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Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2—5 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011  r. — Prawo geologiczne i  górnicze 
(Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  kwalifikacje zawodowe, które są obowiązane po-
siadać osoby wykonujące czynności:

a)  kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu za-
kładu górniczego albo zakładu w następujących 
rodzajach czynnych albo likwidowanych zakła-
dów górniczych, następujących rodzajach czyn-
nych albo likwidowanych zakładów wykonują-
cych roboty geologiczne oraz następujących ro-
dzajach zakładów prowadzących działalność 
określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze, zwanej 
dalej „ustawą”:

—  w podziemnych zakładach górniczych wydo-
bywających węgiel kamienny,

—  w podziemnych zakładach górniczych wydo-
bywających rudy metali,

—  w podziemnych zakładach górniczych wydo-
bywających kopaliny inne niż węgiel kamien-
ny i rudy metali,

—  w  odkrywkowych zakładach górniczych wy-
dobywających węgiel brunatny lub wydoby-
wających kopaliny z użyciem środków strza-
łowych,

—  w  odkrywkowych zakładach górniczych wy-
dobywających bez użycia środków strzało-
wych kopaliny inne niż węgiel brunatny,

—  w  zakładach górniczych wydobywających 
węglowodory otworami wiertniczymi,

—  w  zakładach górniczych wydobywających  
otworami wiertniczymi kopaliny inne niż wę-
glowodory,

—  w  zakładach górniczych prowadzących pod-
ziemne bezzbiornikowe magazynowanie sub-
stancji,

—  w  zakładach górniczych prowadzących pod-
ziemne składowanie odpadów metodą pod-
ziemną,

—  w  zakładach górniczych prowadzących pod-
ziemne składowanie odpadów metodą otwo-
rową,

—  w zakładach wykonujących roboty geologicz-
ne metodą podziemną,

—  w zakładach wykonujących roboty geologicz-
ne metodą odkrywkową,

—  w zakładach wykonujących roboty geologicz-
ne metodą otworową,

—  w zakładach prowadzących działalność okreś- 
loną w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5 ustawy,

—  w zakładach prowadzących działalność okreś- 
loną w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5 ustawy,

—  w zakładach prowadzących działalność okreś- 
loną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lub 5 ustawy,

—  w zakładach prowadzących działalność okreś- 
loną w art. 2 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy,

b)  kierownika oraz zastępcy kierownika działu ru-
chu zakładu górniczego albo zakładu w poszcze-
gólnych rodzajach zakładów górniczych albo 
zakładów wymienionych w lit. a,

c)  w  wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego 
albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakła-
dów górniczych albo zakładów wymienionych 
w lit. a,

d)  w średnim i niższym dozorze ruchu zakładu gór-
niczego w poszczególnych rodzajach zakładów 
górniczych wymienionych w lit. a tiret pierwsze, 
drugie i trzecie,

e)  mierniczego górniczego:

—  w  zakładach górniczych oraz zakładach pro-
wadzących działalność określoną w  art.  2 
ust. 1 ustawy,

—  w zakładach górniczych innych niż podziem-
ne zakłady górnicze,

f)  geologa górniczego:

—  w  zakładach górniczych oraz zakładach pro-
wadzących działalność określoną w  art.  2 
ust. 1 ustawy,

—  w zakładach górniczych innych niż podziem-
ne zakłady górnicze,

g)  geofizyka górniczego w podziemnych zakładach 
górniczych,

h)  kierownictwa w  podmiotach zawodowo trud-
niących się ratownictwem górniczym,

i)  specjalistów w podmiotach zawodowo trudnią-
cych się ratownictwem górniczym;

2)  wymagania w zakresie odbycia praktyki zawodo-
wej, zwanej dalej „praktyką”, odbycia kursu spe-
cjalistycznego, posiadania dodatkowych kwalifika-
cji, zakresu i  częstotliwości badań psychiatrycz-
nych lub psychologicznych oraz posiadania mini-
malnego wieku, które są obowiązane spełniać 
osoby wykonujące czynności:

a)  w podziemnych zakładach górniczych:

—  górnika strzałowego,
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. 
w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra  
Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493).
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—  wydawcy środków strzałowych,

—  instruktora strzałowego,

—  sygnalisty szybowego,

—  maszynisty maszyn wyciągowych,

—  rewidenta urządzeń wyciągowych,

—  operatora: samojezdnych maszyn przodko-
wych, maszyn do robót strzałowych, maszyn 
do obrywki, maszyn do stawiania obudowy 
podporowej lub maszyn do stawiania obudo-
wy kotwowej,

—  operatora: pojazdów pozaprzodkowych i sa-
mojezdnych maszyn pomocniczych, pojaz-
dów do przewozu osób lub pojazdów do 
przewozu środków strzałowych,

—  maszynisty: lokomotyw pod ziemią, kolejek 
podwieszanych pod ziemią lub kolejek spągo- 
wych pod ziemią,

—  rewidenta urządzeń systemów łączności, 
alarmowania i bezpieczeństwa,

—  spawacza,

—  elektromontera maszyn i urządzeń elektrycz-
nych o napięciu do 1 kV,

—  elektromontera maszyn i urządzeń elektrycz-
nych o napięciu powyżej 1 kV,

b) w odkrywkowych zakładach górniczych:

—  strzałowego,

—  wydawcy środków strzałowych,

—  spawacza,

—  elektromontera maszyn i urządzeń elektrycz-
nych o napięciu do 1 kV,

—  elektromontera maszyn i urządzeń elektrycz-
nych o napięciu powyżej 1 kV,

c)  w zakładach górniczych wydobywających kopa-
liny otworami wiertniczymi:

—  strzałowego,

—  wydawcy środków strzałowych,

—  spawacza,

—  elektromontera maszyn i urządzeń elektrycz-
nych o napięciu do 1 kV,

—  elektromontera maszyn i urządzeń elektrycz-
nych o napięciu powyżej 1 kV,

—  mechanika wiertni,

—  operatora agregatów cementacyjnych, za-
sobników oraz urządzeń do intensyfikacji wy-
dobycia ropy naftowej i gazu ziemnego;

3)  wymagania dotyczące ustalania składów komisji 
egzaminacyjnej i zespołu egzaminacyjnego;

4)  wysokość wynagrodzenia przysługującego oso-
bom wchodzącym w  skład komisji egzaminacyj-
nej;

5)  wzór świadectwa stwierdzającego kwalifikacje 
w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

§ 2. 1. Określa się następujące kwalifikacje zawo-
dowe, które są obowiązane posiadać osoby wykonu-
jące czynności w niższym dozorze ruchu w: podziem-
nym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel ka-
mienny, podziemnym zakładzie górniczym wydoby-
wającym rudy metali oraz podziemnym zakładzie gór-
niczym wydobywającym kopaliny inne niż węgiel ka-
mienny i rudy metali, w specjalności:

1)  górniczej:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w zakresie górnictwa, lub posiadanie 
tytułu zawodowego inżyniera, nadanego po 
ukończeniu studiów pierwszego stopnia w  za-
kresie górnictwa, a  także odbycie trzymiesięcz-
nej praktyki w ruchu zakładu górniczego w spe-
cjalności górniczej albo

b)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w górnictwie podziem-
nym, określonych w klasyfikacji zawodów szkol-
nictwa zawodowego w grupie „technicy i  inny 
średni personel”, oraz odbycie rocznej praktyki 
w ruchu zakładu górniczego w specjalności gór-
niczej, a  w  przypadku podziemnego zakładu 
górniczego wydobywającego kopaliny inne niż 
węgiel kamienny i  rudy metali — odbycie pół-
rocznej praktyki w  ruchu zakładu górniczego 
w specjalności górniczej;

2)  geofizycznej:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie geofizyki, 
lub posiadanie tytułu zawodowego licencjata 
lub inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w  zakresie geofizyki, oraz 
odbycie trzymiesięcznej praktyki geofizycznej 
w ruchu zakładu górniczego albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa, 
geologii górniczej lub geologii, oraz ukończenie 
studiów podyplomowych w  zakresie geofizyki 
górniczej, a także odbycie trzymiesięcznej prak-
tyki geofizycznej w  ruchu zakładu górniczego, 
albo

c)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub  
licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, geo-
logii górniczej lub geologii, oraz ukończenie stu-
diów podyplomowych w zakresie geofizyki gór-
niczej, a także odbycie półrocznej praktyki geo- 
fizycznej w ruchu zakładu górniczego, albo

d)  posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik geo-
fizyk oraz odbycie rocznej praktyki geofizycznej 
w ruchu zakładu górniczego;

3)  górnicze wyciągi szybowe:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w zakresie mechaniki i budowy ma-
szyn lub elektrotechniki, lub posiadanie tytułu 
zawodowego inżyniera, nadanego po ukończe-
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niu studiów pierwszego stopnia w zakresie me-
chaniki i  budowy maszyn lub elektrotechniki, 
a  także odbycie trzymiesięcznej praktyki w  ru-
chu zakładu górniczego w specjalności górnicze 
wyciągi szybowe albo

b)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w zakresie maszyn lub 
elektrotechniki, określonych w  klasyfikacji za-
wodów szkolnictwa zawodowego w  grupie 
„technicy i  inny średni personel”, grupie „ro-
botnicy przemysłowi i rzemieślnicy” lub grupie 
„operatorzy i  monterzy maszyn i  urządzeń”, 
oraz odbycie rocznej praktyki w  ruchu zakładu 
górniczego w  specjalności górnicze wyciągi 
szybowe;

4)  mechanicznej — maszyn i urządzeń dołowych oraz 
mechanicznej — maszyn i urządzeń na powierzchni:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w  zakresie automatyki i  robotyki, 
mechaniki i budowy maszyn lub mechatroniki, 
lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, 
nadanego po ukończeniu studiów pierwszego 
stopnia w  zakresie automatyki i  robotyki, me-
chaniki i  budowy maszyn lub mechatroniki, 
a  także odbycie trzymiesięcznej praktyki w  ru-
chu zakładu górniczego w specjalności mecha-
nicznej albo

b)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w  zakresie maszyn, 
określonych w  klasyfikacji zawodów szkolni-
ctwa zawodowego w  grupie „technicy i  inny 
średni personel”, grupie „robotnicy przemysło-
wi i rzemieślnicy” lub grupie „operatorzy i mon-
terzy maszyn i urządzeń”, oraz odbycie rocznej 
praktyki w ruchu zakładu górniczego w specjal-
ności mechanicznej;

5)  elektrycznej — maszyn i urządzeń dołowych, elek-
trycznej — maszyn i urządzeń na powierzchni oraz 
elektrycznej — teletechnicznej i automatyki:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w zakresie elektrotechniki, lub posia-
danie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego 
po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 
w zakresie elektrotechniki, a także odbycie trzy-
miesięcznej praktyki w ruchu zakładu górnicze-
go w specjalności elektrycznej albo

b)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w zakresie elektroener-
getyki, elektryki, teletechniki lub automatyki, 
określonych w  klasyfikacji zawodów szkolni-
ctwa zawodowego w  grupie „technicy i  inny 
średni personel” lub grupie „robotnicy przemy-
słowi i rzemieślnicy”, oraz odbycie rocznej prak-
tyki w ruchu zakładu górniczego w specjalności 
elektrycznej;

6)  mierniczej:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w  zakresie miernic- 
twa górniczego, geodezji górniczej lub geodezji, 
oraz odbycie trzymiesięcznej praktyki mierniczej 
w ruchu zakładu górniczego albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nada-
nego po ukończeniu studiów pierwszego stop-
nia w zakresie miernictwa górniczego, geodezji 
górniczej lub geodezji, oraz odbycie półrocznej 
praktyki mierniczej w ruchu zakładu górniczego, 
albo

c)  posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik geo-
deta oraz odbycie rocznej praktyki mierniczej 
w ruchu zakładu górniczego;

7)  geologicznej:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w  zakresie geologii 
górniczej lub geologii, oraz odbycie trzymie-
sięcznej praktyki geologicznej w ruchu zakładu 
górniczego albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub li-
cencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w  zakresie geologii górni-
czej lub geologii, oraz odbycie półrocznej prak-
tyki geologicznej w  ruchu zakładu górniczego, 
albo

c)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie geofizyki, 
lub posiadanie tytułu zawodowego licencjata 
lub inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w  zakresie geofizyki, oraz 
odbycie półrocznej praktyki geologicznej w  ru-
chu zakładu górniczego, albo

d)  posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik geo-
log oraz odbycie rocznej praktyki geologicznej 
w ruchu zakładu górniczego;

8) ochrona środowiska:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie inżynierii 
środowiska lub ochrony środowiska, lub posia-
danie tytułu zawodowego inżyniera lub licencja-
ta, nadanego po ukończeniu studiów pierwsze-
go stopnia w zakresie inżynierii środowiska lub 
ochrony środowiska, a  także odbycie trzymie-
sięcznej praktyki w  ruchu zakładu górniczego 
w specjalności ochrona środowiska albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa, 
geologii, geofizyki, leśnictwa lub ogrodnictwa, 
lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera 
lub licencjata, nadanego po ukończeniu stu-
diów pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, 
geologii, geofizyki, leśnictwa lub ogrodnictwa, 
a  także ukończenie studiów podyplomowych 
w  zakresie ochrony środowiska oraz odbycie 
trzymiesięcznej praktyki w ruchu zakładu górni-
czego w specjalności ochrona środowiska, albo

c)  posiadanie kwalifikacji w  zawodzie technik 
ochrony środowiska oraz odbycie rocznej prak-
tyki w ruchu zakładu górniczego w specjalności 
ochrona środowiska;

9)  budowlanej: posiadanie uprawnień budowlanych 
oraz odbycie trzymiesięcznej praktyki budowlanej  
w ruchu zakładu górniczego;
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10)  niewymienionej w pkt 1—9:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia na kierunku prowa-
dzonym w ramach obszaru nauk technicznych, 
w  zakresie dającym, zgodnie z  treścią suple-
mentu do dyplomu ukończenia studiów, przy-
gotowanie do pracy w górnictwie podziemnym, 
oraz odbycie trzymiesięcznej praktyki w  ruchu 
zakładu górniczego albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub li-
cencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia na kierunku prowadzonym 
w ramach obszaru nauk technicznych, w zakre-
sie dającym, zgodnie z  treścią suplementu do 
dyplomu ukończenia studiów, przygotowanie 
do pracy w górnictwie podziemnym, oraz odby-
cie trzymiesięcznej praktyki w  ruchu zakładu 
górniczego, albo

c)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w górnictwie podziem-
nym, określonych w klasyfikacji zawodów szkol-
nictwa zawodowego, oraz odbycie rocznej prak-
tyki w ruchu zakładu górniczego.

2. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, 
które są obowiązane posiadać osoby wykonujące 
czynności w średnim dozorze ruchu w: podziemnym 
zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamien-
ny, podziemnym zakładzie górniczym wydobywają-
cym rudy metali oraz podziemnym zakładzie górni-
czym wydobywającym kopaliny inne niż węgiel ka-
mienny i rudy metali, w specjalności:

1)  górniczej:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w zakresie górnictwa, oraz odbycie 
rocznej praktyki w niższym dozorze ruchu zakła-
du górniczego w specjalności górniczej albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nada-
nego po ukończeniu studiów pierwszego stop-
nia w zakresie górnictwa, oraz odbycie półtora-
rocznej praktyki w niższym dozorze ruchu zakła-
du górniczego w specjalności górniczej, albo

c)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w górnictwie podziem-
nym, określonych w klasyfikacji zawodów szkol-
nictwa zawodowego w grupie „technicy i  inny 
średni personel”, oraz odbycie dwuletniej prak-
tyki w niższym dozorze ruchu zakładu górnicze-
go w specjalności górniczej, a w przypadku pod-
ziemnego zakładu górniczego wydobywającego 
kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali 
— odbycie półtorarocznej praktyki w  niższym 
dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalno-
ści górniczej;

2)  geofizycznej:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie geofizyki, 
oraz odbycie rocznej praktyki geofizycznej w niż-
szym dozorze ruchu zakładu górniczego albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa, 
geologii górniczej lub geologii, oraz ukończenie 
studiów podyplomowych w  zakresie geofizyki 
górniczej, a  także odbycie półtorarocznej prak-
tyki geofizycznej w  niższym dozorze ruchu za-
kładu górniczego, albo

c)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub li-
cencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w  zakresie geofizyki, oraz 
odbycie półtorarocznej praktyki geofizycznej 
w  niższym dozorze ruchu zakładu górniczego, 
albo

d)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub li-
cencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, geo-
logii górniczej lub geologii, oraz ukończenie stu-
diów podyplomowych w zakresie geofizyki gór-
niczej, a także odbycie dwuletniej praktyki geofi-
zycznej w niższym dozorze ruchu zakładu górni-
czego, albo

e)  posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik geo-
fizyk oraz odbycie dwuletniej praktyki geofizycz-
nej w  niższym dozorze ruchu zakładu górni- 
czego;

3)  górnicze wyciągi szybowe:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w zakresie mechaniki i budowy ma-
szyn lub elektrotechniki, lub posiadanie tytułu 
zawodowego inżyniera, nadanego po ukończe-
niu studiów pierwszego stopnia w zakresie me-
chaniki i  budowy maszyn lub elektrotechniki, 
a  także odbycie półtorarocznej praktyki w  niż-
szym dozorze ruchu zakładu górniczego w spe-
cjalności górnicze wyciągi szybowe albo

b)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w zakresie maszyn lub 
elektrotechniki, określonych w  klasyfikacji za-
wodów szkolnictwa zawodowego w  grupie 
„technicy i  inny średni personel”, grupie „ro-
botnicy przemysłowi i rzemieślnicy” lub grupie 
„operatorzy i  monterzy maszyn i  urządzeń”, 
oraz odbycie dwuletniej praktyki w niższym do-
zorze ruchu zakładu górniczego w specjalności 
górnicze wyciągi szybowe;

4)  mechanicznej — maszyn i urządzeń dołowych oraz 
mechanicznej — maszyn i  urządzeń na powierz- 
chni:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w  zakresie automatyki i  robotyki, 
mechaniki i budowy maszyn lub mechatroniki, 
lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, 
nadanego po ukończeniu studiów pierwszego 
stopnia w  zakresie automatyki i  robotyki, me-
chaniki i  budowy maszyn lub mechatroniki, 
a  także odbycie półtorarocznej praktyki w  niż-
szym dozorze ruchu zakładu górniczego w spe-
cjalności mechanicznej albo
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b)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w  zakresie maszyn, 
określonych w  klasyfikacji zawodów szkolnic- 
twa zawodowego w  grupie „technicy i  inny 
średni personel”, grupie „robotnicy przemysło-
wi i rzemieślnicy” lub grupie „operatorzy i mon-
terzy maszyn i urządzeń”, oraz odbycie dwulet-
niej praktyki w niższym dozorze ruchu zakładu 
górniczego w specjalności mechanicznej;

5)  elektrycznej — maszyn i urządzeń dołowych, elek-
trycznej — maszyn i urządzeń na powierzchni oraz 
elektrycznej — teletechnicznej i automatyki:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w zakresie elektrotechniki, lub posia-
danie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego 
po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 
w zakresie elektrotechniki, a także odbycie pół-
torarocznej praktyki w  niższym dozorze ruchu 
zakładu górniczego w specjalności elektrycznej 
albo

b)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w zakresie elektroener-
getyki, elektryki, teletechniki lub automatyki, 
określonych w  klasyfikacji zawodów szkolnic- 
twa zawodowego w  grupie „technicy i  inny 
średni personel” lub grupie „robotnicy przemy-
słowi i  rzemieślnicy”, oraz odbycie dwuletniej 
praktyki w niższym dozorze ruchu zakładu gór-
niczego w specjalności elektrycznej;

6)  mierniczej:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w  zakresie miernic- 
twa górniczego, geodezji górniczej lub geodezji, 
oraz odbycie rocznej praktyki mierniczej w niż-
szym dozorze ruchu zakładu górniczego albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nada-
nego po ukończeniu studiów pierwszego stop-
nia w zakresie miernictwa górniczego, geodezji 
górniczej lub geodezji, oraz odbycie półtora-
rocznej praktyki mierniczej w  niższym dozorze 
ruchu zakładu górniczego, albo

c)  posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik geo-
deta oraz odbycie dwuletniej praktyki mierniczej 
w niższym dozorze ruchu zakładu górniczego;

7)  geologicznej:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w  zakresie geologii 
górniczej lub geologii, oraz odbycie rocznej 
praktyki geologicznej w niższym dozorze ruchu 
zakładu górniczego albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub li-
cencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w  zakresie geologii górni-
czej lub geologii, oraz odbycie półtorarocznej 
praktyki geologicznej w niższym dozorze ruchu 
zakładu górniczego, albo

c)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie geofizyki, 
lub posiadanie tytułu zawodowego licencjata 
lub inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w  zakresie geofizyki, oraz 
odbycie półtorarocznej praktyki geologicznej 
w  niższym dozorze ruchu zakładu górniczego, 
albo

d)  posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik geo-
log oraz odbycie dwuletniej praktyki geologicz-
nej w niższym dozorze ruchu zakładu górnicze-
go;

8)  ochrona środowiska:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie inżynierii 
środowiska lub ochrony środowiska, lub posia-
danie tytułu zawodowego inżyniera lub licencja-
ta, nadanego po ukończeniu studiów pierwsze-
go stopnia w zakresie inżynierii środowiska lub 
ochrony środowiska, a  także odbycie rocznej 
praktyki w niższym dozorze ruchu zakładu gór-
niczego w  specjalności ochrona środowiska  
albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa, 
geologii, geofizyki, leśnictwa lub ogrodnictwa, 
lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera 
lub licencjata, nadanego po ukończeniu stu-
diów pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, 
geologii, geofizyki, leśnictwa lub ogrodnictwa, 
a  także ukończenie studiów podyplomowych 
w  zakresie ochrony środowiska oraz odbycie 
rocznej praktyki w niższym dozorze ruchu zakła-
du górniczego w specjalności ochrona środowi-
ska, albo

c)  posiadanie kwalifikacji w  zawodzie technik 
ochrony środowiska oraz odbycie dwuletniej 
praktyki w niższym dozorze ruchu zakładu górni-
czego w specjalności ochrona środowiska;

9)  budowlanej: posiadanie uprawnień budowlanych 
oraz odbycie sześciomiesięcznej praktyki budow-
lanej w  niższym dozorze ruchu zakładu górni- 
czego;

10)  niewymienionej w pkt 1—9:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia na kierunku prowa-
dzonym w ramach obszaru nauk technicznych, 
w  zakresie dającym, zgodnie z  treścią suple-
mentu do dyplomu ukończenia studiów, przy-
gotowanie do pracy w górnictwie podziemnym, 
oraz odbycie rocznej praktyki w niższym dozo-
rze ruchu zakładu górniczego albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub li-
cencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia na kierunku prowadzonym 
w ramach obszaru nauk technicznych, w zakre-
sie dającym, zgodnie z  treścią suplementu do 
dyplomu ukończenia studiów, przygotowanie 
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do pracy w górnictwie podziemnym, oraz odby-
cie półtorarocznej praktyki w  niższym dozorze 
ruchu zakładu górniczego, albo

c)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w górnictwie podziem-
nym, określonych w klasyfikacji zawodów szkol-
nictwa zawodowego, oraz odbycie dwuletniej 
praktyki w niższym dozorze ruchu zakładu górni-
czego.

3. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, 
które są obowiązane posiadać osoby wykonujące 
czynności w wyższym dozorze ruchu w: podziemnym 
zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamien-
ny, podziemnym zakładzie górniczym wydobywają-
cym rudy metali, podziemnym zakładzie górniczym 
wydobywającym kopaliny inne niż węgiel kamienny 
i rudy metali, zakładzie górniczym prowadzącym pod-
ziemne składowanie odpadów metodą podziemną, 
zakładzie wykonującym roboty geologiczne metodą 
podziemną, a  także zakładzie prowadzącym działal-
ność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5, pkt 2 lub 5, 
pkt 3 lub 5 oraz pkt 4 lub 5 ustawy, w specjalności:

1)  górniczej:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w zakresie górnictwa, oraz odbycie 
dwuletniej praktyki w średnim i niższym dozo-
rze ruchu zakładu górniczego albo zakładu 
w specjalności górniczej, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nada-
nego po ukończeniu studiów pierwszego stop-
nia w zakresie górnictwa, oraz odbycie trzylet-
niej praktyki w średnim i niższym dozorze ruchu 
zakładu górniczego albo zakładu w specjalności 
górniczej, albo

c)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w górnictwie podziem-
nym, określonych w klasyfikacji zawodów szkol-
nictwa zawodowego w grupie „technicy i  inny 
średni personel”, oraz odbycie pięcioletniej 
praktyki w średnim i niższym dozorze ruchu za-
kładu górniczego w  specjalności górniczej, 
a w przypadku podziemnego zakładu górnicze-
go wydobywającego kopaliny inne niż węgiel 
kamienny i rudy metali, zakładu górniczego pro-
wadzącego podziemne składowanie odpadów 
metodą podziemną, zakładu wykonującego ro-
boty geologiczne metodą podziemną, a  także 
zakładu prowadzącego działalność określoną 
w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5, pkt 2 lub 5, pkt 3 lub 5 
oraz pkt 4 lub 5 ustawy — odbycie czteroletniej 
praktyki w średnim i niższym dozorze ruchu za-
kładu górniczego albo zakładu w  specjalności 
górniczej;

2)  geofizycznej:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie geofizyki, 
oraz odbycie dwuletniej praktyki geofizycznej 
w średnim i niższym dozorze ruchu zakładu gór-
niczego albo zakładu, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa, 
geologii górniczej lub geologii, oraz ukończenie 
studiów podyplomowych w  zakresie geofizyki 
górniczej, a  także odbycie trzyletniej praktyki 
geofizycznej w średnim i niższym dozorze ruchu 
zakładu górniczego albo zakładu, albo

c)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub li-
cencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w  zakresie geofizyki, oraz 
odbycie trzyletniej praktyki geofizycznej w śred-
nim i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego 
albo zakładu, albo

d)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub li-
cencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, geo-
logii górniczej lub geologii, oraz ukończenie stu-
diów podyplomowych w zakresie geofizyki gór-
niczej, a  także odbycie czteroletniej praktyki 
geofizycznej w średnim i niższym dozorze ruchu 
zakładu górniczego albo zakładu, albo

e)  posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik geo-
fizyk oraz odbycie czteroletniej praktyki geofi-
zycznej w średnim i niższym dozorze ruchu za-
kładu górniczego albo zakładu;

3) górnicze wyciągi szybowe:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w zakresie mechaniki i budowy ma-
szyn lub elektrotechniki, lub posiadanie tytułu 
zawodowego inżyniera, nadanego po ukończe-
niu studiów pierwszego stopnia w zakresie me-
chaniki i  budowy maszyn lub elektrotechniki, 
a  także odbycie trzyletniej praktyki w  średnim 
i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego al-
bo zakładu w specjalności górnicze wyciągi szy-
bowe, albo

b)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w zakresie maszyn lub 
elektrotechniki, określonych w  klasyfikacji za-
wodów szkolnictwa zawodowego w  grupie 
„technicy i  inny średni personel”, grupie „ro-
botnicy przemysłowi i rzemieślnicy” lub grupie 
„operatorzy i  monterzy maszyn i  urządzeń”, 
oraz odbycie pięcioletniej praktyki w  średnim 
i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego al-
bo zakładu w specjalności górnicze wyciągi szy-
bowe;

4)  mechanicznej — maszyn i urządzeń dołowych oraz 
mechanicznej — maszyn i  urządzeń na powierz- 
chni:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w  zakresie automatyki i  robotyki, 
mechaniki i budowy maszyn lub mechatroniki, 
lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, 
nadanego po ukończeniu studiów pierwszego 
stopnia w  zakresie automatyki i  robotyki, me-
chaniki i  budowy maszyn lub mechatroniki, 
a  także odbycie trzyletniej praktyki w  średnim 
i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego al-
bo zakładu w specjalności mechanicznej, albo
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b)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w  zakresie maszyn, 
określonych w  klasyfikacji zawodów szkolnic- 
twa zawodowego w  grupie „technicy i  inny 
średni personel”, grupie „robotnicy przemysło-
wi i rzemieślnicy” lub grupie „operatorzy i mon-
terzy maszyn i urządzeń”, oraz odbycie pięcio-
letniej praktyki w średnim i niższym dozorze ru-
chu zakładu górniczego albo zakładu w specjal-
ności mechanicznej;

5)  elektrycznej — maszyn i urządzeń dołowych, elek-
trycznej — maszyn i urządzeń na powierzchni oraz 
elektrycznej — teletechnicznej i automatyki:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w zakresie elektrotechniki, lub posia-
danie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego 
po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 
w zakresie elektrotechniki, a także odbycie trzy-
letniej praktyki w średnim i niższym dozorze ru-
chu zakładu górniczego albo zakładu w specjal-
ności elektrycznej, albo

b)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w zakresie elektroener-
getyki, elektryki, teletechniki lub automatyki, 
określonych w  klasyfikacji zawodów szkolnic- 
twa zawodowego w  grupie „technicy i  inny 
średni personel” lub grupie „robotnicy przemy-
słowi i rzemieślnicy”, oraz odbycie pięcioletniej 
praktyki w średnim i niższym dozorze ruchu za-
kładu górniczego albo zakładu w  specjalności 
elektrycznej;

6)  mierniczej:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w  zakresie mierni-
ctwa górniczego, geodezji górniczej lub geode-
zji, oraz odbycie dwuletniej praktyki mierniczej 
w średnim i niższym dozorze ruchu zakładu gór-
niczego albo zakładu, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nada-
nego po ukończeniu studiów pierwszego stop-
nia w zakresie miernictwa górniczego, geodezji 
górniczej lub geodezji, oraz odbycie trzyletniej 
praktyki mierniczej w średnim i niższym dozorze 
ruchu zakładu górniczego albo zakładu, albo

c)  posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik geo-
deta oraz odbycie czteroletniej praktyki mierni-
czej w średnim i niższym dozorze ruchu zakładu 
górniczego albo zakładu;

7)  geologicznej:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w  zakresie geologii 
górniczej lub geologii, oraz odbycie dwuletniej 
praktyki geologicznej w średnim i niższym dozo-
rze ruchu zakładu górniczego albo zakładu, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub li-
cencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w  zakresie geologii górni-
czej lub geologii, oraz odbycie trzyletniej prakty-
ki geologicznej w  średnim i  niższym dozorze 
ruchu zakładu górniczego albo zakładu, albo

c)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie geofizyki, 
lub posiadanie tytułu zawodowego licencjata 
lub inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w  zakresie geofizyki, oraz 
odbycie trzyletniej praktyki geologicznej w śred-
nim i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego 
albo zakładu, albo

d)  posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik geo-
log oraz odbycie czteroletniej praktyki geolo-
gicznej w średnim i niższym dozorze ruchu za-
kładu górniczego albo zakładu;

8)  ochrona środowiska:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie inżynierii 
środowiska lub ochrony środowiska, lub posia-
danie tytułu zawodowego inżyniera lub licencja-
ta, nadanego po ukończeniu studiów pierwsze-
go stopnia w zakresie inżynierii środowiska lub 
ochrony środowiska, a także odbycie dwuletniej 
praktyki w średnim i niższym dozorze ruchu za-
kładu górniczego albo zakładu w  specjalności 
ochrona środowiska, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa, 
geologii, geofizyki, leśnictwa lub ogrodnictwa, 
lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera 
lub licencjata, nadanego po ukończeniu stu-
diów pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, 
geologii, geofizyki, leśnictwa lub ogrodnictwa, 
a  także ukończenie studiów podyplomowych 
w  zakresie ochrony środowiska oraz odbycie 
dwuletniej praktyki w średnim i niższym dozo-
rze ruchu zakładu górniczego albo zakładu 
w specjalności ochrona środowiska, albo

c)  posiadanie kwalifikacji w  zawodzie technik 
ochrony środowiska oraz odbycie trzyletniej 
praktyki w średnim i niższym dozorze ruchu za-
kładu górniczego albo zakładu w  specjalności 
ochrona środowiska;

9)  budowlanej: posiadanie uprawnień budowlanych 
bez ograniczeń oraz odbycie rocznej praktyki bu-
dowlanej w średnim i niższym dozorze ruchu za-
kładu górniczego albo zakładu;

10) niewymienionej w pkt 1—9:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia na kierunku prowa-
dzonym w ramach obszaru nauk technicznych, 
w  zakresie dającym, zgodnie z  treścią suple-
mentu do dyplomu ukończenia studiów, przy-
gotowanie do pracy w górnictwie podziemnym, 
oraz odbycie dwuletniej praktyki w  średnim 
i  niższym dozorze ruchu zakładu górniczego  
albo zakładu, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub li-
cencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia na kierunku prowadzonym 
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w ramach obszaru nauk technicznych, w zakre-
sie dającym, zgodnie z  treścią suplementu do 
dyplomu ukończenia studiów, przygotowanie 
do pracy w górnictwie podziemnym, oraz odby-
cie trzyletniej praktyki w średnim i niższym do-
zorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu, 
albo

c)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w górnictwie podziem-
nym, określonych w klasyfikacji zawodów szkol-
nictwa zawodowego, oraz odbycie czteroletniej 
praktyki w średnim i niższym dozorze ruchu za-
kładu górniczego albo zakładu.

4. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, 
które są obowiązane posiadać osoby wykonujące w: 
podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym 
węgiel kamienny, podziemnym zakładzie górniczym 
wydobywającym rudy metali, podziemnym zakładzie 
górniczym wydobywającym kopaliny inne niż węgiel 
kamienny i  rudy metali, zakładzie górniczym prowa-
dzącym podziemne składowanie odpadów metodą 
podziemną, zakładzie wykonującym roboty geologicz-
ne metodą podziemną, a  także zakładzie prowadzą-
cym działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5, 
pkt 2 lub 5, pkt 3 lub 5 oraz pkt 4 lub 5 ustawy, czynno-
ści kierownika oraz zastępcy kierownika działu:

1)  górniczego:

a)  w  podziemnym zakładzie górniczym wydoby-
wającym węgiel kamienny oraz podziemnym 
zakładzie górniczym wydobywającym rudy me-
tali: posiadanie tytułu zawodowego magistra 
inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów 
drugiego stopnia w zakresie górnictwa, oraz od-
bycie trzyletniej praktyki w wyższym dozorze ru-
chu zakładu górniczego w  specjalności górni-
czej,

b)  w  podziemnym zakładzie górniczym wydoby-
wającym kopaliny inne niż węgiel kamienny 
i  rudy metali, zakładzie górniczym prowadzą-
cym podziemne składowanie odpadów metodą 
podziemną, zakładzie wykonującym roboty 
geologiczne metodą podziemną, a  także zakła-
dzie prowadzącym działalność określoną 
w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5, pkt 2 lub 5, pkt 3 lub 5 
oraz pkt 4 lub 5 ustawy: posiadanie tytułu zawo-
dowego magistra inżyniera, nadanego po ukoń-
czeniu studiów drugiego stopnia w  zakresie 
górnictwa, oraz odbycie trzyletniej praktyki 
w  wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego 
albo zakładu w specjalności górniczej, albo po-
siadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadane-
go po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 
w zakresie górnictwa, oraz odbycie czteroletniej 
praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu gór-
niczego albo zakładu w specjalności górniczej;

2)  techniki strzałowej:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w zakresie górnictwa, oraz odbycie 
trzyletniej praktyki w  wyższym dozorze ruchu 
zakładu górniczego albo zakładu w specjalności 
górniczej, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nada-
nego po ukończeniu studiów pierwszego stop-
nia w  zakresie górnictwa, oraz odbycie cztero-
letniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakła-
du górniczego albo zakładu w specjalności gór-
niczej;

3) tąpań:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa 
lub geofizyki, oraz odbycie trzyletniej praktyki 
w  wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego 
albo zakładu w specjalności górniczej, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub li-
cencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w  zakresie górnictwa lub 
geofizyki, oraz odbycie czteroletniej praktyki 
w  wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego 
albo zakładu w specjalności górniczej;

4)  wentylacji:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w zakresie górnictwa, oraz odbycie 
trzyletniej praktyki w  wyższym dozorze ruchu 
zakładu górniczego albo zakładu w specjalności 
górniczej, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nada-
nego po ukończeniu studiów pierwszego stop-
nia w zakresie górnictwa, oraz odbycie studiów 
podyplomowych w  zakresie przewietrzania 
i  zwalczania pożarów w  zakładach górniczych 
lub złożenie z  wynikiem pozytywnym egzami-
nów uzupełniających z przewietrzania i zwalcza-
nia pożarów w  zakładach górniczych, zgodnie 
z  programem studiów drugiego stopnia w  za-
kresie górnictwa, a  także odbycie czteroletniej 
praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu gór-
niczego albo zakładu w specjalności górniczej;

5)  energomechanicznego oraz energomechaniczne-
go do spraw obiektów podstawowych:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w  zakresie automatyki i  robotyki, 
mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki lub 
elektrotechniki, oraz odbycie trzyletniej praktyki 
w  wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego 
albo zakładu w specjalności energomechanicz-
nej, mechanicznej lub elektrycznej, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nada-
nego po ukończeniu studiów pierwszego stop-
nia w zakresie automatyki i robotyki, mechaniki 
i budowy maszyn, mechatroniki lub elektrotech-
niki, oraz odbycie czteroletniej praktyki w wyż-
szym dozorze ruchu zakładu górniczego albo 
zakładu w  specjalności energomechanicznej, 
mechanicznej lub elektrycznej;

6) mierniczego:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w  zakresie miernic- 
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twa górniczego, geodezji górniczej lub geodezji, 
oraz posiadanie kwalifikacji mierniczego górni-
czego, a także odbycie dwuletniej praktyki mier-
niczej w wyższym dozorze ruchu zakładu górni-
czego albo zakładu, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nada-
nego po ukończeniu studiów pierwszego stop-
nia w zakresie miernictwa górniczego, geodezji 
górniczej lub geodezji, oraz posiadanie kwalifi-
kacji mierniczego górniczego, a  także odbycie 
trzyletniej praktyki mierniczej w wyższym dozo-
rze ruchu zakładu górniczego albo zakładu;

7)  geologicznego:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w  zakresie geologii 
górniczej, geologii lub geofizyki, oraz posiada-
nie kwalifikacji geologa górniczego, a także od-
bycie dwuletniej praktyki geologicznej w  wyż-
szym dozorze ruchu zakładu górniczego albo 
zakładu, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub li-
cencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w  zakresie geologii górni-
czej, geologii lub geofizyki, oraz posiadanie 
kwalifikacji geologa górniczego, a także odbycie 
trzyletniej praktyki geologicznej w wyższym do-
zorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu;

8) ochrona środowiska:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie inżynierii 
środowiska lub ochrony środowiska, lub posia-
danie tytułu zawodowego inżyniera lub licencja-
ta, nadanego po ukończeniu studiów pierwsze-
go stopnia w zakresie inżynierii środowiska lub 
ochrony środowiska, a także odbycie dwuletniej 
praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu gór-
niczego albo zakładu w  specjalności ochrona 
środowiska, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa, 
geologii, geofizyki, leśnictwa lub ogrodnictwa, 
lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera 
lub licencjata, nadanego po ukończeniu stu-
diów pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, 
geologii, geofizyki, leśnictwa lub ogrodnictwa, 
a  także ukończenie studiów podyplomowych 
w  zakresie ochrony środowiska oraz odbycie 
dwuletniej praktyki w  wyższym dozorze ruchu 
zakładu górniczego albo zakładu w specjalności 
ochrona środowiska;

9)  bezpieczeństwo i higiena pracy:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w  zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy, lub

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub li-
cencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, lub

c)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w  zakresie dającym 
przygotowanie do pracy w górnictwie podziem-
nym, oraz ukończenie studiów podyplomowych 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub

d)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub li-
cencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w zakresie dającym przygo-
towanie do pracy w  górnictwie podziemnym, 
oraz ukończenie studiów podyplomowych w za-
kresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

a  także odbycie dwuletniej praktyki w  wyższym 
dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu 
w specjalności: górniczej, górnicze wyciągi szybo-
we, mechanicznej — maszyn i urządzeń dołowych, 
elektrycznej — maszyn i  urządzeń dołowych lub 
elektrycznej — teletechnicznej i  automatyki, oraz 
rocznej praktyki w dziale bezpieczeństwo i higiena 
pracy;

10)  niewymienionego w pkt 1—9:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia na kierunku prowa-
dzonym w ramach obszaru nauk technicznych, 
w  zakresie dającym, zgodnie z  treścią suple-
mentu do dyplomu ukończenia studiów, przy-
gotowanie do pracy w górnictwie podziemnym, 
oraz odbycie trzyletniej praktyki w wyższym do-
zorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu, 
albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub li-
cencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia na kierunku prowadzonym 
w ramach obszaru nauk technicznych, w zakre-
sie dającym, zgodnie z  treścią suplementu do 
dyplomu ukończenia studiów, przygotowanie 
do pracy w górnictwie podziemnym, oraz odby-
cie czteroletniej praktyki w wyższym dozorze ru-
chu zakładu górniczego albo zakładu.

5. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, 
które są obowiązane posiadać osoby wykonujące 
czynności kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu 
podziemnego zakładu górniczego wydobywającego 
węgiel kamienny, podziemnego zakładu górniczego 
wydobywającego rudy metali oraz podziemnego za-
kładu górniczego wydobywającego kopaliny inne niż 
węgiel kamienny i  rudy metali: posiadanie tytułu za-
wodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończe-
niu studiów drugiego stopnia w  zakresie górnictwa, 
oraz odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku kie-
rownika lub zastępcy kierownika działu górniczego, 
tąpań lub wentylacji zakładu górniczego.

6. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, 
które są obowiązane posiadać osoby wykonujące 
czynności kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu 
zakładu górniczego prowadzącego podziemne składo-
wanie odpadów metodą podziemną, zakładu wykonu-
jącego roboty geologiczne metodą podziemną, a tak-
że zakładu prowadzącego działalność określoną 
w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5, pkt 2 lub 5, pkt 3 lub 5 oraz 
pkt  4 lub 5 ustawy: posiadanie tytułu zawodowego 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów 
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drugiego stopnia w zakresie górnictwa, oraz odbycie 
trzyletniej praktyki na stanowisku kierownika lub za-
stępcy kierownika określonych w art. 58 ust. 1 pkt 1 
ustawy działów ruchu zakładu górniczego albo za- 
kładu.

§ 3. 1. Określa się następujące kwalifikacje zawo-
dowe, które są obowiązane posiadać osoby wykonu-
jące czynności w wyższym dozorze ruchu w: odkryw-
kowym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel 
brunatny lub wydobywającym kopaliny z  użyciem 
środków strzałowych, odkrywkowym zakładzie górni-
czym wydobywającym bez użycia środków strzało-
wych kopaliny inne niż węgiel brunatny oraz zakładzie 
wykonującym roboty geologiczne metodą odkrywko-
wą, w specjalności:

1)  górniczej:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w zakresie górnictwa, oraz odbycie 
rocznej praktyki w  średnim i  niższym dozorze 
ruchu zakładu górniczego albo zakładu w  spe-
cjalności górniczej, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nada-
nego po ukończeniu studiów pierwszego stop-
nia w zakresie górnictwa, oraz odbycie dwulet-
niej praktyki w średnim i niższym dozorze ruchu 
zakładu górniczego albo zakładu w specjalności 
górniczej, albo

c)  w odkrywkowym zakładzie górniczym wydoby-
wającym bez użycia środków strzałowych kopa-
liny inne niż węgiel brunatny:

—  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie geolo-
gii, oraz odbycie dwuletniej praktyki w śred-
nim i  niższym dozorze ruchu zakładu górni-
czego albo zakładu w specjalności górniczej, 
albo

—  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub 
licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w zakresie geologii, oraz 
odbycie trzyletniej praktyki w średnim i niż-
szym dozorze ruchu zakładu górniczego albo 
zakładu w specjalności górniczej, albo

d)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w górnictwie odkryw-
kowym, określonych w  klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego w  grupie „technicy 
i inny średni personel”, oraz odbycie trzyletniej 
praktyki w średnim i niższym dozorze ruchu za-
kładu górniczego albo zakładu w  specjalności 
górniczej;

2) geofizycznej:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie geofizyki, 
oraz odbycie rocznej praktyki geofizycznej 
w średnim i niższym dozorze ruchu zakładu gór-
niczego albo zakładu, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa, 
geologii górniczej lub geologii, oraz ukończenie 
studiów podyplomowych w  zakresie geofizyki 
górniczej, a  także odbycie dwuletniej praktyki 
geofizycznej w średnim i niższym dozorze ruchu 
zakładu górniczego albo zakładu, albo

c)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub li-
cencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w  zakresie geofizyki, oraz 
odbycie dwuletniej praktyki geofizycznej w śred-
nim i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego 
albo zakładu, albo

d)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub li-
cencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, geo-
logii górniczej lub geologii, oraz ukończenie stu-
diów podyplomowych w zakresie geofizyki gór-
niczej, a także odbycie trzyletniej praktyki geofi-
zycznej w średnim i niższym dozorze ruchu za-
kładu górniczego albo zakładu, albo

e)  posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik geo-
fizyk oraz odbycie trzyletniej praktyki geofizycz-
nej w średnim i niższym dozorze ruchu zakładu 
górniczego albo zakładu;

3)  mechanicznej w  odkrywkowym zakładzie górni-
czym wydobywającym węgiel brunatny lub wydo-
bywającym kopaliny z  użyciem środków strzało-
wych:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w  zakresie automatyki i  robotyki, 
mechaniki i budowy maszyn lub mechatroniki, 
lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, 
nadanego po ukończeniu studiów pierwszego 
stopnia w  zakresie automatyki i  robotyki, me-
chaniki i  budowy maszyn lub mechatroniki, 
a  także odbycie dwuletniej praktyki w średnim 
i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego al-
bo zakładu w specjalności mechanicznej, albo

b)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w górnictwie odkryw-
kowym, określonych w  klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego w  grupie „technicy 
i inny średni personel”, grupie „robotnicy prze-
mysłowi i rzemieślnicy” lub grupie „operatorzy 
i  monterzy maszyn i  urządzeń”, oraz odbycie 
trzyletniej praktyki w średnim i niższym dozorze 
ruchu zakładu górniczego albo zakładu w spe-
cjalności mechanicznej;

4)  elektrycznej w odkrywkowym zakładzie górniczym 
wydobywającym węgiel brunatny lub wydobywa-
jącym kopaliny z użyciem środków strzałowych:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w zakresie elektrotechniki, lub posia-
danie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego 
po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 
w zakresie elektrotechniki, a także odbycie dwu-
letniej praktyki w średnim i niższym dozorze ru-
chu zakładu górniczego albo zakładu w specjal-
ności elektrycznej, albo
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b)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w górnictwie odkryw-
kowym, określonych w  klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego w  grupie „technicy 
i  inny średni personel” lub grupie „robotnicy 
przemysłowi i rzemieślnicy”, oraz odbycie trzy-
letniej praktyki w średnim i niższym dozorze ru-
chu zakładu górniczego albo zakładu w specjal-
ności elektrycznej;

5)  energomechanicznej w  odkrywkowym zakładzie 
górniczym wydobywającym bez użycia środków 
strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny 
oraz zakładzie wykonującym roboty geologiczne 
metodą odkrywkową:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w  zakresie automatyki i  robotyki, 
mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki lub 
elektrotechniki, lub posiadanie tytułu zawodo-
wego inżyniera, nadanego po ukończeniu stu-
diów pierwszego stopnia w zakresie automatyki 
i robotyki, mechaniki i budowy maszyn, mecha-
troniki lub elektrotechniki, a także odbycie dwu-
letniej praktyki w średnim i niższym dozorze ru-
chu zakładu górniczego albo zakładu w specjal-
ności energomechanicznej, mechanicznej lub 
elektrycznej, albo

b)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w górnictwie odkryw-
kowym, określonych w  klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego w  grupie „technicy 
i inny średni personel”, grupie „robotnicy prze-
mysłowi i rzemieślnicy” lub grupie „operatorzy 
i  monterzy maszyn i  urządzeń”, oraz odbycie 
trzyletniej praktyki w średnim i niższym dozorze 
ruchu zakładu górniczego albo zakładu w spe-
cjalności energomechanicznej, mechanicznej 
lub elektrycznej;

6)  mierniczej:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w  zakresie miernic- 
twa górniczego, geodezji górniczej lub geodezji, 
oraz odbycie rocznej praktyki mierniczej w śred-
nim i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego 
albo zakładu, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nada-
nego po ukończeniu studiów pierwszego stop-
nia w zakresie miernictwa górniczego, geodezji 
górniczej lub geodezji, oraz odbycie dwuletniej 
praktyki mierniczej w średnim i niższym dozorze 
ruchu zakładu górniczego albo zakładu, albo

c)  posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik geo-
deta oraz odbycie trzyletniej praktyki mierniczej 
w średnim i niższym dozorze ruchu zakładu gór-
niczego albo zakładu;

7)  geologicznej:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w  zakresie geologii 
górniczej lub geologii, oraz odbycie rocznej 
praktyki geologicznej w średnim i niższym dozo-
rze ruchu zakładu górniczego albo zakładu, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub li-
cencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w  zakresie geologii górni-
czej lub geologii, oraz odbycie dwuletniej prak-
tyki geologicznej w średnim i niższym dozorze 
ruchu zakładu górniczego albo zakładu, albo

c)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie geofizyki, 
lub posiadanie tytułu zawodowego licencjata 
lub inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w  zakresie geofizyki, oraz 
odbycie trzyletniej praktyki geologicznej w śred-
nim i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego 
albo zakładu, albo

d)  posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik geo-
log oraz odbycie trzyletniej praktyki geologicz-
nej w średnim i niższym dozorze ruchu zakładu 
górniczego albo zakładu;

8)  ochrona środowiska:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie inżynierii 
środowiska lub ochrony środowiska, lub posia-
danie tytułu zawodowego inżyniera lub licencja-
ta, nadanego po ukończeniu studiów pierwsze-
go stopnia w zakresie inżynierii środowiska lub 
ochrony środowiska, a także odbycie dwuletniej 
praktyki w średnim i niższym dozorze ruchu za-
kładu górniczego albo zakładu w  specjalności 
ochrona środowiska, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa, 
geologii, geofizyki, leśnictwa lub ogrodnictwa, 
lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera 
lub licencjata, nadanego po ukończeniu stu-
diów pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, 
geologii, geofizyki, leśnictwa lub ogrodnictwa, 
a  także ukończenie studiów podyplomowych 
w  zakresie ochrony środowiska oraz odbycie 
dwuletniej praktyki w średnim i niższym dozo-
rze ruchu zakładu górniczego albo zakładu 
w specjalności ochrona środowiska, albo

c)  posiadanie kwalifikacji w  zawodzie technik 
ochrony środowiska oraz odbycie trzyletniej 
praktyki w średnim i niższym dozorze ruchu za-
kładu górniczego albo zakładu w  specjalności 
ochrona środowiska;

9)  budowlanej: posiadanie uprawnień budowlanych 
bez ograniczeń oraz odbycie rocznej praktyki bu-
dowlanej w średnim i niższym dozorze ruchu za-
kładu górniczego albo zakładu;

10)  niewymienionej w pkt 1—9:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia na kierunku prowa-
dzonym w ramach obszaru nauk technicznych, 
w  zakresie dającym, zgodnie z  treścią suple-
mentu do dyplomu ukończenia studiów, przy-
gotowanie do pracy w  górnictwie odkrywko-
wym, lub posiadanie tytułu zawodowego inży-
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niera lub licencjata, nadanego po ukończeniu 
studiów pierwszego stopnia na kierunku prowa-
dzonym w ramach obszaru nauk technicznych, 
w  zakresie dającym, zgodnie z  treścią suple-
mentu do dyplomu ukończenia studiów, przy-
gotowanie do pracy w  górnictwie odkrywko-
wym, a  także odbycie rocznej praktyki w śred-
nim i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego 
albo zakładu, albo

b)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w górnictwie odkryw-
kowym, określonych w  klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego, oraz odbycie dwulet-
niej praktyki w średnim i niższym dozorze ruchu 
zakładu górniczego albo zakładu.

2. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, 
które są obowiązane posiadać osoby wykonujące w: 
odkrywkowym zakładzie górniczym wydobywającym 
węgiel brunatny lub wydobywającym kopaliny z uży-
ciem środków strzałowych, odkrywkowym zakładzie 
górniczym wydobywającym bez użycia środków strza-
łowych kopaliny inne niż węgiel brunatny oraz zakła-
dzie wykonującym roboty geologiczne metodą od-
krywkową, czynności kierownika oraz zastępcy kie-
rownika działu:

1)  górniczego:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w zakresie górnictwa, oraz odbycie 
dwuletniej praktyki w  wyższym dozorze ruchu 
zakładu górniczego albo zakładu w specjalności 
górniczej, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nada-
nego po ukończeniu studiów pierwszego stop-
nia w zakresie górnictwa, oraz odbycie trzylet-
niej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu 
górniczego albo zakładu w  specjalności górni-
czej, albo

c)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w górnictwie odkryw-
kowym, określonych w  klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego w  grupie „technicy 
i  inny średni personel”, oraz odbycie czterolet-
niej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu 
górniczego albo zakładu w  specjalności górni-
czej;

2)  energomechanicznego:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w  zakresie automatyki i  robotyki, 
mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki lub 
elektrotechniki, lub posiadanie tytułu zawodo-
wego inżyniera, nadanego po ukończeniu stu-
diów pierwszego stopnia w zakresie automatyki 
i robotyki, mechaniki i budowy maszyn, mecha-
troniki lub elektrotechniki, a także odbycie trzy-
letniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakła-
du górniczego albo zakładu w  specjalności 
energomechanicznej, mechanicznej lub elek-
trycznej, albo

b)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w górnictwie odkryw-
kowym, określonych w  klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego w  grupie „technicy 
i inny średni personel”, grupie „robotnicy prze-
mysłowi i rzemieślnicy” lub grupie „operatorzy 
i  monterzy maszyn i  urządzeń”, oraz odbycie 
czteroletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu 
zakładu górniczego albo zakładu w specjalności 
energomechanicznej, mechanicznej lub elek-
trycznej;

3)  mierniczego w odkrywkowym zakładzie górniczym 
wydobywającym węgiel brunatny lub wydobywa-
jącym kopaliny z  użyciem środków strzałowych 
oraz zakładzie wykonującym roboty geologiczne 
metodą odkrywkową:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w  zakresie miernic- 
twa górniczego, geodezji górniczej lub geodezji, 
oraz posiadanie kwalifikacji mierniczego górni-
czego, a  także odbycie dwuletniej praktyki  
mierniczej w  wyższym dozorze ruchu zakładu 
górniczego albo zakładu, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nada-
nego po ukończeniu studiów pierwszego stop-
nia w zakresie miernictwa górniczego, geodezji 
górniczej lub geodezji, oraz posiadanie kwalifi-
kacji mierniczego górniczego, a  także odbycie 
trzyletniej praktyki mierniczej w wyższym dozo-
rze ruchu zakładu górniczego albo zakładu;

4)  geologicznego w  odkrywkowym zakładzie górni-
czym wydobywającym węgiel brunatny lub wydo-
bywającym kopaliny z  użyciem środków strzało-
wych oraz zakładzie wykonującym roboty geolo-
giczne metodą odkrywkową:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w  zakresie geologii 
górniczej, geologii lub geofizyki, oraz posiada-
nie kwalifikacji geologa górniczego, a także od-
bycie dwuletniej praktyki geologicznej w  wyż-
szym dozorze ruchu zakładu górniczego albo 
zakładu, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub li-
cencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w  zakresie geologii górni-
czej, geologii lub geofizyki, oraz posiadanie 
kwalifikacji geologa górniczego, a także odbycie 
trzyletniej praktyki geologicznej w wyższym do-
zorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu;

5)  ochrona środowiska:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie inżynierii 
środowiska lub ochrony środowiska, lub posia-
danie tytułu zawodowego inżyniera lub licencja-
ta, nadanego po ukończeniu studiów pierwsze-
go stopnia w zakresie inżynierii środowiska lub 
ochrony środowiska, a także odbycie dwuletniej 
praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu gór-
niczego albo zakładu w  specjalności ochrona 
środowiska, albo
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b)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa, 
geologii, geofizyki, leśnictwa lub ogrodnictwa, 
lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera 
lub licencjata, nadanego po ukończeniu stu-
diów pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, 
geologii, geofizyki, leśnictwa lub ogrodnictwa, 
a  także ukończenie studiów podyplomowych 
w  zakresie ochrony środowiska oraz odbycie 
dwuletniej praktyki w  wyższym dozorze ruchu 
zakładu górniczego albo zakładu w specjalności 
ochrona środowiska;

6)  bezpieczeństwo i higiena pracy odkrywkowego za-
kładu górniczego wydobywającego węgiel brunat-
ny lub wydobywającego kopaliny z użyciem środ-
ków strzałowych oraz zakładu wykonującego ro-
boty geologiczne metodą odkrywkową:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w  zakresie dającym 
przygotowanie do pracy w górnictwie odkryw-
kowym oraz specjalności w  zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy, lub

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub 
licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w zakresie dającym przygo-
towanie do pracy w górnictwie odkrywkowym 
oraz specjalności w  zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, lub

c)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w  zakresie dającym 
przygotowanie do pracy w górnictwie odkryw-
kowym, oraz ukończenie studiów podyplomo-
wych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy, lub

d)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub 
licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w zakresie dającym przygo-
towanie do pracy w górnictwie odkrywkowym, 
oraz ukończenie studiów podyplomowych w za-
kresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

a także odbycie rocznej praktyki w dozorze ruchu 
zakładu górniczego albo zakładu specjalności: gór-
niczej, energomechanicznej, mechanicznej lub 
elektrycznej, oraz rocznej praktyki w dziale bezpie-
czeństwo i higiena pracy;

7)  w  przypadku odkrywkowego zakładu górniczego 
wydobywającego węgiel brunatny lub wydoby-
wającego kopaliny z  użyciem środków strzało-
wych — niewymienionego w pkt 1—6, a w przy-
padku odkrywkowego zakładu górniczego wydo-
bywającego bez użycia środków strzałowych ko-
paliny inne niż węgiel brunatny oraz zakładu wy-
konującego roboty geologiczne metodą odkryw-
kową — niewymienionego w pkt 1—5 oraz innego 
niż dział mierniczy i dział geologiczny:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia na kierunku prowa-
dzonym w ramach obszaru nauk technicznych, 
w  zakresie dającym, zgodnie z  treścią suple-

mentu do dyplomu ukończenia studiów, przy-
gotowanie do pracy w  górnictwie odkrywko-
wym, lub posiadanie tytułu zawodowego inży-
niera lub licencjata, nadanego po ukończeniu 
studiów pierwszego stopnia na kierunku prowa-
dzonym w ramach obszaru nauk technicznych, 
w  zakresie dającym, zgodnie z  treścią suple-
mentu do dyplomu ukończenia studiów, przy-
gotowanie do pracy w  górnictwie odkrywko-
wym, a  także odbycie dwuletniej praktyki 
w  wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego 
albo zakładu, albo

b)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w górnictwie odkryw-
kowym, określonych w  klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego, oraz odbycie trzylet-
niej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu 
górniczego albo zakładu.

3. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, 
które są obowiązane posiadać osoby wykonujące 
czynności kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu:

1)  odkrywkowego zakładu górniczego wydobywają-
cego węgiel brunatny lub wydobywającego kopa-
liny z użyciem środków strzałowych oraz zakładu 
wykonującego roboty geologiczne metodą od-
krywkową:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w zakresie górnictwa, oraz odbycie 
rocznej praktyki na stanowisku kierownika lub 
zastępcy kierownika określonych w art. 58 ust. 1 
pkt 3 ustawy działów ruchu zakładu górniczego 
albo zakładu, albo trzyletniej praktyki w  wyż-
szym dozorze ruchu zakładu górniczego albo za-
kładu w  specjalności technicznej określonej 
w art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nada-
nego po ukończeniu studiów pierwszego stop-
nia w zakresie górnictwa, oraz odbycie dwulet-
niej praktyki na stanowisku kierownika lub za-
stępcy kierownika określonych w art. 58 ust. 1 
pkt 3 ustawy działów ruchu zakładu górniczego 
albo zakładu, albo czteroletniej praktyki w wyż-
szym dozorze ruchu zakładu górniczego albo 
zakładu w  specjalności technicznej określonej 
w art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy, albo

c)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w zakresie innym niż górnictwo, oraz 
odbycie dwuletniej praktyki na stanowisku kie-
rownika lub zastępcy kierownika określonych 
w art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy działów ruchu zakła-
du górniczego albo zakładu, albo czteroletniej 
praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu gór-
niczego albo zakładu w specjalności technicznej 
określonej w art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy, albo

d)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w górnictwie odkryw-
kowym, określonych w  klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego w  grupie „technicy 
i inny średni personel”, oraz odbycie trzyletniej 
praktyki na stanowisku kierownika lub zastępcy 
kierownika określonych w  art.  58 ust.  1 pkt  3 
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ustawy działów ruchu zakładu górniczego albo 
zakładu, albo pięcioletniej praktyki w wyższym 
dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu 
w specjalności technicznej określonej w art. 58 
ust. 1 pkt 3 ustawy;

2)  odkrywkowego zakładu górniczego wydobywają-
cego bez użycia środków strzałowych kopaliny in-
ne niż węgiel brunatny:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w zakresie górnictwa, lub posiadanie 
tytułu zawodowego inżyniera, nadanego po 
ukończeniu studiów pierwszego stopnia w  za-
kresie górnictwa, a także odbycie rocznej prak-
tyki na stanowisku kierownika lub zastępcy kie-
rownika określonych w art. 58 ust. 1 pkt 3 usta-
wy działów ruchu zakładu górniczego albo za-
kładu, albo trzyletniej praktyki w wyższym dozo-
rze ruchu zakładu górniczego albo zakładu 
w specjalności technicznej określonej w art. 58 
ust. 1 pkt 3 ustawy, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w zakresie innym niż górnictwo, oraz 
odbycie rocznej praktyki na stanowisku kierow-
nika lub zastępcy kierownika określonych 
w art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy działów ruchu za-
kładu górniczego albo zakładu, albo czterolet-
niej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu 
górniczego albo zakładu w  specjalności tech-
nicznej określonej w art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy, 
albo

c)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w górnictwie odkryw-
kowym, określonych w  klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego w  grupie „technicy 
i inny średni personel”, oraz odbycie dwuletniej 
praktyki na stanowisku kierownika lub zastępcy 
kierownika określonych w  art.  58 ust.  1 pkt  3 
ustawy działów ruchu zakładu górniczego albo 
zakładu, albo pięcioletniej praktyki w  wyższym 
dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu 
w specjalności technicznej określonej w art. 58 
ust. 1 pkt 3 ustawy.

§ 4. 1. Określa się następujące kwalifikacje zawo-
dowe, które są obowiązane posiadać osoby wykonu-
jące czynności w wyższym dozorze ruchu w: zakładzie 
górniczym wydobywającym węglowodory otworami 
wiertniczymi, zakładzie górniczym wydobywającym 
otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodo-
ry, zakładzie górniczym prowadzącym podziemne 
bezzbiornikowe magazynowanie substancji, zakładzie 
górniczym prowadzącym podziemne składowanie od-
padów metodą otworową oraz zakładzie wykonują-
cym roboty geologiczne metodą otworową, w  spe-
cjalności:

1)  górniczej w zakładzie górniczym wydobywającym 
węglowodory otworami wiertniczymi, zakładzie 
górniczym wydobywającym otworami wiertniczy-
mi kopaliny inne niż węglowodory, zakładzie gór-
niczym prowadzącym podziemne bezzbiornikowe 
magazynowanie substancji oraz zakładzie górni-
czym prowadzącym podziemne składowanie od-

padów metodą otworową, a także w specjalności 
wiertniczej w zakładzie wykonującym roboty geo-
logiczne metodą otworową:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w  zakresie górnictwa lub wiertnic- 
twa, oraz odbycie rocznej praktyki w  średnim 
i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego al-
bo zakładu w specjalności górniczej lub wiertni-
czej, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nada-
nego po ukończeniu studiów pierwszego stop-
nia w zakresie górnictwa lub wiertnictwa, oraz 
odbycie dwuletniej praktyki w  średnim i  niż-
szym dozorze ruchu zakładu górniczego albo 
zakładu w  specjalności górniczej lub wiertni-
czej, albo

c)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w  zakresie geologii, 
oraz odbycie dwuletniej praktyki w  średnim 
i  niższym dozorze ruchu zakładu górniczego 
albo zakładu w specjalności górniczej lub wiert-
niczej, albo

d)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub 
licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w  zakresie geologii, oraz 
odbycie trzyletniej praktyki w średnim i niższym 
dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu 
w specjalności górniczej lub wiertniczej, albo

e)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w  górnictwie otworo-
wym lub wiertnictwie, określonych w klasyfika-
cji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie 
„technicy i inny średni personel”, oraz odbycie 
trzyletniej praktyki w średnim i niższym dozorze 
ruchu zakładu górniczego albo zakładu w  spe-
cjalności górniczej lub wiertniczej;

2)  geofizyki i techniki strzałowej w zakładzie wykonu-
jącym roboty geologiczne metodą otworową:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa, 
wiertnictwa lub geofizyki, oraz odbycie rocznej 
praktyki w średnim i niższym dozorze ruchu za-
kładu górniczego albo zakładu w  specjalności 
górniczej, wiertniczej lub geofizyki i  techniki 
strzałowej, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub 
licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, wiert-
nictwa lub geofizyki, oraz odbycie dwuletniej 
praktyki w średnim i niższym dozorze ruchu za-
kładu górniczego albo zakładu w  specjalności 
górniczej, wiertniczej lub geofizyki i  techniki 
strzałowej, albo

c)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w  zakresie geologii, 
oraz odbycie dwuletniej praktyki w  średnim 
i  niższym dozorze ruchu zakładu górniczego 
albo zakładu w  specjalności górniczej, wiertni-
czej lub geofizyki i techniki strzałowej, albo
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d)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub 
licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w  zakresie geologii, oraz 
odbycie trzyletniej praktyki w średnim i niższym 
dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu 
w  specjalności górniczej, wiertniczej lub geo- 
fizyki i techniki strzałowej, albo

e)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w  górnictwie otworo-
wym lub wiertnictwie, określonych w klasyfika-
cji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie 
„technicy i inny średni personel”, oraz odbycie 
trzyletniej praktyki w średnim i niższym dozorze 
ruchu zakładu górniczego albo zakładu w  spe-
cjalności górniczej, wiertniczej lub geofizyki 
i techniki strzałowej;

