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INFORMACJA GEOLOGICZNA W NOWYM PRAWIE GEOLOGICZNYM I GÓRNICZYM

THE GEOLOGICAL INFORMATION IN THE NEW GEOLOGICAL AND MINING LAW

JAN A. STEFANOWICZ1

Abstrakt. Prawo do informacji geologicznej jest maj¹tkowym prawem podmiotowym i stanowi aktywo, czyli mienie. Na gruncie prawa
geologicznego i górniczego informacja geologiczna, w tym dokumentacja geologiczna i koncesje, stanowi¹ aktywa geologiczno-górnicze.
W artykule scharakteryzowano to prawo od strony przedmiotowej i podmiotowej oraz treœci prawa. Nowa ustawa z 9 czerwca 2011 r. wpro-
wadza istotne zmiany co do definicji informacji geologicznej, zasad rozporz¹dzania i wykonywania tego prawa. W artykule wskazano na
nowe rozwi¹zania ustawowe i dokonano próby ich wyk³adni.

S³owa kluczowe: dokumentowanie z³ó¿, dokumentacja geologiczna, informacja geologiczna, dane geologiczne, prawo do informacji
geologicznej, w³asnoœæ intelektualna.

Abstract. The right to geological information is a valuable geological law subject and it is asset of property. On the ground of geological
and mining law, geological information, including documentation and geological concessions, constitutes geological-mining assets. The au-
thor characterizes the right in the subjective and objective approach and in terms of the content of the law. The new law of 09 June 2011 intro-
duces significant changes to the definition of the geological information, regulation and execution of this right. The paper points to a new
statutory resolution and attempts to provide interpretation.

Key words: geological information, geological data, the right to “geological information”, geological documentation, intellectual property.

WSTÊP

,,Informacja geologiczna” jako pojêcie prawa geologicz-
nego i górniczego pojawi³o siê stosunkowo póŸno, bo dopie-
ro przy nowelizacjach zwi¹zanych ze zmianami ustrojo-
wymi w latach 1989–1991. Po zmianie ustawy z dnia
16.11.1960 r. Prawo geologiczne (Dz.U. 60.52.303) z dniem
27.04.1991 r. wprowadzono w art. 1 zmianê art. 24, który po
niej stanowi³, ¿e wyniki prac geologicznych przedstawia siê
w dokumentacji geologicznej, która mia³a zawieraæ miêdzy
innymi wyniki wykonanych badañ oraz ich interpretacjê.
Natomiast dodany art. 26c stanowi³, ¿e w³aœciciel dokumen-

tacji geologicznej móg³ zastrzec ograniczenie dostêpnoœci
informacji w niej zawartych na okres nie d³u¿szy ni¿ piêæ lat
(poufnoœæ); nie mog³y one byæ w tym czasie przekazane in-
nym podmiotom gospodarczym. W ust. 5 art. 26c stanowi³,
¿e podmioty gospodarcze nie mog³y bez zgody organu kon-
cesyjnego zbywaæ pozyskanych przez siebie informacji geo-
logicznych. Tak wiêc co do zasady ,,w³asnoœæ” informacji
przys³ugiwa³a przedsiêbiorcy – by³o to prawo maj¹tkowe
zbywalne.
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W prawie geologicznym i górniczym z 1994 r. (Dz.U.
60.52.303) zdefiniowano informacjê geologiczn¹ jako dane
oraz próbki uzyskane w wyniku prowadzenia prac geologicz-
nych, a w art. 47 ust. 1 w jego pierwotnym brzmieniu sprecy-
zowano, ¿e prawo do informacji uzyskanych w wyniku pro-
wadzenia prac geologicznych przys³uguje temu, kto poniós³
koszty ich wykonania. W prawie tym do koñca 2011 r. obo-
wi¹zuje art. 47, zmieniany trzykrotnie w ostatnim brzmieniu,
takim ¿e prawo do informacji uzyskanych w wyniku prac geo-
logicznych przys³uguje Skarbowi Pañstwa. Natomiast dodany
ust. 2a stanowi, ¿e rozporz¹dzanie prawem do informacji geo-
logicznej (przez Skarb Pañstwa ) nastêpuje w drodze umo-
wy za wynagrodzeniem, z wyj¹tkiem sytuacji okreœlonych
w ustawie.

