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Działając w imieniu Odwołującego – Geotermia Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

(„Odwołujący”) na mocy udzielonego pełnomocnictwa, które przedkładam w załączeniu, 

niniejszym na podstawie art. 505 ust. 1 oraz art. 513 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

roku – Prawo zamówień publicznych („p.z.p.”) składam odwołanie wobec treści ogłoszenia o 

zamówieniu opublikowanego w Postępowaniu przez Gminę Smyków („Zamawiający”) w dniu 

18 lutego 2022 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz wobec treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia opublikowanej w dniu 18 lutego 2022 roku na stronie internetowej 

Zamawiającego w zakresie warunku udziału w Postępowaniu dotyczącego zdolności 

technicznej lub zawodowej polegającego na wymogu dysponowania osobami skierowanymi 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi 

za świadczenie usługi kontrolę jakości i przyjęciu, że Zamawiający uzna ww. warunek za 

spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje poniżej wymienionymi osobami:  

− Koordynator projektu –1 osoba posiadająca doświadczenie zawodowe zdobyte 

podczas wiercenia minimum 2 otworów geotermalnych o głębokości minimum 1200 m 

p.p.t., 

− Hydrogeolog (nadzór Hydrogeologiczny) - 1 osoba posiadająca kwalifikacje 

geologiczne z kategorii IV zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa 

geologicznego i górniczego, potwierdzone świadectwem stwierdzającym kwalifikacje 

do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi; posiadająca 

doświadczenie w sprawowaniu nadzoru hydrogeologiczny podczas wiercenia 

minimum 2 otworów geotermalnych o głębokości minimum 1200m p.p.t., które 

zakończone zostały sporządzeniem dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej 

zasoby eksploatacyjne wód termalnych, 

− Geolog (nadzór geologiczny) - 1 osoba posiadająca kwalifikacje geologiczne z 

kategorii II zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa geologicznego i 

górniczego, potwierdzone świadectwem stwierdzającym kwalifikacje do wykonywania, 

dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, posiadająca doświadczenie w 

sprawowaniu nadzoru geologicznego podczas wiercenia minimum 2 otworów 

geotermalnych o głębokości minimum 1200 m p.p.t., 

− Kierownik dozoru geologicznego - 1 osoba posiadająca kwalifikacje geologiczne z 

kategorii XIII zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa geologicznego i 

górniczego, potwierdzone świadectwem stwierdzającym kwalifikacje do wykonywania, 

dozorowania i kierowania pracami geologicznymi; posiadająca doświadczenie w 
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sprawowaniu dozoru geologicznego podczas wiercenia minimum 2 otworów 

geotermalnych o głębokości minimum 1200 m p.p.t, 

− Geolog (nadzór geologiczny) – 4 osoby każda z nich posiadająca kwalifikacje 

geologiczne z kategorii XIII zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa 

geologicznego i górniczego, potwierdzone świadectwem stwierdzającym kwalifikacje 

do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi. Każda z 

wymienionych osób musi posiadać doświadczenie w sprawowaniu dozoru 

geologicznego podczas wiercenia minimum 2 otworów geotermalnych o głębokości 

minimum 1200 m p.p.t. 

Wspomnianej treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia 

zarzucam naruszenie art. 112 ust. 2 pkt 4 p.z.p. i art. 281 ust. 2 pkt. 2 p.z.p. w związku z art. 

50 ust. 1, art. 50 ust. 2 pkt. 2, 4 i 13, art. 58 ust. 1 pkt. 4, 6, 8, 10, 11, art. 58 ust. 2, 4 i 6, art. 

58 ust. 7, art. 86 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (tj. z dnia 2 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 

r. poz. 1420)) („PGG”), poprzez niewłaściwe zastosowanie tych przepisów w zakresie 

wymaganych kwalifikacji osób, które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia.    

W związku z powyższymi zarzutami wnoszę o: 

1.         uwzględnienie niniejszego odwołania w całości, 

2.    nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w 

Postępowaniu oraz treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie warunku 

udziału w Postępowaniu odnoszącego się do zdolności technicznej lub zawodowej, 

polegającej na dysponowaniu osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego i nadanie temu warunkowi następującego brzmienia: 

