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2. Część ustna egzaminu polega na udzieleniu od
powiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym 
zestawie pytań. 

3. Każdy z zestawów składa się z dziesięciu pytań. 

§ 12. 1. Skład egzaminacyjny ocenia odrębnie od
powiedź na każde pytanie, przyznając jeden punkt za 
odpowiedź prawidłową oraz zero punktów za odpo
wiedź nieprawidłową lub za brak odpowiedzi. 

2. Część ustną egzaminu uważa się za zdaną w ra
zie uzyskania przez zdającego co najmniej siedmiu 
punktów. 

3. Sekretarz składu egzaminacyjnego sporządza 
protokół z przebiegu części ustnej egzaminu; protokół 
podpisywany jest przez w szystkie osoby egzaminujące. 

4. N i ezwłocznie po podpisaniu protokołu sekretarz 
składu egza minacyjnego ogłasza wyniki części ustnej 
egzaminu. 

§ 13. 1. Opłata za egzamin na doradcę podatkowe
go wynosi 300 zł. 

2. W razie negatywnego wyniku części pisemnej 
lub ustnej egzaminu, opłata za egzamin poprawkowy 
z tej częśc i egzaminu wynosi 150 zł. 

§ 14. 1. Opłata egzaminacyjna wniesiona przez oso
by, o których mowa w § 4, zaliczana jest na poczet eg
zaminu przeprowadzanego w późniejszym terminie. 

2. W razie rezygnacji ze zdawania egzaminu, opła
ta egzaminacyjna podlega zwrotowi, pod warunkiem 
zawiadomienia Komisji Egzaminacyjnej o rezygnacji 
nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu. 

§ 15. 1. Członkom Komisji Egzam inacyjnej przysłu
guje wynagrodzenie za : 

1) udział w posiedzeniu Komi sji Egzaminacyjnej -
200 zł , 

2) udział w sesji egzaminacyjnej: 
a) 2200 zł -- dla przewodniczącego oraz sekretarza 

składu egzam inacyjnego, 

b) 2000 zł - dla pozostałych członków składu eg
zaminacyjnego. 

2. W przypadkach, o których mowa w: 

1) ust. 1 pkt 1 - o wypłatę wynagrodzeń występuje 
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. 

2) ust. 1 pkt 2 - o wypłatę wynagrodzeń występuje 
przewodniczący składu egzaminacyjnego, po uzy
skaniu akceptacji Przewodniczącego Komisji Egza
minacyjnej . 

3. Wynagrodzenia, o których mowa ust. 1, wypła
cane są ze środków Ministerstwa Finansów. 

§ 16. 1. Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyj
nej, z tytułu kierowania pracami Komisji Egzaminacyj
nej , przysługuje stałe wynagrddzenie miesięczne 

w wysokości 3000 zł. 

2. Przepis § 15 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 17. Członkom Komisji Egzaminacyjnej przysługu
ją diety oraz zwrot kosztów podróży, dojazdów środka
mi komunikacji miejscowej i noclegów, zgodnie z zasa
dami przewidzianymi w przepisach o należnościach 
przysługujących pracownikom z tytułu podróży służ
bowej na obszarze kraju, z tym że:: 

1) koszty noclegu w hotelu udokumentowane rachun
kiem zwracane są do wyso~ości równowartości 
26 diet - za każdą dobę hote!ową, 

2) koszty podróży pubiicznymi środkami transportu 
zwracane są w wysokości zapłaconej ceny biletu za 
przejazd określonym środkiem transportu, z wyjąt
kiem przelotu samolotem, 

3) w razie podróży samolotem ~ koszty zwracane są 
w wysokości kosztów, które ponieśliby, podróżując 
samochodem stanowiącym ich własność, 

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia, z tym że § 15 ust. 1 pkt 1, § 15 ust. 2 pkt 1, 
§ 16 i 17 stosuje się od dnia 1 kwietnia 1997 r. 

M inister Finansów: M. Belka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 22 września 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakła
dów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego. 

