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Wydana dnia 8 VI 1972 roku ustawa o wykonywaniu i organizacji
rzemiosła1 oraz ustawa z dnia 18 VII 1974 roku o wykonywaniu handlu,
oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki
nie uspołecznionej2 wprowadziłby wiele zmian w zakresie wydawania ze
zwoleń na działalność gospodarczą, a między innymi na wydobywanie ko
palin oraz prowadzenie prac geologicznych. Pierwsza z nich uchyliła
w całości prawo przemysłowe (ustawę z dnia 7 VI 1972 roku3) wraz z prze
pisami wykonawczymi oraz w części ustawę z dnia 1 VIII 1958 roku o ze
zwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych
usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej4. Druga pozbawiła
w całości mocy obowiązującej wspomnianą ustawę z 1958 roku.
Wobec tego stan prawny w zakresie udzielania zezwoleń na działalność
gospodarczą uległ dużemu zróżnicowaniu. Obecnie inne akty prawne re
gulują kompetencje organów administracji oraz tryb i zasady wydawania
zezwoleń na wydobywanie kopalin spółdzielniom, inne — osobom fizycz
nym, a jeszcze inne — jednostkom gospodarki nie uspołecznionej, które
nie są osobami fizycznymi. Ten podział narzucają akty prawne określają
ce zasady, tryb i kompetencje w zakresie uzyskiwania zezwoleń. Normu
jąc stosunki między poszczególnymi podmiotami oraz organami adminis
tracji państwowej, wyznaczają one różne granice swego obowiązywania
właśnie ze względu na cechy podmiotowe osób ubiegających się o zezwo
lenie. Dodatkowe trudności powstają na skutek istnienia grupy kopalin
nie poddanych prawu górniczemu. Te ostatnie wyłączono spod regulacji
prawa górniczego (dekret z dnia 6 V 1953 roku5). Tym samym nie stosuje
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się przepisów tego prawa do udzielania zezwoleń na wydobywanie tych
kopalin.
Podobnie zarysowują się problemy związane z uzyskaniem zezwoleń
na prowadzenie prac geologicznych — istnieją jednak różnice, które mogą
doprowadzić do krańcowo różnych wniosków. Z całą pewnością zmiany
wynikające z cytowanych ustaw spowodowały powstanie licznych wątpli
wości, dotyczących trybu i możności wydawania zezwoleń na wydobywa
nie kopalin oraz na prowadzenie prac geologicznych. Celem niniejszego
artykułu jest przedstawienie tych wątpliwości.
i
Prawo górnicze w art. 4 stanowi, że „wydobywanie kopalin służy wy
łącznie państwu”. Zgodnie z tym stwierdzeniem, kopaliny poddane prawu
górniczemu mogą jedynie wydobywać jednostki państwowe (oczy
wiście w granicach swej szczególnej zdolności prawnej). Od tej za
sady istnieją jednak wyjątki. Stosownie do art. 5 pr. górn. „kopaliny mogą
być wydobywane także przez spółdzielnie i przez jednostki gospodarki nie
uspołecznionej na podstawie zezwolenia”. Właściwość organów adminis
tracji oraz tryb i zasady udzielania takich zezwoleń zależą przede wszyst
kim do cech podmiotowych poszczególnych jednostek gospodarczych.
W konkretnym wypadku zezwolenie może być wydane „jedynie w celu
zaspokojenia społecznie uzasadnionych potrzeb gospodarczych” (art. 5
ust. 1 pr. górn.).
