48) w art. 5 dodać nową zmianę w brzmieniu:
	„…) w art. 1 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
	„3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ochrony złóż kopalin;”;”;


	49) w art. 5:
	a) dodać nową zmianę w brzmieniu:
	„…) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
	„4. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy uchwalaniu planów miejscowych.”;”,


	b) dodać nową zmianę w brzmieniu:
	„…) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, w sposób nienaruszający ustaleń studium lub jego projektowanej zmiany oraz zgodny z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru...


	c) po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu:
	„1a) art. 27 otrzymuje brzmienie:

	„Art. 27. 1. Zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane, z zastrzeżeniem poniższych przepisów.
	2. W przypadku, gdy w skutek zmiany studium obowiązujący plan miejscowy naruszałby ustalenia zmienionego studium, jednocześnie z uchwałą o przystąpieniu do zmiany studium podejmuje się uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu.
	3. Uchylenie w całości lub w części uchwały o zmianie studium powoduje w odpowiednim zakresie utratę mocy uchwały o zmianie miejscowego planu.”;”;


	Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 49 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 50.
	50) w art. 5:
	a) dodać nową zmianę w brzmieniu:
	„…) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
	„4. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy uchwalaniu planów miejscowych.”;”,


	b) dodać nową zmianę w brzmieniu:
	„…) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, w sposób nienaruszający ustaleń studium lub jego projektowanej zmiany oraz zgodny z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru...


	c) po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu:
	„…) art. 27 otrzymuje brzmienie:

	„Art. 27. 1. Zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane, z zastrzeżeniem poniższych przepisów.
	2. W przypadku, gdy w skutek zmiany studium obowiązujący plan miejscowy naruszałby ustalenia zmienionego studium, jednocześnie z uchwałą o przystąpieniu do zmiany studium podejmuje się uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu.
	3. Uchylenie w całości lub w części uchwały o zmianie studium powoduje w odpowiednim zakresie utratę mocy uchwały o zmianie miejscowego planu.”;”;


	51) w art. 7 pkt 4 nadać brzmienie:
	„4) w art. 72:
	a) w ust. 1:
	– pkt 4 otrzymuje brzmienie:
	„4) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz ko...

	– po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:
	„4a) decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża...
	4b) decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;”,



	b) w ust. 2:
	– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
	„2) koncesji lub decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, polegających także na:
	a) zmniejszeniu powierzchni, w granicach której ma być prowadzona działalność,
	b) przeniesieniu koncesji lub decyzji na inny podmiot,
	c) zmianie głębokości robót geologicznych związanych z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złoża kopaliny, wykonywanych metodą otworów wiertniczych,
	d) zmianie koncesji lub decyzji, polegającej na zmianie terminu rozpoczęcia działalności lub ograniczeniu prowadzenia działalności objętej koncesją lub decyzją, o ile mieści się ono w zakresie objętym decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,
	e) zmianie zakresu prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub harmonogramu robót geologicznych, niestanowiących przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środo...
	f) jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża do dwóch lat bez rozszerzenia zakresu koncesji,
	g) zmianie terminu rozpoczęcia prac i robót geologicznych,
	h) zmianie zapisu dotyczącego przekazywania próbek i danych geologicznych,
	i) zmniejszeniu granic obszaru górniczego i terenu górniczego;”,


	– dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
	„3) planu ruchu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4a i 4b.”;”;



	52) w art. 7 po pkt 8 dodać pkt 8a w brzmieniu:
	„8a) w art. 80 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
	„3. W przypadku działalności określonej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.), innej niż przedsięwzięcia wymagające koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, kryterium oceny ...


	53) w art. 8 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Do wykonywania koncesji, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że w zakresie:
	1) zmiany projektu robót geologicznych stosuje się art. 80a ustawy, o której mowa w art. 1;
	2) przekazywania danych geologicznych uzyskanych w wyniku prac geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, a także wyników ich badań stosuje się art. 82 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nad...
	3) obowiązku prowadzenia strony internetowej stosuje się art. 49zb ustawy, o której mowa w art. 1;
	4) opłat za działalność w zakresie rozpoznawania złóż węglowodorów stosuje się art. 133 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
	5) przenoszenia koncesji stosuje się art. 36 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
	6) cofania koncesji stosuje się art. 37 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”;


	54) w art. 8 w ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie:
	„2) przekazywania danych geologicznych uzyskanych w wyniku prac geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz ich interpretacji, a także próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, a także wyników ich badań oraz interpretacji tych wyników stosuje...