3) energomechanicznej:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w  zakresie automatyki i  robotyki, 
mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki lub 
elektrotechniki, lub posiadanie tytułu zawodo-
wego inżyniera, nadanego po ukończeniu stu-
diów pierwszego stopnia w zakresie automatyki 
i robotyki, mechaniki i budowy maszyn, mecha-
troniki lub elektrotechniki, a także odbycie dwu-
letniej praktyki w średnim i niższym dozorze ru-
chu zakładu górniczego albo zakładu w specjal-
ności energomechanicznej, mechanicznej lub 
elektrycznej, albo

b)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w górnictwie otworo-
wym lub wiertnictwie, określonych w klasyfika-
cji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie 
„technicy i  inny średni personel”, grupie „ro-
botnicy przemysłowi i rzemieślnicy” lub grupie 
„operatorzy i  monterzy maszyn i  urządzeń”, 
oraz odbycie trzyletniej praktyki w średnim i niż-
szym dozorze ruchu zakładu górniczego albo 
zakładu w  specjalności energomechanicznej, 
mechanicznej lub elektrycznej;

4)  mierniczej:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w  zakresie miernic- 
twa górniczego, geodezji górniczej lub geodezji, 
oraz odbycie rocznej praktyki mierniczej w śred-
nim i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego 
albo zakładu, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nada-
nego po ukończeniu studiów pierwszego stop-
nia w  zakresie miernictwa górniczego, geode- 
zji górniczej lub geodezji, oraz odbycie dwulet-
niej praktyki mierniczej w średnim i niższym do-
zorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu, 
albo

c)  posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik geo-
deta oraz odbycie trzyletniej praktyki mierniczej 
w średnim i niższym dozorze ruchu zakładu gór-
niczego albo zakładu;

5)  geologicznej:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w  zakresie geologii 
górniczej lub geologii, oraz odbycie rocznej 
praktyki geologicznej w średnim i niższym dozo-
rze ruchu zakładu górniczego albo zakładu, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub 
licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w  zakresie geologii górni-
czej lub geologii, oraz odbycie dwuletniej prak-
tyki geologicznej w średnim i niższym dozorze 
ruchu zakładu górniczego albo zakładu, albo

c)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie geofizyki, 
lub posiadanie tytułu zawodowego licencjata 
lub inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w  zakresie geofizyki, oraz 
odbycie trzyletniej praktyki geologicznej w śred-
nim i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego 
albo zakładu, albo

d)  posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik geo-
log oraz odbycie trzyletniej praktyki geologicz-
nej w średnim i niższym dozorze ruchu zakładu 
górniczego albo zakładu;

6)  ochrona środowiska:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie inżynierii 
środowiska lub ochrony środowiska, lub posia-
danie tytułu zawodowego inżyniera lub licencja-
ta, nadanego po ukończeniu studiów pierwsze-
go stopnia w zakresie inżynierii środowiska lub 
ochrony środowiska, a także odbycie dwuletniej 
praktyki w średnim i niższym dozorze ruchu za-
kładu górniczego albo zakładu w  specjalności 
ochrona środowiska, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa, 
geologii, geofizyki, wiertnictwa, leśnictwa lub 
ogrodnictwa, lub posiadanie tytułu zawodowe-
go inżyniera lub licencjata, nadanego po ukoń-
czeniu studiów pierwszego stopnia w  zakresie 
górnictwa, geologii, geofizyki, wiertnictwa, leś-
nictwa lub ogrodnictwa, a także ukończenie stu-
diów podyplomowych w zakresie ochrony śro-
dowiska oraz odbycie dwuletniej praktyki 
w średnim i niższym dozorze ruchu zakładu gór-
niczego albo zakładu w  specjalności ochrona 
środowiska, albo

c)  posiadanie kwalifikacji w  zawodzie technik 
ochrony środowiska oraz odbycie trzyletniej 
praktyki w średnim i niższym dozorze ruchu za-
kładu górniczego albo zakładu w  specjalności 
ochrona środowiska;

7)  budowlanej w  zakładzie górniczym wydobywają-
cym węglowodory otworami wiertniczymi: posia-
danie uprawnień budowlanych bez ograniczeń 
oraz odbycie rocznej praktyki budowlanej w śred-
nim i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego;
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8)  niewymienionej, w przypadku zakładu górniczego 
wydobywającego węglowodory otworami wiert-
niczymi — w pkt 1—7, a w przypadku zakładu gór-
niczego wydobywającego otworami wiertniczymi 
kopaliny inne niż węglowodory, zakładu górnicze-
go prowadzącego podziemne bezzbiornikowe ma-
gazynowanie substancji, zakładu górniczego pro-
wadzącego podziemne składowanie odpadów 
metodą otworową oraz zakładu wykonującego ro-
boty geologiczne metodą otworową — w pkt 1—6:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia na kierunku prowa-
dzonym w ramach obszaru nauk technicznych, 
w  zakresie dającym, zgodnie z  treścią suple-
mentu do dyplomu ukończenia studiów, przy-
gotowanie do pracy w  górnictwie otworowym 
lub wiertnictwie, lub posiadanie tytułu zawodo-
wego inżyniera lub licencjata, nadanego po 
ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kie-
runku prowadzonym w  ramach obszaru nauk 
technicznych, w  zakresie dającym, zgodnie 
z  treścią suplementu do dyplomu ukończenia 
studiów, przygotowanie do pracy w górnictwie 
otworowym lub wiertnictwie, a  także odbycie 
rocznej praktyki w  średnim i  niższym dozorze 
ruchu zakładu górniczego albo zakładu, albo

b)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w górnictwie otworo-
wym lub wiertnictwie, określonych w klasyfika-
cji zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz od-
bycie dwuletniej praktyki w średnim i niższym 
dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu.

2. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, 
które są obowiązane posiadać osoby wykonujące w: 
zakładzie górniczym wydobywającym węglowodory 
otworami wiertniczymi, zakładzie górniczym wydoby-
wającym otworami wiertniczymi kopaliny inne niż 
węglowodory, zakładzie górniczym prowadzącym 
podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substan-
cji, zakładzie górniczym prowadzącym podziemne 
składowanie odpadów metodą otworową oraz zakła-
dzie wykonującym roboty geologiczne metodą otwo-
rową, czynności kierownika oraz zastępcy kierownika 
działu:

1)  górniczego w  zakładzie górniczym wydobywają-
cym węglowodory otworami wiertniczymi, zakła-
dzie górniczym wydobywającym otworami wiert-
niczymi kopaliny inne niż węglowodory, zakładzie 
górniczym prowadzącym podziemne bezzbiorni-
kowe magazynowanie substancji oraz zakładzie 
górniczym prowadzącym podziemne składowanie 
odpadów metodą otworową, działu inżynierii zło-
żowej w  zakładzie górniczym wydobywającym 
węglowodory otworami wiertniczymi oraz działu 
wiertniczego w  zakładzie wykonującym roboty 
geologiczne metodą otworową:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w  zakresie górnictwa lub wiertni-
ctwa, oraz odbycie dwuletniej praktyki w  wyż-
szym dozorze ruchu zakładu górniczego albo 
zakładu w specjalności górniczej lub wiertniczej, 
albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nada-
nego po ukończeniu studiów pierwszego stop-
nia w zakresie górnictwa lub wiertnictwa, oraz 
odbycie trzyletniej praktyki w wyższym dozorze 
ruchu zakładu górniczego albo zakładu w spe-
cjalności górniczej lub wiertniczej, albo

c)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w  górnictwie otworo-
wym lub wiertnictwie, określonych w klasyfika-
cji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie 
„technicy i inny średni personel”, oraz odbycie 
czteroletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu 
zakładu górniczego albo zakładu w specjalności 
górniczej lub wiertniczej;

2)  geofizyki i techniki strzałowej w zakładzie wykonu-
jącym roboty geologiczne metodą otworową:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w  zakresie górnictwa, wiertnictwa 
lub geofizyki, oraz odbycie dwuletniej praktyki 
w  wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego 
albo zakładu w  specjalności górniczej, wiertni-
czej lub geofizyki i techniki strzałowej, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub 
licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, wiert-
nictwa lub geofizyki, oraz odbycie trzyletniej 
praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu gór-
niczego albo zakładu w specjalności górniczej, 
wiertniczej lub geofizyki i  techniki strzałowej, 
albo

c)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w  górnictwie otworo-
wym lub wiertnictwie, określonych w klasyfika-
cji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie 
„technicy i inny średni personel”, oraz odbycie 
czteroletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu 
zakładu górniczego albo zakładu w specjalności 
górniczej, wiertniczej lub geofizyki i  techniki 
strzałowej;

3)  energomechanicznego:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inży-
niera, nadanego po ukończeniu studiów drugie-
go stopnia w  zakresie automatyki i  robotyki, 
mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki lub 
elektrotechniki, lub posiadanie tytułu zawodo-
wego inżyniera, nadanego po ukończeniu stu-
diów pierwszego stopnia w zakresie automatyki 
i robotyki, mechaniki i budowy maszyn, mecha-
troniki lub elektrotechniki, a także odbycie trzy-
letniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakła-
du górniczego albo zakładu w  specjalności 
energomechanicznej, mechanicznej lub elek-
trycznej, albo

b)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w górnictwie otworo-
wym lub wiertnictwie, określonych w klasyfika-
cji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie 
„technicy i  inny średni personel”, grupie „ro-
botnicy przemysłowi i rzemieślnicy” lub grupie 
„operatorzy i  monterzy maszyn i  urządzeń”, 
oraz odbycie czteroletniej praktyki w  wyższym 
dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu 
w  specjalności energomechanicznej, mecha-
nicznej lub elektrycznej;
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4) mierniczego:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w  zakresie miernic- 
twa górniczego, geodezji górniczej lub geode- 
zji, oraz posiadanie kwalifikacji mierniczego 
górniczego, a także odbycie dwuletniej praktyki 
mierniczej w  wyższym dozorze ruchu zakładu 
górniczego albo zakładu, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nada-
nego po ukończeniu studiów pierwszego stop-
nia w zakresie miernictwa górniczego, geodezji 
górniczej lub geodezji, oraz posiadanie kwalifi-
kacji mierniczego górniczego, a  także odbycie 
trzyletniej praktyki mierniczej w wyższym dozo-
rze ruchu zakładu górniczego albo zakładu;

5)  geologicznego:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w  zakresie geologii 
górniczej, geologii lub geofizyki, oraz posiada-
nie kwalifikacji geologa górniczego, a także od-
bycie dwuletniej praktyki geologicznej w  wyż-
szym dozorze ruchu zakładu górniczego albo 
zakładu, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub li-
cencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w  zakresie geologii górni-
czej, geologii lub geofizyki, oraz posiadanie 
kwalifikacji geologa górniczego, a także odbycie 
trzyletniej praktyki geologicznej w wyższym do-
zorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu;

6)  ochrona środowiska:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie inżynierii 
środowiska lub ochrony środowiska, lub posia-
danie tytułu zawodowego inżyniera lub licencja-
ta, nadanego po ukończeniu studiów pierwsze-
go stopnia w zakresie inżynierii środowiska lub 
ochrony środowiska, a także odbycie dwuletniej 
praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu gór-
niczego albo zakładu w  specjalności ochrona 
środowiska, albo

b)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa, 
geologii, geofizyki, wiertnictwa, leśnictwa lub 
ogrodnictwa, lub posiadanie tytułu zawodowe-
go inżyniera lub licencjata, nadanego po ukoń-
czeniu studiów pierwszego stopnia w  zakresie 
górnictwa, geologii, geofizyki, wiertnictwa, leś-
nictwa lub ogrodnictwa, a  także ukończenie  
studiów podyplomowych w  zakresie ochrony 
środowiska oraz odbycie dwuletniej praktyki 
w  wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego 
albo zakładu w  specjalności ochrona środo- 
wiska;

7)  bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie górni-
czym wydobywającym węglowodory otworami 
wiertniczymi:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w  zakresie dającym 
przygotowanie do pracy w  górnictwie otworo-
wym lub wiertnictwie oraz specjalności w zakre-
sie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub

b)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub li-
cencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w zakresie dającym przygo-
towanie do pracy w górnictwie otworowym lub 
wiertnictwie oraz specjalności w  zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy, lub

c)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia w  zakresie dającym 
przygotowanie do pracy w  górnictwie otworo-
wym lub wiertnictwie, oraz ukończenie studiów 
podyplomowych w  zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, lub

d)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub li-
cencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
pierwszego stopnia w zakresie dającym przygo-
towanie do pracy w górnictwie otworowym lub 
wiertnictwie, oraz ukończenie studiów podyplo-
mowych w  zakresie bezpieczeństwa i  higieny 
pracy,

a także odbycie rocznej praktyki w dozorze ruchu 
zakładu górniczego albo zakładu w  specjalności 
górniczej, energomechanicznej, mechanicznej lub 
elektrycznej oraz rocznej praktyki w dziale bezpie-
czeństwo i higiena pracy;

8)  niewymienionego, w przypadku zakładu górnicze-
go wydobywającego węglowodory otworami 
wiertniczymi — w pkt 1—7, a w przypadku zakładu 
górniczego wydobywającego otworami wiertni-
czymi kopaliny inne niż węglowodory, zakładu 
górniczego prowadzącego podziemne bezzbiorni-
kowe magazynowanie substancji, zakładu górni-
czego prowadzącego podziemne składowanie od-
padów metodą otworową oraz zakładu wykonują-
cego roboty geologiczne metodą otworową — 
w pkt 1—6:

a)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 
studiów drugiego stopnia na kierunku prowa-
dzonym w ramach obszaru nauk technicznych, 
w  zakresie dającym, zgodnie z  treścią suple-
mentu do dyplomu ukończenia studiów, przy-
gotowanie do pracy w  górnictwie otworowym 
lub wiertnictwie, lub posiadanie tytułu zawodo-
wego inżyniera lub licencjata, nadanego po 
ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kie-
runku prowadzonym w  ramach obszaru nauk 
technicznych, w  zakresie dającym, zgodnie 
z  treścią suplementu do dyplomu ukończenia 
studiów, przygotowanie do pracy w górnictwie 
otworowym lub wiertnictwie, a  także odbycie 
dwuletniej praktyki w  wyższym dozorze ruchu 
zakładu górniczego albo zakładu, albo

b)  posiadanie kwalifikacji w  zawodach dających 
przygotowanie do pracy w górnictwie otworo-
wym lub wiertnictwie, określonych w klasyfika-
cji zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz od-
bycie trzyletniej praktyki w  wyższym dozorze 
ruchu zakładu górniczego albo zakładu.
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3. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, 
które są obowiązane posiadać osoby wykonujące 
czynności kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu 
zakładu górniczego wydobywającego węglowodory 
otworami wiertniczymi, zakładu górniczego wydoby-
wającego otworami wiertniczymi kopaliny inne niż 
węglowodory, zakładu górniczego prowadzącego 
podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substan-
cji oraz zakładu górniczego prowadzącego podziemne 
składowanie odpadów metodą otworową:

1)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inżynie-
ra, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 
stopnia w zakresie górnictwa lub wiertnictwa, oraz 
odbycie rocznej praktyki na stanowisku kierowni-
ka lub zastępcy kierownika określonych w art. 58 
ust. 1 pkt 4 ustawy działów ruchu zakładu górni-
czego albo trzyletniej praktyki w wyższym dozorze 
ruchu zakładu górniczego w specjalności technicz-
nej określonej w art. 58 ust. 1 pkt 4 ustawy, albo

2)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadane-
go po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 
w zakresie górnictwa lub wiertnictwa, oraz odby-
cie rocznej praktyki na stanowisku kierownika lub 
zastępcy kierownika określonych w  art.  58 ust.  1 
pkt 4 ustawy działów ruchu zakładu górniczego al-
bo czteroletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu 
zakładu górniczego w  specjalności technicznej 
określonej w art. 58 ust. 1 pkt 4 ustawy, albo

3)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inżynie-
ra, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 
stopnia w zakresie innym niż górnictwo lub wiert-
nictwo, oraz odbycie dwuletniej praktyki na stano-
wisku kierownika lub zastępcy kierownika określo-
nych w art. 58 ust. 1 pkt 4 ustawy działów ruchu 
zakładu górniczego albo pięcioletniej praktyki 
w  wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego 
w  specjalności technicznej określonej w  art.  58 
ust. 1 pkt 4 ustawy, albo

4)  posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przy-
gotowanie do pracy w górnictwie otworowym lub 
wiertnictwie, określonych w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego w grupie „technicy i in-
ny średni personel”, oraz odbycie dwuletniej prak-
tyki na stanowisku kierownika lub zastępcy kie-
rownika określonych w art. 58 ust. 1 pkt 4 ustawy 
działów ruchu zakładu górniczego albo sześciolet-
niej praktyki w  wyższym dozorze ruchu zakładu 
górniczego w specjalności technicznej określonej 
w art. 58 ust. 1 pkt 4 ustawy.

4. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, 
które są obowiązane posiadać osoby wykonujące 
czynności kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu 
zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą  
otworową:

1)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inżynie-
ra, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 
stopnia w zakresie górnictwa lub wiertnictwa, oraz 
odbycie rocznej praktyki na stanowisku kierowni-
ka lub zastępcy kierownika określonych w art. 58 
ust.  1 pkt  5 ustawy działów ruchu zakładu albo 
trzyletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu za-
kładu w  specjalności technicznej określonej 
w art. 58 ust. 1 pkt 5 ustawy, albo

2)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadane-
go po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 
w zakresie górnictwa lub wiertnictwa, oraz odby-
cie rocznej praktyki na stanowisku kierownika lub 
zastępcy kierownika określonych w  art.  58 ust.  1 
pkt 5 ustawy działów ruchu zakładu albo czterolet-
niej praktyki w  wyższym dozorze ruchu zakładu 
w  specjalności technicznej określonej w  art.  58 
ust. 1 pkt 5 ustawy, albo

3)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inżynie-
ra, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 
stopnia w zakresie innym niż górnictwo lub wiert-
nictwo, oraz odbycie dwuletniej praktyki na stano-
wisku kierownika lub zastępcy kierownika określo-
nych w art. 58 ust. 1 pkt 5 ustawy działów ruchu 
zakładu albo pięcioletniej praktyki w wyższym do-
zorze ruchu zakładu w  specjalności technicznej 
określonej w art. 58 ust. 1 pkt 5 ustawy, albo

4)  posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przy-
gotowanie do pracy w górnictwie otworowym lub 
wiertnictwie, określonych w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego w  grupie „technicy  
i  inny średni personel”, oraz odbycie dwuletniej 
praktyki na stanowisku kierownika lub zastępcy 
kierownika określonych w art. 58 ust. 1 pkt 5 usta-
wy działów ruchu zakładu albo sześcioletniej prak-
tyki w wyższym dozorze ruchu zakładu w specjal-
ności technicznej określonej w art. 58 ust. 1 pkt 5 
ustawy.

§ 5. Określa się następujące kwalifikacje zawodo-
we, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące 
czynności mierniczego górniczego:

1)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inżynie-
ra, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 
stopnia w  zakresie miernictwa górniczego lub 
geodezji górniczej, oraz odbycie dwuletniej prak-
tyki mierniczej w ruchu zakładu górniczego albo

2)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub ma-
gistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów 
drugiego stopnia w zakresie geodezji, oraz złoże-
nie z  wynikiem pozytywnym egzaminów uzupeł-
niających z geodezji górniczej, górnictwa i ochro-
ny terenów górniczych, zgodnie z programem stu-
diów w zakresie geodezji górniczej, a także odby-
cie trzyletniej praktyki mierniczej w ruchu zakładu 
górniczego, albo

3)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadane-
go po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 
w  zakresie miernictwa górniczego lub geodezji 
górniczej, oraz odbycie trzyletniej praktyki mierni-
czej w ruchu zakładu górniczego, albo

4)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadane-
go po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 
w zakresie geodezji, oraz złożenie z wynikiem po-
zytywnym egzaminów uzupełniających z geodezji 
górniczej, górnictwa i  ochrony terenów górni-
czych, zgodnie z  programem studiów w  zakresie 
geodezji górniczej, a  także odbycie czteroletniej 
praktyki mierniczej w ruchu zakładu górniczego.
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§ 6. Określa się następujące kwalifikacje zawodo-
we, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące 
czynności geologa górniczego:

1)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inżynie-
ra, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 
stopnia w zakresie geologii górniczej, oraz odby-
cie dwuletniej praktyki geologicznej w ruchu zakła-
du górniczego albo

2)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub ma-
gistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów 
drugiego stopnia w zakresie geologii lub geofizyki, 
oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminów 
uzupełniających z  geologii górniczej, górnictwa 
i wiertnictwa, zgodnie z programem studiów w za-
kresie geologii górniczej, a  także odbycie trzylet-
niej praktyki geologicznej w ruchu zakładu górni-
czego, albo

3)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadane-
go po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 
w zakresie geologii górniczej, oraz odbycie trzylet-
niej praktyki geologicznej w ruchu zakładu górni-
czego, albo

4)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub li-
cencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierw-
szego stopnia w  zakresie geologii lub geofizyki, 
oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminów 
uzupełniających z  geologii górniczej, górnictwa 
i wiertnictwa, zgodnie z programem studiów w za-
kresie geologii górniczej, a także odbycie czterolet-
niej praktyki geologicznej w ruchu zakładu górni-
czego.

§ 7. Określa się następujące kwalifikacje zawodo-
we, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące 
czynności geofizyka górniczego w podziemnych zakła-
dach górniczych:

1)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub ma-
gistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów 
drugiego stopnia w zakresie geofizyki, oraz odby-
cie dwuletniej praktyki geofizycznej w ruchu pod-
ziemnego zakładu górniczego albo

2)  posiadanie tytułu zawodowego magistra lub ma-
gistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów 
drugiego stopnia w  zakresie górnictwa, geologii 
górniczej lub geologii, oraz ukończenie studiów 
podyplomowych w  zakresie geofizyki górniczej, 
a  także odbycie trzyletniej praktyki geofizycznej 
w ruchu podziemnego zakładu górniczego, albo

3)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub li-
cencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierw-
szego stopnia w  zakresie geofizyki, oraz odbycie 
trzyletniej praktyki geofizycznej w ruchu podziem-
nego zakładu górniczego, albo

4)  posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub li-
cencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierw-
szego stopnia w zakresie górnictwa, geologii gór-
niczej lub geologii, oraz ukończenie studiów pody-
plomowych w zakresie geofizyki górniczej, a także 
odbycie czteroletniej praktyki geofizycznej w  ru-
chu podziemnego zakładu górniczego.

§ 8. 1. Określa się następujące kwalifikacje zawo-
dowe, które są obowiązane posiadać osoby wykonu-
jące czynności kierownika jednostki ratownictwa gór-
niczego oraz jego zastępcy — w podmiotach zawodo-
wo trudniących się ratownictwem górniczym, wyko-
nujących czynności dla podziemnych zakładów górni-
czych:

1)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inżynie-
ra, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 
stopnia w zakresie górnictwa, lub posiadanie tytu-
łu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończe-
niu studiów pierwszego stopnia w zakresie górni-
ctwa, lub ukończenie studiów podyplomowych 
w zakresie górnictwa, odbycie pięcioletniej prakty-
ki w kierownictwie i wyższym dozorze ruchu pod-
ziemnego zakładu górniczego, w  tym dwuletniej 
praktyki w kierownictwie ruchu podziemnego za-
kładu górniczego, oraz odbycie pięcioletniej prak-
tyki: w służbach ratownictwa górniczego przedsię-
biorcy w podziemnym zakładzie górniczym lub na 
stanowisku zawodowego ratownika górniczego 
w podmiocie zawodowo trudniącym się ratownic- 
twem górniczym, wykonującym czynności dla 
podziemnych zakładów górniczych, albo

2)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inżynie-
ra, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 
stopnia w zakresie górnictwa, lub posiadanie tytu-
łu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończe-
niu studiów pierwszego stopnia w zakresie górnic- 
twa, lub ukończenie studiów podyplomowych 
w  zakresie górnictwa oraz odbycie pięcioletniej 
praktyki na stanowisku: kierownika okręgowej sta-
cji ratownictwa górniczego lub jego zastępcy lub 
specjalisty, w  podmiocie zawodowo trudniącym 
się ratownictwem górniczym, wykonującym czyn-
ności dla podziemnych zakładów górniczych.

2. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, 
które są obowiązane posiadać osoby wykonujące 
czynności kierownika okręgowej stacji ratownictwa 
górniczego oraz jego zastępcy — w podmiotach zawo-
dowo trudniących się ratownictwem górniczym, wy-
konujących czynności dla podziemnych zakładów gór-
niczych:

1)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inżynie-
ra, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 
stopnia w zakresie górnictwa, lub posiadanie tytu-
łu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończe-
niu studiów pierwszego stopnia w zakresie górnic- 
twa, lub ukończenie studiów podyplomowych 
w zakresie górnictwa, odbycie czteroletniej prakty-
ki w  dozorze ruchu podziemnego zakładu górni-
czego, w tym rocznej praktyki w wyższym dozorze 
ruchu podziemnego zakładu górniczego, oraz od-
bycie trzyletniej praktyki: w służbach ratownictwa 
górniczego przedsiębiorcy w  podziemnym zakła-
dzie górniczym lub na stanowisku zawodowego 
ratownika górniczego w  podmiocie zawodowo 
trudniącym się ratownictwem górniczym, wyko-
nującym czynności dla podziemnych zakładów 
górniczych, albo

2)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inżynie-
ra, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 
stopnia w zakresie górnictwa, lub posiadanie tytu-
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łu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończe-
niu studiów pierwszego stopnia w zakresie górnic- 
twa, lub ukończenie studiów podyplomowych 
w zakresie górnictwa oraz odbycie trzyletniej prak-
tyki na stanowisku specjalisty w podmiocie zawo-
dowo trudniącym się ratownictwem górniczym, 
wykonującym czynności dla podziemnych zakła-
dów górniczych.

3. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, 
które są obowiązane posiadać osoby wykonujące 
czynności kierownika jednostki ratownictwa górnicze-
go oraz jego zastępcy — w  podmiotach zawodowo 
trudniących się ratownictwem górniczym, wykonują-
cych czynności dla zakładów górniczych innych niż 
podziemne zakłady górnicze:

1)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inżynie-
ra, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 
stopnia w zakresie górnictwa lub wiertnictwa, lub 
posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadane-
go po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 
w  zakresie górnictwa lub wiertnictwa, lub ukoń-
czenie studiów podyplomowych w zakresie górnic- 
twa lub wiertnictwa, odbycie pięcioletniej praktyki 
w  wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego  
innego niż podziemny zakład górniczy oraz odby-
cie pięcioletniej praktyki: w służbach ratownictwa 
górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym 
innym niż podziemny zakład górniczy lub na sta-
nowisku zawodowego ratownika górniczego 
w podmiocie zawodowo trudniącym się ratownic- 
twem górniczym, wykonującym czynności dla za-
kładów górniczych innych niż podziemne zakłady 
górnicze, albo

2)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inżynie-
ra, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 
stopnia w zakresie górnictwa lub wiertnictwa, lub 
posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadane-
go po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 
w  zakresie górnictwa lub wiertnictwa, lub ukoń-
czenie studiów podyplomowych w zakresie górnic- 
twa lub wiertnictwa oraz odbycie pięcioletniej 
praktyki na stanowisku specjalisty w  podmiocie 
zawodowo trudniącym się ratownictwem górni-
czym, wykonującym czynności dla zakładów gór-
niczych innych niż podziemne zakłady górnicze.

4. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, 
które są obowiązane posiadać osoby wykonujące 
czynności specjalistów w  podmiotach zawodowo 
trudniących się ratownictwem górniczym, wykonują-
cych czynności dla podziemnych zakładów górni-
czych:

1)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inżynie-
ra, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 
stopnia w zakresie górnictwa, lub posiadanie tytu-
łu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończe-
niu studiów pierwszego stopnia w zakresie górnic- 
twa, lub ukończenie studiów podyplomowych 
w zakresie górnictwa, odbycie trzyletniej praktyki 
w dozorze ruchu podziemnego zakładu górnicze-
go oraz odbycie trzyletniej praktyki w służbach ra-
townictwa górniczego przedsiębiorcy w podziem-
nym zakładzie górniczym albo

2)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inżynie-
ra, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 
stopnia w zakresie górnictwa, lub posiadanie tytu-
łu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończe-
niu studiów pierwszego stopnia w zakresie górnic- 
twa, lub ukończenie studiów podyplomowych 
w zakresie górnictwa oraz odbycie trzyletniej prak-
tyki na stanowisku zawodowego ratownika górni-
czego w podmiocie zawodowo trudniącym się ra-
townictwem górniczym, wykonującym czynności 
dla podziemnych zakładów górniczych, albo

3)  posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przy-
gotowanie do pracy w  górnictwie, określonych 
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
w grupie „technicy i inny średni personel”, odby-
cie pięcioletniej praktyki w  dozorze ruchu pod-
ziemnego zakładu górniczego oraz odbycie pięcio-
letniej praktyki w służbach ratownictwa górnicze-
go przedsiębiorcy w podziemnym zakładzie górni-
czym, albo

4)  posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przy-
gotowanie do pracy w  górnictwie, określonych 
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
w  grupie „technicy i  inny średni personel”, oraz 
odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku za-
wodowego ratownika górniczego w podmiocie za-
wodowo trudniącym się ratownictwem górni-
czym, wykonującym czynności dla podziemnych 
zakładów górniczych.

5. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, 
które są obowiązane posiadać osoby wykonujące 
czynności specjalistów w  podmiotach zawodowo 
trudniących się ratownictwem górniczym, wykonują-
cych czynności dla zakładów górniczych innych niż 
podziemne zakłady górnicze:

1)  posiadanie tytułu zawodowego magistra inżynie-
ra, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 
stopnia w zakresie górnictwa lub wiertnictwa, lub 
posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadane-
go po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 
w  zakresie górnictwa lub wiertnictwa, lub ukoń-
czenie studiów podyplomowych w zakresie górnic- 
twa lub wiertnictwa, odbycie trzyletniej praktyki 
w  dozorze ruchu zakładu górniczego innego niż 
podziemny zakład górniczy oraz odbycie trzylet-
niej praktyki: w służbach ratownictwa górniczego 
przedsiębiorcy w  zakładzie górniczym innym niż 
podziemny zakład górniczy lub na stanowisku  
zawodowego ratownika górniczego w podmiocie 
zawodowo trudniącym się ratownictwem górni-
czym, wykonującym czynności dla zakładów górni-
czych innych niż podziemne zakłady górnicze, albo

2)  posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przy-
gotowanie do pracy w górnictwie otworowym lub 
wiertnictwie, określonych w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego w grupie „technicy i in-
ny średni personel”, odbycie pięcioletniej praktyki 
w  dozorze ruchu zakładu górniczego innego niż 
podziemny zakład górniczy oraz odbycie pięciolet-
niej praktyki: w służbach ratownictwa górniczego 
przedsiębiorcy w  zakładzie górniczym innym niż 
podziemny zakład górniczy lub na stanowisku za-
wodowego ratownika górniczego w podmiocie za-
wodowo trudniącym się ratownictwem górni-
czym, wykonującym czynności dla zakładów gór-
niczych innych niż podziemne zakłady górnicze.
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§ 9. 1. Określa się następujące wymagania w za-
kresie określonym w § 1 pkt 2, które są obowiązane 
spełniać osoby wykonujące czynności:

1) w podziemnych zakładach górniczych:

a)  górnika strzałowego:

—  5 lat pracy pod ziemią w ruchu podziemnego 
zakładu górniczego, w  tym 2 lata pracy 
w charakterze górnika w oddziale, w którym 
są wykonywane roboty strzałowe,

—  ukończenie podstawowego kursu specjali-
stycznego techniki strzałowej w zakresie me-
tod strzelania, a  następnie ukończenie uzu-
pełniającego kursu specjalistycznego techni-
ki strzałowej w zakresie metod strzelania,

—  posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdza-
jącego brak zaburzeń psychicznych, o  któ-
rych mowa w  ustawie z  dnia 19 sierpnia 
1994  r. o  ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), wydanego 
na podstawie wyniku badań psychiatrycz-
nych,

—  posiadanie orzeczenia psychologicznego 
stwierdzającego brak istotnych zaburzeń 
funkcjonowania psychologicznego, wydane-
go na podstawie wyniku badań psycholo-
gicznych,

—  ukończenie 24 lat,

b)  wydawcy środków strzałowych:

—  2 lata pracy pod ziemią w ruchu podziemne-
go zakładu górniczego,

—  ukończenie podstawowego kursu specjali-
stycznego wydawcy środków strzałowych, 
a następnie ukończenie uzupełniającego kur-
su specjalistycznego wydawcy środków 
strzałowych,

—  posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdza-
jącego brak zaburzeń psychicznych, o  któ-
rych mowa w  ustawie z  dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, wy-
danego na podstawie wyniku badań psychia-
trycznych,

—  posiadanie orzeczenia psychologicznego 
stwierdzającego brak istotnych zaburzeń 
funkcjonowania psychologicznego, wydane-
go na podstawie wyniku badań psycholo-
gicznych,

—  ukończenie 21 lat,

c) instruktora strzałowego:

—  5 lat pracy w charakterze górnika strzałowe-
go,

—  ukończenie podstawowego kursu specjali-
stycznego instruktora strzałowego, a następ-
nie ukończenie uzupełniającego kursu spe-
cjalistycznego instruktora strzałowego,

—  posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdza-
jącego brak zaburzeń psychicznych, o  któ-
rych mowa w  ustawie z  dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, wy-
danego na podstawie wyniku badań psychia-
trycznych,

—  posiadanie orzeczenia psychologicznego 
stwierdzającego brak istotnych zaburzeń 
funkcjonowania psychologicznego, wydane-
go na podstawie wyniku badań psycholo-
gicznych,