Spośród jednostek gospodarki uspołecznionej zezwolenie na wydoby
wanie kopalin mogą uzyskać spółdzielnie, gdyż tylko one są wymienione
w art. 5 pr. górn. Ponieważ przepis ten stanowi wyjątek od zasad ogól
nych, określonych art. 4 pr. górn., nie może być interpretowany rozszerzająco. Tym samym pozbawiono możności ubiegania się o zezwolenie na
wydobywanie kopalin poddanych prawu górniczemu pozostałe jednostki
gospodarki uspołecznionej, którymi poza spółdzielniami są kółka rolnicze
i organizacje społeczne, prowadzące działalność gospodarczą z mocy prze
pisów szczególnych. Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 pr. górn. Prezes Rady
Ministrów wydał rozporządzenie z dnia 22 IX 1962 roku w sprawie wyda
wania spółdzielniom zezwoleń na podlegające prawu górniczemu wydo
bywanie kopalin6. Rozporządzenie to obowiązuje po dzień dzisiejszy. Nor
muje ono całość zagadnień dotyczących zasad i trybu wydawania spół
dzielniom zezwoleń na wydobywanie kopalin. Można je więc pominąć
Sytuacja jednostek gospodarki uspołecznionej (nie tylko spółdzielni,
jak to ma miejsce w prawie górniczym) w zakresie eksploatacji przez te
jednostki złóż kopalin, których wydobywanie nie podlega prawu górni
czemu, zostało uregulowane uchwałą nr 34 Rady Ministrów z dnia 14 II
6 Dz.U. n r 50, poz. 244, sprost. Dz.U. n r 53, poz. 269.
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1975 roku7. Przepisy tej uchwały określają jedynie zasady gospodarki za
sobami złóż tych kopalin oraz warunki eksploatacji, nie normując zaś try 
bu udzielania zezwoleń. Jednak sytuacja jednostek gospodarki uspołecz
nionej w zakresie zasad i warunków eksploatacji kopalin poddanych i nie
poddanych prawu górniczemu jest jasna i pod wieloma względami po
dobna do siebie.
Odmiennie uregulowany jest sposób otrzymania zezwoleń na wydo
bywanie kopalin przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej8. Ustawa
z dnia 1 VII 1958 roku o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rze
miosła i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej
— zwana dalej ustawą z 1958 roku — dotyczyła wydawania zezwoleń
w zakresie „zarobkowej działalności wytwórczej, przetwórczej, handlowej
i usługowej, prowadzonej przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej”
(art. 1 ust. 1). Na podstawie tej ustawy Rada Ministrów wydała rozporzą
dzenie z dnia 24 IX 1962 roku w sprawie zezwoleń na wykonywanie prze
mysłu, rzemiosła i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspo
łecznionej9, które za zarobkową kazało uważać „działalność gospodarczą
podejmowaną na własny rachunek i ryzyko, w celu uzyskania stałego lub
sezonowego źródła dochodu, niezależnie od tego, czy stanowi ona główne
czy uboczne zajęcie osoby fizycznej bądź zasadniczy lub uboczny przed
miot działalności osoby prawnej”. Rozporządzenie to normowało w sposób
kompleksowy właściwość organów administracji oraz tryb i zasady uzys
kiwania zezwoleń na wydobywanie kopalin. Uwzględniało ono podział na
kopaliny poddane prawu górniczemu i nie poddane temu prawu.
Zmiany w takim stanie prawnym wprowadziła przede wszystkim usta
wa z dnia 8 VI 1972 roku o wykonywaniu i organizacji rzemiosła — zwana
dalej ustawą z 1972 roku. Rzemiosłem w rozumieniu tej ustawy jest „za
wodowe wykonywanie przez osobę fizyczną we własnym imieniu gospo
darczej działalności wytwórczej i usługowej”. W tym zakresie ustawa
z 1972 roku uchyliła przepisy ustawy z 1958 roku oraz na jej podstawie
wydane przepisy wykonawcze. Uwagę zwraca wyłączenie z grona wyko
nujących rzemiosło wszelkich osób prawnych. W związku z tym nasuwa
się konieczność wprowadzenia podziału — w ramach jednostek gospodarki
nie uspołecznionej — na osoby fizyczne i osoby prawne. Dla osób fizycz
nych, których działalność można zakwalifikować jako wykonywanie rze
miosła, właściwy jest tryb i zasady uzyskiwania zezwoleń na działalność
gospodarczą, określony ustawą z 1972 roku. Natomiast dla osób prawnych
i osób fizycznych, których działalność nie mieściła się w pojęciu rzemiosła,
7 Mon. Pol. n r 6, poz. 33.
8 Z zestaw ienia przepisów u sta w y z d n ia 28 V II 1957 ro k u o dostaw ach, rob o tach
i usługach n a rzecz jedn o stek p ań stw ow ych (Dz.U. n r 3, z 1958 ro k u , poz. 7 z późn.
zm.) oraz a rt. 33 k.c. w ynika, że je d n o stk ą g o sp o d ark i uspołecznionej je st jed n o stk a
państw ow a, spółdzielnia, kółko rolnicze, o rg an izacja społeczna prow ad ząca d ziałal
ność gospodarczą na pod staw ie p rzepisó w szczególnych. N ato m iast je d n o stk ą gospo
dark i nie uspołecznionej są w szelkie nie w ym ienione osoby p ra w n e i fizyczne.