	55) art. 9 nadać brzmienie:
	„Art. 9. 1. Przedsiębiorca, który wykonuje działalność na podstawie koncesji, o której mowa w art. 8 ust. 1, z wyłączeniem koncesji obejmującej wyłącznie poszukiwanie złoża węglowodorów, w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ma pr...
	2. Warunkiem przekształcenia koncesji jest uzyskanie przez przedsiębiorcę pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 16 ustawy, o której mowa w art. 1, i zawarcie z narodowym operatorem kopalin energetycznych umowy...
	3. Przedsiębiorca zainteresowany przekształceniem koncesji składa do organu koncesyjnego wniosek o przeprowadzenie wobec niego postępowania kwalifikacyjnego. Przepisy art. 49a ust. 1–16 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio.
	4. Przedsiębiorca, który uzyskał pozytywną ocenę z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 16 ustawy, o której mowa w art. 1, przedstawia organowi koncesyjnemu ofertę zawarcia z narodowym operatorem kopalin energetycznych umowy o ...
	5. W przypadku gdy o przekształcenie koncesji występuje przedsiębiorca wspólnie z innymi podmiotami, do tych podmiotów mają zastosowanie przepisy ust. 2–4.
	6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, do sporządzenia oferty stosuje się odpowiednio przepis art. 49j ustawy, o której mowa w art. 1.
	7. Organ koncesyjny we współpracy z państwową służbą geologiczną, niezwłocznie po otrzymaniu oferty, o której mowa w ust. 4, dokonuje oceny przestrzeni objętej przekształcaną koncesją, pod kątem perspektywiczności przedsięwzięcia geologicznego. Przepi...
	8. W terminie 2 miesięcy od dnia przedstawienia oferty, o której mowa w ust. 4, organ koncesyjny przyjmuje ją albo odrzuca i przedstawia własną ofertę, w szczególności w odniesieniu do udziału narodowego operatora kopalin energetycznych w kosztach, o ...
	9. W terminie 2 miesięcy od dnia przyjęcia przez organ koncesyjny oferty, o której mowa w ust. 4, albo przedstawienia przez ten organ własnej oferty, przedsiębiorca, a w przypadku, o którym mowa w ust. 6, również inne podmioty, mogą zawrzeć z narodowy...
	10. Udział narodowego operatora kopalin energetycznych w kosztach, o których mowa w ust. 4, obejmuje okres od dnia przekształcenia koncesji.
	11. Umowa o współpracy staje się skuteczna pod warunkiem przekształcenia koncesji.
	12. Strony umowy o współpracy, o której mowa w ust. 11, składają do organu koncesyjnego wniosek o przekształcenie koncesji w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o współpracy. Do wniosku o przekształcenie koncesji stosuje się odpowiednio art. 24 i a...
	13. Wniosek o przekształcenie koncesji określa ponadto proponowany czas, na jaki koncesja ma być udzielona, w tym czas trwania fazy rozpoznawania fazy wydobywania.
	14. Do wniosku o przekształcenie koncesji dołącza się:
	1) umowę o współpracy;
	2) pozytywną ocenę z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 16 ustawy, o której mowa w art. 1, uzyskaną przez wszystkie strony umowy o współpracy, z wyłączeniem narodowego operatora kopalin energetycznych;
	3) opis prac geologicznych, w tym robót geologicznych, wykonanych na podstawie koncesji będącej przedmiotem przekształcenia, z przedstawieniem ich wyników.

	15. Do postępowania w sprawie przekształcenia koncesji stosuje się art. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, albo art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
	16. Przekształcenie koncesji następuje w drodze decyzji na rzecz stron umowy o współpracy, o której mowa w ust. 11.
	17. Do koncesji stosuje się art. 49s ustawy, o której mowa w art. 1.
	18. W przypadku gdy w toku postępowania w sprawie przekształcenia koncesji upłynie termin jej obowiązywania nie wygasa ona do czasu zakończenia tego postępowania.
	19. Z podmiotami, na których rzecz została przekształcona koncesja organ koncesyjny zawiera niezwłocznie umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego.
	20. Przedsiębiorca, który:
	1) przed przekształceniem koncesji przedsiębiorcy, a w przypadku, o którym mowa w ust. 6 – wszystkim podmiotom, nie uzyskał pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 16 ustawy, o której mowa w art. 1,
	2) nie zawarł z narodowym operatorem kopalin energetycznych umowy o współpracy na podstawie ust. 9
	− wykonuje koncesję zgodnie z art. 8 ust. 2.”;



	56) w art. 9:
	1) ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Przedsiębiorca, który wykonuje działalność na podstawie koncesji, o której mowa w art. 8 ust. 1, z wyłączeniem koncesji obejmującej wyłącznie poszukiwanie złoża węglowodorów, w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy, ma prawo do przekształce...

	2) ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. Wniosek o przekształcenie koncesji określa ponadto:
	1) proponowany czas, na jaki koncesja ma być udzielona, w tym czas trwania fazy rozpoznawania oraz fazy wydobywania;
	2) w przypadku, o którym mowa w ust. 6:
	a) operatora, którym może być wyłącznie przedsiębiorca posiadający koncesję, której dotyczy wniosek o przekształcenie,
	b) proponowane w umowie o współpracy udziały procentowe w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, obliczonych w taki sposób, aby suma udziałów procentowych wszystkich podmiotów składających wniosek wyniosła 100%, ...

	3) harmonogram, w podziale na lata, realizacji prac geologicznych, w tym robót geologicznych.”;



	57) w art. 10 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Przedsiębiorca posiadający koncesję, o której mowa w art. 8 ust. 1, który nie przekształcił koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża węglowodorów w koncesję na rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża w rozum...

