
Postępowanie w sprawie stwierdzenia kwalifikacji kierownika  
ruchu podziemnego zakładu górniczego 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze  
(Dz. U. Nr 163, poz. 981), zwana dalej „ustawą”; 

2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r.  
w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 
(Dz. U. Nr 275, poz. 1628), zwane dalej „rozporządzeniem”; 

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), zwana dalej 
„kodeksem”. 

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest organem właściwym do stwier-
dzania kwalifikacji kierownika ruchu: w podziemnych zakładach górniczych 
wydobywających węgiel kamienny, w podziemnych zakładach górniczych 
wydobywających rudy metali, w podziemnych zakładach górniczych wydo-
bywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali, w zakładach 
górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą pod-
ziemną, w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą podziemną 
oraz w poszczególnych rodzajach zakładów prowadzących działalność 
określoną w art. 2 ust. 1 ustawy. 

I) Postępowanie w sprawie stwierdzenia kwalifikacji jest wyczerpująco 
uregulowane w rozdziale 3 działu IV ustawy. Dotyczy to w szczegól-
ności treści wniosku, załączników do wniosku, przebiegu i tematyki 
egzaminu oraz wysokości opłat. 

II) Stwierdzenie kwalifikacji następuje na wniosek osoby ubiegającej się 
o stwierdzenie kwalifikacji, zwanej dalej „kandydatem”, po przepro-
wadzeniu egzaminu. 

III) Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji określa: 

1) imię i nazwisko kandydata; 

2) numer PESEL – jeżeli kandydat posiada; 

3) numer i serię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwier-
dzającego tożsamość kandydata; 

4) adres zamieszkania kandydata; 

5) kwalifikacje, o których stwierdzenie ubiega się kandydat; 

6) wykształcenie kandydata; 

7) opis doświadczenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem 
kwalifikacji, o których stwierdzenie ubiega się kandydat. 
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Do wniosku o stwierdzenie kwalifikacji dołącza się: 
1) odpis albo uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego 

wykształcenie niezbędne do stwierdzenia kwalifikacji; 

2) dowody odbycia praktyki zawodowej, w szczególności świadectwo 
pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, opinię o przebiegu pracy za-
wodowej. 

IV) Jeżeli kandydat posiada wymagane kwalifikacje zawodowe, określone 
w art. 54 ust. 3 ustawy oraz rozporządzeniu, zostaje dopuszczony 
przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do egzaminu, a następnie 
zostaje zawiadomiony pisemnie przez komisję egzaminacyjną o ter-
minie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, co najmniej na 14 dni 
przed wyznaczonym dniem egzaminu. 

V) Kwalifikacjami zawodowymi są: 

1) w przypadku kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego 
wydobywającego węgiel kamienny, podziemnego zakładu górni-
czego wydobywającego rudy metali oraz podziemnego zakładu 
górniczego wydobywającego kopaliny inne niż węgiel kamienny  
i rudy metali: posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, 
nadanego po ukończeniu studiów drugiego stopnia w zakresie gór-
nictwa, oraz odbycie, również przed uzyskaniem kwalifikacji zawo-
dowych, trzyletniej praktyki na stanowisku kierownika lub zastęp-
cy kierownika działu górniczego, tąpań lub wentylacji zakładu gór-
niczego; 

2) w przypadku kierownika ruchu zakładu górniczego prowadzącego 
podziemne składowanie odpadów metodą podziemną, zakładu wy-
konującego roboty geologiczne metodą podziemną, a także zakła-
du 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 
drugiego stopnia w zakresie górnictwa, oraz odbycie, również 
przed uzyskaniem kwalifikacji zawodowych, trzyletniej praktyki na 
stanowisku kierownika lub zastępcy kierownika określonych  
w art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy działów ruchu zakładu górniczego 
albo zakładu (tj. działów ruchu: górniczego, techniki strzałowej, 
tąpań, wentylacji, energomechanicznego, energomechanicznego 
do spraw obiektów podstawowych, mierniczego, geologicznego lub 
ochrona środowiska). 

Praktyką na stanowisku kierownika lub zastępcy kierownika działu ru-
chu jest okres pracy: 

1) na tym stanowisku w danym dziale ruchu: 

a) w zakładach górniczych prowadzących działalność tą samą me-
todą lub 



Wyższy Urząd Górniczy  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 

 3 

b) w zakładach wykonujących roboty geologiczne tą samą meto-
dą, lub 

c) w zakładach prowadzących ten sam rodzaj działalności okre-
ślonej w art. 2 ust. 1 ustawy, lub 

d) w podmiotach wykonujących w zakresie swojej działalności za-
wodowej powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego 
prowadzącego działalność tą samą metodą; 

2) pod ziemią, jeżeli czynności kierownika ruchu mają być wykony-
wane w ruchu zakładu górniczego pod ziemią; 

3) w organach nadzoru górniczego lub w innych organach nadzoru  
i kontroli warunków pracy, obejmujące wykonywanie nadzoru  
i kontroli nad czynnościami określonymi w art. 53 ustawy. 

VI) Kandydat przed przystąpieniem do egzaminu przekazuje komisji eg-
zaminacyjnej dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej. 

