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Liczba godzin zajęć: 
 20 wykład 

Liczba punktów ECTS: 1 

Rodzaj studiów stacjonarne I stopnia: Rok i semestr studiów: III, 6 

Status przedmiotu: obligatoryjny Język wykładowy: polski  

Metody dydaktyczne: wykład,  
prezentacja zagadnień  programowych 
połączona z otwartymi pytaniami  
kierowanymi do studentów.   Zapoznanie  
studentów  z praktycznymi 
powinnościami i uprawnieniami osób 
wykonujących czynności objęte 
zakresem przepisów prawa górniczego i 
geologicznego. Zadania związane z 
uczestnictwem w postępowaniu 
administracyjnym w obrębie organów 
administracji właściwej w sprawach 
geologii i górnictwa    

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: praca 
pisemna – trzy pytania z zakresu problematyki 
omawianej na wykładzie.      

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi: 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: celem wykładu jest przygotowanie studentów do wykonywania 
nałoŜonych przez normy prawne powinności oraz korzystania z przyznanych przez prawo 
uprawnień przypisanych osobom wykonującym czynności zawodowe objęte przepisami 
prawa górniczego i geologicznego. Informacje i zaznajomienie z czynnościami praktycznymi 
obejmuje – prawo górnicze i geologiczne, prawo administracyjne, prawo gospodarcze, prawo 
cywilne (własność i inne prawa rzeczowe, odpowiedzialność z deliktu i kontraktowa) 
Treści programowe: szczegółowe przedstawienie zasad i procedur z zakresu prawa 
górniczego i geologicznego - Ustawa z 4.2. 1994 r., ze zm., w tym z 2009 r. oraz informacja o 
planowanych zmianach – projekt nowelizacji (w trakcie prac parlamentarnych). Akty 
wykonawcze do ustawy. Projektowanie i wykonywanie prac i robót geologicznych, 
dokumentacja geologiczna, hydrologiczna, geologiczno-inŜynierska. Wykonywanie innych 
prac geologicznych. Rozporządzanie prawem do informacji geologicznej – sporządzanie, 
gromadzenie, korzystanie, udostępnianie, zasady odpłatności. Kwalifikacje do wykonywania 
czynności z zakresu prac geologicznych i górniczych. Organy administracji geologicznej i 
górniczej. Geologia poszukiwawcza i górnicza. Eksploatacja odkrywkowa i podziemna, 
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin. Organizacja i nadzór prac 
geologicznych i górniczych.  Procedury koncesyjne – rodzaje koncesji, organy koncesyjne, 
wniosek o koncesje, zmiana, przeniesienie, cofnięcie, odmowa koncesji, procedury 
odwoławcze. Procedury związane z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, ocena 



oddziaływania na środowisko, obszary Natura 2000. Opłaty. Procedury dokumentacyjne przy 
obsłudze rejestru obszarów górniczych. Treści z zakresu prawa cywilnego – źródła prawa, 
zagadnienia własności kopalin, nieruchomości gruntowych, zasady prawa rzeczowego, 
nabywanie prawa do nieruchomości, stosunki sąsiedzkie. Zasady odpowiedzialności za 
szkody z tytułu czynów niedozwolonych oraz z kontraktu. Konsekwencje powstania szkód: 
prawne, administracyjne, karne, finansowe. Postępowania przed sądem. Zasady prawa 
karnego – przesłanki odpowiedzialności karnej. Treści z zakresu prawa gospodarczego 
publicznego, w tym procedura zamówień publicznych, prawo ochrony środowiska, 
zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego. Zasady prowadzenia działalności 
gospodarczej - ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Treści z zakresu 
prawa administracyjnego – zasady kodeksu administracyjnego, prawa i obowiązki strony, 
zasady postępowania przed organami administracji, sądami administracyjnymi.  
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