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Przesłanka bezpieczeństwa państwa oraz prawnokarne aspekty nowego 
prawa geologicznego i górniczego na kanwie wykonywania działalności 

gospodarczej związanej z wydobywaniem kopalin w Polsce

W ostatnich latach zagadnienia dotyczące energii i bezpieczeństwa jej dostaw 
są przedmiotem wielu konferencji, dyskusji, opinii, ekspertyz, raportów oraz stano-
wisk poszczególnych rządów. Duża liczba publikowanych materiałów i różnorodność 
prezentowanych stanowisk, niejednokrotnie sprzecznych i jednostronnych, powoduje 
trudności w podejmowaniu decyzji i kreowaniu odpowiedniej polityki państwa doty-
czącej energetyki. Konieczne okazuje się zatem zwracanie uwagi na te obszary ener-
getyki, które w perspektywie kolejnych dziesięcioleci umożliwią ekonomiczne wyko-
rzystanie zasobów wewnętrznych kraju oraz zdywersyfikują dostawy tych surowców, 
które są niezbędne do rozwoju gospodarki1. Nieodłącznym elementem sektora energe-
tycznego jest ryzyko. Rynku energii bowiem w sposób szczególny dotykają różne ro-
dzaje ryzyka. Energia elektryczna jest towarem specyficznym, wymagającym długiego 
i kapitałochłonnego okresu inwestycyjnego oraz uwzględnienia ewentualnego ryzyka, 
które w przypadku innej gałęzi przemysłu niż energetyka byłoby znacznie mniej waż-
ne. W obrocie energią elektryczną szczególnie ważne jest ryzyko:

• fluktuacji cen na rynku hurtowym,
• regulacyjne, związane z ustalaniem cen regulowanych w obrocie detalicznym,
• fluktuacji wolumenu sprzedaży,
• wynikające z odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług przesyłowych,
• zmiany cen usług jakościowych i systemowych niezbędnych do zapewnienia  

niezawodnej pracy systemu elektroenergetycznego i jakości dostaw,
• utraty płynności na rynku bilansującym,
• wynikające z odpowiedzialności cywilnej za szkody (straty) poniesione przez 

osoby trzecie,
• techniczne, związane z transportem energii, przepustowości sieci, występowa-

niem awarii,
• w transgranicznym obrocie energią elektryczną, związane z nieplanowanymi 

przepływami energii, zawieranymi umowami kupna-sprzedaży i kosztami emisji 
dwutlenku węgla2.

Inne rodzaje ryzyka zauważa M. Kaczmarski, który dzieli zagrożenia bezpieczeń-
stwa energetycznego i wyzwania z nimi związane na krótkoterminowe i długotermino-
we. Według niego zagrożenia i wyzwania krótkoterminowe odnoszą się do funkcjono-
wania infrastruktury transportu przesyłowego i obejmują: 

1 Ciekawe studium poszczególnych obszarów energetyki zaprezentowano w pracy zbiorowej pod red.  
K. Jelenia i M. Cały pt. Zarys stanu i perspektyw energetyki polskiej. Studium AGH (Kraków 2009, 269 s.),  
w którym opisano poszczególne sektory energetyki: energetykę opartą na paliwach kopalnych – węglu kamien-
nym, brunatnym oraz gazie ziemnym, energetykę jądrową, energetykę słoneczną, energetykę wiatrową itp. 

2 M. Zawada, Charakterystyka i klasyfikacja ryzyka występującego na rynku energii elektrycznej w Polsce, 
w: Ryzyko na rynku energii, M. Zawada (red.), Częstochowa 2014, s. 28–37.
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• braki dostaw spowodowane wypadkami,
• problemy polityczne,
• ataki terrorystyczne,
• warunki pogodowe,
• awarie sieci.

Natomiast do zagrożeń i wyzwań długoterminowych M. Kaczmarski zalicza 
ryzyko:

• geologiczne – wyczerpanie zasobów,
• techniczne – problemy z systemami wydobycia i przesyłu surowców energetycz-

nych będące skutkiem niedoinwestowania, złego stanu technicznego,
• ekonomiczne – niewłaściwe kontraktowanie, fluktuacja cen, nadużywanie pozy-

cji rynkowej,
• geopolityczne – zawieszenie dostaw z przyczyn politycznych, skutki konfliktów 

regionalnych,
• środowiskowe – wypadki, których wynikiem jest zanieczyszczenie środowiska 

(wyciek ropy, awaria jądrowa)3.
Na podstawie przedstawionych rodzajów ryzyka widać, że potrzebne jest 

wspieranie sektora energetycznego przez państwo, aby ten „nerw” gospodarki krajo-
wej był właściwie zarządzany. Z tego też względu drugim elementem nierozłącznie 
związanym z sektorem energetyki jest bezpieczeństwo energetyczne. Stanowi ono 
pewnego rodzaju rację stanu, ważny składnik suwerenności narodowej i państwowej, 
mający na celu określenie współczesnych zagrożeń oraz ryzyka w odniesieniu do 
polskiej energetyki. Bezpieczeństwo zaś jest rozumiane jako (…) stan braku zagro-
żenia przerwaniem dostaw paliw i energii, a więc odporności gospodarki państwa 
na prognozowane problemy w sferze energetycznej. Szersze ujęcie tego zagadnie-
nia może być rozważane w ramach niezawodności dostaw, konkurencyjności cen 
czy chociażby zachowania wymogów dotyczących ochrony środowiska. Bezpie-
czeństwo energetyczne jest jednym z filarów polityki prowadzonej przez państwo, 
ale jednocześnie podlega fluktuacji z uwagi na przynależność państwa do struktur 
ponadnarodowych. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo energetyczne jest postrzega-
ne jako podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego kraju, dobrobytu społeczne-
go, a niejednokrotnie także jako element wpływający na sferę obronności państwa.  
Z tego też względu istotne jest monitorowanie stanu bezpieczeństwa energetycznego 
i korygowanie przyjętych wcześniej założeń w celu lepszego dostosowania polskiej 
racji stanu do dynamicznie zmieniających się wymagań Unii Europejskiej, a zwłasz-
cza sytuacji geopolitycznej4. Aby przybliżyć szczegóły związane z bezpieczeństwem 
energetycznym, należy wymienić niektóre czynniki odgrywające decydującą rolę  
w określaniu wewnętrznych i zewnętrznych trudności związanych z bezpieczeństwem 
energetycznym. Do takich czynników można zaliczyć chociażby: ilość i jakość po-
zyskiwanych surowców energetycznych, kraje ich pochodzenia, stan infrastruktury 
energetycznej kraju, potencjał gospodarki umożliwiający przetworzenie surowców 
oraz zdolność do racjonalizacji i oszczędności energii przy uwzględnieniu wymogów 
ochrony środowiska5. J. Płaczek wskazuje trzy podstawowe aspekty, które odnoszą 

3 M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Warszawa, s. 18.
4 J. Płaczek, Percepcja bezpieczeństwa energetycznego – dyskurs teoretyczny, w: Bezpieczeństwo energe-

tyczne Polski w Unii Europejskiej – wizja czy rzeczywistość?, Warszawa 2012, s. 13–34.
5 Tamże, s. 17–18. 
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się do zagrożeń tego bezpieczeństwa:
1) aspekty fizyczne, do których należy zaliczyć zarówno krótkoterminowe, jak  

i trwałe przerwy w dostawach energii od jednego dostawcy (źródła) lub z jednego 
regionu,

2) aspekty ekonomiczne, których szczególnym zagrożeniem będzie szybki wzrost 
cen energii spowodowany uwarunkowaniami politycznymi,

3) inne aspekty, mające wpływ na zużycie ropy i jej dostawy, a także wynikające  
z wymogów ochrony środowiska6.