Na podstawie art. 68 ust. 2 i art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 
Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 88, 
poz. 554 i Nr 111, poz. 726) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Mini'stra Przemysłu i Handlu 
z dnia 10 października 1994 r. w sprawie kwalifikacji 
wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu za
kładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geo-
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loga górniczego (Dz. U. Nr 109, poz. 522) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 1 skreśla się wyraz "naukowe" oraz przecinek 
przed tym wyrazem; 

2) w § 2: 
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) wymaganiach zawodowych - rozumie się 
przez to: 
a) ukoń,czenie odpowiedniej szkoły potwier

dzone dyplomem lub świadectwem wy
danym zgodnie z obowiązującymi przepi
sami, 

b) praktykę w kierownictwie, dozorze ruchu 
lub w ruchu zakładu górniczego albo 
w górniczej służbie mierniczo-geologicz
nej, określoną czasem jej trwania, spe
cjalnością techniczną oraz zakresem wy
konywanych czynności.", 

b) skreśla się pkt 5; 

3) w § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4) odkrywko~e zakłady górnicze wydobywające 

kopaliny pospolite bez użycia materiałów wy
buchowych"; 

4) po § 3 dodajesię § 3a-3d w brzmieniu: 
,,§ 3a. Wymagania przewidziane w rozporządzeniu 

dla osób kierownictwa i dozoru ruchu w za
kładach górniczych: 
1) podziemnych, o których mowa w § 3 pkt 1 

i 2, stosuje się odpowiednio do osób w za
kładach prowadzących składowanie od
padów w podziemnych wyrobiskach gór
niczych i do osób w zakładach prowadzą
cych roboty podziemne z zastosowaniem 
techniki górniczej w zakresie objętym 
przepisami wydanymi na podstawie art. 3 
Prawa geologicznego i górniczego; 

2) odkrywkowych, o których mowa w § 3 
pkt 3 i pkt 4, stosuje się odpowiednio do 
osób w zakładach górniczych wydobywa
jących kopaliny odkrywkowo w obsza
rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) odkrywkowych wydobywających kopali
ny pospolite bez użycia materiałów wy
buchowych, o których mowa w § 3 pkt 4, 
stosuje się odpowiednio do osób w zakła
dach, w których prowadzona jest działal
ność polegająca na wydobywaniu surow
ców mineralnych znajdujących się w od
padach po robotach górniczych i po pro
cesach wzbogacania kopalin; 

4) wydobywających kopaliny otworami 
wiertniczymi, o których mowa w § 3 pkt 5, 
stosuje się odpowiednio do osób w: 
a) zakładach górniczych wydobywają

cych kopaliny otworami wiertniczymi 
w obszarach morskich Rzeczypospoli
tej Polskiej; 

b) zakładach prowadzących bezzbiorniko
we magazynowanie susbstancji w gó
rotworze, 
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c) zakładach wykonujących prace geolo
giczne, obejmujące roboty wykonywa
ne w granicach obszaru górniczego 
utworzonego dla kopaliny podstawo
wej lub przy użyciu materiałów wybu
chowych albo gdy projektowana głę
bokość wyrobiska przekracza 30 m, 
w tym również zakładach wykonują
cych takie prace geologiczne w obsza
rach morskich Rzeczypospolitej Pol
skiej. 

§ 3b. Dla określenia wymagań przewidzianych do 
stwierdzania kwalifikacji kierowników dzia
łów ruchu ustala się, że w poszczególnych 
rodzajach zakładów górniczych mogą wy
stępować w szczególności następujące dzia
ły ruchu: 
1) w podziemnych zakładach górniczych, 

o których mowa w § 3 pkt 1 i 2: robót gór
niczych, energomechaniczny, mierniczo
-geologiczny, wentylacji, tąpań, bezpie
czeństwa i higieny pracy oraz szkolenia, 
przeróbki mechanicznej, ochrony środo
wiska, inwestycji, 

2) w odkrywkowych zakładach górniczych, 
o których mowa w § 3 pkt 3 i 4: robót gór
niczych, technologii górniczej, energo
mechaniczny, transportu technologiczne
go, mierniczo-geologiczny, inwestycji, 
techniki strzałowej, przeróbki, bezpie
czeństwa i higieny pracy, ochrony środo
wiska, 

3) w zakładach górniczych wydobywają
cych kopaliny otworami wiertniczymi: ro
bót górniczych, energomechaniczny, 
mierniczo-geolog iczny, wierceń, budow
lano-montażowy, inwestycji, ochrony 
środowiska, bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