	58) w art. 12:
	a) ust. 4–5 nadać brzmienie:
	„4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, podmiot może dołączyć ofertę zawarcia z narodowym operatorem kopalin energetycznych umowy o współpracy, określającą w szczególności proponowany procentowy i kwotowy udział narodowego operatora w kosztach prac ge...
	5. Ofertę, o której mowa w ust. 4, podmiot może złożyć do dnia poprzedzającego udzielenie koncesji. W przypadku niezłożenia oferty do tego dnia podmiot traci prawo złożenia oferty zawarcia z narodowym operatorem kopalin energetycznych umowy o współpra...

	b) w ust. 9 wyrazy „art. 49zi–49zw” zastąpić wyrazami: „art. 49zs–49zzk”,
	c) ust. 10 nadać brzmienie:
	„10. Do terminu prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, nie wlicza się terminów 1) prowadzenia postępowania dotyczącego oceny, o którym mowa w ust. 2
	2) w przypadku złożenia oferty, o której mowa w ust. 4 − zawarcia umowy o współpracy.”,

	d) ust. 13 nadać brzmienie:
	„13. W przypadku gdy przedsiębiorca nie zawarł z narodowym operatorem kopalin energetycznych umowy o współpracy wykonuje koncesję zgodnie z art. 8 ust. 4.”;


	59) art. 14 nadać brzmienie:
	„Art. 14. 1. Podmiot posiadający roszczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 3, ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża.
	2. Do wniosku o udzielenie koncesji stosuje się art. 24 i art. 26 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 3 niniejszej ustawy, do wniosku dołącza się dokumentację  geolog...
	3. Wraz z wnioskiem o udzielenie koncesji podmiot składa do organu koncesyjnego wniosek o przeprowadzenie wobec niego postępowania kwalifikacyjnego. Przepisy art. 49a ust. 1–16 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio.
	4. Do wniosku o udzielenie koncesji podmiot może dołączyć ofertę zawarcia z narodowym operatorem kopalin energetycznych umowy o współpracy, określającą w szczególności proponowany procentowy i kwotowy udział narodowego operatora kopalin energetycznych...
	5. Ofertę, o której mowa w ust. 4, podmiot może złożyć do dnia poprzedzającego udzielenie koncesji. W przypadku niezłożenia oferty do tego dnia, podmiot traci prawo złożenia oferty zawarcia z narodowym operatorem kopalin energetycznych umowy o współpr...
	6. Do terminu prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia koncesji, nie wlicza się terminów:
	1) prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 3;
	2) w przypadku złożenia oferty, o której mowa w ust. 4 – zawarcia umowy o współpracy.

	7. Organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji także w przypadku, gdy przedsiębiorca nie uzyska pozytywnej oceny, o której mowa w art. 49a ust. 16 ustawy, o której mowa w art.1.”;


	60) art. 23 nadać brzmienie:
	„Art. 23. 1. W latach 2015 – 2024 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi:
	1) dla środków przekazywanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o których mowa w art. 1 pkt 25a niniejszej ustawy w zakresie dotyczącym art. 49zk ustawy, o której mowa w art. 1  1 016 445 682 zł, w tym w:
	a) 2015 r. – 89 897 242 zł,
	b) 2016 r. – 92 324 468 zł,
	c) 2017 r. – 94 817 229 zł,
	d) 2018 r. – 97 377 294 zł,
	e) 2019 r. – 100 006 481 zł,
	f) 2020 r. – 102 706 656 zł,
	g) 2021 r. – 105 479 735 zł,
	h) 2022 r. – 108 327 688 zł,
	i) 2023 r. – 111 252 536 zł,
	j) 2024 r. – 114 256 354 zł;
	2) dla wydatków budżetu państwa na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw środowiska jako organu koncesyjnego, o którym mowa w art. 1 pkt 15, 19, 20, 24, 25 i 25a, art. 9, art. 14 niniejszej ustawy w zakresie dotyczącym art. 49zy ust. 4 ustaw...
	a) 2015 r. – 10 886 000zł,
	b) 2016 r. – 10 699 000 zł,
	c) 2017 r. – 13 485 000 zł,
	d) 2018 r. – 16 610 000 zł,
	e) 2019 r. – 20 020 000 zł,
	f) 2020 r. – 23 738 000 zł,
	g) 2021 r. – 24 809 000 zł,
	h) 2022 r. – 26 214 000 zł.
	i) 2023 r. – 27 671 000 zł,
	j) 2024 r. – 29 211 000 zł.
	2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 4.
	3. Minister właściwy do spraw środowiska monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5.
	4. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 pkt 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych stosuje mechanizm korygujący polegający na wstrzymaniu ...
	5. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 pkt 2, oraz w przypadku, gdy część planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przypadająca proporcjo...
	1) po pierwszym kwartale – co najmniej o 15%,
	2) po dwóch kwartałach – co najmniej o 10%,
	3) po trzech kwartałach – co najmniej o 5%
	– minister właściwy do spraw środowiska stosuje mechanizm korygujący polegający na wstrzymaniu wydatków o charakterze inwestycyjnym.”.





