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Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27,
poz. 96, 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 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1190 i Nr 115,
poz. 1229) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) kategorie prac geologicznych,

2) kwalifikacje ogólne i zawodowe wymagane od
osób wykonujàcych, dozorujàcych i kierujàcych
okreÊlonymi kategoriami prac geologicznych,

3) sposób post´powania w sprawach stwierdzania
kwalifikacji,

4) tryb powo∏ywania komisji egzaminacyjnych, sk∏ad
komisji egzaminacyjnej do sprawdzenia wiadomo-
Êci kandydatów oraz zakres wiadomoÊci podlega-
jàcych sprawdzeniu,

5) wysokoÊç op∏at zwiàzanych ze stwierdzeniem kwa-
lifikacji, sposób ich uiszczenia oraz wysokoÊç wy-
nagrodzenia cz∏onków komisji egzaminacyjnej.

§ 2. 1. Ustala si´ kategorie prac geologicznych w za-
kresie wykonywania, dozorowania i kierowania praca-
mi geologicznymi:

1) kategoria I: Poszukiwanie i rozpoznawanie z∏ó˝
ropy naftowej i gazu ziemnego,

2) kategoria II: Poszukiwanie i rozpoznawanie z∏ó˝
kopalin podstawowych i pospoli-
tych oraz metanu z w´gla kamien-
nego, z wy∏àczeniem z∏ó˝ ropy naf-
towej i gazu ziemnego, solanek,
wód leczniczych i termalnych,

3) kategoria III: Poszukiwanie i rozpoznawanie z∏ó˝
kopalin pospolitych, z wy∏àczeniem
solanek, wód leczniczych i termal-
nych,

4) kategoria IV: Poszukiwanie i rozpoznawanie za-
sobów wód podziemnych, solanek,
wód leczniczych i termalnych oraz
okreÊlanie warunków hydrogeolo-
gicznych dla projektowania odwod-
nieƒ dla wydobywania kopalin ze
z∏ó˝, wt∏aczania wód do górotworu,
projektowania odwodnieƒ budow-
lanych otworami wiertniczymi, pro-
jektowania inwestycji mogàcych za-
nieczyÊciç wody podziemne, maga-
zynowania lub sk∏adowania na po-
wierzchni lub w górotworze sub-
stancji albo odpadów, ustanawiania

obszarów ochronnych zbiorników
wód podziemnych, zakoƒczenia od-
wadniania lub zmiany poziomu od-
wadniania likwidowanych zak∏adów
górniczych,

5) kategoria V: Poszukiwanie i rozpoznawanie za-
sobów wód podziemnych oraz okre-
Êlanie warunków hydrogeologicz-
nych dla projektowania odwodnieƒ
budowlanych otworami wiertniczy-
mi, projektowania inwestycji mogà-
cych zanieczyÊciç wody podziemne,
magazynowania lub sk∏adowania
na powierzchni lub w górotworze
substancji albo odpadów, ustana-
wiania obszarów ochronnych zbior-
ników wód podziemnych,

6) kategoria VI: Ustalanie warunków geologiczno-
-in˝ynierskich dla potrzeb zagospo-
darowania przestrzennego i posa-
dawiania obiektów budowlanych,
w tym zak∏adów górniczych i bu-
downictwa wodnego, magazyno-
wania substancji oraz sk∏adowania
odpadów w górotworze i na po-
wierzchni ziemi,

7) kategoria VII: Ustalanie warunków geologiczno-
-in˝ynierskich dla potrzeb zagospo-
darowania przestrzennego i posa-
dawiania obiektów budowlanych,
z wy∏àczeniem posadawiania
obiektów budowlanych zak∏adów
górniczych oraz budownictwa wod-
nego,

8) kategoria VIII: Wykonywanie prac kartografii geo-
logicznej wraz z projektowaniem
i dokumentowaniem tych prac,
z wyjàtkiem map sporzàdzanych
w ramach pozosta∏ych kategorii
prac geologicznych,

9) kategoria IX: Kierowanie i wykonywanie w tere-
nie badaƒ geofizycznych, a w zakre-
sie badaƒ sejsmicznych i geofizyki
wiertniczej, tak˝e przy u˝yciu mate-
ria∏ów wybuchowych, wraz z pro-
jektowaniem i dokumentowaniem
tych badaƒ,

