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Nazwa studiów podyplomowych/nazwa studiów w tłumaczeniu na język 
angielski: Studia Podyplomowe Prawa Geologicznego i Górniczego / Postgraduate 

Studies in Geological and Mining Law 
 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Witold Małecki 

Zastępca Kierownika studiów: dr Piotr Wojtulek 
 

Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne studia podyplomowe w trybie 
niestacjonarnym (zjazdy: soboty i niedziele) 

 

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia będą prowadzone zdalnie - aplikacja MS Teams. 
 

Adresat studiów: Studia skierowane są do: 

• osób zatrudnionych w organach administracji publicznej rządowej i samorządowej, 

wykonujących zadania z zakresu administracji geologicznej i górniczej, w szczególności: 

o pracowników urzędów gmin i miast: geologów miejskich oraz osób zatrudnionych w 
wydziałach zajmujących się geologią i ochroną środowiska, 

o pracowników starostw powiatowych: geologów powiatowych oraz osób 

zatrudnionych w wydziałach zajmujących się geologią i ochroną środowiska, 
o pracowników urzędów marszałkowskich: geologów wojewódzkich oraz osób 

zatrudnionych w wydziałach zajmujących się geologią i ochroną środowiska, 
o pracowników okręgowych urzędów górniczych,  

o pracowników ministerstw właściwych ds. ochrony środowiska, gospodarki zasobami 

naturalnymi oraz gospodarki wodnej, 
o pracowników Państwowego Zarządu Gospodarki Wodnej,  

o pracowników urzędów zajmujących się planowaniem przestrzennym, 
• osób zatrudnionych w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność 

związaną z geologią i górnictwem, w szczególności: 

o pracowników podmiotów zajmujących się poszukiwaniem i dokumentowaniem złóż 
kopalin, wód podziemnych, geologią inżynierską oraz geotermią,  
o pracowników podmiotów zajmujących się wydobywaniem kopalin ze złóż – zakładów 

górniczych,  
o pracowników uzdrowiskowych służb geologicznych i górniczych,  
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• osób wykonujących zawody prawnicze (radca prawny, adwokat) prowadzących 

sprawy z zakresu geologii i górnictwa oraz pracowników kancelarii prawniczych, 
• osób świadczących usługi consultingowe w zakresie geologii i górnictwa, a także 

usługi finansowe na rzecz podmiotów zajmujących się górnictwem, 

• absolwentów wyższych uczelni, którzy zamierzają ubiegać się o zatrudnienie we 
wskazanych powyżej instytucjach i podmiotach lub podjąć własną działalność gospodarczą 

związaną z geologią i górnictwem. 

 
Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7. 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.  
 

Zasady odpłatności: 4599 zł (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) za 

dwa semestry, płatne zgodnie z postanowieniami umowy o świadczeniu usług 
edukacyjnych; nie jest przewidziana opłata rekrutacyjna.  

Specjalna zniżka dla Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego 10%. 
 

Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji: Zgodnie z Regulaminem 

studiów podyplomowych (Uchwała Nr 154/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie 

Wrocławskiem wraz z późniejszymi zmianami), na studia podyplomowe może być przyjęta 

osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w 

systemie szkolnictwa wyższego i nauki. 

Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:  

a. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK i podpisane 

przez kandydata wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy (czyli: 
formularz rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.irka.uni.wroc.pl), 
b.  kserokopię dyplomu wraz z oryginałem do wglądu lub poświadczony notarialnie 

dyplom.  
 

Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe, 
określając wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, 

wskazując powody nieprzyjęcia.  