Ten sam autor uznał za zasadne podzielenie bezpieczeństwa energetycznego na 
wewnętrzne i zewnętrzne. Według niego czynniki warunkujące bezpieczeństwo we-
wnętrzne to: odporność systemu energetycznego na ewentualne strajki, zagrożenia infra-
struktury energetycznej terroryzmem oraz klęski żywiołowe. Bezpieczeństwu zewnętrz-
nemu przypisał natomiast takie czynniki, jak: stabilność i niezagrożone warunki importu 
surowców przy zachowaniu konkurencyjnych cen, dywersyfikację kierunków dostaw 
oraz rodzajów nośników energii pozwalających na ich wzajemną substytucję7. 

W tym miejscu należy odnieść się do dokumentu rangi rządowej, jakim jest Strate-
gia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2022, przyjęta uchwałą Rady Ministrów z 9 kwiet-
nia 2013 r.8 Z jego treści wynika, że priorytetem w zakresie polityki energetycznej jest 
zapewnienie stabilnych i nieprzerwanych dostaw nośników energii. Stąd dywersyfikacja 
dostaw surowców energetycznych jest nadrzędnym działaniem na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego w krajach zależnych od importu, do których zalicza się 
również Polska. P. Kłos stwierdza, że w Polsce nie występują złoża, które mogą w pełni 
pokryć zapotrzebowanie energetyczne kraju. Dlatego też są pożądane wszelkie rozwią-
zania pozwalające na uniezależnienie się od dostawców zewnętrznych, a badania nad 
możliwością wykorzystania własnych zasobów mają znaczenie priorytetowe. Nie spo-
sób nie zgodzić się z tą opinią, dlatego też Polska w dalszym ciągu prowadzi działania, 
których celem jest rozpoznanie krajowych złóż energetycznych. Jest to priorytetowy cel 
każdego kraju – jednoznacznie ocenić swoje złoża i ekonomicznie je wykorzystywać. 

W ostatnich latach wiele miejsca poświęcono określeniu możliwości wykorzystania 
zasobów gazu łupkowego jako potencjalnego sposobu na uniezależnienie się kraju od im-
portu tego surowca. Raporty o znacznych zasobach gazu łupkowego pozwoliły na podjęcie 
wielu istotnych decyzji na szczeblu rządowym zmierzających do właściwej oceny skali  
i możliwości jego wydobycia. Co istotne – gaz niekonwencjonalny, do którego zalicza 
się gaz łupkowy, jest trudny do wydobycia. W literaturze podkreśla się, że ze względu na 
wysokie koszty oraz skomplikowany proces technologiczny wydobycie gazu ze źródeł 
niekonwencjonalnych jest mniej opłacalne niż wydobycie gazu konwencjonalnego. Biorąc 
jednak pod uwagę cenę importu gazu, wykorzystanie gazu niekonwencjonalnego staje się 
ekonomicznie uzasadnione. Jego wydobycie wzrasta, o czym świadczą niektóre opraco-
wania prezentujące coraz szerszą skalę eksploatacji gazu niekonwencjonalnego w porów-
naniu z eksploatacją gazu z pokładów węgla oraz gazu zamkniętego9. Przyjęcie korzyst-

6 Tamże, s. 20.
7 Tamże, s. 22. Zob. także: Energia w czasach kryzysu, K. Kuciński (red.), Warszawa 2006, 220 s.
8 Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju systemu 

bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022” (M.P. z 2013 r. poz. 377).
9 Szerzej: P. Kłos, Możliwości wykorzystania zasobów gazu łupkowego jako sposób na dywersyfikację do-

staw surowców energetycznych dla Polski, w: Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku, Z. Lach 
(red.),  Warszawa 2013, s. 102–105; C.T. Szyjko, Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego Eu-
ropy. Studium ekonomiczno-prawne,  Warszawa 2011, s. 264–282; K.M. Pronińska, Bezpieczeństwo energe-
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nych strategii bądź założeń wymaga wzmocnienia od strony prawnej, która warunkuje 
bezpieczeństwo. Prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego, stąd 
powstawanie nowych regulacji i rozwój prawa dotyczącego sektora energetycznego jest 
procesem dynamicznym, w którym często podejmuje się inicjatywy legislacyjne.

W nawiązaniu do powyższego należy zwrócić uwagę na działalność górniczą. Pod-
stawowym warunkiem, nierozerwalnie związanym z możliwością jej wykonywania, jest 
uzyskanie koncesji. Według E.R. Hubera  konces j a   to publicznoprawne upoważnie-
nie, na którego mocy przedsiębiorca wyłoniony podczas procedury koncesyjnej może 
prowadzić określoną działalność gospodarczą, która nie jest wykonywana wyłącznie 
przez państwo, ale na której prowadzenie administracja publiczna ma prawo udzielić po-
zwolenia10. W doktrynie polskiej ukształtował się pogląd, zgodnie z którym koncesja jest 
indywidualnym aktem administracyjnym uchylającym zakaz swobodnego podejmowa-
nia i wykonywania działalności gospodarczej w danej dziedzinie i tym samym dopusz-
czającym adresata tego aktu do legalnego wykonywania takiej działalności. Wskazuje 
się jednocześnie, że jest także odstąpieniem przez państwo od monopolu w danej dzie-
dzinie. Według C. Kosikowskiego  k o n c e s j a  oznacza formę reglamentowania przez 
państwo działalności gospodarczej w celu zaspokojenia potrzeb społecznych w sferze 
objętej przez państwo wyłącznością11.

Działalność geologiczna i górnicza jest w Polsce szczegółowo uregulowana w prze-
pisach wybranych aktów prawnych. Złoża węglowodorów, węgla kamiennego, metanu 
występującego jako kopalina towarzysząca, węgla brunatnego, rud metali, z wyjątkiem 
darniowych rud żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwór-
czych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej, gipsu 
i anhydrytu, kamieni szlachetnych, bez względu na miejsce ich występowania, są bo-
wiem objęte własnością górniczą, do której prawo przysługuje Skarbowi Państwa.

Koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin podstawowych 
mają znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, gospodarki na-
rodowej i lecznictwa. Obowiązek uzyskania koncesji jest nierozerwalnie związany z ob-
szarami, które mają szczególne znaczenie dla gospodarki państwa albo które mogą narazić 
na niebezpieczeństwo dobra obywateli12. Istotną cechą koncesji jest szeroki zakres władz-
twa administracyjnego, które przysługuje organowi koncesyjnemu w kwestii przyznawa-
nia uprawnień wynikających z treści koncesji. Zgodnie z powyższym przepisy prawne 
regulujące ten problem muszą zabezpieczać interes państwa w taki sposób, aby chronić 
zasoby naturalne oraz środowisko przed nadmierną i szkodliwą ingerencją, a także tworzyć 
warunki do bezpiecznego, racjonalnego i efektywnego wykorzystania zasobów krajowych 
przez racjonalne gospodarowanie nimi. Jednocześnie powinny umożliwiać kontrolę wy-
korzystania kopalin w celach gospodarczych, związanych z ochroną interesów państwa, 
do których należą między innymi zapewnienie odpowiedniego poziomu niezależności 
państwa w zakresie posiadanych surowców energetycznych, prawidłowości wykonywania 
obowiązków, które ciążą na przedsiębiorcach realizujących zadania wynikające z koncesji, 
a tym samym – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

tyczne w stosunkach UE–Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych, Warszawa 2012, 422 s.  
Zob. także: G. Tokarz, Cywilne służby specjalne a bezpieczeństwo III Rzeczypospolitej, w: Bezpieczeństwo 
energetyczne Europy Środkowej, P. Mickiewicz, P. Sokołowska (red.), Toruń 2010, s. 270–278.

10 E.R. Huber, Wirtschaftsverwaltungsrecht, Bd. 1, Tubingen 1953, s. 533, za: K. Chałubińska-Jentkiewicz, 
Audiowizualne usługi medialne: Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej, Warszawa 2013, s. 151.