§ 3c. Dla określenia wymagań przewidzianych do 
stwierdzenia kwalifikacji osób dozoru ruchu 
ustala się, że w poszczególnych rodzajach 
zakładów górniczych mogą występować 
w szczególności następujące specjalności 

techniczne: 
1) w podziemnych zakładach górniczych, 

o których mowa w § 3 pkt 1 i 2: górnicza 
- techniczna eksploatacja złóż, górnicza 
- wentylacja, górnicza - technika strza-
łowa, górnicza - tąpania, górnicza -
geofizyka, górnicza - transport kolei 
podziemnych, mechaniczna - maszyn 
i urządzeń dołowych, mechaniczna -
maszyn i urządzeń powierzchniowych, 
mechaniczna - wyciągów szybowych, 
mechaniczna - transport kolei na po
wierzchni, elektryczna - urządzeń doło
wych, elektryczna - urządzeń po
wierzchniowych, teletechniczna, energe
tyczna, geologiczna, wiertnicza, hydro
geologiczna, miernicza, przeróbka me
chaniczna, budowlana, ochrony środo
wiska, 
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2) w odkrywkowych zakładach górniczych, 
o których mowa w § 3 pkt 3 i 4: górnicza, 
górnicza-technika strzałowa, elektrycz
na, energetyczna, teletechniczna i auto
matyki, mechaniczna, budowlana, geo
logiczna lub hydrogeologiczna, mierni
cza, przeróbka kopalin, transport techno
logiczny, wiertnicza, ochrona środowi
ska, 

3) w zakładach górniczych wydobywających 
kopaliny otworami wiertniczymi: górni
cza, wiertnicza, budowlano-montażowa, 
geofizyczna (z użyciem lub bez użycia ma
teriałów wybuchowych), elektryczna, 
energetyczna, teletechniczna i automaty
ka, mechaniczna, miernicza, geologiczna 
lub hydrogeologiczna, przeróbka kopalin, 
ochrona środowiska. 

§ 3d. 1. Dla określenia wymagań przewidzianych 
do stwierdzania kwalifikacji osób kierow
nictwa i dozoru ruchu w zakładach górni
czych wydobywających kopaliny otwora
mi wiertniczymi, o których mowa w § 3 
pkt 5, ustala się następujący wykaz rodza
jów wykonywanych robót: 
1) wydobywanie ropy naftowej gazu 

ziemnego, 
2) wydobywanie ropy naftowej i gazu 

ziemnego ze złóż w obszarach mor
skich Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) wydobywanie metanu z węgla kamien-
nego, 

4) wydobywanie siarki rodzimej, 
5) wydobywanie soli kamiennej, 
6) wydobywanie solanek, wód leczni

czych i termalnych. 
2. Dla określenia wymagań przewidzia

nych do stwierdzania kwalifikacji osób 
kierownictwa i dozoru ruchu w zakła

dach wykonujących prace geologiczne, 
obejmujące roboty wykonywane w gra
nicach obszaru górniczego utworzonego 
dla kopal iny podstawowej lub przy uży
ciu materiałów wybuchowych albo gdy 
projektowana głębokość wyrobiska 
przekracza 30 m, w tym również zakła
dach wykonujących takie prace geolo
giczne w obszarach morskich Rzeczypo
spolitej Polskiej, ustala się następujący 
wykaz rodzajów robót: 
1) wykonywanie wierceń w ramach po

szukiwania i rozpoznawania złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego, 

2) wykonywanie wierceń w ramach po
szukiwania i rozpoznawania innych ko
palin niż wym ienione w pkt 1 do głębo
kości: 

a) 500 m, 
b) głębszych niż 500 m, 

3) wykonywanie wierceń w ramach po
szukiwania i rozpoznawania wód pod
ziemnych do głębokości: 

a) 100 m, 
b) 300 m, 
c) głębszych niż 300 m, 

4) wykonywanie wierceń geologiczno-in
żynierskich i sejsmicznych."; 

5) § 4 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 4. Za praktykę w kierownictwie i dozorze ruchu 

lub w ruchu zakładu górniczego uważa się: 
1) pracę w kierownictwie, w dozorze ruchu al

bo w ruchu zakładu górniczego w zakresie 
odpowiedniej specjalności technicznej, 
w tym samym rodzaju zakładów górni
czych, wykonywaną po spełnieniu wyma
gań zawodowych określonych w § 2 pkt 4 
lit. a), 

