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Rozdział 2 

Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 

Art. 53. 1. Osoby wykonujące czynności: 

1. Osoby wykonujące w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych lub 

zakładów czynności: 

1) kierownika i zastępcy kierownika ruchu zakładu górniczego albo zakładu oraz 

kierownika i zastępcy kierownika działu ruchu zakładu górniczego albo zakładu 

w: 

1) kierownika ruchu i jego zastępcy, kierownika działu ruchu i jego zastępcy, w wyższym 

dozorze ruchu oraz w dozorze ruchu w: 

a) podziemnych zakładach górniczych, 

b) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe 

magazynowanie substancji metodą podziemną, 

c) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów 

metodą podziemną, 

d) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1, 

e) odkrywkowych zakładach górniczych, 

f) zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, 

g) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe 

magazynowanie substancji metodą otworową, 

h) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów 

metodą otworową, 

i) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku 

węgla, 

j) zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86, 

2) w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu w: 

a) podziemnych zakładach górniczych, 

b) odkrywkowych zakładach górniczych, 

c) zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, 

d) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku 

węgla, 
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e) zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86, 

3) w dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego, 

4) mierniczego górniczego, 

5) geologa górniczego, 

6) geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych, 

6)  geofizyka górniczego, 

7) kierownictwa w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem 

górniczym, 

8) specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego 
8) specjalistyczne 

– są obowiązane posiadać kwalifikacje określone ustawą. 

2. Osoby wykonujące niewymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 czynności w 

wyższym dozorze ruchu oraz w dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu 

są obowiązane posiadać określane przez pracodawcę przygotowanie zawodowe i 

doświadczenie zawodowe do wykonywania tych czynności. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób wykonujących czynności w wyższym 

dozorze ruchu w specjalności: 

1) mierniczej w: 

a) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe 

magazynowanie substancji metodą podziemną lub 

b) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów 

metodą podziemną, lub 

c) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 

– które uzyskały stwierdzenie posiadania kwalifikacji   do wykonywania 

czynności, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 3 lit. a; 

2) mierniczej w: 

a) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe 

magazynowanie substancji metodą otworową lub 

b) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów 

metodą otworową 

– które uzyskały stwierdzenie posiadania kwalifikacji   do wykonywania 

czynności, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 3 lit. a albo b; 

3) geologicznej w: 

a) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe 

magazynowanie substancji metodą podziemną lub 
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b) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów 

metodą podziemną, lub 

c) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 

– które uzyskały stwierdzenie posiadania kwalifikacji do wykonywania 

czynności, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 4 lit. a; 

4) geologicznej w: 

a) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe 

magazynowanie substancji metodą otworową lub 

b) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów 

metodą otworową 

– które uzyskały stwierdzenie posiadania kwalifikacji do wykonywania 

czynności, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 4 lit. a albo b. 

4. Osobami wykonującymi czynności kierownictwa w podmiotach zawodowo 

trudniących się ratownictwem górniczym są: 

1) kierownik jednostki ratownictwa górniczego i jego zastępca, kierownik 

okręgowej stacji ratownictwa górniczego i jego zastępca, kierownik 

dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych oraz kierownik zawodowych 

pogotowi specjalistycznych – w podmiotach wykonujących czynności dla 

podziemnych zakładów górniczych; 

2) kierownik jednostki ratownictwa górniczego i jego zastępca, kierownik oddziału 

terenowego jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownik zawodowych 

pogotowi specjalistycznych – w podmiotach wykonujących czynności dla 

zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze. 