 
Program studiów 

 
Program Studiów Podyplomowych Prawa Geologicznego i Górniczego obejmuje dwa 

semestry nauki w trybie niestacjonarnym i zakłada 162 godzin zajęć. Łączna liczba 

punktów ECTS: 36. 
Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń słuchacze powinni przystąpić do egzaminu końcowego 

obejmującego zakres materiału z całości studiów. Forma egzaminu oraz zakres pytań 
zostaną przedstawiona słuchaczom przez Kierownika Studiów Podyplomowych 

 

Semestr I 

L.P. Nazwa przedmiotu 
Liczba 

godzin 

Forma 

zajęć 

Forma 

zaliczenia 

Punkty 

ECTS 
Prowadzący 

1. Tworzenie i stosowanie prawa 8 Ćwiczenia zaliczenie 2 
Nauczyciel 

akademicki / 

praktyk 

2. 
Podstawy geologii złóż i 
geologii gospodarczej 

10 Wykład zaliczenie 2 

Nauczyciel 

akademicki / 

praktyk 

http://www.irka.uni.wroc.pl/


 

3. 
Systemy informacji 
geologicznej 

8 Ćwiczenia zaliczenie 2 

Nauczyciel 

akademicki / 
praktyk 

4. 
Ekonomika projektu 

surowcowego 
12 Ćwiczenia zaliczenie 3 

Nauczyciel 

akademicki / 
praktyk 

5. 
Źródła i zasady Prawa 

geologicznego i górniczego 
6 Wykład zaliczenie 1 

Nauczyciel 

akademicki / 
praktyk 

6. 
Ustrój administracji 

geologicznej i górniczej 
8 Wykład zaliczenie 2 

Nauczyciel 
akademicki / 

praktyk 

7. 
Podstawy postępowania 
administracyjnego 

8 Wykład zaliczenie 2 
Nauczyciel 

akademicki / 

praktyk 

8. 
Stosunki własnościowe w 
zakresie złóż kopalin 

12 Wykład zaliczenie 3 

Nauczyciel 

akademicki / 

praktyk 

9. 

Planowanie i 

zagospodarowanie 
przestrzenne 

6 Wykład zaliczenie 1 

Nauczyciel 

akademicki / 
praktyk 

10. 
Kwalifikacje zawodowe w 

geologii i górnictwie 
4 Wykład zaliczenie 1 

Nauczyciel 

akademicki / 
praktyk 

Razem 82 h 19  

 
 

Semestr II 

L.P. Nazwa przedmiotu 
Liczba 

godzin 

Forma 

zajęć 

Forma 

zaliczenia 

Punkty 

ECTS 
Prowadzący 

1. 
Koncesje i licencje w geologii i 

górnictwie 
6 Wykład zaliczenie 1 

Nauczyciel 
akademicki / 

praktyk 

2. 

Procedury koncesyjne i 

licencyjne w geologii i 

górnictwie 

8 Ćwiczenia zaliczenie 2 

Nauczyciel 

akademicki / 

praktyk 

3. 
Delikty w prawie geologicznym 
i górniczym 

6 Wykład zaliczenie 1 

Nauczyciel 

akademicki / 

praktyk 

4. 

Prawna problematyka 

funkcjonowania podmiotów 
geologicznych 

10 Wykład zaliczenie 2 

Nauczyciel 

akademicki / 
praktyk 

5. 

Prawna problematyka 

funkcjonowania zakładów 
górniczych 

10 Wykład zaliczenie 2 

Nauczyciel 

akademicki / 
praktyk 

6. 
Rekultywacja terenów 
górniczych i gospodarka 

odpadami górniczymi 

8 Ćwiczenia zaliczenie 2 
Nauczyciel 

akademicki / 

praktyk 

7. Podstawy Prawa wodnego 10 Wykład zaliczenie 2 
Nauczyciel 

akademicki / 

praktyk 

8. 
Inwestycje budowlane w 
geologii i górnictwie 

6 Wykład zaliczenie 1 

Nauczyciel 

akademicki / 

praktyk 



 

9. 