Nowe prawo geologiczne i górnicze – ustawa z dnia
09.06.2011 r. (Dz.U.11.163.981), obowi¹zuj¹ce od 01.01.2012
r., w s³owniku w art. 6 ust. 1 pkt 2 definiuje na potrzeby usta-
wy ,,informacjê geologiczn¹” jako dane i próbki geologiczne
wraz z wynikami ich przetworzenia i interpretacji, w szcze-
gólnoœci przedstawione w dokumentacjach geologicznych
oraz zapisane na informatycznych noœnikach danych. Te istot-
ne zmiany, które przez ostatnie 20 lat zmienia³y zakres pod-
miotowy i przedmiotowy oraz treœæ pojêcia ,,informacji geolo-
gicznej”, utrwalaj¹c jego odrêbnoœæ od wystêpuj¹cych w sys-
temie polskiego prawa form mienia, rozumianych jako pra-
wa maj¹tkowe do dóbr niematerialnych lub prawnych (w³as-
noœæ intelektualna – prawa autorskie, przemys³owe), sk³a-
niaj¹ do tezy, ¿e to pojêcie jeszcze nie zakoñczy³o ewolucji.

Nowe prawo nadal nie okreœla czytelnie tej instytucji,
która znalaz³a miejsce w systemie polskiego prawa, jak

i nauce geologii. Wprowadzony w kraju system nabywania
pierwotnego prawa do informacji geologicznej jedynie przez
Skarb Pañstwa oraz ograniczone „rozporz¹dzanie” tym pra-
wem (jest niezbywalne), z niejasnym jego zakresem i treœci¹,
w zasadzie nie jest powszechnie spotykany na œwiecie. Na
unormowanie, ¿e w³asnoœæ informacji geologicznej przys-
³uguje wy³¹cznie pañstwu, zdecydowano siê równie¿ m.in.
w Rosji, Chinach, Kambod¿y. Na Wêgrzech prawo do infor-
macji geologicznej przys³uguje podmiotowi, który uzyska³
j¹ w wyniku prowadzenia prac geologicznych, przy obo-
wi¹zku przekazywania danych (udostêpnienie wiedzy nie
praw) geologicznych i geofizycznych wêgierskiej s³u¿bie
geologicznej. Podobne rozwi¹zania przyjêto m.in. w Finlan-
dii, Wielkiej Brytanii, Indiach, Japonii. W Czechach, Niem-
czech, Francji pañstwo (odpowiednie s³u¿by) ma prawo ko-
rzystania z informacji w rozumieniu danych geologicznych,
zawartych w dokumentacjach (rodzaj przymusowej licen-
cji). W Stanach Zjednoczonych prawo federalne wymaga,
by koncesjobiorca przekaza³ (udostêpni³ wiedzê nie prawo)
kopie wszystkich danych geologicznych, uzyskanych w cza-
sie prac geologicznych. S¹ one zastrze¿one (chronione pouf-
noœci¹) na czas trwania koncesji albo na czas, w którym ich
ujawnienie mog³oby zagra¿aæ konkurencyjnoœci koncesjo-
biorcy (Stefanowicz, Sa³aciñski, 2007).

W dalszej czêœci artyku³u autor przedstawi wybrane pro-
blemy i niejasnoœci zwi¹zane z aktualnym ukszta³towaniem
treœci tego prawa maj¹tkowego, jakim jest ,,informacja geo-
logiczna”, wady regulacji, jak i mo¿liwie wnioski de lege

lata i de lege ferenda.