5. Osobami wykonującymi czynności specjalistyczne w ruchu zakładu 

górniczego są: 

1) w podziemnych zakładach górniczych: 

a) górnik strzałowy, 

b) wydawca środków strzałowych, 

c) sygnalista szybowy, 

d) maszynista maszyn wyciągowych, 

e) rewident urządzeń wyciągowych, 

f) operator maszyn do robót strzałowych oraz pojazdów do przewozu osób lub 

środków strzałowych pod ziemią, 

f) operator: kombajnów ścianowych, kombajnów chodnikowych, maszyn do 
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robót strzałowych, pojazdów do przewozu osób lub środków strzałowych 

pod ziemią, 

g) maszynista: lokomotyw pod ziemią, kolejek podwieszanych pod ziemią lub 

kolejek spągowych pod ziemią, 

h) rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa, 
h) rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i kontroli stanu zagrożenia, 

i) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV pod 

ziemią, 

j) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV 

pod ziemią; 

2) w odkrywkowych zakładach górniczych: 

a) strzałowy, 

b) wydawca środków strzałowych; 

3) w zakładach górniczych wydobywających  kopaliny  otworami  wiertniczymi, 

w zakładach  wykonujących   roboty   geologiczne   w ramach   poszukiwania   

i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz 

w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku 

węgla: 

3) w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, 

zakładach wykonujących roboty geologiczne służące poszukiwaniu i 

rozpoznawaniu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz 

zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla: 

a) strzałowy, 

b) wydawca środków strzałowych, 

c) operator agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urządzeń do 

intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego albo składowania 

dwutlenku węgla, 

d) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV, 

e) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV. 
 

Art. 58. 1. Wykonywanie czynności: 

1) kierowników działów ruchu: górniczego, techniki strzałowej, tąpań, wentylacji, 

energomechanicznego oraz energomechanicznego do spraw obiektów 

podstawowych w: 

a) podziemnych zakładach górniczych wydobywających: 
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– węgiel kamienny lub 

– rudy metali, lub 

– kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali, lub 

b) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe 

magazynowanie substancji metodą podziemną, lub 

c) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów 

metodą podziemną, lub 

d) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1: 

– pkt 1 lub 5 lub 

– pkt 2 lub 5, lub 

– pkt 3 lub 5, lub 

– pkt 4 lub 5, 

1) kierowników działów ruchu: górniczego, techniki strzałowej, tąpań, wentylacji, 

energomechanicznego, energomechanicznego do spraw obiektów 

podstawowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także czynności w 

wyższym dozorze ruchu i w dozorze ruchu w specjalności: górniczej, 

wiertniczej, geofizycznej, górnicze wyciągi szybowe, mechanicznej – maszyn i 

urządzeń dołowych, mechanicznej – maszyn i urządzeń na powierzchni, 

elektrycznej – maszyn i urządzeń na powierzchni, elektrycznej – maszyn i 

urządzeń dołowych, elektrycznej – teletechnicznej i automatyki, mierniczej, 

geologicznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w: 

a) podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, 

b) podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel 

kamienny, 

c) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie 

substancji metodą podziemną, 

d) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą 

podziemną, 

e) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5, 

f) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5, 

g) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lub 5, 

h) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 lub 5, 
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2) w wyższym dozorze ruchu oraz w dozorze ruchu w specjalnościach: górniczej, 

geofizycznej, górnicze wyciągi szybowe, mechanicznej – maszyn i urządzeń 

dołowych, elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych, elektrycznej – 

teletechnicznej i automatyki, mierniczej oraz geologicznej w podziemnych 

zakładach górniczych wydobywających: 

a. węgiel kamienny lub 

b. rudy metali, lub 

c. kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali, 

3) kierownika ruchu i kierowników działów ruchu: górniczego oraz 

energomechanicznego oraz w wyższym dozorze ruchu w specjalnościach: 

górniczej, mierniczej oraz geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych 

wydobywających: 

a. węgiel brunatny lub 

b. kopaliny z użyciem środków strzałowych, lub 

c. kopaliny bez użycia środków strzałowych, 

3) kierownika ruchu, kierowników działów ruchu: górniczego, energomechanicznego, 

oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także czynności w wyższym dozorze ruchu i w 

dozorze ruchu w specjalności: górniczej, wiertniczej, geofizycznej, mechanicznej, 