11 C. Kosikowski, Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995, s. 254.
12 A. Kisielewicz, J.P. Tarno, Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych, Warszawa 2013, s. 304.
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Zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa

Doktryna krajowa nie jest jednolita w definiowaniu i rozumieniu terminu b e z -
p i e c z e ń s t w o  p a ń s t w a . W literaturze można znaleźć różne definicje i próby okre-
ślenia zakresu tego pojęcia, np. można je utożsamiać z bezpieczeństwem obywateli13. 
Według J. Karpa  bezp i eczeńs two  pańs twa   jest to Stan, w którym brak jest zagro-
żeń dla istnienia państwa oraz jego demokratycznego ustroju. Bezpieczeństwo państwa 
obejmuje w swym zakresie dyrektywy dbania o jego suwerenność, integralność teryto-
rialną i potencjał obronny, nawet gdy nie występuje zagrożenie ze strony innych państw 
lub terrorystów14. Ranga tego określenia wynika przede wszystkim z zapisów Konstytu-
cji RP, w której ten termin został użyty wielokrotnie w niżej wymienionych zapisach15.  
W Konstytucji RP  pojęcie  b e z p i e c z e ń s t w o  lub  b e z p i e c z e ń s t w o  p a ń s t w a 
jest wymienione wielokrotnie w następujących przepisach:

1) art. 26 – Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości 
państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa  
i nienaruszalności jego granic,

2) art. 31 ust. 3 – Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności 
i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne 
w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa (…). Ograniczenia te nie 
mogą naruszać istoty wolności i praw,  

3) art. 45 ust. 2 – Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na mo-
ralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochro-
nę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny, 

4) art. 53 ust. 5 – Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie  
w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa pań-
stwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób,

5) art. 126 ust. 2 – Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytu-
cji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności 
i niepodzielności jego terytorium,

6) art. 136 – W razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa Prezydent 
Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zarządza powszechną lub 
częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

7)  art. 146 ust. 4 pkt 4 – W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i usta-
wach Rada Ministrów w szczególności: chroni interesy Skarbu Państwa,

8) art. 146 ust. 4 pkt 7 – W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i usta-
wach Rada Ministrów w szczególności: zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne 
państwa oraz porządek publiczny,

9) art. 146 ust. 4 pkt 8 –  W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach 
Rada Ministrów w szczególności: zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,

10) art. 230 ust. 1 – W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeń-
stwa obywateli lub porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek 
Rady Ministrów może wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan 
wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa.

13 B. Banaszek, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 177.
14 J. Karp, Bezpieczeństwo państwa, w: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, 

W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Warszawa 2009, s. 108–109.
15 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, ze zm.).
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Warto odnieść się do poziomu ustaw. W brzmieniu Ustawy z dnia 9 czerwca  
2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze16 (dalej: pr. geol. i gór.) do momentu jej noweli-
zacji z 11 lipca 2014 r.17, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r., niewiele było bezpo-
średnich związków tego zagadnienia prawnego z bezpieczeństwem państwa. Jedynym 
przepisem, który przed nowelą ustawy dotyczył bezpieczeństwa państwa, był art. 29  
ust. 1 pr. geol. i gór., zgodnie z którym organ koncesyjny był uprawniony do odmowy 
udzielenia koncesji, jeżeli zamierzona działalność sprzeciwiała się interesowi publicz-
nemu, szczególnie:

• związanemu z bezpieczeństwem państwa bądź
• związanemu z ochroną środowiska, w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, 
• jeśli uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości zgodnie z ich przeznacze-

niem określonym odpowiednio przez miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego lub przepisy odrębne, a w przypadku braku tego planu uniemożliwi-
łaby wykorzystanie nieruchomości w sposób określony w studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przepisach odrębnych.

Warto w tym miejscu odnotować, że użyte w pr. geol. i gór. przesłanki dotyczą-
ce ochrony interesu publicznego, bezpieczeństwa państwa czy ochrony środowiska 
są zdefiniowane w sposób nieostry przez tzw. klauzule generalne, pozwalające na 
dużą swobodę interpretacji i uznaniowość. W piśmiennictwie prawniczym domi-
nuje rozumienie tych klauzul w dwóch, zgoła odmiennych, znaczeniach. Zgodnie  
z pierwszym znaczeniem k l a u z u l e  g e n e r a l n e  to przepisy, które zawierają 
zwroty określonego rodzaju albo inaczej – w których wszystkie elementy składające 
się na hipotezę i dyspozycję normy prawnej nie są dokładnie sprecyzowane, a ocena 
danego stanu faktycznego jest przerzucona na organ stosujący prawo. Według dru-
giego znaczenia klauzulami generalnymi są zwroty niedookreślone tekstu prawnego, 
zwroty ustawowe o nieostrym charakterze18. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że 
(…) klauzule generalne nie mogą być traktowane (…) jako jeden z przejawów po-
sługiwania się przez prawodawcę zwrotami niedookreślonymi. Klauzule generalne 
wyróżniają się spośród zwrotów niedookreślonych tym, że odsyłają do systemu ocen 
czy norm o charakterze pozaprawnym19. Powołanie się na klauzulę generalną w po-
staci „bezpieczeństwa państwa” pozwala organowi na pewien stopień dowolności  
w stosowaniu wykładni prawa. Z tego też względu autorzy uważają, że niecelowe jest 
opracowywanie zwięzłej definicji przesłanki bezpieczeństwa państwa, gdyż to organ 
powinien w toku procedury uznać, czy należy ją zastosować oraz w jakim zakre-
sie dokonać wykładni. To organ decyduje o spełnieniu przez wnioskodawcę stawia-
nych przed nim wymagań na podstawie swobodnej oceny dowodów zgromadzonych  
w administracyjnym postępowaniu koncesyjnym. Zastosowanie przesłanki bezpie-
czeństwa państwa jako pojęcia niedookreślonego w ustawie pr. geol. i gór. wyma-
ga jej interpretacji na potrzeby każdego przypadku, wobec którego stosuje się pra-
wo. Tylko bowiem na tle okoliczności towarzyszących działalności gospodarczej 
określonego podmiotu można stwierdzić, czy zagraża on bezpieczeństwu państwa. 
Wydaje się, że większa odpowiedzialność spoczywa na ustawodawcy, który musi 

16 Tekst jednolity: Dz.U. z 2011 Nr 163 poz. 981, ze zm.
17 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1133).
18 Por. J. Skorupka, O sprawiedliwości procesu karnego, Warszawa 2013, s. 246–247.
19 Orzeczenie TK z 17 października 2000 r., SK 5/99, OTK 2000, nr 7 poz. 254.
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zdecydować, gdzie w systemie prawa umiejscowić przesłankę bezpieczeństwa pań-
stwa, tak aby ochronić państwo przed zagrożeniami. Następnie w art. 36 wyżej wy-
mienionej ustawy uzależniono od tej przesłanki przeniesienie koncesji przez organ 
koncesyjny na podmiot ubiegający się o to przeniesienie.

Z doniesień medialnych wynika, że dotychczas Ministerstwo Środowiska tylko 
raz skorzystało z możliwości zastosowania przesłanki bezpieczeństwa państwa w celu 
odmowy udzielenia koncesji przedsiębiorcy20.

Wracając jednak do noweli z 11 lipca 2014 r., jest ona odpowiedzią na znaczny 
wzrost zainteresowania poszukiwaniem złóż węglowodorów w skałach łupkowych, za-
obserwowany w ostatnich latach. Stąd również potoczna nazwa – „gaz łupkowy”. To 
zainteresowanie odzwierciedla zarówno wzrastająca liczba wydanych koncesji na po-
szukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, jak i stale rosnąca liczba podmiotów 
bez udziału Skarbu Państwa, uzyskujących koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie 
tych złóż na terytorium RP.

Wykres. Liczba koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów 
(złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne), stan na 31 grudnia 2013 r.

Źródło: Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne  
i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2352).

W latach 2007–2011 wydano łącznie 171 koncesji na poszukiwanie i rozpozna- 
wanie złóż węglowodorów, podczas gdy w latach 2000–2006 jedynie 14. Według stanu 
na 1 stycznia 2014 r. w Polsce obowiązywało 209 koncesji na poszukiwanie i rozpo-
znawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (liczba uwzględnia zarówno koncesje na 
poszukiwanie złóż konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych21).

