
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do  ustawy z dnia 30 listopada 2016 r.  

o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych 

innych ustaw 

 

(druk nr 345) 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. O FUNKCJONOWANIU GÓRNICTWA WĘGLA 

KAMIENNEGO (Dz. U. z 2016 r. poz. 704 i 1592) 

 

<Art. 8f. 

1. Przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, w trakcie likwidacji zakładu 

górniczego może, w celu ochrony środowiska lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

likwidowanego zakładu górniczego, wydobywać metan bez uzyskania koncesji, 

o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, 

w przestrzeni objętej planem ruchu likwidowanego zakładu górniczego. 

2. Do wydobywania metanu, zgodnie z ust. 1, przepisy o opłacie eksploatacyjnej stosuje 

się odpowiednio. Uprawnienia organu koncesyjnego w tym zakresie wykonuje 

minister właściwy do spraw środowiska.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 

2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250 i 1427) 

 

Art. 401c. 

1. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, 

przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw środowiska, o 

których mowa w art. 206 i 212. 

2. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, 

o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na: 

[1)   finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz w 

zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych;] 

<1) finansowanie potrzeb geologii na rzecz kraju;> 

[2)   przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska;] 
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3)   finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk 

Dwutlenku Węgla, z wyjątkiem zadań, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy - Prawo 

geologiczne i górnicze. 

2a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora 

Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy - 

Prawo geologiczne i górnicze. 

3. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, 

o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie potrzeb górnictwa służących ograniczeniu 

negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i 

likwidacji zakładów górniczych. 

4. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 3, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, 

przeznacza się na: 

1)   utrzymanie katastru wodnego; 

2)   opracowanie planów gospodarowania wodami; 

3)   odbudowę ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów 

wodnych; 

4)   opracowanie i wydanie informacji oraz publikacji z zakresu infrastruktury 

śródlądowych dróg wodnych. 

5. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4-4b, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na wspieranie: 

1)   poprawy efektywności energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji, w 

rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

2)   przedsięwzięć termomodernizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 

r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712); 

3)   rozwoju instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wraz z niezbędnymi do wytwarzania energii 

elektrycznej lub ciepła obiektami budowlanymi i urządzeniami, oraz budowy lub 

przebudowy sieci służących przyłączaniu tych instalacji, w szczególności na: 

a)  nabycie lub montaż mikroinstalacji lub małych instalacji w rozumieniu ustawy z 

dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, 

b)  nabycie stacji redukcyjno-gazowych umożliwiających przyłączenie instalacji 

odnawialnego źródła energii służących do wytwarzania biogazu rolniczego; 

4)   rozwoju produkcji instalacji odnawialnego źródła energii na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   innych działań związanych z instalacjami odnawialnego źródła energii lub 

wytwarzaniem energii z tych źródeł, w szczególności na: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1554194:part=a28%28e%29u2:ver=2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1554194:part=a28%28e%29u2:ver=2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1134449&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1322368&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1405028&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1405028&full=1
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a)  promowanie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła 

energii lub wykorzystywania energii wytwarzanej w tych instalacjach, 

b)  opracowywanie lub wdrażanie nowych technik lub technologii wytwarzania energii 

elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii lub wykorzystywania 

energii wytwarzanej w tych instalacjach; 

6)   realizacji zadań ministra właściwego do spraw energii służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa energetycznego kraju i kształtowaniu warunków prawidłowego 

funkcjonowania i rozwoju sektora energetycznego, wynikających z zasady 

zrównoważonego rozwoju i zgodnych z polityką energetyczną państwa; 

7)   projektów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa 

dostaw energii, surowców energetycznych i paliw; 

8)   przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury energetycznej, w tym z 

funkcjonowaniem systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej 

gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7 i 7a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań Krajowego ośrodka bilansowania i 

zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o 

systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 

9. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8-11a, 12 i 13a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na: 

1)   dofinansowanie przedsięwzięć i zadań związanych z gospodarowaniem odpadami, 

zapobieganiem powstawaniu odpadów oraz edukację ekologiczną; 

2)   (uchylony); 

2a)  wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie nielegalnej działalności w 

zakresie przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

3)   utworzenie i wdrażanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

4)   dofinansowanie działań w zakresie: 

a)  gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art. 23-25, 

rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 

czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, 

b)  szkolenia organów administracji publicznej wykonujących obowiązki 

Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym 

przemieszczaniem odpadów, 

c)  zakupu sprzętu i oprogramowania dla organów, o których mowa w lit. b; 

5)   wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy Inspekcji 

Ochrony Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali ciężkich 

w bateriach lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1441499:part=a3u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1163443&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.511125:part=a23&full=1
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9a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na: 

1)   przygotowanie, opracowanie i aktualizację programów ochrony powietrza i planów 

działań krótkoterminowych; 

2)   realizację programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych; 

3)   pomiary i oceny jakości powietrza w strefach, w których przekraczane są poziomy 

dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu. 

10. Zobowiązania Narodowego Funduszu związane z przeznaczaniem środków na cele, o 

których mowa w ust. 1-9a, są zobowiązaniami wieloletnimi. 