elektrycznej, mierniczej, geologicznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w: 

a) odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny, 

b) odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny z użyciem 

środków strzałowych, 

3a)  kierownika ruchu, kierowników działów ruchu: górniczego, energomechanicznego, oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a także czynności w wyższym dozorze ruchu i w 

dozorze ruchu w specjalności: górniczej, wiertniczej, geofizycznej, 

energomechanicznej, mierniczej, geologicznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w 

odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny bez użycia środków 

strzałowych, 

4) kierownika ruchu w: 

a. zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi: 

i. węglowodory lub 

ii. kopaliny inne niż węglowodory, lub 

b. zakładach górniczych prowadzących podziemne

 bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą 
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otworową, lub 

c. zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów 

metodą otworową, lub 

d. zakładach wykonujących roboty geologiczne: 

i. służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów lub 

ii. służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin innych 

niż węglowodory oraz wody podziemne będące kopalinami, lub 

iii. służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu wód podziemnych 

lub wykonywane w celu wykorzystania ciepła Ziemi, lub 

iv. w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu 

podziemnego składowania dwutlenku węgla, 

4) kierownika ruchu, kierowników działów ruchu: górniczego, 

energomechanicznego, oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także czynności 

w wyższym dozorze ruchu i w dozorze ruchu w specjalności: górniczej, 

geofizycznej, energomechanicznej, mierniczej, geologicznej oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy w: 

a) zakładach górniczych wydobywających węglowodory otworami 

wiertniczymi, 

b) zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi kopaliny 

inne niż węglowodory, 

c) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe 

magazynowanie substancji metodą otworową, 

d) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą 

otworową, 

4a)  kierownika ruchu oraz kierowników działów ruchu: wiertniczego, geofizyki i techniki 

strzałowej, energomechanicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

czynności w wyższym dozorze ruchu i w dozorze ruchu w specjalności: wiertniczej, 

geofizycznej, geofizyki i techniki strzałowej, energomechanicznej, mierniczej, 

geologicznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w: 

a) zakładach wykonujących roboty geologiczne służące poszukiwaniu lub 

rozpoznawaniu złóż węglowodorów, 

b) zakładach wykonujących roboty geologiczne służące poszukiwaniu lub 

rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż węglowodory oraz wody podziemne będące 

kopalinami, 

c) zakładach wykonujących roboty geologiczne służące poszukiwaniu lub 



©Kancelaria Sejmu s. 9/243 

16.12.2021 

 

 

rozpoznawaniu wód podziemnych lub wykonywane w celu wykorzystania ciepła 

Ziemi, 

d) zakładach wykonujących roboty geologiczne służące poszukiwaniu lub 

rozpoznawaniu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, 

5) kierowników działów ruchu: górniczego oraz energomechanicznego 

w zakładach górniczych: 

a. wydobywających otworami wiertniczymi: 

– węglowodory lub 

– kopaliny inne niż węglowodory, lub 

b. prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji 

metodą otworową, lub 

c. prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową, 

6) kierowników działów ruchu: wiertniczego oraz energomechanicznego 

w zakładach wykonujących roboty geologiczne: 

a. służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów lub 

b. służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż 

węglowodory oraz wody podziemne będące kopalinami, lub 

c. służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu wód podziemnych lub 

wykonywane w celu wykorzystania ciepła Ziemi, lub 

d. w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego 

składowania dwutlenku węgla, 

7) w wyższym dozorze ruchu w specjalnościach: górniczej, mierniczej oraz 

geologicznej w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi: 

a. węglowodory lub 

b. kopaliny inne niż węglowodory, 

8) w wyższym dozorze ruchu w specjalnościach: wiertniczej, mierniczej oraz 

geologicznej w zakładach wykonujących roboty geologiczne: 

a. służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów lub 

b. służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż 

węglowodory oraz wody podziemne będące kopalinami, lub 

c. służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu wód podziemnych lub 