INFORMACJA GEOLOGICZNA JAKO POJÊCIE GEOLOGII

Dla geologów informacja geologiczna to przede wszyst-
kim rozumiana dos³ownie wiedza, w œcis³ym rozumieniu da-
nych, o budowie geologicznej skorupy ziemskiej, a wiêc gó-
rotworu jako ca³oœci i zawartych w nim substancji (w dowol-
nym stanie sta³ym, ciek³ym i gazowym) w szczególnoœci.
Tak wiêc dla geologii zawsze podstaw¹ jest wiedza uzyska-
na z badañ w postaci wyników pozyskanych i utrwalonych
w ró¿nych formach pomiarów i zapisów, jak i zawartych
w pozyskanych próbkach (rdzeniach). Jest to dla geologów
baza wyjœciowa do opisywania, dokumentowania, analizo-
wania, ocen, recenzji, projektowania i wyznaczania granic
z³ó¿, obszarów górniczych, ustalania kategorii rozpoznawa-
nia, obliczeñ zasobów i innych celów przetwarzania danych
geologicznych.

Pozyskiwanie danych to obszar tej pracy geologa, która
zaczyna siê od projektowania prac geologicznych po prowa-
dzenie robót geologicznych i tych prac, które s¹ zwi¹zane
z pozyskiwaniem danych, a wiêc laboratoryjnych, geosejs-
miki, geochemii itp. Natomiast dokumentowanie tych badañ
stanowi formê utrwalania i ich podsumowanie, opracowy-
wanie wyników, wed³ug przepisanych regu³ prawnych, wy-
znaczonych ju¿ nie tylko nauk¹ geologii, ale i prawem po-

wszechnym na poziomie ustawy. Sporz¹dzanie dokumenta-
cji, ró¿ne opracowania danych do tego celu, jak i opracowa-
nia wyników badañ dla innych celów stanowi¹ przetwarza-
nie danych i ich ocenê z punktu widzenia danego dokumen-
tatora, badacza, który nawet je¿eli musi siê trzymaæ przepi-
sów, czyli w czêœci formalnie okreœlonych kryteriów, brze¿-
nych, form dokumentacji i uk³adu ich treœci, to dokonuje
tych przetworzeñ subiektywnie, wedle w³asnej wiedzy, in-
tuicji i starannoœci. Te opracowania s¹ nadto utworami w ro-
zumieniu prawa autorskiego, o czym dalej.

Interpretacje i opracowanie wyników rozpoznania z³o¿a
musz¹ oddawaæ merytoryczny sens i cel rozpoznania. Po-
dobnie jak interpretacja przepisów prawa geologicznego
i górniczego powinna uwzglêdniaæ ich merytoryczny sens
i cel stosowania oraz skutki podejmowanych decyzji.
W przeciwnym razie prowadzi to do bezzasadnej biurokra-
tyzacji procedur administracyjnych i podejmowania niera-
cjonalnych decyzji (Nieæ, 2010). Niestety mo¿liwe, do-
puszczalne zgodnie z regu³ami wyk³adni, interpretacje no-
wego prawa nie zapewniaj¹ merytorycznego sensu i celu
przepisów.
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INFORMACJA GEOLOGICZNA JAKO PRAWO

Pierwsze komentarze prawnicze do prawa geologicznego
i górniczego precyzowa³y, ¿e informacja geologiczna to ca-
³oœæ informacji uzyskanej w wyniku prac geologicznych.
Wskazywano na niedookreœlenie pojêcia ,,informacja” oraz
samego zakresu zbioru, a tak¿e niejasnoœæ charakteru prawa
i jego treœci (Lipiñski, Mikosz, 1995). Dyskusja przy kolej-
nych zmianach treœci i zakresu tego prawa dotyczy³a g³ównie
kwestii aspektu podmiotowego, a wiêc komu i kiedy to prawo
przys³uguje. By³ to spór o to, kiedy to prawo przechodzi na
pañstwo, czyli Skarb Pañstwa, bêd¹cy osob¹ prawn¹ w sto-
sunkach cywilno-prawnych (podmiotem praw maj¹tkowych),
do kiedy i w jakim zakresie przys³uguje temu przedsiêbiorcy,
który naby³ to prawo pierwotnie, konstytutywnie, jako ¿e do-
kona³ tego na swój rachunek i w swoim imieniu pozyska³
dane geologiczne oraz powierzy³ przetwarzanie tych danych
dla siebie (opracowanie, dokumentacje i recenzje geologów).