—  ukończenie 29 lat,

d)  sygnalisty szybowego:

—  6 miesięcy pracy w  szybowych brygadach 
remontowo-konserwacyjnych,

—  6 miesięcy szkolenia praktycznego pod nad-
zorem sygnalisty szybowego,

—  ukończenie kursu specjalistycznego sygnali-
sty szybowego,

—  posiadanie orzeczenia psychologicznego 
stwierdzającego brak istotnych zaburzeń 
funkcjonowania psychologicznego, wydane-
go na podstawie wyniku badań psycholo-
gicznych,

—  ukończenie 21 lat,

e)  maszynisty maszyn wyciągowych:

—  6 miesięcy pracy na stanowisku sygnalisty 
szybowego,

—  6 miesięcy pracy na stanowisku konserwato-
ra maszyn wyciągowych,

—  6 miesięcy szkolenia praktycznego w zakresie 
kierowania maszyną wyciągową przy ciąg-
nieniu urobku pod nadzorem maszynisty ma-
szyn wyciągowych,

—  ukończenie kursu specjalistycznego maszyni-
sty maszyn wyciągowych,

—  posiadanie orzeczenia psychologicznego 
stwierdzającego brak istotnych zaburzeń 
funkcjonowania psychologicznego, wydane-
go na podstawie wyniku badań psycholo-
gicznych,

—  ukończenie 21 lat,

f)  rewidenta urządzeń wyciągowych:

—  2 lata pracy w oddziale szybowym,

—  ukończenie kursu specjalistycznego rewiden-
ta urządzeń wyciągowych,

—  posiadanie orzeczenia psychologicznego 
stwierdzającego brak istotnych zaburzeń 
funkcjonowania psychologicznego, wydane-
go na podstawie wyniku badań psycholo-
gicznych,

—  ukończenie 21 lat,

g)  operatora: samojezdnych maszyn przodkowych, 
maszyn do robót strzałowych, maszyn do ob-
rywki, maszyn do stawiania obudowy podporo-
wej lub maszyn do stawiania obudowy kotwo-
wej:

—  12 miesięcy pracy pod ziemią w ruchu pod-
ziemnego zakładu górniczego w charakterze 
górnika, elektromontera lub ślusarza,

—  ukończenie kursu specjalistycznego operato-
ra określonej specjalności,



Dziennik Ustaw Nr 275 — 15891 — Poz. 1628

 

—  posiadanie orzeczenia psychologicznego 
stwierdzającego brak istotnych zaburzeń 
funkcjonowania psychologicznego, wydane-
go na podstawie wyniku badań psycholo-
gicznych,

—  ukończenie 21 lat,

h)  operatora: pojazdów pozaprzodkowych i samo-
jezdnych maszyn pomocniczych, pojazdów do 
przewozu osób lub pojazdów do przewozu 
środków strzałowych:

—  12 miesięcy pracy pod ziemią w ruchu pod-
ziemnego zakładu górniczego w charakterze 
górnika, elektromontera lub ślusarza,

—  ukończenie kursu specjalistycznego operato-
ra określonej specjalności,

—  posiadanie orzeczenia psychologicznego 
stwierdzającego brak istotnych zaburzeń 
funkcjonowania psychologicznego, wydane-
go na podstawie wyniku badań psycholo-
gicznych,

—  ukończenie 21 lat,

i)  maszynisty: lokomotyw pod ziemią, kolejek 
podwieszanych pod ziemią lub kolejek spągo-
wych pod ziemią:

—  2 lata pracy pod ziemią w ruchu podziemne-
go zakładu górniczego,

—  ukończenie kursu specjalistycznego maszyni-
sty określonej specjalności,

—  posiadanie orzeczenia psychologicznego 
stwierdzającego brak istotnych zaburzeń 
funkcjonowania psychologicznego, wydane-
go na podstawie wyniku badań psycholo-
gicznych,

—  ukończenie 21 lat,

j)  rewidenta urządzeń systemów łączności, alar-
mowania i bezpieczeństwa:

—  12 miesięcy pracy pod ziemią w ruchu pod-
ziemnego zakładu górniczego pod nadzorem 
upoważnionego rewidenta urządzeń syste-
mów łączności, alarmowania i  bezpieczeń-
stwa,

—  ukończenie kursu specjalistycznego rewiden-
tów urządzeń systemów łączności, alarmo-
wania i bezpieczeństwa,

—  w  przypadku zatrudnienia przy eksploatacji 
urządzeń budowy przeciwwybuchowej: 
ukończenie kursu specjalistycznego eksploa-
tacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej,

—  posiadanie orzeczenia psychologicznego 
stwierdzającego brak istotnych zaburzeń 
funkcjonowania psychologicznego, wydane-
go na podstawie wyniku badań psycholo-
gicznych,

—  ukończenie 21 lat,

k)  spawacza:

—  3 miesiące pracy pod ziemią w  ruchu pod-
ziemnego zakładu górniczego pod nadzorem 
upoważnionego spawacza,

—  ukończenie kursu specjalistycznego z zakresu 
zagrożeń: wybuchowego i pożarowego w ru-
chu zakładów górniczych,

—  posiadanie kwalifikacji spawacza,

—  posiadanie orzeczenia psychologicznego 
stwierdzającego brak istotnych zaburzeń 
funkcjonowania psychologicznego, wydanego 
na podstawie wyniku badań psychologicz-
nych,

—  ukończenie 21 lat,

l)  elektromontera maszyn i  urządzeń elektrycz-
nych o napięciu do 1 kV:

—  12 miesięcy pracy pod ziemią w ruchu pod-
ziemnego zakładu górniczego pod nadzorem 
upoważnionego elektromontera maszyn 
i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV,

—  w  przypadku zatrudnienia przy eksploatacji 
urządzeń budowy przeciwwybuchowej: ukoń-
czenie kursu specjalistycznego eksploatacji 
urządzeń budowy przeciwwybuchowej,

—  posiadanie kwalifikacji elektromontera,

—  posiadanie orzeczenia psychologicznego 
stwierdzającego brak istotnych zaburzeń 
funkcjonowania psychologicznego, wydane-
go na podstawie wyniku badań psycholo-
gicznych,

—  ukończenie 18 lat,

m)  elektromontera maszyn i  urządzeń elektrycz-
nych o napięciu powyżej 1 kV:

—  12 miesięcy pracy pod ziemią w ruchu pod-
ziemnego zakładu górniczego pod nadzorem 
upoważnionego elektromontera maszyn 
i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 
1 kV,

—  w  przypadku zatrudnienia przy eksploatacji 
urządzeń budowy przeciwwybuchowej: 
ukończenie kursu specjalistycznego eksploa-
tacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej,

—  posiadanie kwalifikacji elektromontera,

—  posiadanie orzeczenia psychologicznego 
stwierdzającego brak istotnych zaburzeń 
funkcjonowania psychologicznego, wydane-
go na podstawie wyniku badań psycholo-
gicznych,

—  ukończenie 21 lat;

2)  w odkrywkowych zakładach górniczych:

a)  strzałowego:

—  2 lata pracy w ruchu odkrywkowego zakładu 
górniczego w charakterze górnika lub wierta-
cza otworów strzałowych,

—  ukończenie podstawowego kursu specjali-
stycznego techniki strzałowej w zakresie me-
tod strzelania, a  następnie ukończenie uzu-
pełniającego kursu specjalistycznego techni-
ki strzałowej w zakresie metod strzelania,

—  posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdza-
jącego brak zaburzeń psychicznych, o  któ-
rych mowa w  ustawie z  dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, wy-
danego na podstawie wyniku badań psychia-
trycznych,
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—  posiadanie orzeczenia psychologicznego 
stwierdzającego brak istotnych zaburzeń 
funkcjonowania psychologicznego, wydane-
go na podstawie wyniku badań psycholo-
gicznych,

—  ukończenie 21 lat,

b) wydawcy środków strzałowych:

—  2 lata pracy w ruchu odkrywkowego zakładu 
górniczego w charakterze górnika lub wierta-
cza otworów strzałowych, w tym 3 miesiące 
pracy w  charakterze pomocnika wydawcy 
środków strzałowych,

—  ukończenie podstawowego kursu specjali-
stycznego wydawcy środków strzałowych, 
a następnie ukończenie uzupełniającego kur-
su specjalistycznego wydawcy środków 
strzałowych,

—  posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdza-
jącego brak zaburzeń psychicznych, o  któ-
rych mowa w  ustawie z  dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, wy-
danego na podstawie wyniku badań psychia-
trycznych,

—  posiadanie orzeczenia psychologicznego 
stwierdzającego brak istotnych zaburzeń 
funkcjonowania psychologicznego, wydane-
go na podstawie wyniku badań psycholo-
gicznych,

—  ukończenie 21 lat,

c)  spawacza:

—  3 miesiące pracy w ruchu odkrywkowego za-
kładu górniczego pod nadzorem upoważnio-
nego spawacza,

—  ukończenie kursu specjalistycznego z zakresu 
zagrożeń: wybuchowego i pożarowego w ru-
chu zakładów górniczych,

—  posiadanie kwalifikacji spawacza,

—  posiadanie orzeczenia psychologicznego 
stwierdzającego brak istotnych zaburzeń 
funkcjonowania psychologicznego, wydane-
go na podstawie wyniku badań psycholo-
gicznych,

—  ukończenie 21 lat,

d)  elektromontera maszyn i  urządzeń elektrycz-
nych o napięciu do 1 kV:

—  3 miesiące pracy w ruchu odkrywkowego za-
kładu górniczego pod nadzorem upoważnio-
nego elektromontera maszyn i urządzeń elek-
trycznych o napięciu do 1 kV,

—  posiadanie kwalifikacji elektromontera,

—  posiadanie orzeczenia psychologicznego 
stwierdzającego brak istotnych zaburzeń 
funkcjonowania psychologicznego, wydane-
go na podstawie wyniku badań psycholo-
gicznych,

—  ukończenie 18 lat,

e)  elektromontera maszyn i  urządzeń elektrycz-
nych o napięciu powyżej 1 kV:

—  3 miesiące pracy w ruchu odkrywkowego za-
kładu górniczego pod nadzorem upoważnio-

nego elektromontera maszyn i urządzeń elek-
trycznych o napięciu powyżej 1 kV,

—  posiadanie kwalifikacji elektromontera,

—  posiadanie orzeczenia psychologicznego 
stwierdzającego brak istotnych zaburzeń 
funkcjonowania psychologicznego, wydane-
go na podstawie wyniku badań psycholo-
gicznych,

—  ukończenie 21 lat;

3)  w  zakładach górniczych wydobywających kopali-
ny otworami wiertniczymi:

a)  strzałowego:

—  2 lata pracy w ruchu zakładu górniczego wy-
dobywającego kopaliny otworami wiertni-
czymi lub zakładu wykonującego roboty geo-
logiczne metodą otworową,

—  ukończenie podstawowego kursu specjali-
stycznego techniki strzałowej w zakresie me-
tod strzelania, a  następnie ukończenie uzu-
pełniającego kursu specjalistycznego techni-
ki strzałowej w zakresie metod strzelania,

—  posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdza-
jącego brak zaburzeń psychicznych, o  któ-
rych mowa w  ustawie z  dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, wy-
danego na podstawie wyniku badań psychia-
trycznych,

—  posiadanie orzeczenia psychologicznego 
stwierdzającego brak istotnych zaburzeń 
funkcjonowania psychologicznego, wydane-
go na podstawie wyniku badań psycholo-
gicznych,

—  ukończenie 21 lat,

b)  wydawcy środków strzałowych:

—  2 lata pracy w ruchu zakładu górniczego wy-
dobywającego kopaliny otworami wiertni-
czymi lub zakładu wykonującego roboty geo-
logiczne metodą otworową,

—  ukończenie podstawowego kursu specjali-
stycznego wydawcy środków strzałowych, 
a następnie ukończenie uzupełniającego kur-
su specjalistycznego wydawcy środków 
strzałowych,

—  posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdza-
jącego brak zaburzeń psychicznych, o  któ-
rych mowa w  ustawie z  dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, wy-
danego na podstawie wyniku badań psychia-
trycznych,

—  posiadanie orzeczenia psychologicznego 
stwierdzającego brak istotnych zaburzeń 
funkcjonowania psychologicznego, wydane-
go na podstawie wyniku badań psycholo-
gicznych,

—  ukończenie 21 lat,

c)  spawacza:

—  3 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego 
wydobywającego kopaliny otworami wiertni-
czymi lub zakładu wykonującego roboty geo-
logiczne metodą otworową, pod nadzorem 
upoważnionego spawacza,
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—  ukończenie kursu specjalistycznego z zakresu 
zagrożeń: wybuchowego i pożarowego w ru-
chu zakładów górniczych,

—  posiadanie kwalifikacji spawacza,

—  posiadanie orzeczenia psychologicznego 
stwierdzającego brak istotnych zaburzeń 
funkcjonowania psychologicznego, wydane-
go na podstawie wyniku badań psycholo-
gicznych,

—  ukończenie 21 lat,

d)  elektromontera maszyn i  urządzeń elektrycz-
nych o napięciu do 1 kV:

—  3 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego 
wydobywającego kopaliny otworami wiertni-
czymi lub zakładu wykonującego roboty geo-
logiczne metodą otworową, pod nadzorem 
upoważnionego elektromontera maszyn 
i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV,

—  w  przypadku zatrudnienia przy eksploatacji 
urządzeń budowy przeciwwybuchowej: 
ukończenie kursu specjalistycznego eksploa-
tacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej,

—  posiadanie kwalifikacji elektromontera,

—  posiadanie orzeczenia psychologicznego 
stwierdzającego brak istotnych zaburzeń 
funkcjonowania psychologicznego, wydane-
go na podstawie wyniku badań psycholo-
gicznych,

—  ukończenie 18 lat,

e)  elektromontera maszyn i  urządzeń elektrycz-
nych o napięciu powyżej 1 kV:

—  3 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego 
wydobywającego kopaliny otworami wiertni-
czymi lub zakładu wykonującego roboty geo-
logiczne metodą otworową, pod nadzorem 
upoważnionego elektromontera maszyn i urzą-
dzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV,

—  w  przypadku zatrudnienia przy eksploatacji 
urządzeń budowy przeciwwybuchowej: 
ukończenie kursu specjalistycznego eksploa-
tacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej,

—  posiadanie kwalifikacji elektromontera,

—  posiadanie orzeczenia psychologicznego 
stwierdzającego brak istotnych zaburzeń 
funkcjonowania psychologicznego, wydane-
go na podstawie wyniku badań psycholo-
gicznych,

—  ukończenie 21 lat,

f) mechanika wiertni:

—  12 miesięcy pracy w ruchu zakładu wykonu-
jącego roboty geologiczne metodą otworową,

—  ukończenie kursu specjalistycznego w zakre-
sie obsługi maszyn i urządzeń wiertni,

—  posiadanie orzeczenia psychologicznego 
stwierdzającego brak istotnych zaburzeń 
funkcjonowania psychologicznego, wydane-
go na podstawie wyniku badań psycholo-
gicznych,

—  ukończenie 21 lat,

g)  operatora agregatów cementacyjnych, zasobni-
ków oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia 
ropy naftowej i gazu ziemnego:

—  12 miesięcy pracy w ruchu zakładu górnicze-
go wydobywającego kopaliny otworami 
wiertniczymi lub zakładu wykonującego ro-
boty geologiczne metodą otworową,

—  ukończenie kursu specjalistycznego w zakre-
sie obsługi: agregatów cementacyjnych, za-
sobników oraz urządzeń do intensyfikacji wy-
dobycia ropy naftowej i gazu ziemnego,

—  posiadanie orzeczenia psychologicznego 
stwierdzającego brak istotnych zaburzeń 
funkcjonowania psychologicznego, wydane-
go na podstawie wyniku badań psycholo-
gicznych,

—  ukończenie 21 lat.

2. Uzupełniające kursy specjalistyczne:

1)  w podziemnych zakładach górniczych:

a)  techniki strzałowej w zakresie metod strzelania, 
wymagane dla górnika strzałowego,

b)  wydawcy środków strzałowych,

c)  instruktora strzałowego,

2)  w odkrywkowych zakładach górniczych:

a)  techniki strzałowej w zakresie metod strzelania, 
wymagane dla strzałowego,

b)  wydawcy środków strzałowych,

3)  w  zakładach górniczych wydobywających kopali-
ny otworami wiertniczymi:

a)  techniki strzałowej w zakresie metod strzelania, 
wymagane dla strzałowego,

b)  wydawcy środków strzałowych

— odbywa się co 5 lat.