2) pracę w kierownictwie, dozorze ruchu albo 
ruchu zakładu górniczego pod ziemią, jeże
li czynności w kierownictwie lub w dozorze 
ruchu mają być wykonywane w ruchu za
kładu górniczego pod ziemią."; 

6) w § 7 w pkt 1 lit. a) i w pkt 2 wyrazy "wymagań na
ukowych" zastępuje się wyrazami "wymagań za
wodowych, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a)"; 

7) w tytule rozdziału 2 skreśla się wyrazy "naukowe i"; 

8) w § 11: 

a) w ust. 1 w pkt 1: 
- lit. b) i c) otrzymują brzmienie: 

"b) dyplom magistra inżyniera lub inżyniera 
odpowiedniej specjalności technicznej 
i zaświadczenie odbycia co najmniej czte
roletniej praktyki w kierownictwie 
i w wyższym dozorze ruchu, w tym co naj
mniej dwuletniej praktyki w kierownic
twie ruchu, 

c) dyplom magistra geologii lub geofizyki 
i zaświadczenie odbycia co najmniej pię
cioletniej praktyki w kierownictwie i w wyż
szym dozorze ruchu, w tym co najmniej 
trzyletniej praktyki w kierownictwie ru
chu ."; 

- dodaje się lit. d) w brzmieniu: 
"d) świadectwo (dyplom) technika odpo

wiedniej specjalności technicznej i za
świadczenie odbycia co najmniej ośmio
letniej praktyki w kierownictwie i w wyż
szym dozorze ruchu, w tym co najmniej 
czteroletniej praktyki w kierownictwie ru
chu."; 

b) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
,,2) w odkrywkowych zakładach górniczych, 

o których mowa w § 3 pkt 4: 
a) dyplom magistra inżyniera lub inżyniera 

odpowiedniej specjalności technicznej 
i zaświadczenie odbycia co najmniej pół
rocznej praktyki w średnim dozorze ru
chu, 

b) dyplom magistra geologii lub geofizyki 
i zaświadczenie odbycia co najmniej rocz
nej praktyki w średnim dozorze ruchu, 
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c) świadectwo (dyplom) technika odpo
wiedniej specjalności technicznej i za
świadczenie odbycia co najmniej rocznej 
praktyki w średnim dozorze ruchu, 

3) w zakładach górniczych wydobywających 
kopaliny otworami wiertniczymi: 
a) dyplom magistra inżyniera odpowiedniej 

specjalności technicznej i zaświadczenie 
odbycia co najmniej trzyletniej praktyki 
w wyższym dozorze ruchu, 

b) dyplom inżyniera odpowiedniej specjal
ności technicznej i zaświadczenie odbycia 
co najmniej czeteroletniej praktyki w wyż
szym dozorze ruchu, 

c) dyplom magistra geologii lub geofizyki, 
zaświadczenie odbycia co najmniej pięcio
letniej praktyki w wyższym dozorze ruchu 
i świadectwo (dyplom) stwierdzające zło
żenie w wyższej szkole technicznej z wyni
kiem pozytywnym egzaminu uzupełniają
cego, zgodnie z programem ustalonym 
dla magistrów inżynierów w odpowied
niej specjalności technicznej, 

d) świadectwo (dyplom) technika odpowied
niej specjalności technicznej i zaświadcze
nie odbycia co najmniej ośmioletniej 

praktyki w wyższym dozorze ruchu."; 
c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Osoby legitymujące się dyplomem lub świa
dectwem określonym w ust. 1 pkt 1 lit. b), c) 
i d) ubiegające się o stwierdzenie kwalifika
cji kierownika ruchu zakładu górniczego lub 
kierownika działu robót górniczych w od
krywkowych zakładach górniczych, o któ
rych mowa w § 3 pkt 3, są obowiązane do 
przedstawienia świadectwa stwierdzające
go złożenie w wyższej szkole technicznej 
z wynikiem pozytywnym egzaminu uzupeł
niającego z zakresu stosowania materiałów 
wybuchowych, zgodnie z programem usta
lonym dla absolwentów studiów magister
skich na kierunku górnictwo i geologia (ma
gister inżynier górnik)." ; 