Komentatorzy podnosili m.in., ¿e ka¿de prawo maj¹tko-
we musi byæ rozpoznawane co do jego podmiotu i przedmio-
tu, a wiêc komu mo¿e przys³ugiwaæ i jak mo¿e byæ nabywa-
ne, a dalej od strony treœci, a wiêc jaka wi¹zka uprawnieñ siê
na nie sk³ada, do jakich dóbr lub praw przys³uguje, oraz kla-
syfikowane wed³ug standardów i metodologii przyjêtych
w prawie cywilnym (Lipiñski, Mikosz, 2003). W pierwszym
okresie od jego powo³ania (utworzenia w prawie geologicz-
nym) by³o to prawo do informacji prawem podmiotowym,
zbywalnym, skuteczne erga omnes (wobec wszystkich),
o nieograniczonym zakresie rozporz¹dzania (lecz za zgod¹
Skarbu Pañstwa) i korzystania z niego. W kszta³cie, w jakim
zosta³a informacja geologiczna uformowana w wyniku no-
welizacji (1999–2002) i w nowym prawie geologicznym
i górniczym od 01.01.2012 jest to prawo niezbywalne
z ograniczon¹ istotnie mo¿liwoœci¹ rozporz¹dzania i korzy-
stania. Prawo to nie jest jednak w aktualnym kszta³cie pra-
wem jednolitym. Gdyby dotyczy³o tylko danych i ich prze-
tworzeñ, agregacji, to mo¿na by mówiæ, ¿e ma charakter
zbli¿ony do praw w³asnoœci przemys³owej i postulowaæ zali-
czenie do takich. Jednak obejmuje ono tak¿e treœci wyni-
kaj¹ce z najró¿niejszych autorskich przetworzeñ i interpreta-
cji, a wiêc utwory w rozumieniu prawa autorskiego.

Przedmiotem prawa autorskiego jest ka¿dy przejaw dzia³al-
noœci twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w ja-
kiejkolwiek postaci, niezale¿nie od wartoœci, przeznaczenia
i sposobu wyra¿enia (utwór), m.in. zgodnie z ust. 2 art. 1 przed-
miotem prawa autorskiego s¹ utwory wyra¿one s³owem, sym-
bolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, pu-
blicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy kompu-
terowe). Problem tak¿e w tym, ¿e twórców dokumentacji geo-
logicznych (interpretacji, ocen, recenzji, przedstawieñ graficz-
nych itp.) mo¿e byæ kilku. Zgodnie z art. 9 ust. 1 prawa autor-
skiego ,,wspó³twórcom przys³uguje prawo autorskie wspólnie.
Domniemywa siê, ¿e wielkoœci udzia³ów s¹ równe. Ka¿dy ze
wspó³twórców mo¿e ¿¹daæ okreœlenia wielkoœci udzia³ów
przez s¹d, na podstawie wk³adów pracy twórczej”. Ust. 3 tego
artyku³u stanowi, ¿e ,,do wykonywania prawa autorskiego do
ca³oœci utworu potrzebna jest zgoda wszystkich wspó³twórców.
W przypadku braku takiej zgody ka¿dy ze wspó³twórców mo¿e
¿¹daæ rozstrzygniêcia przez s¹d, który orzeka, uwzglêdniaj¹c
interesy wszystkich wspó³twórców”, a zgodnie z ust. 5 ,,do au-
torskich praw maj¹tkowych przys³uguj¹cych wspó³twórcom
stosuje siê odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego
o wspó³w³asnoœci w czêœciach u³amkowych”.

