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Trzydzieści dziewięć lat temu ukazał się pierwszy numer czasopisma „Pro-
blemy Prawne Górnictwa”. Było ono wydawane przez Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach, a jego ukazanie się było wynikiem starań pra-
cowników Zakładu Prawa Górniczego (wcześniej: Katedry Prawa Górniczego) 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Pierwotnie redakto-
rem naczelnym był założyciel i pierwszy kierownik Katedry — Antoni Agop-
szowicz, a w późniejszym okresie — Aleksander Lipiński.

Przez lata swojego istnienia „Problemy Prawne Górnictwa” stały się waż-
nym forum wymiany poglądów. Jako jedyne czasopismo tego typu w Polsce 
umożliwiało przedstawienie opinii, sądów dotyczących obowiązujących regula-
cji (czy wniosków de lege ferenda) zarówno uznanym badaczom, jak i osobom, 
które dopiero rozpoczynały karierę naukową. Publikowali w nim: A. Agopszo-
wicz, A. Lipiński, R. Mikosz, W Pańko, G. Grabowska, W. Radecki, J. Sommer, 
A. Witosz, M. Byrska i wielu, wielu innych prawników podejmujących w swych 
pracach, choćby tylko częściowo, problematykę korzystania z geologicznych za-
sobów środowiska.

Niestety w 1995 r. ukazał się ostatni (16/17) numer „Problemów Prawnych 
Górnictwa”. Był on w znacznej części poświęcony wchodzącym wówczas w ży-
cie przepisom ustawy Prawo geologiczne i górnicze z 1994 r.

W wyniku aktywności pracowników Katedry Prawa Górniczego i Ochro-
ny Środowiska Wydziału Prawa i Administracji UŚ powstało nowe czasopismo 
naukowe. W założeniu twórców ma ono stanowić swego rodzaju kontynuację 
(oczywiście nie w rozumieniu formalnym) „Problemów Prawnych Górnictwa”. 
Jest ono skierowane zarówno do teoretyków, jak i praktyków prawa ochrony 
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczącej zasad korzy-
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stania z wnętrza ziemi. W założeniu objąć ma swoim zakresem całokształt tego 
prawa, ze szczególnym wszak uwzględnieniem tej jego części, która dotyczy 
korzystania z wnętrza ziemi. Nie oznacza to jednak rozdzielenia obu tych sfer, 
gdyż z oczywistych powodów pozostają one w ścisłym związku, ponieważ prze-
nikają się one na wielu płaszczyznach, jednocześnie wzajemnie uzupełniając.

Tematyka czasopisma jest nierozerwalnie związana z badaniami prowa-
dzonymi przez pracowników i doktorantów naszej Katedry. Dotyczą one obu 
wspomnianych sfer. W coraz szerszym zakresie wykraczają przy tym poza tak 
wytyczone ramy, gdyż pojawiają się nowe obszary badawcze pozostające w wy-
raźnym i bezpośrednim związku z ochroną środowiska, jak chociażby prawo 
bezpieczeństwa energetycznego. 

Wznowienie publikacji o takim charakterze jest uzasadnione przede wszyst-
kim koniecznością wypełnienia swego rodzaju „luki” istniejącej w wydawnic-
twach z zakresu prawa środowiskowego. Brakuje bowiem w Polsce czasopisma 
podejmującego prawną problematykę gospodarczego korzystania z geologicz-
nych zasobów środowiska. Mamy więc nadzieję, że „Prawne Problemy Gór-
nictwa i Ochrony Środowiska” (a tym samym ukazujące się w nim teksty) 
pozwolą przybliżyć zainteresowanym tę ciekawą dziedzinę. Niezależnie od 
tego nowe wydawnictwo pozwoli zwłaszcza młodym badaczom na prezentację 
swych osiągnięć.

W zamierzeniu czasopismo, zasadniczo publikowane w formie elektronicznej, 
będzie miejscem prezentacji różnego rodzaju form wypowiedzi przedstawiają-
cych dorobek naukowy. Będą w nim zamieszczane zarówno artykuły naukowe, 
glosy, jak i przeglądy orzecznictwa. W ramach swego rodzaju „eksperymentu” 
będą publikowane również komentarze do poszczególnych przepisów, które być 
może w przyszłości zostaną zebrane w osobny zbiór.

Z formalnego punktu widzenia „Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony 
Środowiska” to czasopismo naukowe ukazujące się w cyklu półrocznym. Za-
warte w nim teksty są recenzowane metodą „double-blind” review, czyli przez 
dwóch recenzentów dokonujących oceny tekstu bez wiedzy o tym, kto jest jego 
autorem. Niezależnie od tego redakcja podejmie wszelkie działania, aby spełnić 
wszystkie inne wymagania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie 
kryteriów oceny czasopism naukowych.

Czasopismo, jak wyżej wspomniano, będzie dostępne w formie elektronicz-
nej Open Access. Każdy zainteresowany będzie mógł pobrać plik typu pdf ze 
strony www.kpgios.us.edu.pl.

Życząc przyjemnej i pouczającej — mamy nadzieję — lektury, pozostaje 
zaprosić osoby zajmujące się problematyką poruszaną w „Prawnych Problemach 
Górnictwa i Ochrony Środowiska” do zgłaszania swych opracowań naukowych 
do publikacji.
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***

Zespół redakcyjny pragnie poświęcić niniejszy numer czasopisma swoim 
zmarłym Mistrzom, Współpracownikom i Przyjaciołom. Nie sposób tu wymie-
nić wszystkich. Jednakże troje z Nich wspominamy w sposób szczególny. Pierw-
szy z Nich to prof. dr hab. Antoni Agopszowicz. To On był założycielem Kate-
dry, wyznaczył jej podstawowe cele badawcze, które są realizowane przez Jego 
uczniów. Niedawno odeszli od nas również prof. Jerzy Sommer i prof. dr hab. 
Halina Lisicka. Ich rola w kształtowaniu współczesnego prawa ochrony środo-
wiska jest nie do przecenienia. Niezależnie od swych dokonań naukowych byli 
Oni także niezwykłymi ludźmi, którzy zostaną w naszej pamięci.
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