9) w § 12 w ust. 1 w pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: 
"b) dyplom inżyniera i zaświadczenie odbycia co 

najmniej trzyletniej praktyki w wyższym dozo
rze ruchu, a w odniesieniu do kierown ika dzia
łu wentylacji ponadto świadectwo stwierdzają
ce złożenie w wyższej szkole technicznej z wy
nikiem pozytywnym egzaminu uzupełniające
go, o którym mowa w § 10 pkt 2."; 

10) w § 13 w pkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie: 
"a) dyplom magistra inżyniera odpowiedniej spe

cjalności technicznej i zaświadczenie odbycia 
co najmniej dwuletniej praktyki w średnim do
zorze ruchu."; 

11) w § 14 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
,,2) w odkrywkowych zakładach górniczych i w za

kładach górniczych wydobywających kopaliny 
otworami wiertniczymi , o których mowa w § 3 
pkt 3 i 5: 

a) dyplom magistra inżyniera lub inżyniera od
powiedniej specjalności technicznej, dy
plom magistra geologii lub magistra geofi
zyki i zaświadczenie odbycia co najmniej 
półtorarocznej praktyki w niższym dozorze 
ruchu, 

b) świadectwo (dyplom) technika odpowied
niej specjalności technicznej i zaświadczenie 
odbycia co najmniej dwuletniej praktyki 
w niższym dozorze ruchu, 

c) świadectwo zasadniczej szkoły zawodowej 
lub świadectwo mistrza odpowiedniej spe
cjalności technicznej oraz zaświadczenie od
bycia co najmniej sześcioletniej praktyki 
w niższym dozorze ruchu, 

3) w odkrywkowych zakładach górniczych, o któ
rych mowa w § 3 pkt 4: 
a) dyplom magistra inżyniera lub inżyniera od

powiedniej specjalności technicznej, dy
plom magistra geologii lub magistra geofi
zyki i zaświadczenie odbycia co najmniej 
trzymiesięcznej praktyki w niższym dozorze 
ruchu, 

b) świadectwo (dyplom) technika odpowied
niej specjalności technicznej i zaświadczenie 
odbycia co najmniej sześciomiesięcznej 

praktyki w niższym dozorze ruchu, 
c) świadectwo zasadniczej szkoły zawodowej 

lub świadectwo mistrza odpowiedniej spe
cjalności technicznej i zaświadczenie odby
cia co najmniej dwuletniej praktyki w niż
szym dozorze ruchu."; 

12) w § 15 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
" 1) w podziemnych zakładach górniczych, o któ

rych mowa w § 3 pkt 1 i 2: 

a) dyplom magistra inżyniera lub inżyniera od
powiedniej specjalności technicznej i za
świadczenie odbycia co najmniej trzymie
sięcznej praktyki w ruchu zakładu górnicze
go, 

b) dyplom magistra geologii lub magistra geo
fizyki oraz zaświadczenie odbycia co naj
mniej rocznej praktyki w ruchu zakładu gór
niczego, 

c) świadectwo (dyplom) technika odpowied
niej specjalności technicznej i zaświadczenie 
odbycia co najmniej rocznej praktyki w ruchu 
zakładu górniczego, 

2) w odkrywkowych zakładach górniczych i zakła
dach górniczych wydobywających kopaliny 
otworami wiertniczymi, o których mowa w § 3 
pkt 3 i 5: 
a) dyplom magistra inżyniera lub inżyniera od

powiedniej specjalności technicznej, dy
plom magistra geologii lub magistra geofi
zyki i zaświadczenie odbycia co najmniej 
półrocznej praktyki w ruchu zakładu górni
czego, 

b) świadectwo (dyplom) technika odpowied
niej specjalności technicznej i zaświadczenie 
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odbycia co najmniej rocznej praktyki w ru
chu zakładu górniczego, 

c) świadectwo zasadniczej szkoły zawodowej 
lub świadectwo mistrza odpowiedniej spe
cjalności technicznej oraz zaświadczenie od
bycia co najmniej trzyletniej praktyki w ruchu 
zakładu górniczego,"; 

13) w § 16 skreśla się wyraz "naukowe" oraz przecinek 
przed tym wyrazem; 

14) w § 18 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

" 1) nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia oraz 
miejsce zamieszkania, 

2) oznaczenie stanowiska w kierownictwie ruchu 
lub szczebla dozoru ruchu, specjalności tech
nicznej oraz rodzaju zakładów górniczych, 
a w razie ubiegania się o stwierdzenie kwalifi
kacji w zakładach górniczych, o których mowa 
w § 3 pkt 5, także rodzaju wykonywanych ro
bót."; 

15) w § 19 w ust. 1 skreśla się wyrazy "naukowych i"; 

16) § 20 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 20. 1. Komisja egzaminacyjna przeprowadza 
egzamin w zakresie obejmującym znajo
mość przepisów prawa geologicznego 
i górniczego oraz znajomość określonego 
rodzaju zakładów górniczych i występują
cych w nich zagrożeń. 