Mo¿e te¿ dojœæ do tego, ¿e dokumentacja geologiczna bê-
dzie utworem zbiorowym. Zgodnie z art. 11 autorskie prawa
maj¹tkowe do utworu zbiorowego, np. do encyklopedii lub
publikacji periodycznej, przys³uguj¹ producentowi lub wy-
dawcy, a do poszczególnych czêœci maj¹cych samodzielne
znaczenie – ich twórcom. Niestety praktyka zlecenia i wyko-
nywania ró¿nych badañ, dokumentacji, recenzji powoduje, ¿e
to, komu przys³uguj¹ prawa autorskie, jest czêsto niejasnym.
Zgodnie z prawem autorskim, je¿eli ustawa lub umowa o pra-
cê nie stanowi¹ inaczej, pracodawca, którego pracownik
stworzy³ utwór w wyniku wykonywania obowi¹zków ze sto-
sunku pracy, nabywa z chwil¹ przyjêcia utworu autorskie pra-
wa maj¹tkowe w granicach wynikaj¹cych z celu umowy
o pracê i zgodnego zamiaru stron. Praktyka w przedsiêbior-
stwach geologicznych jest tu jednak ró¿na.

TREŒÆ PRAWA DO INFORMACJI GEOLOGICZNEJ

W istocie trzeba przede wszystkim wskazaæ, ¿e prawo do
informacji geologicznej zosta³o ukszta³towane w jego aktu-
alnej regulacji jako przys³uguj¹ce jedynie pañstwu (Skarbo-
wi Pañstwa – SP). Na jego treœæ sk³adaj¹ siê uprawnienia,
przys³uguj¹ce stacio fisci reprezentuj¹cemu SP, do „roz-
porz¹dzania” przez oddanie za umow¹ jedynie do u¿ytkowa-
nia górniczego oraz „udostêpniania” (informacji, a nie pra-
wa) w drodze umów do „korzystania”. Inne podmioty poza
SP, czyli b¹dŸ przedsiêbiorcy zajmuj¹cy siê poszukiwaniem
i rozpoznawaniem lub eksploatacj¹ z³ó¿, b¹dŸ inni korzy-

staj¹cy dla celów naukowych, edukacyjnych, wykorzystuj¹
informacjê (u¿ytkuj¹ przez umowê dzier¿awy) lub korzy-
staj¹ dla celów niegospodarczych, czyli mog¹ siê zapoznaæ
z danymi bez uzyskania (jakiegokolwiek) prawa maj¹tkowe-
go, choæby w postaci licencji na jakieœ pole eksploatacji.

O ile charakter przys³ugiwania ,,w³asnoœci” informacji
Skarbowi Pañstwa nie budzi co do zasady wiêkszych w¹tpli-
woœci, o tyle ju¿ mniej jasne jest, jaki jest charakter „prawa”
do informacji geologicznej. Niespornie informacja nale¿y do
dóbr niematerialnych, nie mo¿e zatem byæ rzecz¹ w rozu-
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mieniu prawa cywilnego. W praktyce natomiast jej noœni-
kiem jest okreœlona rzecz (np. pisemna analiza lub dokumen-
tacja z przeprowadzonych prac). „Prawo” do takiej informa-
cji ma wobec tego niew¹tpliwie charakter prawa na dobrach
niematerialnych. Je¿eli natomiast informacja wynika z prze-
tworzenia i interpretacji jest przejawem „dzia³alnoœci twór-
czej o indywidualnym charakterze”, to wówczas staje siê
ona przedmiotem prawa autorskiego (Lipiñski, Mikosz,
1995).

W tym kontekœcie mankamentem nowej ustawy jest brak
w dalszym ci¹gu rozwi¹zañ okreœlaj¹cych treœæ „prawa do
informacji geologicznej” w takiej (praw autorskich) sytuacji,
a tak¿e w takiej czêœci, w jakiej nie mo¿e ona staæ siê przed-
miotem prawa przemys³owego. Na treœæ prawa do informacji
sk³ada siê w istocie kilka uprawnieñ SP, które okreœla ustawa.
Jest to ,,rozporz¹dzenie”, ale trzeba to wyk³adaæ jako dyspo-
nowanie bez prawa do ca³kowitego wyzbycia siê (trwa³e prze-
niesienia w ca³oœci na inny podmiot). Rozporz¹dzenie to ma
siê odbywaæ na podstawie umowy, z zastosowaniem przepi-
sów k.c. dotycz¹cych darowizny. Przepis art. 99 precyzuje, ¿e

