Uprawnienie Geologiczne
Ogólne zasady stwierdzania kwalifikacji w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania
pracami geologicznymi w kat. XIII (uprawnień geologicznych).
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U z 2015 r, poz. 196 z
późn. zm.), ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do
wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1505) oraz rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. z 2016 r., poz.
425):
I. Kto może ubiegać się o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych kat. XIII?
O stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami
geologicznymi (z wyjątkiem badań kategorii IX tj. kierowania i wykonywania w terenie badań
sejsmicznych i geofizyki wiertniczej, także przy użyciu środków strzałowych, wraz z projektowaniem
i dokumentowaniem tych badań), a także kierowania w terenie robotami geologicznymi
wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych
albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m - kat. XIII, może ubiegać się osoba,
która:
1) posiada co najmniej świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły nadającej prawo
używania tytułu zawodowego lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego albo dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik geolog, technik górnik, technik górnictwa otworowego,
technik górnictwa podziemnego, technik górnictwa odkrywkowego, technik wiertnik
lub
2) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich, których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk
geologicznych
oraz odbyła co najmniej roczną praktykę przy wykonywaniu czynności dozoru geologicznego nad
pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych lub w kierowaniu w terenie robotami
geologicznymi, wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia
środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m.
II. W jaki sposób należy ubiegać się o stwierdzenie kwalifikacji? Co powinien zawierać wniosek?
1. Stwierdzenie kwalifikacji następuje na wniosek osoby ubiegającej się o stwierdzenie kwalifikacji.
2. Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji powinien zawierać:
a) imię, nazwisko kandydata,
b) numer PESEL – jeśli kandydat posiada,
c) numer i serię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kandydata,
d) adres zamieszkania kandydata,
e) kwalifikacje, o których stwierdzenie ubiega się kandydat
f) wykształcenie kandydata,
- studia podyplomowe ukończone przez kandydata
- posiadane przez kandydata: tytuł zawodowy lub kwalifikacje zawodowe w zawodzie lub kwalifikacje
w zawodzie, lub uprawnienia zawodowe

- złożone przez kandydata egzaminy uzupełniające
g) opis doświadczenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji, o których
stwierdzenie ubiega się kandydat,
3. Do wniosku o stwierdzenie kwalifikacji dołącza się:
a) odpis albo uwierzytelniona kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie niezbędne do
stwierdzenia kwalifikacji
b) odpis albo uwierzytelniona kopia dokumentów potwierdzających dane wyszczególnione
w pkt. 2 f) (studia podyplomowe, tytuły zawodowe, egzaminy uzupełniające)
c) dowody odbycia praktyki, w szczególności świadectwo pracy, zaświadczenie
o zatrudnieniu, opinia o przebiegu pracy zawodowej, wykaz opracowań sporządzonych
z udziałem kandydata, potwierdzony przez podmiot, na rzecz którego sporządzono te opracowania,
lub archiwum geologiczne, w którym przechowuje się te opracowania.
III. Gdzie odbywają się egzaminy na uprawnienia geologiczne w zakresie kat. XIII?
Egzaminy w zakresie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania
pracami geologicznymi w kategorii XIII dla osób zamieszkałych lub wykonujących czynności, o których
mowa w art. 50 ust 2 pkt 13 ustawy Prawo geologiczne i górnicze na terenie województw:
małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, przeprowadza Okręgowa Geologiczna
Komisja Egzaminacyjna działająca przy Marszałku Województwa Małopolskiego w Krakowie.
Adres okręgowej geologicznej komisji egzaminacyjnej działającej przy marszałku województwa
małopolskiego w Krakowie:
Okręgowa Geologiczna Komisja Egzaminacyjna
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
30-017 Kraków
ul. Racławicka 56
tel. (012) 63-03-242, 63-03-245
UWAGA:
Wnioski o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami
geologicznymi w kategoriach I-IX należy składać w Ministerstwie Środowiska, gdzie działa Główna
Geologiczna Komisja Egzaminacyjna.
Adres głównej geologicznej komisji egzaminacyjnej:

Główna Geologiczna Komisja Egzaminacyjna
Ministerstwo Środowiska
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
00-922 Warszawa 54, ul. Wawelska 52/54
tel./fax: (022) 57-92-390
IV. Dopuszczenie do egzaminu.
Kandydata dopuszcza się do egzaminu po ustaleniu, że spełnia on wymagania dla określonej we
wniosku kategorii kwalifikacji do wykonywania dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (kat.
XIII), lub odmawia w drodze decyzji dopuszczenia do egzaminu, w przypadku ustalenia, że kandydat
nie spełnia wymagań dla określonej we wniosku kategorii kwalifikacji do wykonywania dozorowania
i kierowania pracami geologicznymi (kat. XIII).

V. Termin egzaminu.
Informacje o terminach składania wniosków o stwierdzenie kwalifikacji oraz terminach
i miejscach przeprowadzenia egzaminów zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
organu właściwego do stwierdzenia kwalifikacji, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem
egzaminu.
VI. Opłaty związane ze stwierdzeniem kwalifikacji kat. XIII.
Kandydat przed przystąpieniem do egzaminu przekazuje Komisji dowód uiszczenia opłaty
egzaminacyjnej w kwocie 273,53 zł.
Opłatę za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w kwocie 32,84 zł, należy uiścić po
uzyskaniu kwalifikacji.
Opłaty te podlegają corocznej zmianie, stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem, planowanego w ustawie budżetowej na dany rok.
Minister właściwy do spraw środowiska, ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” stawki tych opłat obowiązujące
w następnym roku kalendarzowym.
Opłaty wnosi się na rachunek bankowy:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
PEKAO S. A. Oddział w Krakowie, ul. Kazimierza Wielkiego 75, 30-074 Kraków, nr: 52 1240 4575 1111
0010 5133 2171
z dopiskiem – opłata za egzamin na uprawnienia geologiczne kat. XIII.
lub gotówką do kasy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przy ul. Racławicka 56
w Krakowie.

VII. Jakie dokumenty należy przedstawić na egzaminie?
Na egzaminie należy przedstawić dowód osobisty oraz dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,
o której mowa w pkt VI.

VIII. Zakres wymagań egzaminacyjnych dla kat. XIII.
Egzamin składa się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. Egzamin pisemny przeprowadzany jest
w formie testu, składającego się z 52 pytań. Do etapu ustnego dopuszcza się osoby, które w etapie
pisemnym odpowiedziały poprawnie, na co najmniej 75 % pytań testowych. Wynik egzaminu określa
się, jako "pozytywny" lub "negatywny".

IX. Czy w razie negatywnego wyniku egzaminu, można powtórnie przystąpić do egzaminu?

W razie negatywnego wyniku egzaminu, osoba ubiegająca się o stwierdzenie kwalifikacji może
ponownie przystąpić do egzaminu w najbliższym możliwym terminie ustalonym przez organ
administracji geologicznej.
Wniosek o przeprowadzenie ponownego egzaminu składa się nie później niż przed upływem roku od
dnia pierwszego egzaminu. Wniosek ten zawiera: imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania,
oznaczenie postępowania w sprawie stwierdzenia kwalifikacji, w którym kandydat został
dopuszczony do egzaminu.
Kandydat przed przystąpieniem do ponownego egzaminu przekazuje komisji egzaminacyjnej dowód
uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

X. W jakiej formie organ administracji stwierdza uzyskanie kwalifikacji?
Organ administracji geologicznej właściwy do stwierdzenia kwalifikacji w zakresie wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii XIII stwierdza je poprzez wydanie
świadectwa wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia
30 marca 2016 r., w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. z 2016 r., poz. 425).
Dokumenty:
Dokumenty można pobrać ze strony Departamentu Środowiska (link).

