
Informacja dla osób ubiegających się o stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie 

geolog w zakresie czynności polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu 

pracami geologicznymi w kategorii XIII 

  
W związku ze zmianami w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i 

górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196, z późn. zm.,) wprowadzonymi z dniem 1.04.2016 r., 

artykułami 17,31,32,34 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r., o zmianie ustaw regulujących warunki 

dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z  2015 r., poz.1505), zgodnie z art. 34 

ust. 3 tej ustawy, wnioski o stwierdzenie posiadania kwalifikacji kategorii XI lub XII, o których 

mowa w art. 50 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu 

dotychczasowym, złożone przed 1.04.2016 r,. traktuje się jako wnioski o stwierdzenie 

posiadania kwalifikacji kategorii XIII, o której mowa w art. 50 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne 

i górnicze z uwzględnieniem zmian wprowadzonych art. 17 ustawy o zmianie ustaw 

regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. 

Ponadto zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do 

wykonywania niektórych zawodów z dniem wejścia w życie art. 17  tej ustawy umarza się 

postepowania o stwierdzenie posiadania kwalifikacji kat. XI dla osób, które złożyły także 

wniosek o stwierdzenie posiadania kwalifikacji kat. XII albo posiadają stwierdzone 

kwalifikacje kat. XII a także umarza się postępowania o stwierdzenie posiadania kwalifikacji 

geologicznych kat. XII dla osób, które posiadają stwierdzone kwalifikacje kat. XI. 

  
Zatem osoby, które złożyły wnioski o stwierdzenie posiadania kwalifikacji geologicznych 

w zakresie kat. XI lub kat. XII lub obu kategorii, będą zdawać egzamin na tylko jedną 

kategorię – XIII, która obecnie obejmuje wykonywanie czynności dozoru geologicznego 

nad pracami geologicznymi, (z wyjątkiem badań kategorii IX - kierowanie i wykonywanie w 

terenie badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej, także przy użyciu środków strzałowych, 

wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań), a także kierowanie w terenie 

robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, 

wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość 

wyrobiska nie przekracza 100. Kategoria XIII zastępuje obecnie dawne kategorie XI i 

XII. 

  

Egzamin o stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w zakresie czynności 

polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi 

w kategorii XIII odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56, w dniu 25 października 2016 r. 

o godz. 1000 w sali nr 702 na 7 piętrze (nowy budynek Urzędu). 
  

Termin składania wniosków upływa dnia 15 września 2016 r. 
 