wykonywane w celu wykorzystania ciepła Ziemi, lub 

d. w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego 

składowania dwutlenku węgla, 
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9) kierownika działu geofizyka i technika strzałowa oraz czynności w wyższym 

dozorze ruchu w specjalności geofizyka i technika strzałowa w zakładach 

wykonujących roboty geologiczne: 

a. służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów lub 

b. służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż 

węglowodory oraz wody podziemne będące kopalinami, lub 

c. w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego 

składowania dwutlenku węgla, 

10) kierownika działu ochrony środowiska w: 

a. podziemnych zakładach górniczych lub 

b. zakładach górniczych prowadzących podziemne

 bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą 

podziemną, lub 

c. zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów 

metodą podziemną, lub 

d. zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1, lub 

e. odkrywkowych zakładach górniczych, lub 

f. zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi: 

– węglowodory lub 

– kopaliny inne niż węglowodory, lub 

g. zakładach górniczych prowadzących podziemne

 bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą 

otworową, lub 

h. zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów 

metodą otworową, lub 

i. zakładach wykonujących roboty geologiczne: 

– służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów lub 

– służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż 

węglowodory oraz wody podziemne będące kopalinami, lub 

– służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu wód podziemnych lub 

wykonywane w celu wykorzystania ciepła Ziemi, lub 

– w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego 

składowania dwutlenku węgla, 

10) kierownika działu ruchu ochrona środowiska, w wyższym dozorze ruchu i w dozorze 
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ruchu w specjalności ochrona środowiska i budowlanej w: 

a) podziemnych zakładach górniczych, 

b) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie 

substancji, 

c) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów, 

d) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1, 

e) odkrywkowych zakładach górniczych, 

f) zakładach górniczych wydobywających węglowodory otworami wiertniczymi, 

g) zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi kopaliny inne niż 

węglowodory, 

h) zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86, 

11) w wyższym dozorze ruchu w specjalnościach: budowlanej oraz ochrona 

środowiska w: 

a. podziemnych zakładach górniczych lub 

b. odkrywkowych zakładach górniczych, lub 

c. zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi: 

– węglowodory lub 

– kopaliny inne niż węglowodory, lub 

d. zakładach wykonujących roboty geologiczne: 

– służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów lub 

– służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin innych 

niż węglowodory oraz wody podziemne będące kopalinami, lub 

– służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu wód podziemnych 

lub wykonywane w celu wykorzystania ciepła Ziemi, lub 

– w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu 

podziemnego składowania dwutlenku węgla, 

12) w dozorze  ruchu  w specjalnościach:  budowlanej  oraz  ochrona  środowiska  

w podziemnych zakładach górniczych 

– wymaga stwierdzenia posiadania kwalifikacji do  wykonywania  tych czynności,  w 

drodze świadectwa wydanego przez dyrektora okręgowego urzędu górniczego. 

2. Wykonywanie czynności: 

1) kierownika ruchu w: 

a) podziemnych zakładach górniczych wydobywających: 

– węgiel kamienny lub 

– rudy metali, lub 
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– kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali, lub 

b) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe 

magazynowanie substancji metodą podziemną, lub 

c) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów 

metodą podziemną, lub 

d) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1: 

– pkt 1 lub 5 lub 

– pkt 2 lub 5, lub 

– pkt 3 lub 5, lub 

– pkt 4 lub 5, 

e) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla, 

2) kierownika ruchu oraz kierowników działów ruchu: górniczego, 

energomechanicznego oraz ochrony środowiska, a także czynności w wyższym 

dozorze ruchu w specjalnościach: górniczej, mierniczej, geologicznej, 

budowlanej oraz ochrona środowiska – w zakładach górniczych prowadzących 

podziemne składowanie dwutlenku węgla, 

2) kierowników działu ruchu: górniczego, energomechanicznego, ochrona 

środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w wyższym dozorze ruchu 

oraz w dozorze ruchu w specjalności: górniczej, energomechanicznej, 

mierniczej, geologicznej, budowlanej, ochrona środowiska oraz bezpieczeństwa 

i higieny pracy – w zakładach górniczych prowadzących podziemne 

składowanie dwutlenku węgla, 

3) mierniczego górniczego w: 