20 http://www.biztok.pl/biznes/rosjanie-non-gratae-ropy-i-gazu-w-polsce-niet_a16285 [dostęp: 21 I 2015].
21 Uzasadnienie do rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz nie-

których innych ustaw (druk sejmowy nr 2352).
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Według stanu na 1 stycznia 2014 r. obowiązują łącznie 94 koncesje uprawniające 
do poszukiwania lub rozpoznawania węglowodorów z formacji łupkowych. 81 koncesji 
uprawnia do poszukiwania lub rozpoznawania konwencjonalnych złóż węglowodorów 
oraz złóż w formacjach łupkowych, a jedynie 13 przyznano na poszukiwanie (lub po-
szukiwanie i rozpoznanie) wyłącznie złóż w formacjach łupkowych22. Do 2021 r. firmy 
zaplanowały wykonanie 321 otworów rozpoznawczych, w tym 106 otworów obligato-
ryjnych, i dodatkowo 215 otworów opcjonalnych23.

Nowela ustawy w zasadzie uwzględnia kilka celów rozszerzających dotychcza-
sowy stan prawny dotyczący ochrony bezpieczeństwa państwa w zakresie dostępu do 
działalności gospodarczej w tym sektorze.

W przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz 
wydobywanie węglowodorów ze złóż wprowadzono w Polsce nową instytucję postę-
powania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 49a i następnych artykułach pr. geol.  
i gór. To postępowanie ma na celu ocenę zdolności zainteresowanego podmiotu do pro-
wadzenia działalności w tym zakresie. 

Zgodnie z art. 49a ust. 2 pr. geol. i gór. w postępowaniu kwalifikacyjnym dąży się 
do ustalenia, czy podmiot zamierzający ubiegać się o koncesję na poszukiwanie i rozpo-
znawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie tych pierwiastków lub o koncesję na 
wydobywanie węglowodorów ze złoża:

1) znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywate-
la państwa trzeciego, a w przypadku znajdowania się pod taką kontrolą, czy kon-
trola ta może zagrażać bezpieczeństwu państwa oraz

2) posiada doświadczenie w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglo-
wodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż, polegające na:
a) rozpoznaniu i udokumentowaniu co najmniej jednego złoża węglowodorów lub
g) wykonywaniu nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat działalności polegają-

cej na wydobywaniu węglowodorów ze złóż
– jeżeli zamierza ubiegać się o koncesje samodzielnie albo wspólnie z innymi 

podmiotami – jako operator.

Opinie w zakresie, o którym mowa w pkt 1, przedstawiają następujące podmioty:
1) Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
2) Komisja Nadzoru Finansowego,
3) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
4) Szef Agencji Wywiadu.

Pozytywną ocenę z tego postępowania uzyskują podmioty, które otrzymały pozy-
tywne opinie wszystkich wymienionych organów. Na mocy art. 49a ust. 14 organy te 
mogą odstąpić od uzasadnienia opinii ze względu na interes bezpieczeństwa państwa lub 
porządek publiczny. Uzyskanie pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego lub 
odmowa jej uzyskania następuje w drodze decyzji, która zachowuje ważność przez pięć 
lat. Decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego stanowi 
podstawę do wpisu danego podmiotu do wykazu podmiotów kwalifikowanych. Daje tak-
że jej posiadaczowi prawo do samodzielnego lub niesamodzielnego (np. jako operator) 
ubiegania się o koncesję w przypadku ubiegania się o nią przez kilka podmiotów.

22 Tamże.
23 Tamże.
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W kontekście powyższego należy zwrócić uwagę, że uchylenie decyzji o uzyska-
niu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, wygaśnięcie lub utrata mocy tej 
decyzji bez względu na przyczynę jest także przesłanką do odmowy udzielenia koncesji 
oraz do jej cofnięcia. Natomiast w myśl art. 49b, w przypadku gdy nastąpi zmiana danych, 
np. danych identyfikujących podmiot, dotyczących struktury kapitału czy struktury orga-
nizacyjnej podmiotu, organ, który uzyskał pozytywną ocenę z postępowania kwalifika-
cyjnego, będzie obowiązany złożyć wniosek o ponowne przeprowadzenie postępowania.

Z powyższego można wnioskować, że postępowanie kwalifikacyjne ma być nowym 
instrumentem prawnym organu koncesyjnego służącym zabezpieczeniu interesów państwa, 
które umożliwi temu organowi podejmowanie właściwych decyzji opartych m.in. na spe-
cjalistycznej wiedzy innych centralnych organów administracji publicznej w zakresie udzie-
lania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywania 
węglowodorów ze złóż. W dotychczasowym porządku prawnym w Polsce nie wprowa-
dzono tego typu instytucji. Niemniej jednak należy oczekiwać pozytywnego wyniku wpro-
wadzenia postępowania kwalifikacyjnego w postaci możliwości ograniczenia podmiotów 
niespełniających standardów lub stanowiących potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa 
państwa, które mogłyby uzyskać koncesje w celach niezgodnych z intencją ustawodawcy. 
Należy dodać, że wprowadzenie tej procedury pozwoli wyeliminować również ryzyko pod-
jęcia eksploatacji złóż przez koncerny niepożądane z punktu widzenia interesów państwa.

Zagadnienia prawnokarne

Trzeba zaznaczyć, że w ustawie Prawo geologiczne i górnicze przewidziano odpo-
wiedzialność za popełnienie przestępstwa (art. 176 zawarty w dziale XI ustawy zatytuło-
wanym Przepisy karne), wykroczeń (art. 177–188 zawarte również w dziale XI ustawy) 
oraz deliktów administracyjnych24 (art. 175 zawarty w dziale X ustawy zatytułowanym 
Kary pieniężne).

Art. 176 pr. geol. i gór. stanowi:

1. Kto bez wymaganej koncesji lub bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych 
lub z naruszeniem określonych w nich warunków, wykonując działalność  
w zakresie:

1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin albo poszukiwania lub 
rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,

2) wydobywania kopalin ze złóż,
3) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji albo 

podziemnego składowania odpadów, albo podziemnego składowania 
dwutlenku węgla,

wyrządza znaczną szkodę w mieniu lub poważną szkodę w środowisku, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 sprowadza bezpośrednie niebezpieczeń- 
stwo znacznej szkody w mieniu lub poważnej szkody w środowisku, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

3. Jeżeli sprawca nieumyślnie dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 lub 2, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku.

24 Odnośnie do charakteru deliktów administracyjnych zob. interesujące i trafne uwagi W. Radeckiego,  
W. Radecki, Dezintegracja polskiego prawa penalnego, ,,Prokuratura i Prawo” 2014, nr 9, s. 15–28.
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Przestępstwo w postaci wykonywania działalności wskazanej w art. 176 ust. 1  
pkt 1–3 pr. geol. i gór. ,,bez wymaganej koncesji” lub „bez zatwierdzonego projektu 
robót geologicznych” jest przestępstwem powszechnym, natomiast wykonywanie dzia-
łalności z naruszeniem warunków określonych w koncesji lub zatwierdzonym projekcie 
robót geologicznych może popełnić tylko osoba, która tę koncesję lub zatwierdzony pro-
jekt uzyskała25.

Zasady koncesjonowania są określone przede wszystkim w pr. geol. i gór26. Zgod-
nie z art. 21 ust. 1 tego prawa działalność w zakresie:

1)  poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 127,  
z wyłączeniem złóż węglowodorów;
1a) oszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 
węgla;
2)  wydobywania kopalin ze złóż;
2a) poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów 
ze złóż;
3)  podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji;
4)  podziemnego składowania odpadów;
5)  podziemnego składowania dwutlenku węgla;
     – może być wykonywana po uzyskaniu koncesji.

Koncesji udziela się na czas określony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż  
50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o jej udzielenie na czas krótszy (art. 21 
ust. 4 pr. geol. i gór.)28. Koncesja uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej 
w oznaczonej przestrzeni (art. 21 ust. 5 pr. geol. i gór.). Zgodnie z art. 30 ust. 1 pr. geol. 
i gór. określa ona:

1) rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności;
2) przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność;
3) czas obowiązywania koncesji;
4) termin rozpoczęcia działalności określonej koncesją, a w razie potrzeby – przesłanki, 

których spełnienie oznacza rozpoczęcie działalności.