3 Dz.U. n r 62, poz. 297 z późn. zm.
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właściwe pozostały przepisy z 1958 roku. Zakres obowiązywania ustawy
z 1972 roku został określony pozytywnie — dotyczy ona rzemiosła oraz
negatywnie — przez wprowadzenie wielu wyłączeń. Wśród wyłączeń nie
wymieniono górnictwa. Skoro zaś przedmiotem regulacji tej ustawy jest
„gospodarcza działalność wytwórcza”, a wydobywanie kopalin niewątpli
wie do takowej należy, nasuwa się wniosek, że ustawa ta dotyczy górnic
twa, a tym samym również wydawania zezwoleń na wydobywanie kopa
lin. Ponieważ nie wprowadza ona podziału na kopaliny poddane prawu
górniczemu i nie poddane temu prawu, można założyć, że obydwie grupy
zostały unormowane łącznie. Tezę tę potwierdza rozporządzenie Ministra
Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 30 IX 1972 roku w sprawie ozna
czania rodzajów rzemiosła oraz określania uprawnień i kwalifikacji zawo
dowych wymaganych do ich wykonywania10, które „w wykazie rzemiosł
oraz wymaganych uprawnień i kwalifikacji zawodowych do ich wykony
wania w grupie „rzemiosł przemysłowych” wymienia wydobywanie
i przetwórstwo torfu, w grupie natomiast „rzemiosł w zakresie materiałów
budowlanych” wylicza „wydobywanie i przerób kamienia, piasku, pospółki
i żwiru, wydobywanie oraz przerób gipsu, kamienia wapiennego i kredy”.
Wymienione rozporządzenie nie stanowi, jakiego rodzaju kopalin dotyczy
ten wykaz: poddanych czy nie poddanych prawu górniczemu. Stąd wnio
sek, iż zapewne — obydwu rodzajów; gdyby było inaczej, w rozporządze
niu tym powinna znaleźć się jakakolwiek wzmianka na ten temat.
Ustawa z 1972 roku uchwaliła prawo przemysłowe oraz wydane na je
go podstawie przepisy wykonawcze. Tym samym wykonywanie przemy
słu regulowała już tylko ustawa z 1958 roku.
Z dotychczasowych rozważań wynika, iż po wydaniu ustawy z 1972 ro
ku ustalił się następujący stan prawny dotyczący otrzymania zezwoleń na
wydobywanie kopalin:
a) wydawanie zezwoleń dla spółdzielń następuje na zasadach i w try 
bie prawa górniczego oraz jego przepisów wykonawczych;
b) uzyskiwanie zezwoleń przez osoby fizyczne, których działalność
mieści się w pojęciu rzemiosła, następuje na podstawie przepisów ustawy
z 1972 roku;
c) inne jednostki gospodarki nie uspołecznionej wydobywające kopa
linę, których działalność nie mieściła się w pojęciu rzemiosła (osoby praw
ne), otrzymywały zezwolenie w trybie i na zasadach ustawy z 1958 roku.
Zagadnienie w odniesieniu do jednostek gospodarki nie uspołecznio
nej nie będących osobami fizycznymi, skomplikowało się na skutek uchy
lenia ustawy z 1958 roku ustawą z 18 VII 1974 roku o wykonywaniu han
dlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospo
darki nie uspołecznionej. Weszła ona w życie z dniem 1 I 1975 roku. Klau
zula derogacyjna uchylająca samą ustawę jest jednoznaczna. Wątpliwości
zrodzić się mogą na tle art. 21 ust. 2 pkt 3, który stanowi, że „do czasu
10 D z .U . n r 45, p o z . 290.
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wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w niniejszej ustawie
zachowują moc przepisy wydane na podstawie ustawy (z 1958 roku), o ile
nie są sprzeczne z niniejszą ustawą”. Przepis ten pozostawia w mocy obo
wiązującej część aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy
z 1958 roku. Ścisłe określenie, jakie to są przepisy, wynika z art. 1 ust. 1
ustawy o wykonywaniu handlu, który oznacza ram y jej obowiązywania.