a. zakładach górniczych,  zakładach  prowadzących  działalność  

określoną  w art. 2 ust. 1 oraz zakładach wykonujących roboty 

geologiczne, o których mowa w art. 86, albo 

b. zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze oraz 

zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 

86, 

4) geologa górniczego w: 

a. zakładach górniczych,  zakładach  prowadzących  działalność  

określoną  w art. 2 ust. 1 oraz zakładach wykonujących roboty 

geologiczne, o których mowa w art. 86, albo 

b. zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze oraz 
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zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 

86, 

5) geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych, 
5) geofizyka górniczego, 

6) kierownika jednostki ratownictwa górniczego albo kierownika okręgowej stacji 

ratownictwa górniczego – w podmiotach zawodowo trudniących się 

ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla podziemnych zakładów 

górniczych, 

6) kierownika: jednostki ratownictwa górniczego, okręgowej stacji ratownictwa 

górniczego, dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych oraz 

zawodowych pogotowi specjalistycznych – w podmiotach zawodowo 

trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla 

podziemnych zakładów górniczych, 

7) kierownika jednostki ratownictwa górniczego – w podmiotach zawodowo 

trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla 

zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze 

7) kierownika: jednostki ratownictwa górniczego, oddziału terenowego jednostki 

ratownictwa górniczego oraz zawodowych pogotowi specjalistycznych – w 

podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, 

wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne 

zakłady górnicze 

– wymaga stwierdzenia posiadania kwalifikacji do  wykonywania  tych czynności,  w 

drodze świadectwa wydanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 

3. Wykonywanie czynności kierownika działu mierniczego w: 
3. Wykonywanie czynności kierownika działu mierniczego i jego zastępcy w: 

1) podziemnych zakładach górniczych lub 

2) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe 

magazynowanie substancji metodą podziemną, lub 

3) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą 

podziemną, lub 

4) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 

– wymaga stwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności, o których 

mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a. 

– wymaga stwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności 
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mierniczego górniczego w zakładach górniczych, zakładach prowadzących 

działalność określoną w art. 2 ust. 1 oraz zakładach wykonujących roboty 

geologiczne, o których mowa w art. 86. 

4. Wykonywanie czynności kierownika działu mierniczego w: 
4. Wykonywanie czynności kierownika działu mierniczego i jego zastępcy w: 

1) odkrywkowych zakładach górniczych lub 

2) zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, lub 

3) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe 

magazynowanie substancji metodą otworową, lub 

4) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą 

otworową, lub 

5) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla, 

lub 

6) zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 

– wymaga stwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności, o których 

mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a albo b. 

– wymaga stwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności 

mierniczego górniczego w zakładach górniczych, zakładach prowadzących 

działalność określoną w art. 2 ust. 1 oraz zakładach wykonujących roboty 

geologiczne, o których mowa w art. 86, lub mierniczego górniczego w zakładach 

górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze oraz zakładach wykonujących 

roboty geologiczne, o których mowa w art. 86. 

5. Wykonywanie czynności kierownika działu geologicznego w: 
5. Wykonywanie czynności kierownika działu geologicznego i jego zastępcy w: 

1) podziemnych zakładach górniczych lub 

2) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe 

magazynowanie substancji metodą podziemną, lub 

3) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą 

podziemną, lub 

4) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 

– wymaga stwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności, o których 

mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a. 

– wymaga stwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności geologa 

górniczego w zakładach górniczych, zakładach prowadzących działalność określoną 
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w art. 2 ust. 1 oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w 

art. 86. 