(ust. 2) ,,temu, kto, ponosz¹c koszt prac prowadzonych
w wyniku decyzji wydanych na podstawie ustawy, uzyska³
informacjê geologiczn¹, przys³uguje prawo do nieodp³atne-
go korzystania z niej”. Jednak¿e jest to wy³¹cznie prawo do
korzystania (czytaj: wykorzystania w rozumieniu u¿ytkowa-
nia) w okresie 5 lat od dnia utraty mocy decyzji, na podsta-
wie której wykonano prace bêd¹ce Ÿród³em informacji
przedsiêbiorcy, przys³uguje wówczas wy³¹czne prawo do
korzystania z informacji geologicznej w celu ubiegania siê
o wykonywanie dzia³alnoœci geologiczno-górniczej.

Z wyj¹tkiem sytuacji okreœlonych w art. 100 ust. 2 i 3,
korzystanie z informacji geologicznej przez takiego przed-
siêbiorcê, pomimo ¿e prawa do niej przys³uguj¹ Skarbowi
Pañstwa, jest nieodp³atne”. Natomiast dla innych korzystanie
z informacji geologicznej, do której prawa przys³uguj¹ Skarbo-
wi Pañstwa, w celu wykonywania dzia³alnoœci w zakresie wy-
dobywania kopalin ze z³ó¿, podziemnego bezzbiornikowego
magazynowania substancji oraz podziemnego sk³adowania od-
padów, nastêpuje, w drodze umowy, za wynagrodzeniem.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA A INFORMACJA GEOLOGICZNA

Nie zosta³a skorelowana i wyjaœniona treœæ pojêcia doku-
mentacji geologicznej z zakresem przedmiotowym i treœci¹
informacji geologicznej. Komentatorzy niejako gubili siê
w domys³ach, próbuj¹c ustaliæ tê relacjê i racjonalnie j¹
wy³o¿yæ (Lipiñski, Mikosz, 2003). Jednak nik³a dyskusja
w tym zakresie i biernoœæ g³ównych zainteresowanych, czyli
geologów spowodowa³y, ¿e nowe prawo geologiczne i gór-
nicze (dalej – p.g.g.) niewiele tu wnosi.

Art. 88 nowego p.g.g. stanowi, ¿e wyniki prac geologicz-
nych, wraz z ich interpretacj¹, okreœleniem stopnia osi¹gniê-
cia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem, przedstawia siê
w dokumentacji geologicznej; a zgodnie z art. 93 ust. 4 zmia-
ny dokumentacji geologicznej dokonuje siê przez sporz¹dze-
nie dodatku. Maj¹c na uwadze przepis art. 6 ust. 1 pkt. 2),
a wiêc fakt, ¿e informacja geologiczna obejmuje nie tylko
dane geologiczne wraz z wynikami ich przetwarzania, ale ta-
k¿e interpretacje, a w szczególnoœci wszystkie przedstawia-
ne w dokumentacjach geologicznych, obok zapisanych na
informatycznych noœnikach danych, wyniki badañ i ich ana-
lizy, interpretacje; to istnieje koniecznoœæ uwzglêdniania
przy sporz¹dzaniu dokumentacji geologicznej, w ramach jej
wewnêtrznego uk³adu, podzia³u na jednostki redakcyjne:
rozró¿nienia materia³u faktograficznego, czyli danych
(przedmiot ew. praw przemys³owych), od ocen, opinii i in-
terpretacji, stanowi¹cych utwory w rozumieniu prawa autor-

skiego (ma to znaczenie tak¿e w innych typach dokumenta-
cji geologicznych).

