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Przedmowa

Aktywność ludzka określana mianem działalności geologicznej i górniczej 
związana jest z rozpoznawaniem budowy Ziemi i wykorzystywaniem bogactw 
jej wnętrza. Aparat pojęciowy wykorzystywany w tej działalności oraz sztuka 
bezpiecznego jej prowadzenia wytworzone zostały na przestrzeni dziejów przez 
geologów i górników. Tworzyli oni i rozwijali w tym zakresie wiedzę odnoszącą 
się zarówno do występujących zjawisk przyrodniczych jak i do rozwiązań tech-
nicznych. Jednak wraz ze wzrostem trudności prowadzenia prac geologicznych 
i górniczych oraz z ich wzrastającą uciążliwością, a niekiedy nawet zagrożeniem 
dla mieszkańców coraz bardziej zurbanizowanych obszarów Ziemi, działalność 
ta stała się przedmiotem coraz bardziej szczegółowych w swej treści regulacji 
prawnych odnoszących się do jej wykonywania.

Między innymi z tych powodów, wykonywanie zawodu geologa jak i górnika, 
obok umiejętności związanych z poszukiwaniem złóż kopalin i wydobywaniem 
kopalin ze złóż, wymaga współcześnie także posiadania wiedzy z zakresu prawa 
geologicznego i górniczego. Prawo to stanowi w Polsce odrębną podgałąź systemu 
prawa, w której najdonioślejszym aktem prawnym jest ustawa z 9.6.2011 r. – Pra-
wo geologiczne i górnicze. Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana (do wrześ
nia 2019 r. 27 razy), co sprawia dodatkowe trudności interpretacyjne, gdyż te pod-
stawowe wynikają choćby z zawartego w niej specyficznego aparatu pojęciowego 
oraz znacznej zawiłości zawartych w niej przepisów prawnych. Niechlubną jej 
cechą jest także wysoka kazuistyka regulacji. 

Zaznaczyć też należy, że Ustawa nie jest jedynym źródłem prawa istotnym 
w górnictwie i geologii. Liczne zagadnienia, takie jak np. zasada racjonalnej go-
spodarki złożami kopalin czy rekultywacja terenów pogórniczych rozproszone zo-
stały w wielu innych ustawach i aktach do nich wykonawczych. Biorąc pod uwagę 
powyższe uwarunkowania, autorzy podręcznika podjęli próbę usystematyzowania 
treści wynikających z regulacji prawnych dotyczących działalności geologicznej 
i górniczej w Polsce. Zasadniczym celem opracowania jest wyodrębnienie najważ-
niejszych instytucji prawnych, ich opis, a w niektórych przypadkach także odpo-
wiedź na możliwe problemy interpretacyjne związane ze stosowaniem niektórych 
przepisów prawnych. W tym celu Autorzy przywołali regulacje obowiązujących 
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aktów prawnych, orzecznictwo sądowe oraz literaturę przedmiotu. Wszak liczni 
pracownicy nauki oraz praktycy w latach poprzednich wielokrotnie podejmowali 
opis wielu zagadnień poruszanych w prezentowanym podręczniku.

Autorzy mają nadzieję, że podręcznik ten będzie pomocą w zrozumieniu trud-
nej materii prawa geologicznego i górniczego niezbędnej dla studentów, osób ubie-
gających się o zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz praktyków zatrudnionych 
w geologicznych i górniczych podmiotach gospodarczych oraz w organach i jed-
nostkach organizacyjnych administracji publicznej. Niewątpliwie jednak natężenie 
zmian prawnych, obserwowane od lat w działaniach polskiego ustawodawcy, na-
kazuje wskazane powyżej treści bezustannie aktualizować i uszczegóławiać. 

dr Piotr Marian Wojtulek
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