Geologia inżynierska, 

geotermia, hydrogeologia w 
praktyce prawnej 

12 Ćwiczenia zaliczenie 3 

Nauczyciel 

akademicki / 
praktyk 

10. Maszyny i urządzenia górnicze 4 Ćwiczenia zaliczenie 1 

Nauczyciel 

akademicki / 
praktyk 

Razem 80 h 17  

 
OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

 

Wydział: Prawa, Administracji i Ekonomii 

Studia Podyplomowe Prawa Geologicznego i Górniczego 
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 

 

Kod efektu 

uczenia się dla 

studiów 

podyplomowych 

Efekty uczenia się  

Odniesienie do 

charakterystyk 
drugiego stopnia PRK 

WIEDZA 

SP_W01 
Ma pogłębioną wiedzę o roli i znaczeniu regulacji 
prawnych dla prowadzenia działalności geologicznej i 

górniczej. 

P7S_WG 

SP_W02 
Zna kompetencje i procedury działania organów 
administracji publicznej wykonujących zadania z 

zakresu administracji geologicznej i górniczej. 

P7S_WG 

SP_W03 

Zna instytucje prawne znajdujące zastosowanie w 
ramach wykonywania działalności geologicznej i 

górniczej oraz identyfikuje przesłanki wyznaczające ich 
funkcjonowanie w systemie prawa. 

P7S_WG 

SP_W04 

Ma pogłębioną wiedzę o ramach prawnych 

wykonywania działalności geologicznej i górniczej jako 
działalności gospodarczej. 

P7S_WK 

SP_W05 

Rozumie oddziaływania zachodzące między 
działalnością geologiczną i górniczą a środowiskiem 

naturalnym i zna unormowania prawne dotyczące 

regulacji tych oddziaływań. 

P7S_WK 

SP_W06 

Rozumie oddziaływania zachodzące między 

działalnością geologiczną i górniczą a otoczeniem 

społeczno-gospodarczym i zna unormowania prawne 
dotyczące regulacji tych oddziaływań. 

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 

Potrafi rozwiązywać powstające podczas wykonywania 

działalności geologicznej i górniczej problemy prawne o 

wysokim stopniu skomplikowania, z uwzględnieniem 
treści aktów prawnych, orzecznictwa sądowego i 

administracyjnego oraz specjalistycznej literatury. 

P7S_UW 

SP_U02 

Konstruuje rozbudowane wypowiedzi pisemne i ustne 

dotyczące prawnej regulacji działalności geologicznej i 

górniczej, prawidłowo posługując się językiem prawnym 
i językiem prawniczym. 

P7S_UK 

SP_U03 
Konstruuje schemat analizy prawnej problemów 
powstających podczas wykonywania działalności 

geologicznej i górniczej, realizowanej w zespołach 

P7S_UO 



 
badawczych, określając zadania wykonywane przez 

poszczególnych członków zespołu. 

SP_U04 

Ma świadomość potrzeby doskonalenia własnego 

warsztatu badawczego w zakresie problemów prawnych 

geologii i górnictwa, z uwzględnieniem dynamiki zmian 
stanu prawnego. 

P7S_UU  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 

Jest gotów do konsultowania i analizowania 

teoretycznych i praktycznych problemów prawnych 

geologii i górnictwa z właściwymi ekspertami, 
prezentując umiejętność krytycznej oceny własnego 

stanowiska. 

P7S_KK 

SP_K02 

Dysponuje kompetencjami w dziedzinie wykorzystania 
własnej wiedzy i umiejętności prawnych dla polepszenia 

funkcjonowania instytucji i podmiotów prowadzących 
działalność związaną z geologią i górnictwem, w których 

jest zatrudniony lub z którymi współpracuje.  

P7S_KO 

SP_K03 

Dostrzega znaczenie zasad etyki zawodowej dla 
prawidłowego i odpowiedzialnego społecznie 

wykonywania zawodów związanych z prowadzeniem 
działalności geologicznej i górniczej. 

P7S_KR 

 


