
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 póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaga-
nych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zak∏adów
górniczych, mierniczego górniczego i geologa górni-
czego oraz wykazu stanowisk w ruchu zak∏adu górni-
czego, które wymagajà szczególnych kwalifikacji
(Dz. U. Nr 84, poz. 755) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´
do obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej lub paƒstw cz∏onkowskich Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli
w tych paƒstwach, poza granicami Rzeczy-
pospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykony-
wania górniczych zawodów regulowanych,
wymienionych w za∏àczniku do rozporzà-
dzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w spra-
wie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tno-
Êci w toku post´powania w sprawie uzna-
nia nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich
Unii Europejskiej kwalifikacji do wykony-
wania górniczych zawodów regulowanych
(Dz. U. Nr 76, poz. 725), uznane w trybie
okreÊlonym ustawà z dnia 26 kwietnia 2001 r.
o zasadach uznawania nabytych w paƒ-

stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej
kwalifikacji do wykonywania zawodów re-
gulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r.
Nr 71, poz. 655 oraz z 2003 r. Nr 190,
poz. 1864), odpowiadajàce kwalifikacjom
okreÊlonym w rozporzàdzeniu.”;

2) w § 6:

a) zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Kwalifikacje wymagane od osób dozoru ruchu
okreÊla si´ w poszczególnych rodzajach zak∏a-
dów górniczych w szczególnoÊci dla nast´pujà-
cych specjalnoÊci technicznych:”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w odkrywkowych zak∏adach górniczych,
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4: górni-
czej, górniczej — techniczna eksploatacja
z∏ó˝, górniczej — technika strza∏owa, elek-
trycznej, energetycznej, teletechnicznej
i automatyki, mechanicznej, budowlanej,
geologicznej i hydrogeologicznej, mierni-
czej, przeróbki kopalin, transportu techno-
logicznego, wiertniczej, ochrony Êrodowi-
ska, higieny pracy,”;

3) w § 10 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kierownika dzia∏u ruchu w likwidowanych
podziemnych zak∏adach górniczych.”;

4) w § 13:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoby, których program nauczania nie
obejmowa∏ nauki stosowania materia∏ów
wybuchowych, ubiegajàce si´ o stwierdze-
nie kwalifikacji kierownika dzia∏u technolo-
gii górniczej lub dzia∏u techniki strza∏owej
w odkrywkowych zak∏adach górniczych,
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, powinny
przedstawiç dowód stwierdzajàcy z∏o˝enie
w wy˝szej szkole technicznej z wynikiem
pozytywnym egzaminu uzupe∏niajàcego,
zgodnie z programem ustalonym dla absol-
wentów magisterskich wy˝szych studiów
na kierunku górnictwo i geologia w zakresie
odpowiedniej specjalnoÊci technicznej.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
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————————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111,
poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153,
poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 223, poz. 2219 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.



„2a. Osoby, których program nauczania nie
obejmowa∏ nauki wiertnictwa, ubiegajàce
si´ o stwierdzenie kwalifikacji kierownika
dzia∏u wierceƒ w zak∏adach górniczych
wydobywajàcych kopaliny otworami
wiertniczym, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt 6, powinny przedstawiç dowód stwier-
dzajàcy z∏o˝enie w wy˝szej szkole tech-
nicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu
uzupe∏niajàcego, zgodnie z programem
ustalonym dla absolwentów magister-
skich wy˝szych studiów na kierunku gór-
nictwo i geologia w zakresie odpowiedniej
specjalnoÊci technicznej.”;

5) w § 30:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nie wymaga si´ Êwiadectwa wydanego
w trybie okreÊlonym niniejszym rozporzà-
dzeniem, stwierdzajàcego kwalifikacje oso-
by kierownictwa i dozoru ruchu w zak∏adzie
wykonujàcym roboty geologiczne poza gra-
nicami obszaru górniczego, bez u˝ycia ma-
teria∏ów wybuchowych albo gdy g∏´bokoÊç
wyrobiska nie przekracza 100 m, od osób
posiadajàcych kwalifikacje do:

1) wykonywania, dozorowania i kierowania
pracami geologicznymi kategorii I—X,

2) dozorowania i kierowania robotami geo-
logicznymi kategorii XI i XII

— stwierdzone przez w∏aÊciwy organ admi-
nistracji geologicznej.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Nie wymaga si´ Êwiadectwa wydanego
w trybie okreÊlonym niniejszym rozporzà-
dzeniem stwierdzajàcego kwalifikacje geo-
loga górniczego w podziemnych zak∏adach
górniczych od osób posiadajàcych kwalifi-
kacje geologa górniczego w podziemnych
zak∏adach górniczych wydobywajàcych w´-
giel kamienny lub w podziemnych zak∏a-
dach górniczych wydobywajàcych kopaliny
inne ni˝ w´giel kamienny stwierdzone przez
w∏aÊciwy organ nadzoru górniczego.”;

6) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´
nie póêniej ni˝ przed up∏ywem roku od dnia
pierwszego egzaminu; w przypadku niez∏o˝e-
nia w tym terminie wniosku, post´powanie
uwa˝a si´ za zakoƒczone.”;

7) w § 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komisja egzaminacyjna zawiadamia kandyda-
ta dopuszczonego do egzaminu o jego termi-

nie i miejscu, co najmniej na 14 dni przed
dniem egzaminu.”;

8) § 43 otrzymuje brzmienie:

„§ 43. Stwierdzenie kwalifikacji:

1) osób, o których mowa w § 20, nast´puje
w okresie miesiàca,

2) osoby kierownictwa i dozoru ruchu za-
k∏adu górniczego nast´puje w okresie
2 miesi´cy,

3) mierniczego górniczego i geologa górni-
czego nast´puje w okresie 6 miesi´cy

— od dnia z∏o˝enia wniosku.”;

9) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba ubiegajàca si´ o stwierdzenie kwalifika-
cji uiszcza op∏at´ egzaminacyjnà w wysokoÊci
280 z∏.”;

10) § 45 otrzymuje brzmienie:

„§ 45. 1. Przewodniczàcy, jego zast´pca, sekretarz
oraz cz∏onkowie komisji egzaminacyjnej
otrzymujà wynagrodzenie za udzia∏ w po-
siedzeniach zespo∏u egzaminacyjnego.

2. Ustala si´ wysokoÊç wynagrodzenia za
udzia∏ w posiedzeniu zespo∏u egzamina-
cyjnego dla:

1) przewodniczàcego zespo∏u egzamina-
cyjnego — 84 z∏,

2) cz∏onków zespo∏u egzaminacyjnego —
72 z∏,

3) sekretarza zespo∏u egzaminacyjnego
— 72 z∏.

3. Cz∏onek komisji egzaminacyjnej, o któ-
rym mowa w § 28 ust. 4, otrzymuje do-
datkowe wynagrodzenie za nadzór nad
wykonaniem pracy pisemnej w wysoko-
Êci 72 z∏.”.

§ 2. Do post´powaƒ wszcz´tych i niezakoƒczo-
nych, przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozpo-
rzàdzenia, stosuje si´ przepis § 43 w brzmieniu do-
tychczasowym.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 1 pkt 1, który
wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospo-
lità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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