VII) Opłatę egzaminacyjną wynoszącą 250 zł wnosi się gotówką w kasie 
Wyższego Urzędu Górniczego (pok. 27, czynna w poniedziałki i wtorki 
oraz w czwartki i piątki w godzinach od 1100 do 14oo) lub na rachunek 
bankowy urzędu: 

Narodowy Bank Polski o/o Katowice 

46 1010 1212 0010 5222 3100 0000 

z informacją: „Opłata egzaminacyjna – stwierdzenie kwalifikacji kie-
rownika ruchu podziemnego z.g.”. 

VIII) Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin składający się z etapu 
pisemnego (test) i ustnego. Do etapu ustnego dopuszcza się osoby, 
które w etapie pisemnym odpowiedziały poprawnie na co najmniej 
75% pytań. 

IX) Podczas egzaminu sprawdzeniu podlega posiadanie przez kandydata 
kwalifikacji ogólnych, określonych w art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy,  
tj. znajomość: 

1) przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepi-
sów stosowanych w ruchu zakładu górniczego, 

2) zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu określonego rodzaju 
zakładów górniczych i występujących w nich zagrożeń 

– w stopniu niezbędnym do wykonywania czynności kierownika ru-
chu. 
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X) Wynik egzaminu określa się jako „pozytywny” albo „negatywny”.  
O wyniku egzaminu zespół egzaminacyjny rozstrzyga większością gło-
sów. W przypadku równej liczby głosów o wyniku egzaminu decyduje 
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. 

XI) Kandydat, który uzyskał negatywny wynik egzaminu, może przystąpić 
do ponownego egzaminu nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od 
dnia, w którym przeprowadzono egzamin. Wniosek o przeprowadze-
nie ponownego egzaminu składa się nie później niż przed upływem 
roku od dnia pierwszego egzaminu. Wniosek ten zawiera: 

1) imię i nazwisko kandydata; 

2) adres zamieszkania kandydata; 

3) oznaczenie postępowania w sprawie stwierdzenia kwalifikacji,  
w którym kandydat został dopuszczony do egzaminu. 

XII) Kandydat przed przystąpieniem do ponownego egzaminu przekazuje 
komisji egzaminacyjnej dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej 
(zob. pkt VII). 

XIII) Komisja egzaminacyjna zawiadamia pisemnie kandydata, który nie 
przystąpił do egzaminu, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym 
drugim terminem egzaminu, o terminie i miejscu przeprowadzenia 
egzaminu. 

XIV) Stwierdzenie kwalifikacji następuje w drodze świadectwa wydanego 
przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 

Kandydat zostaje powiadomiony o terminie odbioru świadectwa. 

XV) Opłatę za wydanie świadectwa wynoszącą 30 zł wnosi się gotówką  
w kasie Wyższego Urzędu Górniczego (pok. 27, czynna w poniedziałki 
i wtorki oraz w czwartki i piątki w godzinach od 1100 do 14oo) lub na 
rachunek bankowy urzędu: 

Narodowy Bank Polski o/o Katowice 

46 1010 1212 0010 5222 3100 0000 

z informacją: „Opłata za wydanie świadectwa – stwierdzenie kwalifi-
kacji kierownika ruchu podziemnego z.g.”. 

XVI) Wykaz osób, którym stwierdzono kwalifikacje, o których mowa w ni-
niejszej informacji, zamieszcza się i aktualizuje na stronach Biuletynu 
Informacji Publicznej Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. W wyka-
zie tym zamieszcza się imię i nazwisko osoby oraz rodzaj stwierdzo-
nych kwalifikacji. 
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XVII) Jeżeli kandydat nie posiada kwalifikacji zawodowych określonych  
w art. 54 ust. 3 ustawy oraz rozporządzeniu (zob. pkt V), Prezes 
Wyższego Urzędu Górniczego wydaje decyzję odmawiającą dopusz-
czenia kandydata do egzaminu.  

Na podstawie art. 127 § 3 kodeksu, kandydat może zwrócić się do 
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, w terminie 14 dni od dnia do-
ręczenia decyzji, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego rozpatruje wniosek w trybie 
przepisów kodeksu i wydaje decyzję, na którą przysługuje skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, 44-101 Gliwice, 
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, którą wnosi się za pośrednictwem 
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w terminie 30 dni od dnia dorę-
czenia decyzji. 

Dalsze informacje można uzyskać pod adresem: 

Departament Prawny 

Wyższy Urząd Górniczy 

ul. Poniatowskiego 31 

40-055 Katowice 

tel.: 32 736 17 69 lub 736 17 31 

e-mail: pri@wug.gov.pl 

a od dnia 8 lutego 2012 r. pod adresem: 

Departament Górnictwa 

Wyższy Urząd Górniczy 

ul. Poniatowskiego 31 

40-055 Katowice 

tel.: 32 736 17 18 lub 736 17 33 

(sekretariat Departamentu) 

e-mail: gg@wug.gov.pl 

Za treść informacji odpowiada:  
Przemysław Grzesiok – Dyrektor Departamentu Prawnego WUG 