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, 
wchodzą: 

1) przewodniczący składu, którym jest 
przewodniczący komisji egzaminacyj
nej lub wyznaczony przez niego zastęp
ca, 

2) nie mniej niż dwaj i nie więcej niż czte
rej członkowie składu, wyznaczeni 
przez przewodniczącego komisji, po
siadający odpowiednie przygotowanie 
w specjalności, w jakiej ma być wyda
ne stwierdzenie kwalifikacji do wyko
nywania czynności w kierownictwie 
lub dozorze albo posiadający wykształ
cenie prawnicze. 

3. O wyniku egzaminu decyduje komisja 
większością głosów, określając go jako 
"pozytywny" albo "negatywny". W razie 
równej liczby głosów, o wyniku egzaminu 
decyduje głos przewodniczącego skła

du."; 

17) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, 
który podpisują przewodniczący i członkowie 
składu."; 

18) w tytule rozdziału 3 skreśla się wyrazy "nauko
wei"; 

19) w § 25 pkt 1 i 3 otrzymują brzmienie: 

" 1) dyplom magistra inżyniera geodety górniczego 
lub magistra inżyniera górnika o specjalności 
miernictwo górnicze oraz zaświadczenie odby
cia co najmniej dwuletniej praktyki w górniczej 
służbie mierniczo-geologicznej," 

,,3) dyplom inżyniera geodety górniczego lub inży
niera górnika o specjalności miernictwo górni
cze oraz zaświadczenie odbycia co najmniej 
czteroletniej praktyki w górniczej służbie mier
n iczo-geolog icznej,"; 

20) w § 27 w ust. 1 skreśla się wyraz "naukowe" oraz 
przecinek przed tym wyrazem. 

§ 2. 1. W okresie pięci u lat od wejścia w życie roz
porządzenia przedsiębiorca może, za zgodą dyrektora 
okręgowego urzędu górniczego wyrażoną w drodze 
decyzji, powierzyć stanowisko zastępcy kierownika ru
chu podziemnego zakładu górniczego osobie, która 
przedstawi: 

1) dyplom ukończenia studiów magisterskich na kie
runku górnictwo i geologia (mgr inż. górnik) oraz: 

a) świadectwo stwierdzenia kwalifikacji kierownika 
działu robót górniczych w podziemnych zakła
dach górniczych lub kierownika działu wentyla
cji w podziemnych zakładach górniczych wydo
bywających węgiel kamienny i zaświadczenie 
odbycia co najmniej rocznej praktyki na tych sta
nowiskach, 

b) świadectwo stwierdzenia kwalifikacji do zastę
powania kierownika działu robót górniczych 
w podziemnych zakładach górniczych i zaświad
czenie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki 
na tym stanowisku, 

2) dyplom ukończenia studiów zawodowych na kie
runku górnictwo i geologia (inż. górnik) oraz: 

a) świadectwo stwierdzenia kwalifikacji kierownika 
działu robót górniczych w podziemnych zakła
dach górniczych lub kierownika działu wentyla
cji w podziemnych zakładach górniczych wydo
bywających węgiel kamienny i zaświadczenie 
odbycia co najmniej dwuletniej praktyki na tych 
stanowiskach, 

b) świadectwo stwierdzenia kwalifikacji do zastę
powania kierownika działu robót górniczych 
w podziemnych zakładach górniczych i zaświad
czenie odbycia co najmniej trzyletniej praktyki 
na tym stanowisku. 

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, dyrektor okrę
gowego urzędu górniczego wydaje po stwierdzeniu 
znajomości przez kandydata podziemnego zakładu 

górniczego i występujących w nim zagrożeń w stopniu 
wymaganym od kierownika ruchu tego zakładu. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
dwóch tygodni od dnia ogłoszenia. 

Minister Gospodarki: w z. J. Markowski 