Koncesja może określać inne wymagania dotyczące wykonywania działalności, 
która jest nią objęta, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony śro-
dowiska (art. 30 ust. 2 pr. geol. i gór.).

Dodatkowe warunki zawiera koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż 
kopaliny, z wyłączeniem złóż węglowodorów, albo na poszukiwanie lub rozpoznawanie 

25 Por. W. Radecki, Dział V, w: M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe przepisy karne z komentarzem, War-
szawa 1992, s. 174; W. Kotowski, B. Kurzępa, Przestępstwa pozakodeksowe. Komentarz, Warszawa 2007, s. 251.

26 Zgodnie z art. 21 ust. 2 pr. geol. i gór. w sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do konce-
sjonowania działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1, stosuje się przepisy Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, ze zm.), z wyjątkiem art. 11 ust. 3–9 tej ustawy.

27 Złoża węglowodorów, węgla kamiennego, metanu występującego jako kopalina towarzysząca, węgla 
brunatnego, rud metali z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków pro-
mieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej, gipsu i anhydry-
tu, kamieni szlachetnych, bez względu na miejsce ich występowania, są objęte własnością górniczą.

28 Zgodnie z art. 21 ust. 4a pr. geol. i gór. koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla udziela 
się na okres uwzględniający obowiązek prowadzenia monitoringu po zamknięciu podziemnego składowiska 
dwutlenku węgla przez okres nie krótszy niż 20 lat.
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kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla. Określa ona również (art. 31 
ust. 1 pkt 1–3 pr. geol. i gór.):

1) cel, zakres i rodzaj zamierzonych prac geologicznych, w tym robót geologicznych, 
a w przypadku koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny,  
z wyłączeniem złoża węglowodorów – minimalną kategorię rozpoznania złoża;

2) zakres i harmonogram przekazywania informacji geologicznych i próbek uzyskanych 
w wyniku wykonywania robót geologicznych;

3) wysokość opłaty za działalność określoną w koncesji.

Koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża, podziemne bezzbiornikowe magazyno-
wanie substancji, podziemne składowanie odpadów albo podziemne składowanie dwutlenku 
węgla wyznacza również granice obszaru i terenu górniczego (art. 32 ust. 1 pr. geol. i gór.).

Nie ulega wątpliwości, że koncesja jest decyzją administracyjną29. Na gruncie  
art. 36 Ustawy z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym30 (dalej: pr. geol.) 
przyjmowano, że prowadzenie prac geologicznych bez wymaganej koncesji albo nie-
zgodnie z jej warunkami, może polegać na prowadzeniu: 

1) prac geologicznych bez wystąpienia o udzielenie koncesji,
2) prac geologicznych mimo odmowy udzielenia koncesji,
3) prac geologicznych po upływie ważności koncesji,
4) prac geologicznych mimo cofnięcia koncesji,
5) prac geologicznych na innym terenie niż określony w koncesji, w stosunku do 

kopaliny innej niż objęta koncesją albo przekroczenie zakresu i rodzaju prac  
objętych koncesją,

6) naruszeniu jakichkolwiek warunków, które zostały określone w koncesji31.
Wyżej wymienione stwierdzenia można odnieść odpowiednio do przestępstwa  

z art. 176 pr. geol. i gór. Należy wskazać, że w tym prawie przewidziano przypadki: od-
mowy udzielenia koncesji (art. 29), cofnięcia koncesji (art. 37 ust. 2, art. 37a ust. 2), ogra-
niczenia jej zakresu (art. 37 ust. 2), zmiany (art. 37a ust. 2) i wygaśnięcia (art. 38 ust. 1).

Z kolei prace geologiczne z zastosowaniem robót geologicznych mogą być wyko-
nywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych (art. 79 ust. 2 pr. geol. i gór.), 
który określa:

1) cel zamierzonych robót oraz sposób jego osiągnięcia;
2) rodzaj dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych;
3) harmonogram robót geologicznych;
4) przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane roboty geologiczne;
5) przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym wód podziem-

nych, sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów, a tak-
że czynności mające na celu zapobieżenie szkodom powstałym wskutek wykonywania 
zamierzonych robót.

29 Zob. także: A. Lipiński, R. Mikosz, Ustawa prawo geologiczne i górnicze. Komentarz, Warszawa 2003, 
s. 142. Na marginesie należy zaznaczyć, że z punktu widzenia prawa karnego koncesja stanowi dokument.

30 Dz.U. z 1960 r. Nr 52 poz. 303, ze zm. (ta ustawa została uchylona Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. – 
Prawo geologiczne i górnicze – Dz.U. z 1994 r. Nr 27 poz. 96, która z kolei została uchylona Ustawą z dnia  
9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze – Dz.U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981 – przyp. red.).

31 W. Radecki, Dział V, w: M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe…, s. 173; por. W. Radecki, Ochrona 
środowiska w prawie geologicznym i górniczym. Przepisy z komentarzem, Zielona Góra 1994, s. 131. 
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W art. 176 pr. geol. i gór. jest mowa o zatwierdzonym projekcie robót geologicz-
nych32. Art. 80 ust. 1 pr. geol. i gór. stanowi, że projekt robót geologicznych, których wy-
konywanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ administracji geologicznej 
w drodze decyzji. Należy zwrócić uwagę na to, że projekt zatwierdza się na czas ozna-
czony, nie dłuższy niż pięć lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych 
robót (ust. 6). Przewidziano także przypadki odmowy zatwierdzenia takiego projektu 
(art. 80 ust. 7).

Do zaistnienia przestępstwa z art. 176 pr. geol. i gór. jest konieczne wystąpienie 
skutku w postaci wyrządzenia znacznej szkody w mieniu lub poważnej szkody w śro-
dowisku (ust. 1) albo sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia 
znacznej szkody w mieniu lub poważnej szkody w środowisku (ust. 2)33.

Znamiona ,,znaczna szkoda w mieniu” oraz ,,poważna szkoda w środowisku” nie 
są objaśnione przez pr. geol. i gór. Z kolei w myśl Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny34 (dalej: kk) w art. 115 § 5 Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego 
wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 złotych. Znaczna 
wartość oznacza wielkość czegoś materialnego, a dla jej określenia ma znaczenie przede 
wszystkim wysokość tej korzyści wyrażona w pieniądzu35. Natomiast zgodnie z art. 115 
§ 7 kk przepis § 5 stosuje się do określenia  z n a c z n a  s z k o d a . Należy zatem przyjąć, 
że znaczna szkoda na gruncie art. 176 pr. geol. i gór. to szkoda, która w czasie popełnie-
nia czynu zabronionego przekracza 200 000 zł (zob. także art. 116 kk).

Wyjaśnienie zwrotu  p o w a ż n a  s z k o d a  w  ś r o d o w i s k u  należy rozpocząć 
od wyjaśnienia terminu ś r o d o w i s k o . Termin ten był przedmiotem licznych wypo-
wiedzi przedstawicieli doktryny36. Obecnie jest zdefiniowany w art. 3 Ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska37 (dalej: pr. o.ś.), który stanowi, że 
ilekroć w ustawie jest mowa o  ś r o d o w i s k u

32 W pr. geol. i gór. przewidziano przypadki, w których projekt robót geologicznych nie wymaga zatwier-
dzenia, jeżeli roboty geologiczne obejmują: 1) wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo 2) wykony-
wanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych 
na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na obszarach górniczych utwo-
rzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych (art. 85 ust. 1); w takim wypadku 
projekt robót geologicznych podlega zgłoszeniu staroście (ust. 2).