A rtykuł 21 ust. 2 pkt 3 nie może wykraczać poza te ramy. Wobec tego
przepisy wykonawcze pozostawione w mocy nie dotyczą górnictwa11.
W wyniku uchylenia ustawy z 1958 roku działalność przemysłowa zo
stała pozbawiona unormowania prawnego. Tym samym uchylone zostały
przepisy dotyczące wydawania zezwoleń na wykonywanie przemysłu. Na
skutek tego również udzielanie zezwoleń na wydobywanie kopalin przez
nie uspołecznione osoby prawne znalazło się poza regulacją prawną. O ile
jednak brak przepisów dotyczących kompetencji organów oraz zasad i try 
bu otrzymywania zezwoleń nie pozbawia możności ubiegania się o wyda
nie zezwolenia na działalność gospodarczą, to ten sam brak powoduje
niemożność uzyskania zezwolenia na wydobywanie kopalin podlegających
prawu górniczemu. Jest bowiem zrozumiałe, że tam gdzie przepisy nakła
dają obowiązek uzyskania zezwolenia w specjalnym trybie i na odrębnych
zasadach, nie może być ono udzielone dowolnie. Natomiast nie istnieje
obecnie ogólny wymóg uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie jakiejkol
wiek działalności gospodarczej przez nie uspołecznione osoby prawne.
Dlatego też wypadnie chyba przyjąć, że działalność przemysłowa (działal
ność gospodarcza nie mieszcząca się w ramach rzemiosła) może być pro
wadzona przez nie uspołecznione osoby prawne bez zezwolenia — jeżeli
oczywiście przepisy szczególne takowego nie wymagają. Dlatego wydoby
wanie kopalin nie poddanych prawu górniczemu przez jednostki gospo
darki nie uspołecznionej nie będące osobami fizycznymi, mimo braku prze
pisów regulujących wydawanie zezwoleń, jest możliwe. Jest to bowiem
działalność gospodarcza, do której nie stosuje się prawa górniczego, a tym
samym obowiązków wynikających z art. 4 i 5 tegoż prawa.

II

Prawo geologiczne12 reguluje możliwość uzyskania zezwolenia na pro
wadzenie prac geologicznych w sposób zbliżony do unormowań prawa
górniczego dotyczących zezwoleń na wydobywanie kopalin. Z artykułu 4
pr. górn. wypływa zasada, iż prace geologiczne mogą być prowadzone tyl
ko przez przedsiębiorstwa i inne instytucje państwowe. A rtykuł 5 pr.
11 U staw a o w yk o n y w an iu h an d lu dotyczy jed y n ie działalności gospodarczej p ro 
w adzonej w zakresie: h an d lu w ew nętrznego, usłu g h o telarsk ich , usług po śred n ictw a
przy zaw ieran iu m ałżeństw , usług biurow ych, sztucznego w ylęgu drobiu.
12 U staw a z dn ia 16 X I 1960 ro k u o p raw ie geologicznym (Dz.U. n r 52, poz. 303
z późn. zm).
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geol. dopuszcza możliwość prowadzenia prac geologicznych rów
nież przez jednostki gospodarki niepaństwowej, po uzyskaniu zezwolenia
i w zakresie w nim ustalonym. Tryb i zasady właściwości organów adminis
tracji do udzielania zezwoleń zależy, podobnie jak w prawie górniczym,
głównie od statusu podmiotowego ubiegającego się o nie. A rtykuł 5 pr.
