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Pierwsza część niniejszego tomu została złożona w wydawnictwie
jeszcze w czasie obowiązywania prawa górniczego z 6 maja 1953 r.
oraz prawa geologicznego z 16 listopada 1960 r. Z różnych przyczyn
opracowania te nie mogły ukazać się przed wejściem w życie ustawy
z 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27,
poz. 96). Co prawda obecnie częściowo zachowują one walor
historyczny ( uwzględniają bowiem stan prawny sprzed wejścia w ży
cie tej ustawy), to jednak ogłoszenie drukiem tych opracowań wydaje
się celowe z kilku przyczyn.
Przede wszystkim porównanie ich z nowymi wymaganiami po
zwala lepiej zrozumieć istotę zmian wprowadzonych wspomnianą
ustawą z 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze. Ta
ostatnia utrzymała zresztą w mocy niektóre rozstrzygnięcia podjęte
przed wejściem jej w życie, przewidując jednocześnie szczególny tryb
ich weryfikacji (por. np. art. 142 ust. 4 oraz nast. pr.g.g.). Analiza
dotychczasowych wymagań powinna zatem pozwolić na ustalenie, czy
w obecnym stanie prawnym takie „dostosowanie” jest konieczne,
a jeśli tak, to w jakim zakresie.
Dalszym przykładem może być również orzecznictwo dotyczące
tzw. szkód górniczych. Pod rządem dotychczasowych wymagań spory
w takich sprawach rozstrzygały wyłącznie komisje do spraw szkód
górniczych. Przekazanie orzecznictwa we wspomnianych sporach
sądom powszechnym stwarza liczne problemy — zarówno materialnoprawne, ja k i procesowe. Niejednokrotnie sąd zmuszony jest
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dokonać oceny trafności rozstrzygnięcia komisji do spraw szkód
górniczych (np. orzekając w sprawie środka zaskarżenia wniesionego
jeszcze pod rządem dotychczasowych wymagań). Informacje o prak
tyce stosowania dotychczasowych rozwiązań mogą więc być pomocne.
Drugą część tomu iv całości poświęcono problematyce wynikającej
z nowego stanu prawnego. Skromne ramy opracowania nie zezwoliły
jednak na przedstawienie wielu istotnych zagadnień związanych
z nowymi rozwiązaniami, zwłaszcza że opóźnienie tv wydawaniu
przepisów wykonawczych do prawa geologicznego i górniczego spo
wodowało, iż na dobrą sprawę niektóre jego instytucje jeszcze nie
funkcjonują.
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