10) kategoria X: Kierowanie i wykonywanie w tere-
nie badaƒ geofizycznych wraz z pro-
jektowaniem i dokumentowaniem
tych badaƒ, z wy∏àczeniem badaƒ
sejsmicznych i geofizyki wiertniczej.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi praca-
mi oraz sposobu post´powania w sprawach stwierdzania kwalifikacji.
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2. Ustala si´ kategorie prac geologicznych w zakre-
sie dozorowania prac geologicznych i kierowania robo-
tami geologicznymi:

1) kategoria XI: Wykonywanie czynnoÊci dozoru
geologicznego nad pracami geolo-
gicznymi, z wyjàtkiem badaƒ geofi-
zycznych,

2) kategoria XII: Kierowanie w terenie robotami
geologicznymi wykonywanymi po-
za granicami obszaru górniczego
lub wykonywanymi bez u˝ycia ma-
teria∏ów wybuchowych albo gdy
projektowana g∏´bokoÊç wyrobi-
ska nie przekracza 100 m.

§ 3. O stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi ka-
tegorii I mo˝e ubiegaç si´ osoba, która posiada dyplom
ukoƒczenia studiów wy˝szych na kierunkach geologia
lub górnictwo i geologia, odby∏a co najmniej trzyletnià
praktyk´ zawodowà w zakresie dozoru prac geologicz-
nych, dotyczàcych poszukiwania i rozpoznawania z∏ó˝
ropy naftowej i gazu ziemnego oraz przy sporzàdzaniu
projektów prac geologicznych i dokumentacji geolo-
gicznych.

§ 4. O stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi ka-
tegorii II mo˝e ubiegaç si´ osoba, która posiada dy-
plom ukoƒczenia studiów wy˝szych na kierunkach
geologia lub górnictwo i geologia, odby∏a co najmniej
trzyletnià praktyk´ zawodowà w zakresie dozoru prac
geologicznych oraz przy sporzàdzaniu projektów prac
geologicznych i dokumentacji geologicznych, zwiàza-
nych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem z∏ó˝ kopalin,
w tym metanu z w´gla kamiennego.

§ 5. O stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi ka-
tegorii III mo˝e ubiegaç si´ osoba, która posiada dy-
plom ukoƒczenia studiów wy˝szych na kierunkach
geologia lub górnictwo i geologia, odby∏a co najmniej
trzyletnià praktyk´ zawodowà w zakresie dozoru prac
geologicznych oraz przy sporzàdzaniu projektów prac
geologicznych i dokumentacji geologicznych zwiàza-
nych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem z∏ó˝ kopa-
lin.

§ 6. O stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi ka-
tegorii IV mo˝e ubiegaç si´ osoba, która posiada dy-
plom ukoƒczenia studiów wy˝szych na kierunkach
geologia lub górnictwo i geologia, odby∏a co najmniej
trzyletnià praktyk´ zawodowà w zakresie dozoru prac
geologicznych oraz przy sporzàdzaniu projektów prac
geologicznych i dokumentacji geologicznych zwiàza-
nych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem zasobów
wód podziemnych, solanek, wód leczniczych i termal-
nych oraz z okreÊlaniem warunków hydrogeologicz-
nych, w tym dla projektowania odwodnieƒ dla wydo-
bywania kopalin ze z∏ó˝, wt∏aczania wód do górotwo-
ru, magazynowania lub sk∏adowania na powierzchni
lub w górotworze substancji albo odpadów, i zwiàza-
nych z zakoƒczeniem odwadniania lub zmianà pozio-

mu odwadniania likwidowanych zak∏adów górni-
czych.

§ 7. O stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi ka-
tegorii V mo˝e ubiegaç si´ osoba, która posiada dy-
plom ukoƒczenia studiów wy˝szych na kierunkach
geologia lub górnictwo i geologia, odby∏a co najmniej
trzyletnià praktyk´ zawodowà w zakresie dozoru prac
geologicznych oraz przy sporzàdzaniu projektów prac
geologicznych i dokumentacji geologicznych zwiàza-
nych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem wód pod-
ziemnych, a tak˝e przy okreÊlaniu warunków hydroge-
ologicznych.