górn. różni się od art. 5 pr. geol. tym, iż ten ostatni ustanawia właściwości
organów administracji szczebla wojewódzkiego łącznie dla jednostek gos
podarki uspołecznionej oraz jednostek gospodarki nie uspołecznionej („jed
nostek gospodarki niepaństwowej”). Prawo górnicze określało natomiast
właściwość administracji na udzielanie zezwoleń tylko dla spółdzielń. Pre
zes Rady Ministrów został zobowiązany na mocy art. 5 ust. 4 pr. geol. do
określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu wydawania zezwoleń na pro
wadzenie prac geologicznych jednostkom gospodarki niepaństwowej. Je
dyny wyjątek od reguły wynika w niniejszym zakresie z art. 5 pkt 3,
który stanowi, że „wydawanie zezwoleń na prowadzenie prac geologicz
nych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej następuje na zasadach
ogólnych przepisów o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemios
ła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznio
nej”. Prawo geologiczne nie ogranicza od strony podmiotowej możności
uzyskania zezwolenia. W ramach gospodarki uspołecznionej poza spół
dzielniami mogą je jeszcze otrzymać kółka rolnicze oraz organizacje spo
łeczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie przepisów szcze
gólnych.
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie prac geologicznych przez jed
nostki gospodarki nie uspołecznionej następuje na podstawie rozporządze
nia Rady Ministrów z dnia 10 IX 1963 roku w sprawie zezwoleń na pro
wadzenie prac geologicznych przez jednostki gospodarki niepaństwowej1*.
Zezwolenie takie może być wydane spółdzielniom, kółkom rolniczym lub
organizacjom społecznym na następujące rodzaje prac geologicznych;
1) ustalenie zasobów złóż kopalin na potrzeby miejscowe;
2) ustalenie zasobów wód podziemnych;
3) ustalenie przydatności gruntów;
4) wykonywanie wierceń studziennych w przypadku, gdy przepisy
szczególnie pozwalają na wykonywanie tych wierceń bez jednoczesnego
ustalania zasobów wód podziemnych.
Przedstawiony stan prawny, dotyczący uzyskiwania przez jednostki
gospodarki uspołecznionej zezwolenia na prowadzenie prac geologicznych,
obowiązuje do chwili obecnej i wydaje się nie budzić wątpliwości.
Odmiennie kształtują się zasady i tryb udzielania zezwoleń jednostkom
gospodarki nie uspołecznionej. Wspomniane rozporządzenie z dnia 10 IX
1963 roku ogranicza możliwość uzyskania zezwolenia na prowadzenie prac
geologicznych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej tylko do
przypadków ustalania przydatności gruntów na potrzeby budownictwa
13 Dz.U. n r 41, poz. 228.
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oraz wykonywania wierceń studziennych wówczas, gdy przepisy szczegól
ne pozwalają na wykonywanie tych wierceń bez jednoczesnego ustalania
zasobów wód podziemnych. Stanowi ono, że wydanie zezwolenia może na
stąpić w odniesieniu do ściśle określonego rodzaju prac, na konkretnie
określonym terenie i na oznaczonych warunkach. Zezwolenie może byc
wydane na czas nie dłuższy niż pięć lat i winno być wpisane do rejestru.
W pozostałym zakresie cytowane rozporządzenie odsyła do zasad ogólnych
ustawy z 1958 roku oraz jej przepisów wykonawczych.
Zmiany wprowadzone ustawą z 1972 roku (o wykonywaniu i organi
zacji rzemiosła) w mniejszym stopniu dotyczyły geologii, albowiem usta
wa ta wyłączyła geologię, w swej pierwotnej wersji, ze swego zakresu obo
wiązywania. Stan prawny w tych granicach pozostawał więc bez zmian
W dalszym ciągu zezwolenia na prowadzenie prac geologicznych udzielano
na podstawie prawa geologicznego, jego przepisów wykonawczych i za
sad ogólnych ustawy z 1958 roku.
Wydanie ustawy z 1974 roku (o wykonywaniu handlu oraz niektórych
innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznio
nej) spowodowało odmienne ukształtowanie się dotychczasowego stanu
prawnego. Zmieniła ona art. 1 ustawy z 1972 roku, który poprzednio wy
łączał geologię. Obecnie dodano do art. 1 pkt 5, który brzmi: „właściwość
organów administracji państwowej w zakresie wydawania zezwoleń na
prowadzenie prac geologicznych oraz tryb wydawania tych zezwoleń okre
ślają odrębne przepisy”. Z tych zmian zdaje się wynikać, że ustawa o rze
miośle dotyczy geologii, lecz nie samego wydawania zezwoleń na prowa
dzenie prac geologicznych. Można założyć, że wydawanie zezwoleń na
działalność gospodarczą w zakresie geologii jest normowane przepisami
ustawy z 1972 roku, natomiast wydawanie zezwoleń na prowadzenie prac
geologicznych unormowane jest przepisami prawa geologicznego. Drugą
zmianą wprowadzoną ustawą z 1974 roku, mającą istotny wpływ na okreś
lenie sposobu uzyskiwania zezwoleń przez jednostki gospodarki nie uspo
łecznionej, było uchylenie ustawy z 1958 roku. Od tego momentu przepi
sy ustalające zasady ogólne udzielania zezwoleń na prowadzenie prac geo
logicznych przestały obowiązywać.