Trzeba przy tym pamiêtaæ, ¿e praktyka ostatnich lat
i zmiana stosunków ekonomiczno-gospodarczych, a w tym
zakresu i podstaw zatrudniania, szeroko stosowany outsour-

cing i ró¿ne formy osobistego wykonywania us³ug, spowodo-
wa³y istotn¹ zmianê stosunków obligacyjnych. Wykonawca
dokumentacji geologicznej na zlecenie przedsiêbiorcy górni-
czego wykonuje czêsto badania i dokumentacjê geologiczn¹
nie jedynie poprzez swoich pracowników, ale tak¿e zlecenio-
biorców, us³ugodawców, podwykonawców, w szczególnoœci
w³aœnie w zakresie opinii, analiz, reinterpretacji i recenzji.

Wówczas, w przeciwieñstwie do relacji z pracownikami,
od których naby³by z mocy ustawy maj¹tkowe prawa autor-
skie do utworów pracowniczych, musi odrêbnie zapewniæ
sobie nabycie tych praw umownie na niezbêdnych polach
eksploatacji, z ich wyszczególnieniem, a nastêpnie prze-
nieœæ, przenosz¹c prawa do dokumentacji geologicznej na
zamawiaj¹cego, przedsiêbiorcê górniczego. Niedope³nienie
tych obowi¹zków mo¿e powodowaæ w przysz³oœci powa¿ne
perturbacje przy wykorzystywaniu dokumentacji geologicz-
nych i zawartych w nich informacji geologicznych wraz z in-
terpretacjami, a tak¿e samej informacji jako takiej, niezale¿-
nie od noœnika, tak¿e przez inne podmioty i Skarb Pañstwa.
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PODSUMOWANIE

Wyk³adnia prawa do informacji geologicznej, tak jak to
za M. Nieciem wskaza³ autor, musi byæ racjonalna, czyli
w granicach wyk³adni gramatycznej i logicznej, podlegaæ
tak¿e wyk³adni celowoœciowej i funkcjonalnej, zak³adaj¹c
racjonalnoœæ ustawodawcy. Jednym s³owem musi uwzglêd-
niaæ sens merytoryczny i cel wprowadzenia tej instytucji. Na
dziœ mo¿emy wskazaæ, ¿e informacja geologiczna to przede
wszystkim dane geologiczne, co do zasady tak, jak to zapisa-
no w prawie i nadto tylko te z przetworzenia danych, które
wynikaj¹ z zastosowania obliczeñ i przeliczeñ oraz przepi-
sów okreœlaj¹cych sposób, formê i zakres przetwarzania wy-
ników badañ bez ich interpretacji autorskich.

Przy takim ujêciu informacja geologiczna to wszelkie
dane obiektywnie ustalone i utrwalone w/lub na dowolnym
noœniku, w tym w próbkach (rdzeniach), niezale¿nie od me-
tod pomiaru, ustalania i utrwalania. Dokumentacja geolo-
giczna zawsze zawiera informacjê geologiczn¹ oraz inter-
pretacje, przy czym ta pierwsza to ewentualnie przedmiot
w³asnoœci przemys³owej, a te drugie to przedmiot praw au-
torskich. Tak wiêc prawo do informacji geologicznej to
maj¹tkowe prawo niezbywalne zbli¿one do w³asnoœci prze-
mys³owej i z nim zwi¹zane prawa autorskie interpretatorów,
które mog¹ byæ licencjonowane i udostêpniane do korzys-
tania.
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SUMMARY

Geological interpretation of the right to information must
be rational, within the limits of the interpretation of a grammar
checker and logical, the subject also interpretation-bound and
functional, assuming the rationality of the legislator. It must
take into account the meaning of a meaningful and objective
introduction of that institution. Today we can indicate that the
information is primarily geological data of geological, in prin-
ciple, as specified in the law and in addition only those with
the processing of data that result from the use of calculations
and conversions and the provisions governing the manner,
form and scope of the processing of the results of research

without their interpretation of the copyright holder. With such
a recognition, the geological information is any data that ob-
jectively determined and is featured in or on any media, in-
cluding in the samples (cores), regardless of the methods
of measurement, determination and fixation. Geological doc-
umentation always contains information and geological inter-
pretations, and the former is possibly the subject of industrial
property, and the latter is the subject of copyright. Thus,
the right to geological information is an inalienable right to
in dustrial property and related copyrights, which can be
licensed and made available for use.
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