§ 8. O stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi
kategorii VI mo˝e ubiegaç si´ osoba, która posiada
dyplom ukoƒczenia studiów wy˝szych na kierun-
kach geologia lub górnictwo i geologia, odby∏a co
najmniej trzyletnià praktyk´ zawodowà w zakresie
dozoru prac geologicznych, w laboratorium mecha-
niki gruntów oraz przy sporzàdzaniu projektów prac
geologiczno-in˝ynierskich i dokumentacji geolo-
giczno-in˝ynierskich dla potrzeb zagospodarowania
przestrzennego, posadawiania obiektów budowla-
nych, w tym zak∏adów górniczych i budownictwa
wodnego, oraz magazynowania lub sk∏adowania
substancji albo odpadów w górotworze lub na po-
wierzchni ziemi.

§ 9. O stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi ka-
tegorii VII mo˝e ubiegaç si´ osoba, która posiada dy-
plom ukoƒczenia studiów wy˝szych na kierunkach
geologia lub górnictwo i geologia, odby∏a co najmniej
trzyletnià praktyk´ zawodowà w zakresie dozoru prac
geologicznych, przy sporzàdzaniu projektów prac
geologiczno-in˝ynierskich i dokumentacji geologicz-
no-in˝ynierskich oraz w laboratorium mechaniki
gruntów.

§ 10.  O stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi ka-
tegorii VIII mo˝e ubiegaç si´ osoba, która posiada dy-
plom ukoƒczenia studiów wy˝szych na kierunkach
geologia lub geografia i odby∏a co najmniej trzyletnià
praktyk´ zawodowà przy wykonywaniu prac kartogra-
ficznych zwiàzanych z projektowaniem, dozorowaniem
i sporzàdzaniem map geologicznych.

§ 11. O stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi ka-
tegorii IX mo˝e ubiegaç si´ osoba, która posiada:

1) dyplom ukoƒczenia studiów wy˝szych technicz-
nych na kierunku górnictwo i geologia oraz odby∏a
co najmniej dwuletnià praktyk´ zawodowà w za-
kresie terenowych badaƒ geofizycznych i doku-
mentowania ich wyników lub

2) dyplom ukoƒczenia studiów wy˝szych na kierun-
kach geologia lub fizyka i odby∏a co najmniej sze-
Êcioletnià praktyk´ zawodowà w zakresie tereno-
wych badaƒ geofizycznych i dokumentowania ich
wyników.
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§ 12. O stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi ka-
tegorii X mo˝e ubiegaç si´ osoba, która posiada:

1) dyplom ukoƒczenia studiów wy˝szych na kierunku
górnictwo i geologia oraz odby∏a co najmniej dwu-
letnià praktyk´ zawodowà w zakresie badaƒ geofi-
zycznych lub

2) dyplom ukoƒczenia studiów wy˝szych na kierun-
kach geologia lub fizyka i odby∏a co najmniej czte-
roletnià praktyk´ zawodowà w zakresie wykonywa-
nia terenowych badaƒ geofizycznych i dokumento-
wania ich wyników.

§ 13. O stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania
czynnoÊci dozoru geologicznego nad pracami geolo-
gicznymi kategorii XI mo˝e ubiegaç si´ osoba, która
posiada co najmniej Êwiadectwo dojrza∏oÊci oraz tytu∏
technika geologa lub ukoƒczone studia wy˝sze obej-
mujàce nauki geologiczne i odby∏a przynajmniej rocz-
nà praktyk´ zawodowà przy wykonywaniu robót geo-
logicznych.

§ 14. O stwierdzenie kwalifikacji do kierowania
w terenie robotami geologicznymi kategorii XII mo˝e
ubiegaç si´ osoba, która posiada:

1) dyplom ukoƒczenia studiów wy˝szych na kierun-
kach geologia lub górnictwo i geologia oraz odby-
∏a co najmniej rocznà praktyk´ zawodowà przy wy-
konywaniu wierceƒ lub

2) Êwiadectwo dojrza∏oÊci oraz tytu∏ technika geologa
lub technika górnika, lub technika wiertnika oraz
odby∏a co najmniej dwuletnià praktyk´ zawodowà
przy wykonywaniu wierceƒ.