W związku z tym obecnie obowiązujący stan prawny w zakresie udzie
lania zezwoleń na prowadzenie prac geologicznych przedstawia się nastę
pująco:
a) jednostki gospodarki uspołecznionej otrzymują zezwolenie na pod
stawie prawa geologicznego i jego przepisów wykonawczych;
b) jednostki gospodarki nie uspołecznionej mogą uzyskać zezwolenie
na podstawie prawa geologicznego i jego przepisów wykonawczych, które
jednakże w części dotyczącej zasad ogólnych odsyłają do uchylonej usta
wy z 1958 roku.
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Uchylenie norm, do których odsyła zarówno prawo geologiczne, jak
i jego przepisy wykonawcze, stwarza problem czy uzyskanie zezwoleń na
prowadzenie prac geologicznych przez jednostki gospodarki nie uspołecz
nionej jest w ogóle możliwe.
m
Z dotychczasowych rozważań wynika, że stan prawny dotyczący udzie
lania zezwoleń na wydobywanie kopalin, jak i na prowadzenie prac geolo
gicznych zawiera pewne luki. W obydwu wypadkach powstały one w ten
sam sposób — przez uchylenie ustawy z 1958 roku. Wielkość wykazywa
nych luk jest różna. Pierwszą stanowi brak unormowania kompetencji or
ganów administracji oraz trybu i zasad udzielania zezwoleń na wydoby
wanie kopalin przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej nie będące
osobami fizycznymi, drugą — brak zasad ogólnych w odniesieniu do
udzielania zezwoleń na prowadzenie prac geologicznych przez wszelkie
jednostki gospodarki nie uspołecznionej. Powstaje pytanie, czy te luki
można w jakiś sposób wypełnić. Odpowiedź negatywna wydaje się nie bu
dzić wątpliwości przy wydawaniu zezwoleń na wydobywanie kopalin. Nie
sposób w drodze interpretacji obowiązujących przepisów ustalić kompe
tencji, trybu i zasad wydawania takich zezwoleń. Gdyby stosować przepi
sy ustawy z 1972 roku byłaby to, w drodze analogii, interpretacja wbrew
treści art. 1, którym ustalono granice jej obowiązywania. Wydaje się, iż
inne przepisy nie mają tu zastosowania. Odmiennie natomiast zarysowuje
się możliwość wypełnienia luki w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pro
wadzenie prac geologicznych. Kompetencje i tryb są tu bowiem znane.
Wychodząc z założenia, że działalność polegająca na prowadzeniu prac
geologicznych spełnia podobne funkcje co wykonywanie rzemiosła, można
przyjąć, że w tym zakresie posiłkowo stosuje się zasady ogólne ustawy
z 1958 roku. Nie jest to interpretacja wbrew przepisom wówczas, gdy zez
wolenie udzielane jest osobie fizycznej, ponieważ ustawa ta odsyła do in
nych przepisów jedynie w celu ustalenia kompetencji i trybu udzielania
zezwoleń na prowadzenie prac geologicznych. Zasady ogólne zostały w jej
art. 1 pkt 5 pominięte. Natomiast wydawanie zezwoleń nie uspołecznio
nym osobom prawnym na zasadach ustawy z 1972 roku wydaje się nie
możliwe, bowiem byłoby to wbrew treści art. 1 ust. 1 tej ustawy.
Reasumując, kopaliny poddane prawu górniczemu mogą wydobywać
(w ramach zezwolenia) spółdzielnie i osoby fizyczne. Natomiast kopaliny
nie poddane prawu górniczemu mogą wydobywać również osoby prawne,
gdyż z przepisów nie wynika dla nich obowiązek uzyskania zezwolenia.