33 Należy zauważyć, że to przestępstwo przeszło ciekawą ewolucję; przestępstwo z art. 36 pr. geol. było 
przestępstwem formalnym i umyślnym. Z kolei przestępstwo z art. 118 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. –  
Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947, ze zm.) było przestępstwem skutkowym –  
konieczne było zaistnienie skutku w postaci wyrządzenia poważnej szkody w mieniu (ust. 1) albo sprowa-
dzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia poważnej szkody w mieniu (ust. 2); zdefiniowano 
także typ nieumyślny (ust. 3). Obecnie, jeżeli zachowanie nie spowoduje skutku w postaci wyrządzenia 
znacznej szkody w mieniu lub w środowisku albo sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa znacz-
nej szkody w mieniu lub poważnej szkody w środowisku, sprawca odpowie za wykroczenie z art. 177  
pr. geol. i gór., przy czym czyn może być popełniony także nieumyślnie, zob. art. 5 Ustawy z dnia 20 
maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2013 r. poz. 482, ze zm.) oraz § 77 ust. 2 załącznika do Rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”  
(Dz.U. z 2016 r. poz. 283, załącznik – dalej: z.t.p.).

34 Dz.U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553, ze zm.
35 A. Melezini, Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową,  

Warszawa 2012, s. 49.
36 Zob. np. W. Radecki, Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. Przewodnik po przepisach, 

Warszawa–Wrocław 1995, s. 29 –30; tenże, Prawnokarna ochrona środowiska naturalnego w PRL, Wrocław 
1981, s. 37–41; L. Mering, Środowisko jako przedmiot ochrony karnoprawnej, ,,Gdańskie Studia Prawnicze” 
2005, t. 14, s. 727–729 oraz wskazana tam literatura.

37 Tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.
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(...) rozumie się przez to ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształco-
nych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, 
wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej,  
a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami (pkt 39)38. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska, definiując środowisko, czyni to na swoje po-
trzeby (użycie przez ustawodawcę zwrotu: ilekroć w ustawie39 jest mowa o), choć jest 
to główna ustawa poświęcona ochronie środowiska. Można zatem przyjąć, że pojęcie  
ś r o d o w i s k a   zawarte w pr. geol. i gór. należy definiować tak, jak w pr. o.ś. 

Także termin  s z k o d a  w  ś r o d o w i s k u  ma definicję legalną. W Ustawie z dnia 
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie40 (dalej: usta-
wa o zap. szkod.) w art. 6 pkt 11 stwierdzono, że ilekroć w ustawie jest mowa o szkodzie 
w środowisku:

(…) rozumie się przez to negatywną, mierzalną zmianę stanu lub funkcji elementów 
przyrodniczych, ocenioną w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana 
bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze 
środowiska:

a) w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, mającą 
znaczący negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony 
tych gatunków lub siedlisk przyrodniczych, z tym że szkoda w gatunkach chronionych 
lub chronionych siedliskach przyrodniczych nie obejmuje uprzednio zidentyfikowanego 
negatywnego wpływu, wynikającego z działania podmiotu korzystającego ze środowi-
ska zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub zgodnie 
z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 i 1238):

– decyzją, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody lub

– decyzją, o której mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody, lub

– zatwierdzonym planem urządzenia lasu, dla którego przeprowadzono strategiczną 
ocenę oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 46 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r.  
poz. 1235, z późn. zm.), lub

– decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

38 W nieobowiązującej już Ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska 
(Dz.U. Nr 3 poz. 6), w art. 1 ust. 2 stwierdzono, że środowiskiem jest (...) ogół elementów przyrodniczych,  
w szczególności powierzchnia ziemi łącznie z glebą, kopaliny, wody, powietrze atmosferyczne, świat roślin-
ny i zwierzęcy, a także krajobraz, znajdujących się zarówno w stanie naturalnym, jak też przekształconych  
w wyniku działalności człowieka.

39 Czyli w pr. o.ś.
40 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogło-

szenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie  (Dz.U. z 2014 r. poz. 
210, ze zm.).
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udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko, lub

– postanowieniami, o których mowa w art. 90 ust. 1 i art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

b) w wodach, mającą znaczący negatywny wpływ na stan potencjał ekologiczny, 
stan ekologiczny, chemiczny lub ilościowy wód,

c) w powierzchni ziemi, przez co rozumie się zanieczyszczenie gleby lub ziemi,  
w tym w szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Pojęcie  s z k o d a  w  ś r o d o w i s k u   można uznać za wąskie. Obejmuje ono je-
dynie trzy istotne elementy: gatunki i siedliska chronione, powierzchnię ziemi oraz 
wody. W literaturze dotyczącej prawa ochrony środowiska wskazuje się, że możliwe 
jest zmierzenie zmian w środowisku przez porównanie jego stanu po tych zmianach ze 
stanem początkowym41. Szkoda w środowisku musi być na gruncie art. 176 pr. geol.  
i gór. ,,poważna” 42. Z kolei w kodeksie karnym jest penalizowane powodowanie zniszczenia 
w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach (art. 181 § 143), przy czym to 
„powodowanie” jest rozumiane w doktrynie jako narażenie na nieodwracalne straty, które do-
tknęły wielkich obszarów roślinności (np. wycięcie lub doprowadzenie do wyschnięcia kilku 
hektarów lasu) albo dużej liczby zwierząt (np. wytrucie ryb w jeziorze)44.

Należy jednak zauważyć, że nie można terminu  z n i s z c z e n i e  w  z n a c z n y c h 
r o z m i a r a c h   utożsamiać z terminami  z n a c z n a  s z k o d a  w  m i e n i u   lub  p o -
w a ż n a  s z k o d a  w  ś r o d o w i s k u 45. Termin  p o w a ż n a  s z k o d a  w  ś r o d o -
w i s k u   nie jest też synonimem terminu  z n a c z n a  s z k o d a  w  m i e n i u ,  przy jego 
wykładni powinno się bowiem brać pod uwagę zniszczenia o charakterze ilościowym, ja-
kościowym, przestrzennym, a nie wartość materialną szkody (wartość materialna szkody 
jest uwzględniana przy ocenie, czy czyn wyczerpuje znamię ,,znacznej szkody w mieniu”).  
Z kolei gdy porównuje się sankcje za wymienione czyny (oraz za typy nieumyślne – art. 181  
§ 4 kk oraz art. 176 ust. 3 pr. gol. i gór.), można dojść do wniosku, że ,,zniszczenie w znacz-
nych rozmiarach” to zniszczenie powodujące większe skutki niż ,,poważna szkoda”.

Prawo geologiczne i górnicze nie określa, co należy rozumieć pod termina-
mi  s p r o w a d z e n i e  b e z p o ś r e d n i e g o  n i e b e z p i e c z e ń s t w a  z n a c z n e j 
s z k o d y  w  m i e n i u   lub   p o w a ż n a  s z k o d a  w  ś r o d o w i s k u .  Dla porównania 

41 B. Rakoczy, Szkoda w środowisku a szkoda wyrządzona oddziaływaniem na środowisko, w: Wybrane 
problemy prawa ochrony środowiska, M. Pchałek, B. Rakoczy (red.), Warszawa 2010, s. 331.

42 Termin  p o w a ż n a  s z k o d a  w  ś r o d o w i s k u   pojawia się także w dokumentach międzynarodo-
wych – zob. art. 1 i 2 Międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przy-
jętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 112 
poz. 740) oraz Konwencję o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą 
być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, 
sporządzoną w Genewie dnia 10 października 1980 r. (Dz.U. z 1984 r. Nr 23 poz. 104). W prawie międzyna-
rodowym używa się także pojęcia  z n a c z n a  s z k o d a  w  ś r o d o w i s k u  – zob. art. 94 Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza, sporządzonej w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 59 
poz. 543 – załącznik).

43 Przepis ten brzmi: Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmia-
rach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

44 A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2005, s. 436. Por. W. Radecki, Art. 181, w: Kodeks 
karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do artykułów 117–221, A. Wąsek (red.), Warszawa 2006, s. 655; 
L. Mering, Ochrona środowiska w nowym kodeksie karnym, ,,Gdańskie Studia Prawnicze” 1999, t. 4, s. 130. 