6. Wykonywanie czynności kierownika działu geologicznego w: 
6. Wykonywanie czynności kierownika działu geologicznego i jego zastępcy w: 

1) odkrywkowych zakładach górniczych lub 

2) zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, lub 

3) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe 

magazynowanie substancji metodą otworową, lub 

4) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą 

otworową, lub 

5) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla, 

lub 

6) zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 

– wymaga stwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności, o których 

mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a albo b. 

– wymaga stwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności geologa 

górniczego w zakładach górniczych, zakładach prowadzących działalność określoną 

w art. 2 ust. 1 oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w 

art. 86, lub geologa górniczego w zakładach górniczych innych niż podziemne 

zakłady górnicze oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa 

w art. 86. 

7. Powierzenie wykonywania czynności: 

1) w kierownictwie i dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu, 

niewymienionych w ust. 1 lub 2, następuje po sprawdzeniu przez pracodawcę 

spełnienia wymagań określonych: 

a) w art. 54 pkt 1, 3 i 4, art. 55 ust. 1 pkt 1–4, ust. 2–5 i 7 albo 

b) na podstawie art. 53 ust. 2; 

2) w wyższym dozorze ruchu w specjalności: 

a) mierniczej w zakładach górniczych prowadzących podziemne 

bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą podziemną, zakładach 

górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą 

podziemną lub zakładach prowadzących działalność określoną  w art. 2  

ust. 1 – osobom, które uzyskały stwierdzenie posiadania kwalifikacji do 

wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a, 
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b) mierniczej w zakładach górniczych prowadzących podziemne 

bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą otworową lub 

zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów 

metodą otworową – osobom, które uzyskały stwierdzenie posiadania 

kwalifikacji do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 3  

lit. a albo b, 

c) geologicznej w zakładach górniczych prowadzących podziemne 

bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą podziemną, zakładach 

górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą 

podziemną lub zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2  

ust. 1 – osobom, które uzyskały stwierdzenie posiadania kwalifikacji do 

wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a, 

d) geologicznej w zakładach górniczych prowadzących podziemne 

bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą otworową lub 

zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów 

metodą otworową – osobom, które uzyskały stwierdzenie posiadania 

kwalifikacji do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 4  

lit. a albo b 

– następuje na podstawie świadectwa stwierdzającego posiadanie tych 

kwalifikacji; 

3) specjalistycznych w ruchu zakładu górniczego następuje po sprawdzeniu przez 

pracodawcę spełnienia wymagań, o których mowa w art. 56. 

8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt 1 i 3 pracodawca wystawia 

zaświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w tych przepisach i przechowuje je 

w aktach osobowych pracownika. 

9. Wykonywanie czynności kierownika ruchu i jego zastępcy, kierownika 

działu ruchu i jego zastępcy, w wyższym dozorze ruchu lub w dozorze ruchu w 

likwidowanych zakładach górniczych lub zakładach wymaga stwierdzenia 

posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności kierownika ruchu, kierownika 

działu ruchu, w wyższym dozorze ruchu lub w dozorze ruchu w odpowiednich 

rodzajach czynnych zakładów górniczych lub zakładów. 

10. Wykonywanie czynności kierownika ruchu i jego zastępcy, kierownika 

działu ruchu i jego zastępcy, w wyższym dozorze ruchu oraz w dozorze ruchu w 

zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86, inne niż 
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wymienione w ust. 1 pkt 5, wymaga stwierdzenia posiadania kwalifikacji do 

wykonywania czynności kierownika ruchu, kierownika działu ruchu, w wyższym 

dozorze ruchu oraz w dozorze ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne, 

o których mowa w ust. 1 pkt 5. 

11. Powierzenie wykonywania czynności specjalistycznych w ruchu zakładu 

górniczego lub zakładu następuje po sprawdzeniu przez pracodawcę spełnienia 

wymagań określonych w art. 56. Pracodawca wystawia zaświadczenie o spełnieniu 

wymagań określonych w tych przepisach i przechowuje je w aktach osobowych 

pracownika. 