Oczywiście trudno to nazwać rozwiązaniem prawidłowym. Z kolei prace
geologiczne mogą prowadzić jednostki gospodarki uspołecznionej, a z jed
nostek gospodarki nie uspołecznionej również osoby fizyczne.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШ ЕНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ И ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ
Резюме
Предоставление разрешения на экономическую деятельность является осуществле
нием положений, создающих определенные права для некоторых субъектов, ведущих
такую деятельность. Эта работа касается существующего в настоящее время правового
положения в области предоставления таких разрешений на разработку полезных иско
паемых и проведение геологических работ. Правовые акты, регулирующие эти вопросы,
существуют очень давно и уж е неоднократно дополнялись. А это привело к значитель
ной неоднородности в правовом состоянии, учитывая предметные свойства старающихся
получить такое разрешение. Такое правовое состояние (созданное не особенно правиль
ной законодательной техникой) привело в возникновению пробелов в некоторых из
регулируемых вопросов. Особенно не очень ясно вырисовывается ситуация единиц не
обобществленного сектора народного хозяйства. Значение этих единиц для хозяйствен
ной деятельности неизмеримо большое. Однако ситуация, вырисовывающаяся на этом
фоне в свете анализируемой регуляции, неоднозначна, поэтому возникает необходи
мость взяться за решение этих существенных вопросов. Такой постулат был целью тех
частей работы, которые должны были заполнить пробелы и сформулировать для за 
конодательных органов некоторые выводы de lege feren da , что причинилось бы к боль
шей ясности права на будущ ее в области, являющейся предметом анализа.

H en ry k S m aczninski

D IE ERTEILU N G VON G ENEH M IG UN G SBESCHEID EN ZUR VORNAHM E
G EO LO G ISCH ER U N TERSU CH U N GSA RBEITEN
Zusammenfassung
Die E rteilu n g von G enehm igungsbescheiden au f w irtsch aftlich e B etätigung, b e
d eu tet ein A u sd ru ck sm ittel der R ealisation dieser B estim m ungen, die b estim m te
R echte zu g u n ste n dieser S u b jek te schaffen, die solche T ätig k eit fü h re n .
Diese B earb eitu n g b e trifft den a k tu ellen R ech tsstan d im B ereiche der E rteilu n g
von G enehm igungsbescheiden zur V ornahm e geologischer U n tersu ch u n g sarb eiten .
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Die R ech tsu rk u n d en , die sich m it diesem P ro b lem befassen, sta m m e n au s n ich t
ju n g e r Zeit u n d w aren m e h rfac h n o v e lisie rt D ieses v e ru rsa c h te eine w esentliche
D ifferenzieru ng des R ech tsstan d es aus R ü ck sich t a u f die su b je k tiv e n Z ügen der
P ersonen, w elche sich u m solche G enehm igungen b em ü h ten . S olcher R echtsstand,
d er in 'erster L in ie seitens n ich t seh r ric h tig e r L eg islatio n stech n ik v e ru rsa c h t w u r
de h a tte dazu b eig etrag t, dass in m an ch en d er re g u lie rte n P ro b lem en L ü ck en a u f
trä te n . In sb eso n d ere is t in diesem B ereiche die S itu atio n d er g enossenschaftlichen
u n d an d e ren n ich tvolkseigenen B e trieb e n ic h t ganz k la r. D ie B e d eu tu n g
dieser
E in h eiten ist f ü r die w irtsch a ftlic h e T ätig k eit seh r gross. Die S itu a tio n jedoch, die
a u f der Basis d er a n a lisie rte n R egulieru n g zum V orschein kom m t, ist n ich t eindeutig.
D esw egen sind w ir gezw ungen eine P ro b e zu r L ösung dieser w ich tig en P ro b lem e zu
u n te rn e h m en . D as is t d er L eitg ed an k e dieser T eile d er h iesigen B earb eitu n g die als
Ziel das F ü llen d er L ü ck e n u n d das F o rm u lieren , a n die A n d resse d e r leg islativ en
O rganen, b estim m ter V orschläge de lege fe ren d a , h ab e n , w as im B ereiche dieser
A nalyse in d er Z u k u n ft zu r grö sserer K la rh e it des R echts fü h re n ko n n te.