45 Zob. § 10 z.t.p.
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należy wskazać, że w kodeksie karnym w art. 164 § 1 jest mowa o sprowadzeniu bezpo-
średniego niebezpieczeństwa zdarzenia, a w art. 174 § 1 o sprowadzeniu bezpośredniego 
niebezpieczeństwa katastrofy. Przepisy kodeksu karnego dotyczące sprowadzenia bezpo-
średniego niebezpieczeństwa były przedmiotem licznych wypowiedzi doktryny i orzecz-
nictwa (także w czasie obowiązywania poprzedniego kodeksu karnego46). I tak, sprowa-
dzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia albo katastrofy rozumiano jako:

• spowodowanie sytuacji, która niezależnie od dalszej ingerencji człowieka może 
w każdej chwili przekształcić się w katastrofę47,

• sprowadzenie niebezpieczeństwa o charakterze konkretnym; nie jest wystar-
czające wykazanie, że owo „niebezpieczeństwo” było wyłącznie „potencjalne”;  
w toku postępowania trzeba jednoznacznie ustalić, że w sytuacji będącej skut-
kiem czynu sprowadzone zagrożenie wystąpiło już w takiej skali, że niebezpie-
czeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób mogło się ziścić bez żadnych dal-
szych, bezprawnych zachowań danego sprawcy i bez konieczności pojawienia się 
jakichkolwiek nowych „czynników dynamizujących”48,

• sytuacja, w której występuje wysokie prawdopodobieństwo nastąpienia zdarzenia49,
• niebezpieczeństwo tak bliskie, że nieomal nieuniknione50,
• niebezpieczeństwo grożące wprost, bez konieczności włączenia się dalszego im-

pulsu ze strony sprawcy bądź dodatkowej przyczyny, co oznacza tak zaawanso-
waną sytuację, że można w zasadzie mówić o bliskim skutku51.

Powyższe zapatrywania można odnieść odpowiednio do art. 176 ust. 2 pr. geol.  
i gór. z modyfikacją, że sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa ma dotyczyć 
znacznej szkody w mieniu lub poważnej szkody w środowisku52. Na marginesie –  
w ustawie o zapobieganiu szkodom wskazano, że ilekroć w ustawie jest mowa o bezpośred-
nim zagrożeniu szkodą w środowisku (...) rozumie się przez to wysokie prawdopodobieństwo 
wystąpienia szkody w środowisku w dającej się przewidzieć przyszłości (art. 6 pkt 1).

Interesujący jest zbieg art. 176 ust. 1 pr. geol. i gór. z art. 181 § 1 kk. Analiza tych 
przepisów wskazuje na to, że zakresy ich zastosowania się krzyżują. Należy zaznaczyć, 
że świat roślinny i zwierzęcy to elementy środowiska (choć ś r o d o w i s k o  jest poję-
ciem szerszym). Z kolei „zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych 
rozmiarach” to coś więcej niż wyrządzenie w nich poważnych szkód. Wspólnym polem 
wyznaczonym przez zakresy zastosowania norm sankcjonujących, odczytanych z wy-
mienionych przepisów, są objęte te sytuacje, w których sprawca bez wymaganej koncesji 
lub bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych  
w nich warunków, wykonując działalność w zakresie:

46 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1969 r. Nr 13 poz. 94, ze zm.).
47 Wyrok Sądu Najwyższego z 21 maja 1974 r., III KR 407/73, Lex Omega nr 16833.
48 Zob. Postanowienie Sądu Najwyższego z 16 kwietnia 2014 r., II KK 314/13, LEX Omega nr 1491259. 

Zob. także: G. Bogdan, w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 117–277 kk, 
A. Zoll (red.), Warszawa 2008, s. 380–381. 

49 A. Marek, Kodeks karny…, s. 414.
50 J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987, s. 46. Por. R.A. Stefań-

ski, Art. 174, w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do artykułów 117–221, A. Wąsek (red.), 
Warszawa 2006, s. 540.

51 Postanowienie Sądu Najwyższego z 28 listopada 2003 r., IV KK 23/03, LEX Omega nr 82320;  
por. K. Buchała, § 23. Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecz-
nego, w: I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, System prawa karnego. O przestępstwach w szczególności, 
Wrocław 1985, s. 219–221.

52 Por. W. Radecki, Ochrona środowiska…, s. 133–134.
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1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin albo poszukiwania lub rozpozna-
wania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,

2) wydobywania kopalin ze złóż,
3) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji albo podziemnego 

składowania odpadów lub podziemnego składowania dwutlenku węgla,
– wyrządza znaczną szkodę w mieniu i jednocześnie powoduje zniszczenie  

w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Wtedy jest konieczna 
kumulatywna kwalifikacja prawna.

Przykładem specyficznych form ujawnionej nielegalnej działalności górniczej, na 
podstawie art. 176 ust. 1 pr. geol. i gór., jest bezprawna eksploracja kopalin, takich jak: 
piasek, żwir, kruszywo, węgiel53 czy bursztyn54. Jednocześnie w literaturze zauważa się 
również działania sprawców, które mogą skutkować niszczeniem stanowisk archeolo-
gicznych. Wówczas przy kwalifikacji prawnej czynu należy mieć na uwadze art. 108 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad nimi55, w którym jest mowa o zniszczeniu lub 
uszkodzeniu zabytku56. 

Aby skutecznie przeciwdziałać nielegalnemu wydobywaniu kopalin, należy rów-
nież zwrócić uwagę również na sprawy administracyjnoprawne, które są niezbędne do 
przeprowadzenia właściwych czynności umożliwiających następnie złożenie zawiado-
mienia o popełnieniu przestępstwa. Organem właściwym do wszczęcia postępowania 
administracyjnego w sprawie nielegalnego wydobycia kopaliny i nałożenia podwyższo-
nej opłaty eksploatacyjnej (działalność wykonywana bez wymaganej koncesji albo bez 
zatwierdzonego projektu robót geologicznych) zgodnie z art. 140 pr. geol. i gór. jest:

1) minister właściwy do spraw środowiska w odniesieniu do działalności:
g) wykonywanej w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
a) w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,
c) w zakresie podziemnego składowania odpadów,
d) w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania podziemnego kompleksu składowania 

dwutlenku węgla,
e) w zakresie podziemnego składowania dwutlenku węgla;

2) właściwy organ nadzoru górniczego w zakresie niewymienionym w pkt 1.

Jednocześnie wymienione organy mogą złożyć zawiadomienie o popełnieniu wy-
kroczenia (lub przestępstwa, gdy wydobycie odbywa się na dużą skalę i powoduje szko-
dy w środowisku) do organów ścigania – Policji, która zgodnie ze swoją właściwością 
rzeczową jest upoważniona do ścigania przestępstwa z art. 176 pr. geol. i gór. Wpraw-
dzie art. 4 pr. geol. i gór. dopuszcza wydobycie kopalin bez koncesji, ale należy mieć 
na uwadze to, że reguluje on postępowanie w przypadku wydobycia piasków i żwirów 
przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb własnych osób fizycznych z nieruchomości 
stanowiących przedmiot jej prawa własności57.

53 http://www.greenpointpl.com/nielegalne-wydobycie-wegla-na-dolnym-slasku/ [dostęp: 21 I 2015].
54 file:///E:/zrzut/zrzut2/Odpowiedza-za-nielegalnie-wydobycie-bursztynu.pdf [dostęp: 21 I 2015].
55 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłosze-

nia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446).
56 M. Trzciński, Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym. Problematyka prawno-kryminali-

styczna, Warszawa 2010, s. 72.
57 http://geoportal.pgi.gov.pl/geosam/ekspert_odpowiada/prawogeol/nielegalna_eksploatacja_kopalin#014 

[dostęp: 21 I 2015].
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Trzeba również ustalić, kogo należy uznać za stronę postępowania w sprawie nie-
legalnej eksploatacji kopalin. Co do zasady będzie to właściciel działki, a jeżeli jest 
znany przedsiębiorca dokonujący wydobycia – ten przedsiębiorca. W kontekście nie-
legalnego wydobycia odpowiedzialność może ponosić również osoba prowadząca eks-
ploatację. Problem może dotyczyć bezprawnego wkroczenia na teren właściciela działki  
i wydobywanie kopalin bez zgody i wiedzy właściciela nieruchomości58.