§ 15. Pracownikom organów administracji geolo-
gicznej i nadzoru górniczego, zatrudnionym przy
sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu
projektów prac geologicznych, dokumentacji geolo-
gicznych i mierniczo-geologicznych, zalicza si´ okresy
wykonywania tych prac do praktyki zawodowej wyma-
ganej rozporzàdzeniem.

§ 16. Stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi,
zwanych dalej „kwalifikacjami”, nast´puje po ustale-
niu spe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych w § 3—15 oraz
z∏o˝eniu z wynikiem pozytywnym egzaminu ze znajo-
moÊci przepisów prawa geologicznego i górniczego,
prawa wodnego lub prawa budowlanego, przepisów
prawa w dziedzinie ochrony Êrodowiska w zakresie
niezb´dnym do wykonywania prac geologicznych,
a tak˝e wykazaniu umiej´tnoÊci praktycznego zastoso-
wania wiedzy zawodowej.

§ 17. 1. Stwierdzenie kwalifikacji nast´puje na
wniosek osoby ubiegajàcej si´ o stwierdzenie tych
kwalifikacji.

2. Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji zawiera:

1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnio-
skodawcy,

2) okreÊlenie rodzaju kwalifikacji, o których stwierdze-
nie ubiega si´ wnioskodawca.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, do∏àcza
si´:

1) uwierzytelniony odpis dyplomu ukoƒczenia stu-
diów wy˝szych bàdê Êwiadectwa lub dyplomu
ukoƒczenia szko∏y,

2) wykaz projektów i dokumentacji geologicznych,
przy wykonywaniu których wnioskodawca bra∏
udzia∏,

3) ˝yciorys zawierajàcy opis przebiegu pracy zawodo-
wej, uwzgl´dniajàc rodzaj kwalifikacji, o których
stwierdzenie ubiega si´ wnioskodawca, wraz z do-
kumentami potwierdzajàcymi przebieg pracy za-
wodowej.

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, powinien
byç potwierdzony przez pracodawc´ wnioskodawcy
i zawieraç:

1) tytu∏y oraz rok wykonania projektów i dokumenta-
cji geologicznych,

2) okreÊlenie charakteru i stopnia udzia∏u wniosko-
dawcy w wykonywaniu projektów i dokumentacji
geologicznych,

3) wskazanie nazw i adresów organów, które zatwier-
dzi∏y lub przyj´∏y projekty i dokumentacje geolo-
giczne.

§ 18. 1. Egzamin o stwierdzenie kwalifikacji, zwany
dalej „egzaminem”, przeprowadza:

1) G∏ówna Geologiczna Komisja Egzaminacyjna, dzia-
∏ajàca przy ministrze w∏aÊciwym do spraw Êrodo-
wiska, w zakresie stwierdzenia kwalifikacji do wy-
konywania, dozorowania i kierowania pracami
geologicznymi kategorii I—X,

2) okr´gowe geologiczne komisje egzaminacyjne,
dzia∏ajàce przy Wojewodach:
a) DolnoÊlàskim — dla osób zamieszka∏ych na tere-

nie województw: dolnoÊlàskiego, lubuskiego,
opolskiego i wielkopolskiego,

b) Ma∏opolskim — dla osób zamieszka∏ych na tere-
nie województw: ma∏opolskiego, podkarpackie-
go, Êlàskiego i Êwi´tokrzyskiego,

c) Mazowieckim — dla osób zamieszka∏ych na tere-
nie województw: mazowieckiego, ∏ódzkiego, lu-
belskiego i podlaskiego,

d) Pomorskim — dla osób zamieszka∏ych na tere-
nie województw: pomorskiego, kujawsko-po-
morskiego, warmiƒsko-mazurskiego i zachod-
niopomorskiego

— w zakresie stwierdzenia kwalifikacji do dozoro-
wania prac geologicznych i kierowania robotami
geologicznymi kategorii XI i XII.

