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

 
 

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH  
I LEŚNICTWA 

 
 
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy  
- Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 2551) 
 

 

Sejm na 64. posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2018 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 
regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2613 do  
Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia 
poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po rozpatrzeniu 
poprawek na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2018 r. 

wnosi: 

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

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

„1a) w art. 6 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 
„3a) metodami wspomagania wydobycia węglowodorów – są szczelinowanie, 

zatłaczanie płynów lub gazów w celu zwiększenia stopnia sczerpania złoża.”;”; 
– KP PO 

– odrzucić 
 
 



 

 
2) w art. 1 skreślić pkt 19 i 20; 
– KP PO 

– odrzucić 
 
3) w art. 1 w pkt 37, art. 69 nadać brzmienie: 

„Art. 69. 1. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem do 
spraw gospodarki złożami kopalin określi w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe wymagania: 
a) dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych w 

poszczególnych zawodach oraz odpowiadającego im zakresu i 
wymiaru praktyki, o której mowa w art. 52 ust. 4, dla 
poszczególnych kategorii kwalifikacji do wykonywania, 
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, 

b) dotyczące kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego, o 
którym mowa w art. 54 pkt 3 i 4, oraz w zakresie doświadczenia 
zawodowego, o którym mowa w art. 55, które są obowiązane 
posiadać osoby wykonujące czynności, o których mowa w art. 53 
ust. 1 pkt 1–7, 

c) w zakresie określonym w art. 56 pkt 2–4 i 7, które są obowiązane 
spełniać osoby wykonujące czynności, o których mowa w art. 53 
ust. 5, w tym okresy ważności zaświadczeń o odbyciu kursów 
specjalistycznych, oraz zagadnienia objęte badaniami 
psychologicznymi, o których mowa w art. 56 pkt 5; 

2) wymagania dotyczące ustalania składów komisji egzaminacyjnych i 
zespołów egzaminacyjnych; 

3) wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w 
skład komisji egzaminacyjnych; 

4) wzór świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji. 
2. Określając wymagania, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się 

klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego oraz kieruje się 
odpowiednio potrzebą zapewnienia prawidłowego wykonywania 
czynności zawodowych, a dodatkowo w przypadku kwalifikacji w 
zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego – potrzebą zapewnienia 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakładach górniczych albo 
zakładach, a także adekwatności przygotowania zawodowego i 
doświadczenia zawodowego do usytuowania w schemacie organizacyjnym 
zakładu górniczego, zakładu albo podmiotu zawodowo trudniącego się 
ratownictwem górniczym oraz adekwatności zakresu zagadnień objętych 
badaniami psychologicznymi oraz pozostałych wymagań do 
wykonywanych czynności specjalistycznych, oraz rodzaju zagrożeń 
związanych z wykonywaniem czynności w zakresie górnictwa i 
ratownictwa górniczego, a także zapewnienia adekwatności składów 
komisji egzaminacyjnych i zespołów egzaminacyjnych do zakresu 
wymagań podlegających sprawdzeniu podczas egzaminu, ustalenia 
wynagrodzenia odpowiadającego nakładowi pracy osób wchodzących w 



 

skład komisji egzaminacyjnych, komunikatywności treści oraz wzorów 
świadectw stwierdzających posiadanie kwalifikacji.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

Uwaga: Poprawkę nr 3 należy głosować łącznie z poprawką nr 4 
 

4) w art. 1 skreślić pkt 38; 
– KP PO 

– odrzucić 
 

5) w art. 1 po pkt 49 dodać pkt 49a w brzmieniu: 
„49a) w art. 107a w ust. 2 w pkt 1 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 1a w 

brzmieniu: 
„1a) w przypadku stwierdzenia, w szczególności na podstawie wyników 

monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, 
znaczących różnic pomiędzy zachowaniem dwutlenku węgla w kompleksie 
podziemnego składowania dwutlenku węgla a jego prognozowanym 
zachowaniem, dotyczących w szczególności nowych źródeł dwutlenku węgla, w 
tym dróg, miejsc, wielkości i natężenia wycieku dwutlenku węgla oraz jego 
wydostania się poza kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla lub 
jego migracji;”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
6) w art. 1 po pkt 54 dodać pkt 54a w brzmieniu: 

„54a) w art. 174 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 
„1a. W przypadku wystąpienia poważnego niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku 

śmiertelnego, wypadku ciężkiego albo wypadku zbiorowego, w ruchu zakładu 
górniczego przedsiębiorcy wykonującego działalność polegającą na 
poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w 
granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy organ 
nadzoru górniczego ustala stan faktyczny i przyczyny tego zdarzenia lub 
wypadku oraz niezwłocznie przekazuje te ustalenia Prezesowi Wyższego 
Urzędu Górniczego.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

7) w art. 1 skreślić pkt 55 
 
– KP PO 

– odrzucić 
 
Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 7 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 8 
 

 



 

8) w art. 1 pkt 55 nadać brzmienie: 
„55) w art. 205 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Zmiana koncesji na wydobywanie węgla kamiennego lub węgla brunatnego ze 
złoża lub siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową, jeżeli dotyczy 
wyłącznie wydłużenia terminu jej obowiązywania i jest uzasadniona racjonalną 
gospodarką złożem wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
właściwego ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności. 
Przepisu art. 23 ust. 2a pkt 1 nie stosuje się.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

Uwaga: Poprawkę nr 8 należy głosować łącznie z poprawką nr 9 
 

9) w art. 3 w pkt 1 dodać lit. l w brzmieniu: 
„l) jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie siarki 

rodzimej wydobywanej metodą otworową, wyłącznie w przypadku gdy wydłużenie 
koncesji uzasadnione jest racjonalną gospodarką złożem oraz bez rozszerzenia 
zakresu koncesji.”. 

– KP PiS 
– przyjąć  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, dnia 14 czerwca 2018 r. 
 
 
 

 
 

Zastępca Przewodniczącego  
Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa 
Sprawozdawca 

 
 

/-/Anna Paluch 
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