Aby w sposób właściwy przeprowadzić czynności na miejscu, organ powinien 
dokonać wizji w celu ustalenia, czy na danym terenie nastąpiło pozyskiwanie kopalin 
bez wymaganej koncesji. Stosownie do przepisu art. 85 § 1 kpa59 organ administracji 
publicznej może w razie potrzeby przeprowadzić oględziny. Należy bowiem pamiętać, 
że przed rozstrzygnięciem sprawy trzeba przeprowadzić postępowanie wyjaśniające  
w celu ustalenia – zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej – stanu faktycznego będące-
go podstawą do jej rozstrzygnięcia. Jeżeli jednak dowód z oględzin miałby posłużyć 
jako rozstrzygający co do istotnych okoliczności faktycznych, to oględziny powinny być 
przeprowadzone z udziałem osób mających wiedzę specjalistyczną (a więc biegłego ma-
jącego szczególną wiedzę i doświadczenie praktyczne, w tym przypadku geologa), gdyż 
oparcie się w rozstrzygnięciu jedynie na spostrzeżeniach pracowników urzędu może być 
później kwestionowane60.

W podsumowaniu warto przypomnieć, że bezpieczeństwo energetyczne kraju 
jest stanem, na który ma wpływ wiele czynników. Najistotniejsze są czynniki makro-
ekonomiczne podlegające ciągłym zmianom. Są one wypadkową wyzwań i zagrożeń  
w kontekście koncepcji służących realizacji działań podejmowanych przez państwo 
w celu eliminowania zagrożeń. Jest oczywiste, że polityka państwa w odniesieniu do 
bezpieczeństwa powinna cechować się działaniami na rzecz uprzedzania zjawisk nega-
tywnych, które powodują powstawanie zagrożeń wartości chronionych przez państwo. 
Należy zatem wyrazić pogląd, że działalność górnicza, reglamentowana w polskim pra-
wie, jest gwarantem dbałości ustawodawcy o sektor gospodarki, który jest strategiczny 
z punktu widzenia rozwoju państwa i ochrony jego interesów. Powoływanie się ustawo-
dawcy w nowej ustawie – Prawo geologiczne i górnicze na przesłankę bezpieczeństwa 
państwa ma z pewnością na celu podniesienie na wyższy poziom bezpieczeństwa przy 
doborze podmiotów uprawnionych w Polsce do wydobywania kopalin. Jest to działanie, 
które z punktu widzenia ogólnego bilansu i określenia strategii zaopatrzenia energetycz-
nego Polski wydaje się pożądane. Nie ulega bowiem najmniejszej wątpliwości, że ta 
sfera działalności gospodarczej ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa.

Na płaszczyźnie stosowania przesłanki bezpieczeństwa państwa niewątpliwie należy 
negatywnie odnieść się do propozycji określenia jej definicji legalnej, a więc próby za-
wężenia jej znaczenia. Wypada zauważyć, że współczesne rozumienie tej przesłanki jest 
definiowane w sposób ciągły, gdyż następuje proces ewaluacji bezpieczeństwa państw  
i systemów międzynarodowych, na który ma wpływ wiele czynników, m.in. rewolucja 
naukowo-techniczna, rozwój prawa międzynarodowego, wzrost znaczenia podmiotów po-
zarządowych i wzrost współzależności poszczególnych gospodarek od siebie61.

58 Tamże.
59 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267, 

ze zm.).
60 http://geoportal.pgi.gov.pl/geosam/ekspert_odpowiada/prawogeol/nielegalna_eksploatacja_kopalin#014 

[dostęp: 21 I 2015].
61 Zob. E. Cziomer, M. Lasoń, Przedmiot i zakres bezpieczeństwa międzynarodowego, w: Międzynarodowe 

bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, E. Cziomer (red.), Kraków 2008, s. 15–16.
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Trzeba również pamiętać, że oprócz legalnego wykonywania działalności górni-
czej można spotkać się z jej nielegalnym wykonywaniem. Przy uwzględnieniu tego, że 
wymagania stawiane przedsiębiorcom, którzy zamierzają wykonywać taką działalność, 
są wygórowane i związane z wysokimi nakładami finansowymi, może się okazać, że 
dynamicznie będzie się rozwijać przestępczość w zakresie nielegalnego wydobywa-
nia kopalin. Problemem związanym z tego typu przestępczością mogą być katastrofy 
ekologiczne. Nie będzie też budzić większych wątpliwości teza, że ta przestępczość 
może mieć charakter zorganizowany. Analiza zagadnienia dotyczącego triady: biznes– 
polityka–przestępczość skłania do wniosków, że podczas wykonywania działalności gór-
niczej może dochodzić do wywierania wpływu na władze i instytucje w celu osiągnięcia 
minimum ryzyka osobistego i ekonomicznego. Może się to przekładać również na zjawi-
ska o podłożu korupcyjnym. Czynnikami, które mogą wpływać na niski stopień wykry-
walności przestępstw w tej sferze, mogą być np. osłabiona kontrola społeczna (zwłaszcza 
na terenach miejskich), łatwy dostęp do złoża (np. piasek, żwir) i anonimowość tłumu 
(stwarzanie pozoru legalnej działalności: billboardy, tablice informacyjne itp.). Przedsta-
wione argumenty powodują, że prawo powinno wychodzić naprzeciw nowym zjawiskom, 
zwłaszcza w sektorach, które są strategiczne dla bezpieczeństwa państwa.
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Abstrakt

Przedmiotem artykułu są zagadnienia prawne związane z przesłanką bezpieczeń-
stwa państwa oraz prawnokarne aspekty działalności w zakresie nowego prawa geolo-
gicznego i górniczego. Autorzy stawiają tezę, że ochrona kopalin w Polsce ma dwojaki 
charakter. Z jednej strony – wewnętrzny, związany z udzieleniem właściwemu przed-
siębiorcy koncesji pozwalającej na wykonywanie działalności gospodarczej polegają-
cej na wydobywaniu kopalin, z drugiej zaś – zewnętrzny, polegający na wykrywaniu  
i ściganiu przestępstw związanych z nielegalnym wydobywaniem kopalin. Autorzy po-
stulują, aby doktryna prawa karnego szerzej zainteresowała się odpowiedzialnością za 
przestępstwa pozakodeksowe, które z uwagi na swoje umiejscowienie w systemie pra-
wa niejednokrotnie są pozbawione komentarza, a stanowią istotny instrument w walce  
z przestępczością dotyczącą określonego sektora gospodarki. Autorzy analizują w ar-
tykule zasadność wprowadzenia przesłanki bezpieczeństwa państwa do nowego prawa 
geologicznego i górniczego oraz przedstawiają argumenty pojawiające się w dyskusji 
nad tą przesłanką. Drugą część artykułu poświęcają możliwości ścigania przestępstwa 
nielegalnego wydobywania kopalin oraz charakteryzują poszczególne elementy składa-
jące się na ten czyn zabroniony. 

Słowa kluczowe: prawo geologiczne i górnicze, przestępczość, nielegalne wydobycie, 
bezpieczeństwo państwa.

Abstract

The article relates to new law in the area of geological and mining. The authors 
pose the argument that the protection of deposits in Poland is twofold. On the one hand, 
internal, related to the granting of concessions to the competent entrepreneurs to the per-
formance of activities relating to the extraction of minerals, on the other hand, external, 
relies on the detection and prosecution of criminal offenses the illegal exploitation of 
minerals. The authors postulate that the doctrine of criminal law should more broadly 
be interested in the responsibility for a crime that are situated in other acts – beyond the 
penal code, which, because of their location in the legal system often lack the comment, 
but are an important tool in the fight against crime on a particular sector of the economy. 
The authors analyze the article legitimacy of national security grounds in a new geolo-
gical and mining law and the arguments that appear in the discussion of this premise. 
The second part of the article is devoted to the prosecution of crime of illegal mining of 
minerals and characterize individual elements constituting the offense.

Keywords: geological and mining law, crime, illegal mining, national security.