2. Przewodniczàcego i cz∏onków G∏ównej Geolo-
gicznej Komisji Egzaminacyjnej i okr´gowych geolo-
gicznych komisji egzaminacyjnych minister w∏aÊciwy
do spraw Êrodowiska powo∏uje spoÊród specjalistów
z dziedziny prawa geologicznego i górniczego oraz po-
siadajàcych ukoƒczone studia wy˝sze na kierunkach
geologia, górnictwo i geologia, prawo lub budownic-
two.
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3. Komisje egzaminacyjne przeprowadzajà egzami-
ny w zespo∏ach egzaminacyjnych, w sk∏adach trzyoso-
bowych.

4. Przewodniczàcego i cz∏onków zespo∏ów egzami-
nacyjnych, o których mowa w ust. 3, powo∏uje Prze-
wodniczàcy G∏ównej Geologicznej Komisji Egzamina-
cyjnej.

5. W sk∏ad zespo∏u egzaminacyjnego wchodzà:

1) przewodniczàcy zespo∏u egzaminacyjnego lub wy-
znaczony przez niego cz∏onek zespo∏u pe∏niàcy
funkcj´ przewodniczàcego,

2) cz∏onkowie wyznaczeni przez przewodniczàcego
zespo∏u egzaminacyjnego, posiadajàcy odpowied-
nie przygotowanie zawodowe w kategorii, w której
ma nastàpiç stwierdzenie kwalifikacji,

3) sekretarz.

§ 19. O terminie i miejscu egzaminu zawiadamia si´
wnioskodawc´ co najmniej na 30 dni przed wyznaczo-
nym dniem egzaminu.

§ 20. 1. Osoba ubiegajàca si´ o stwierdzenie kwali-
fikacji jest obowiàzana do uiszczenia op∏aty zwiàzanej
ze stwierdzeniem kwalifikacji w wysokoÊci 12,5% prze-
ci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w sektorze
przedsi´biorstw w kwartale poprzedzajàcym miesiàc,
w którym odb´dzie si´ egzamin — og∏oszonego przez
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego w Dzienni-
ku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski” — za ka˝dà kategori´ prac geologicznych.

2. Op∏ata, o której mowa w ust. 1, przekazywana
jest na rachunek dochodów bud˝etu paƒstwa, zgodnie
z przepisami w sprawie szczegó∏owego sposobu wyko-
nywania bud˝etu paƒstwa.

3. Op∏at´ nale˝y uiÊciç na rachunek bankowy lub
gotówkà do kasy urz´du w∏aÊciwego organu admini-
stracji geologicznej, przy którym dzia∏a komisja egza-
minacyjna, po otrzymaniu zawiadomienia o terminie
egzaminu, o którym mowa w § 19. Osoby ubiegajàce
si´ o stwierdzenie kwalifikacji przedstawiajà dowód
wp∏aty przed przystàpieniem do egzaminu.

§ 21. 1. Egzamin jest formà oceny posiadanych wia-
domoÊci i umiej´tnoÊci w zakresie okreÊlonym w § 16.

2. Egzamin przeprowadza si´ oddzielnie dla ka˝dej
kategorii prac geologicznych.

3. Zakres przedmiotowy egzaminu dostosowuje si´
do kategorii prac geologicznych, w której ma nastàpiç
stwierdzenie kwalifikacji.

4. Szczegó∏owy program egzaminu udost´pnia si´
osobom ubiegajàcym si´ o stwierdzenie kwalifikacji.

5. Egzamin sk∏ada si´ z dwóch etapów: pisemnego,
przeprowadzonego w formie testu, i ustnego.

6. Do etapu ustnego dopuszcza si´ osoby, które
w etapie pisemnym odpowiedzia∏y poprawnie na co
najmniej 75% pytaƒ.

7. Wynik egzaminu okreÊla si´ jako „pozytywny”
albo „negatywny”.

8. O wyniku egzaminu zespó∏ egzaminacyjny roz-
strzyga wi´kszoÊcià g∏osów.

9. Z przeprowadzonego egzaminu sporzàdza si´
protokó∏, który podpisujà przewodniczàcy, cz∏onkowie
i sekretarz zespo∏u egzaminacyjnego.