11. Wysokości zobowiązań określonych w ust. 1-9a mogą być zmniejszane za zgodą ministra 

właściwego do spraw środowiska. Przy udzielaniu zgody minister właściwy do spraw 

środowiska uwzględnia w szczególności potrzeby realizacji zasady zrównoważonego 

rozwoju, strategii, programów i dokumentów programowych, o których mowa w art. 14 

ust. 1, oraz zobowiązań określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej i umowach 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

12. Finansowanie celów innych niż określone w ust. 1-9a z przychodów Narodowego 

Funduszu wymienionych w art. 401 ust. 7 odbywa się wyłącznie w formie pożyczek, o 

których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 1. 

13. W przypadku gdy w ramach zobowiązania, o którym mowa w ust. 5, środki są 

przeznaczone na wspieranie rozwoju: 

1)   instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii biomasę, wsparciem obejmuje się 

w szczególności technologie o sprawności przemiany energetycznej wynoszącej co 

najmniej 85% w przypadku ich zastosowania w samodzielnych lokalach mieszkalnych 

lub lokalach o innym przeznaczeniu w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o 

własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892), a w przypadku zastosowania ich w 

instalacjach przemysłowych co najmniej 70%; 

2)   pomp ciepła, wsparciem obejmuje się w szczególności pompy ciepła spełniające 

minimalne wymagania dotyczące oznakowania ekologicznego określone w decyzji 

Komisji 2007/742/WE z dnia 9 listopada 2007 r. określającej kryteria ekologiczne 

dotyczące przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pompom ciepła 

zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom ciepła (Dz. Urz. UE L 301 

z 20.11.2007, str. 14, z późn. zm.); 

3)   instalacji wykorzystujących do wytwarzania ciepła energię promieniowania 

słonecznego, wsparciem obejmuje się w szczególności technologie oparte na normach 

europejskich, w tym instalacje podlegające oznakowaniu ekologicznemu, etykietowaniu 

etykietami energetycznymi. 

14. Przy ocenie sprawności przemiany energetycznej oraz stosunku mocy wejściowej do 

mocy wyjściowej instalacji, o których mowa w ust. 13, zastosowanie mają w szczególności 

procedury obowiązujące w prawie Unii Europejskiej lub prawie międzynarodowym. 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1462740&full=1
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USTAWA z dnia 9 czerwca 2001 r. – PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1131) 

 

Art. 163. 

1. Państwową służbę geologiczną pełni Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy 

Instytut Badawczy. 

2. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy może powierzyć 

wykonanie niektórych zadań określonych w art. 162 jednostkom organizacyjnym 

utworzonym na podstawie odrębnych przepisów, a także przedsiębiorcom w rozumieniu 

art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - jeżeli 

przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie prac geologicznych. 

3. Nadzór nad wykonywaniem zadań państwowej służby geologicznej sprawuje minister 

właściwy do spraw środowiska, działający przy pomocy Głównego Geologa Kraju. 

4. Plan prac państwowej służby geologicznej dotyczących realizacji zadań, o których mowa w 

art. 162 ust. 1, na rok następny Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut 

Badawczy corocznie w terminie do dnia 31 maja przekazuje ministrowi właściwemu do 

spraw środowiska do akceptacji. 

5. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy corocznie w terminie do 

dnia 15 lutego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdanie z 

wykonanych zadań, o których mowa w ust. 4, według stanu na dzień 31 grudnia. 

<6. Statut Państwowemu Instytutowi Geologicznemu – Państwowemu Instytutowi 

Badawczemu nadaje minister właściwy do spraw środowiska. 

7. W skład rady naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego 

Instytutu Badawczego, w liczbie i proporcji określonej w statucie, wchodzą: 

1) pracownicy naukowi i badawczo–techniczni Państwowego Instytutu Geologicznego 

– Państwowego Instytutu Badawczego, w liczbie stanowiącej od 30% do 50% 

składu rady; 

2) osoby niebędące pracownikami Państwowego Instytutu Geologicznego – 

Państwowego Instytutu Badawczego, które stanowią co najmniej 50% składu rady. 

8. Konkurs na dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego 

Instytutu Badawczego przeprowadza komisja konkursowa w składzie: jedna osoba 

wskazana przez radę naukową, zatrudniona w instytucie, jeden przedstawiciel 

ministra właściwego do spraw nauki, jedna osoba wskazana przez Komitet Ewaluacji 

Jednostek Naukowych działający na podstawie przepisów o zasadach finansowania 

nauki oraz czterech przedstawicieli ministra nadzorującego.  

9. W zakresie uregulowanym w ust. 6–8 do Państwowego Instytutu Geologicznego – 

Państwowego Instytutu Badawczego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 i 1311).> 
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USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO GEOLOGICZNE 

I GÓRNICZE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 1133 oraz z 2016 r. 

poz. 566) 

 

Art. 21. 

[Podmiot, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wykonuje działalność określoną w 

art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w 

terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy jest obowiązany:]  <Podmiot, który 

w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wykonuje działalność określoną w art. 2 ust. 1 

pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w 

terminie 4 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy jest obowiązany:> 

1)   dostosować działalność do wymagań określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą; 

2)   zawrzeć umowę o ustanowienie użytkowania górniczego; niezawarcie umowy oznacza 

korzystanie z własności górniczej bez wymaganego tytułu. 

 

Art. 26. 

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 97 ust. 1 i art. 98 ust. 2 

ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 97 ust. 1 i art. 98 ust. 5 ustawy, o której mowa 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

[2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 110 i art. 137 ust. 7 

ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 110 i art. 137 ustawy, o której mowa w art. 1, 

jednak nie dłużej niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.] 

<2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 110 ustawy, o której 

mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 110 ustawy, o której mowa w art. 1, jednak nie dłużej niż 

przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.> 
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