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Od Redakcji

Przedstawiamy Czytelnikom kolejny numer naszego czasopisma. Tym ra-
zem zawiera ono cztery artykuły poświęcone dość zróżnicowanej problematy-
ce. Jeden z prezentowanych tekstów dotyczy wydobywania kopalin na terenach 
uzdrowisk. Jego Autor zwraca uwagę na zbieg przepisów prawa geologicznego 
i górniczego z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach oraz obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Kolejny tekst prezentuje wątpliwości interpretacyjne występujące na sty-
ku prawa górniczego i prawa pracy. Dotyczą one uzyskiwania tzw. emerytury 
górniczej. Przepisy obowiązujące w tym zakresie powodują poważne trudności 
interpretacyjne ze względu na zastosowanie siatki pojęciowej, która jest niejed-
noznaczna i zarazem odbiega od terminologii przyjętej w prawie geologicznym 
i górniczym. Trudności te potęguje fakt, że wykładnia tych przepisów nie może 
być prowadzona w całkowitym oderwaniu od tego ostatniego prawa. 

Niezwykle ciekawie prezentuje się także opracowanie dotyczące włoskie-
go prawa środowiska. Jak wykazał jego Autor, wiele rozwiązań i przepisów 
w prawie Republiki Włoskiej jest tożsamych z regulacjami polskimi. Wynika to 
w znacznej mierze z faktu przynależności obu państw do Unii Europejskiej. 

Tradycyjnie numer naszego czasopisma zawiera także komentarz do kolej-
nych przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze. Tym razem zostają omó-
wione art. 10—12 ustawy. Te przepisy, z punktu widzenia całości regulacji, 
odgrywają szczególną rolę. Odnoszą się bowiem do własności górniczej i użyt-
kowania górniczego.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego
Grzegorz Dobrowolski
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