3. Kursy specjalistyczne:

1)  w podziemnych zakładach górniczych:

a)  rewidentów urządzeń systemów łączności, alar-
mowania i bezpieczeństwa,

b)  eksploatacji urządzeń budowy przeciw- 
wybuchowej, wymagane dla rewidenta urzą-
dzeń systemów łączności, alarmowania i  bez-
pieczeństwa,

c)  z zakresu zagrożeń: wybuchowego i pożarowe-
go w  ruchu zakładów górniczych, wymagane 
dla spawacza,

d)  eksploatacji urządzeń budowy przeciw- 
wybuchowej, wymagane dla elektromontera 
maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 
1 kV,

e)  eksploatacji urządzeń budowy przeciw- 
wybuchowej, wymagane dla elektromontera 
maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu po-
wyżej 1 kV,

2)  w odkrywkowych zakładach górniczych — z zakre-
su zagrożeń: wybuchowego i pożarowego w ruchu 
zakładów górniczych, wymagane dla spawacza,
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3)  w  zakładach górniczych wydobywających kopali-
ny otworami wiertniczymi:

a)  z zakresu zagrożeń: wybuchowego i pożarowe-
go w  ruchu zakładów górniczych, wymagane 
dla spawacza,

b)  eksploatacji urządzeń budowy przeciw- 
wybuchowej, wymagane dla elektromontera 
maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 
1 kV,

c)  eksploatacji urządzeń budowy przeciw- 
wybuchowej, wymagane dla elektromontera 
maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu po-
wyżej 1 kV

— odbywa się co 5 lat.

4. Badania psychiatryczne oraz badania psycholo-
giczne przeprowadza się co 5 lat.

§ 10. 1. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

1)  przewodniczący;

2)  1 lub 2 zastępców przewodniczącego;

3)  1 lub 2 sekretarzy;

4)  członkowie, którymi są:

a)  w zależności od właściwości organów nadzoru 
górniczego, określonej w art. 58 ustawy, specja-
liści w zakresie górnictwa, wiertnictwa, mecha-
niki, elektryki, elektrotechniki, geodezji górni-
czej, geologii górniczej, geologii, geofizyki gór-
niczej, budownictwa, ochrony środowiska oraz 
ratownictwa górniczego,

b)  specjaliści w zakresie prawa.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są:

1)  pracownikami organów nadzoru górniczego;

2)  przedstawicielami:

a)  przedsiębiorców,

b)  stowarzyszeń naukowych lub technicznych,

c)  jednostek organizacyjnych uczelni,

d)  jednostek naukowych.

§ 11. 1. Skład zespołu egzaminacyjnego jest usta-
lany przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

2. W  skład zespołu egzaminacyjnego wchodzi  
od 3 do 5 osób, w tym:

1)  przewodniczący, którym jest przewodniczący ko-
misji egzaminacyjnej lub wyznaczona przez niego 
inna osoba wchodząca w skład komisji egzamina-
cyjnej;

2)  od 1 do 3 członków będących specjalistami w za-
kresie, w  którym mają być stwierdzone kwalifi- 
kacje, albo od 1 do 2 członków będących specjali-
stami w zakresie, w którym mają być stwierdzone 
kwalifikacje, oraz 1 specjalista w zakresie prawa;

3)  sekretarz, którym jest sekretarz komisji egzamina-
cyjnej, a w przypadku niemożności wykonywania 
przez niego obowiązków — członek komisji egza-
minacyjnej.

3. W  przypadku zespołu egzaminacyjnego złożo-
nego z:

1)  3 albo 4 osób — w jego składzie jest co najmniej 
1 osoba, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 2;

2)  5 osób — w jego składzie są co najmniej 2 osoby, 
o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2.

§ 12. Wynagrodzenie przysługujące osobom wcho-
dzącym w skład komisji egzaminacyjnej wynosi dla:

1)  przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego — 
84 zł;

2)  członka zespołu egzaminacyjnego — 72 zł;

3)  sekretarza zespołu egzaminacyjnego — 72 zł.

§ 13. Wzór świadectwa stwierdzającego kwalifika-
cje określa załącznik do rozporządzenia.

§ 14. 1. Ukończenie kursu przewidzianego dla sta-
nowisk w ruchu zakładu górniczego, które mogą zaj-
mować osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodo-
wych i warunkach zdrowotnych, odbywanego na pod-
stawie dotychczasowych przepisów:

1)  w podziemnych zakładach górniczych:

 a)  górnika strzałowego jest równoznaczne z ukoń-
czeniem podstawowego kursu specjalistycz-
nego techniki strzałowej w  zakresie metod 
strzelania oraz uzupełniającego kursu specjali-
stycznego techniki strzałowej w  zakresie me-
tod strzelania,

 b)  wydawców materiałów wybuchowych jest 
równoznaczne z ukończeniem podstawowego 
kursu specjalistycznego wydawcy środków 
strzałowych oraz uzupełniającego kursu spe-
cjalistycznego wydawcy środków strzałowych,

 c)  instruktora strzałowego jest równoznaczne 
z  ukończeniem podstawowego kursu specja- 
listycznego instruktora strzałowego oraz uzu-
pełniającego kursu specjalistycznego instruk-
tora strzałowego,

 d)  sygnalisty szybowego jest równoznaczne 
z ukończeniem kursu specjalistycznego sygna-
listy szybowego,

 e)  maszynisty maszyn wyciągowych jest równo-
znaczne z ukończeniem kursu specjalistyczne-
go maszynisty maszyn wyciągowych,

 f)  rewidenta urządzeń wyciągowych jest równo-
znaczne z ukończeniem kursu specjalistyczne-
go rewidenta urządzeń wyciągowych,

 g)  operatora kombajnów ścianowych jest równo-
znaczne z ukończeniem kursu specjalistyczne-
go operatora samojezdnych maszyn przodko-
wych, w zakresie obsługi kombajnów ściano-
wych,

 h)  operatora kombajnów chodnikowych jest rów-
noznaczne z ukończeniem kursu specjalistycz-
nego operatora samojezdnych maszyn przod-
kowych, w zakresie obsługi kombajnów chod-
nikowych,
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 i)  operatora (samojezdnych) maszyn przodko-
wych: ładowarek samojezdnych, wozów wiert-
niczych, wozów kotwiących, wozów odstaw-
czych urobku, kompleksów ciągłego urabiania, 
maszyn z  ruchomymi platformami (koszami), 
jest równoznaczne z  ukończeniem kursu spe-
cjalistycznego operatora samojezdnych ma-
szyn przodkowych, z  wyłączeniem obsługi 
kombajnów ścianowych oraz kombajnów 
chodnikowych,

 j)  operatora maszyn do robót strzałowych jest 
równoznaczne z  ukończeniem kursu specjali-
stycznego operatora maszyn do robót strzało-
wych,

 k)  operatora maszyn do obrywki jest równo-
znaczne z ukończeniem kursu specjalistyczne-
go operatora maszyn do obrywki,

 l)  operatora maszyn do stawiania obudowy pod-
porowej jest równoznaczne z  ukończeniem 
kursu specjalistycznego operatora maszyn do 
stawiania obudowy podporowej,

 m)  operatora pojazdów pozaprzodkowych  
i  (samojezdnych) maszyn pomocniczych,  
innych niż pojazdy do przewozu osób oraz po-
jazdy do przewozu materiałów wybuchowych, 
jest równoznaczne z  ukończeniem kursu spe-
cjalistycznego operatora pojazdów pozaprzod-
kowych i  samojezdnych maszyn pomocni-
czych,

 n)  operatora pojazdów do przewozu osób jest 
równoznaczne z  ukończeniem kursu specja- 
listycznego operatora pojazdów do przewozu 
osób,

 o)  operatora pojazdów do przewozu materiałów 
wybuchowych jest równoznaczne z  ukończe-
niem kursu specjalistycznego operatora pojaz-
dów do przewozu środków strzałowych,

 p)  maszynisty lokomotyw pod ziemią: lokomo-
tyw powietrznych, spalinowych i  elektrycz-
nych szynowych, jest równoznaczne z  ukoń-
czeniem kursu specjalistycznego maszynisty 
lokomotyw pod ziemią,

 q)  maszynisty kolejek podwieszanych szynowych 
jest równoznaczne z  ukończeniem kursu spe-
cjalistycznego maszynisty kolejek podwiesza-
nych pod ziemią, w  zakresie kolejek podwie-
szanych szynowych,

 r)  maszynisty kolejek podwieszanych linowych 
jest równoznaczne z  ukończeniem kursu spe-
cjalistycznego maszynisty kolejek podwiesza-
nych pod ziemią, w  zakresie kolejek podwie-
szanych linowych,

 s)  maszynisty kolejek spągowych jest równo-
znaczne z ukończeniem kursu specjalistyczne-
go maszynisty kolejek spągowych pod ziemią,

 t)  rewidenta urządzeń systemów łączności, bez-
pieczeństwa i alarmowania jest równoznaczne 
z  ukończeniem kursu specjalistycznego rewi-
dentów urządzeń systemów łączności, alarmo-
wania i bezpieczeństwa oraz, wymaganego dla 
rewidenta urządzeń systemów łączności, alar-
mowania i  bezpieczeństwa, kursu specjali-
stycznego eksploatacji urządzeń budowy  
przeciwwybuchowej,

 u)  spawania elektrycznego i gazowego jest rów-
noznaczne z ukończeniem kursu specjalistycz-
nego z zakresu zagrożeń: wybuchowego i po-
żarowego w ruchu zakładów górniczych, oraz 
posiadaniem kwalifikacji spawacza,

 v)  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
sprzęcie elektrycznym do 1 kV jest równo-
znaczne z  ukończeniem, wymaganego dla 
elektromontera maszyn i  urządzeń elektrycz-
nych o napięciu do 1 kV, kursu specjalistyczne-
go eksploatacji urządzeń budowy przeciw- 
wybuchowej oraz posiadaniem kwalifikacji 
elektromontera,

 w)  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
sprzęcie elektrycznym powyżej 1 kV jest rów-
noznaczne z  ukończeniem, wymaganego dla 
elektromontera maszyn i  urządzeń elektrycz-
nych o napięciu powyżej 1 kV, kursu specjali-
stycznego eksploatacji urządzeń budowy prze-
ciwwybuchowej oraz posiadaniem kwalifikacji 
elektromontera;

2)  w odkrywkowych zakładach górniczych:

a)  techniki strzałowej w zakresie określonych me-
tod strzelania jest równoznaczne z ukończeniem 
podstawowego kursu specjalistycznego techni-
ki strzałowej w  zakresie metod strzelania oraz 
uzupełniającego kursu specjalistycznego tech-
niki strzałowej w zakresie metod strzelania,

b)  wydawców materiałów wybuchowych jest  
równoznaczne z  ukończeniem podstawowego 
kursu specjalistycznego wydawcy środków 
strzałowych oraz uzupełniającego kursu specja-
listycznego wydawcy środków strzałowych;

3)  w  zakładach górniczych wydobywających kopali-
ny otworami wiertniczymi:

a)  strzałowych jest równoznaczne z  ukończeniem 
podstawowego kursu specjalistycznego techni-
ki strzałowej w  zakresie metod strzelania oraz 
uzupełniającego kursu specjalistycznego tech-
niki strzałowej w zakresie metod strzelania,

b)  wydawców materiałów wybuchowych jest  
równoznaczne z  ukończeniem podstawowego 
kursu specjalistycznego wydawcy środków 
strzałowych oraz uzupełniającego kursu specja-
listycznego wydawcy środków strzałowych,

c)  spawania elektrycznego i gazowego jest równo-
znaczne z ukończeniem kursu specjalistycznego 
z zakresu zagrożeń: wybuchowego i pożarowe-
go w ruchu zakładów górniczych, oraz posiada-
niem kwalifikacji spawacza,

d)  mechaników — maszynistów wiertni jest  
równoznaczne z  ukończeniem kursu specjali-
stycznego w zakresie obsługi maszyn i urządzeń 
wiertni,

e)  operatorów agregatów cementacyjnych, zasob-
ników oraz urządzeń do intensyfikacji wydoby-
cia ropy i  gazu jest równoznaczne z  ukończe-
niem kursu specjalistycznego w zakresie obsłu-
gi: agregatów cementacyjnych, zasobników 
oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy 
naftowej i gazu ziemnego.
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2. Częstotliwość odbywania uzupełniających kur-
sów specjalistycznych przez osoby wykonujące czyn-
ności specjalistyczne w  ruchu zakładu górniczego 
w dniu wejścia w życie rozporządzenia:

1)  w podziemnych zakładach górniczych:

a)  górnika strzałowego,

b)  wydawcy materiałów wybuchowych,

c)  instruktora strzałowego,

2)  w odkrywkowych zakładach górniczych:

a)  strzałowego,

b)  wydawcy materiałów wybuchowych,

3)  w  zakładach górniczych wydobywających kopali-
ny otworami wiertniczymi:

a)  strzałowego,

b)  wydawcy materiałów wybuchowych

— liczy się, rozpoczynając od dnia wejścia w  życie 
rozporządzenia.

3. Częstotliwość odbywania kursów specjalistycz-
nych przez osoby wykonujące czynności specjalistycz-
ne w ruchu zakładu górniczego w dniu wejścia w życie 
rozporządzenia:

1)  w podziemnych zakładach górniczych:

a)  rewidenta urządzeń systemów łączności, bez-
pieczeństwa i alarmowania,

b)  spawacza,

c)  elektromontera maszyn i  urządzeń elektrycz-
nych o napięciu do 1 kV,

d)  elektromontera maszyn i  urządzeń elektrycz-
nych o napięciu powyżej 1 kV,

2)  w  zakładach górniczych wydobywających kopali-
ny otworami wiertniczymi:

a)  spawacza,

b)  elektromontera maszyn i  urządzeń elektrycz-
nych o napięciu do 1 kV,

c)  elektromontera maszyn i  urządzeń elektrycz-
nych o napięciu powyżej 1 kV

— liczy się, rozpoczynając od dnia wejścia w  życie 
rozporządzenia.

§ 15. Badania psychiatryczne osób wykonujących 
czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego 
w dniu wejścia w życie rozporządzenia:

1)  w podziemnych zakładach górniczych:

a)  górnika strzałowego,

b)  wydawcy materiałów wybuchowych,

c)  instruktora strzałowego,

2)  w odkrywkowych zakładach górniczych:

a)  strzałowego,

b)  wydawcy materiałów wybuchowych,

3)  w  zakładach górniczych wydobywających kopali-
ny otworami wiertniczymi:

a)  strzałowego,

b)  wydawcy materiałów wybuchowych

— o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczo-
nych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, 
z  późn. zm.2)), są równoznaczne z  badaniami psy-
chiatrycznymi określonymi w rozporządzeniu.

§ 16. Badania psychofizyczne przeprowadzone na 
podstawie dotychczasowych przepisów są równo-
znaczne z  badaniami psychologicznymi określonymi 
w rozporządzeniu.

§ 17. Osoby wykonujące czynności specjalistyczne 
w  ruchu zakładu górniczego w  dniu wejścia w  życie 
rozporządzenia:

1) w odkrywkowych zakładach górniczych:

a)  spawacza,

b)  elektromontera maszyn i  urządzeń elektrycz-
nych o napięciu do 1 kV,

c)  elektromontera maszyn i  urządzeń elektrycz-
nych o napięciu powyżej 1 kV,

2)  w  zakładach górniczych wydobywających kopali-
ny otworami wiertniczymi:

a)  elektromontera maszyn i  urządzeń elektrycz-
nych o napięciu do 1 kV,

b)  elektromontera maszyn i  urządzeń elektrycz-
nych o napięciu powyżej 1 kV

— które nie odbyły wymaganego kursu specjalistycz-
nego, nie posiadają wymaganych kwalifikacji lub nie 
posiadają wymaganego orzeczenia psychologiczne-
go, mogą wykonywać te czynności bez odbycia wy-
maganego kursu specjalistycznego, uzyskania wy-
maganych kwalifikacji oraz uzyskania wymaganego 
orzeczenia psychologicznego do dnia 31 grudnia 
2013 r.

§  18. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
1 stycznia 2012 r.3)

Minister Środowiska: M. Korolec

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z  2002  r. Nr  238, poz.  2019, z  2004  r. Nr  222, poz.  2249, 
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, 
z  2008  r. Nr  214, poz.  1347, z  2009  r. Nr  125, poz.  1036 
i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1039 oraz z 2011 r. 
Nr  106, poz.  622, Nr  163, poz.  981, Nr  227, poz.  1367 
i Nr 228, poz. 1368.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Gospodarki z  dnia 11 czerwca 2002  r. 
w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa 
i  dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górni-
czego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ru-
chu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych 
kwalifikacji (Dz.  U. Nr  84, poz.  755, z  2004  r. Nr  101, 
poz. 1035 oraz z 2007 r. Nr 204, poz. 1474) oraz rozporzą-
dzeniem Ministra Gospodarki z  dnia 15 grudnia 2005  r. 
w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa 
oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ra-
townictwa górniczego, zatrudnionych w  podmiotach za-
wodowo trudniących się wykonywaniem czynności w za-
kresie ratownictwa górniczego (Dz.  U. Nr  261, poz.  2186 
oraz z  2007  r. Nr  204, poz.  1475), które na podstawie 
art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geolo-
giczne i  górnicze (Dz.  U. Nr  163, poz.  981) tracą moc 
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 15 grudnia 2011 r. (poz. 1628)

WZÓR ŚWIADECTWA STWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE
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