10. Dokumentacj´ z przeprowadzonego egzaminu
przewodniczàcy zespo∏u egzaminacyjnego przedk∏ada
niezw∏ocznie organowi administracji geologicznej w∏a-
Êciwemu do stwierdzenia kwalifikacji.

§ 22. 1. Nieprzystàpienie do egzaminu w wyznaczo-
nym terminie bez uzasadnionej przyczyny uwa˝a si´ za
odstàpienie od egzaminu.

2. Odstàpienie od egzaminu powoduje zwrot z∏o˝o-
nych dokumentów. Op∏ata, o której mowa w § 20 ust. 1,
nie podlega zwrotowi.

3. Ponowne dopuszczenie do egzaminu wymaga
z∏o˝enia nowego wniosku oraz uiszczenia op∏aty, o któ-
rej mowa w § 20 ust. 1, chyba ˝e nieprzystàpienie do
egzaminu nastàpi∏o z uzasadnionej przyczyny.

4. W przypadku nieprzystàpienia do egzaminu
z uzasadnionej przyczyny, § 19 stosuje si´ odpowied-
nio.

5. Oceny przyczyny usprawiedliwiajàcej nieprzy-
stàpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie doko-
nuje przewodniczàcy zespo∏u egzaminacyjnego, kieru-
jàc si´ zasadami okreÊlonymi w przepisach o uspra-
wiedliwianiu nieobecnoÊci w pracy.

6. Osoba ubiegajàca si´ o stwierdzenie kwalifikacji,
która uzyska∏a negatywny wynik egzaminu, o którym
mowa w § 21 ust. 7, mo˝e ponownie przystàpiç do eg-
zaminu w danej kategorii prac geologicznych nie wcze-
Êniej ni˝ po up∏ywie szeÊciu miesi´cy od dnia, w któ-
rym przeprowadzono egzamin.

§ 23. 1. Organ administracji geologicznej w∏aÊciwy
do stwierdzenia kwalifikacji wydaje Êwiadectwo, które-
go wzory stanowià za∏àczniki nr 1—3 do rozporzàdze-
nia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska prowa-
dzi rejestr wydanych Êwiadectw stwierdzajàcych kwa-
lifikacje, o których mowa w § 2 ust. 1.

3. Wojewodowie, przy których dzia∏ajà okr´gowe
geologiczne komisje egzaminacyjne, prowadzà reje-
stry wydanych Êwiadectw stwierdzajàcych kwalifika-
cje, o których mowa w § 2 ust. 2.

§ 24. 1. Ustala si´ wynagrodzenie dla cz∏onków ko-
misji egzaminacyjnych w wysokoÊci:
1) przewodniczàcy — 3,5%
2) cz∏onkowie — 3,0%
3) sekretarz — 3,0%
— przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia, o któ-
rym mowa w § 20 ust. 1, od ka˝dego egzaminowane-
go.
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2. Koszty zwiàzane z przeprowadzeniem egzami-
nów sà pokrywane ze Êrodków zaplanowanych w bu-
d˝etach w∏aÊciwych dysponentów.

§ 25. Nie wymaga si´:

1) Êwiadectwa stwierdzajàcego kwalifikacje do dozo-
rowania prac geologicznych i kierowania robotami
geologicznymi kategorii XI i XII, wydanego w try-
bie okreÊlonym niniejszym rozporzàdzeniem, od
osób kierownictwa lub dozoru ruchu zak∏adu gór-
niczego posiadajàcych kwalifikacje stwierdzone
przez w∏aÊciwy organ nadzoru górniczego,

2) ogólnych i zawodowych kwalifikacji w zakresie
geologii od osób wykonujàcych szybiki i wykopy
w ramach robót górniczych.

§ 26. Przepisy rozporzàdzenia odnoszàce si´ do
osób posiadajàcych dyplom ukoƒczenia studiów wy˝-
szych na kierunkach górnictwo i geologia lub geogra-
fia stosuje si´ odpowiednio do osób posiadajàcych dy-
plomy ukoƒczenia studiów wy˝szych na kierunku gór-
nictwo o specjalnoÊci geologicznej lub studiów wy˝-
szych obejmujàcych nauki geologiczne.

§ 27. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r.
(poz. 1776)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3