− Koordynator projektu –1 osoba posiadająca doświadczenie zawodowe zdobyte 

podczas wiercenia minimum 2 otworów geotermalnych o głębokości minimum 

1200 m p.p.t., 

− Geolog  (nadzór geologiczny) - 1 osoba posiadająca kwalifikacje geologiczne z 

kategorii IV zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa geologicznego 

i górniczego, potwierdzone świadectwem stwierdzającym kwalifikacje do 

wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi; posiadająca 

doświadczenie w sprawowaniu nadzoru geologicznego podczas wiercenia 

minimum 2 otworów geotermalnych o głębokości minimum 1200m p.p.t., które 

zakończone zostały sporządzeniem dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej 

zasoby eksploatacyjne wód termalnych, 
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− Kierownik dozoru geologicznego - 1 osoba posiadająca kwalifikacje geologa 

górniczego potwierdzone poprzez świadectwo wydane przez Prezesa 

Wyższego Urzędu Górniczego zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów 

PGG, posiadająca doświadczenie w sprawowaniu dozoru geologicznego podczas 

wiercenia minimum 2 otworów geotermalnych o głębokości minimum 1200 m p.p.t, 

− Geolog (nadzór geologiczny) – 4 osoby każda z nich posiadająca kwalifikacje do 

wykonywania wyższego dozoru geologicznego w specjalności geologicznej w 

zakładach wykonujących roboty geologiczne potwierdzone poprzez świadectwo 

wydane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego zgodnie z 

wymogami wynikającymi z przepisów PGG. Każda z wymienionych osób musi 

posiadać doświadczenie w sprawowaniu dozoru geologicznego podczas wiercenia 

minimum 2 otworów geotermalnych o głębokości minimum 1200 m p.p.t., 

3.      przeprowadzenie dowodu z: 

a.      dokumentacji Postępowania, oraz 

b.   dokumentów wskazanych w treści uzasadnienia niniejszego odwołania na 

okoliczności w nimi wskazane, 

4.  zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania 

odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa procesowego. 

 

Interes we wniesieniu odwołania 

Odwołujący posiada interes we wniesieniu odwołania w myśl art. 505 ust. 1 p.z.p., jest bowiem 

podmiotem w pełni zdolnym i realnie zainteresowanym wykonaniem przedmiotu zamówienia 

w Postępowaniu. Na skutek wspomnianych powyżej naruszeń przepisów p.z.p. i PGG 

dokonanych przez Zamawiającego, Postępowanie jest prowadzone wadliwie od strony 

formalnej, co może wpływać negatywnie na możliwość uzyskania przez Odwołującego 

zamówienia w Postępowaniu i naraża Odwołującego na poniesienie szkody majątkowej z tego 

tytułu. Z tego względu dążeniem Odwołującego jest doprowadzenie ostatecznej treści 

ogłoszenia o zamówieniu w Postępowaniu oraz treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w 

Postepowaniu do pełnej zgodności z p.z.p. i PGG. Odwołujący posiada zatem interes we 

wniesieniu niniejszego odwołania. 
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Data wniesienia odwołania i przesłania kopii Zamawiającemu 

Ogłoszenie o zamówieniu w Postępowaniu oraz treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w 

Postepowaniu zostały opublikowane przez Zmawiającego w dniu 18 lutego 2022 roku. 

Odwołujący składa odwołanie w dniu, tj. w terminie zgodnym z art. 515 ust. 2 pkt 2 lit. a p.z.p. 

Odwołujący przekazał kopię odwołania Zamawiającemu w dniu 23 lutego 2022 roku za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, dochowując tym samym wymogów art. 514 ust. 2 p.z.p. 

  

Ogłoszenie o zamówieniu 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 lutego 

2022 roku pod numerem 2022/BZP 00061668/01. 

  

Wpis od odwołania 

Wpis od odwołania w kwocie 7500 zł został uiszczony przelewem na rachunek bankowy 

Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 23 lutego 2022 roku, a zatem zgodnie z wymaganiami 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych 

rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu 

pobierania wpisu od odwołania. 

  

UZASADNIENIE 

  

1. Zamawiający wszczął i prowadzi w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości 

zamówienia nie przekraczającej progów unijnych postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego pod nazwą „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie 

doradztwa, dozoru i nadzoru nad wykonaniem otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego 

wód termalnych Smyków GT-1 w miejscowości Wólka Smolana”. W zakres zamówienia 

wchodzi m.in. współpraca z Zamawiającym przy opracowaniu dokumentacji o udzieleniu 

zamówienia publicznego podczas wyłaniania firmy wiertniczej w celu wykonania ww. 

otworu geotermalnego oraz opracowanie części technicznej dokumentacji przetargowej 

dla wykonania otworu geotermalnego. 

2.    W ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Postępowaniu przez Zamawiającego w 

dniu 18 lutego 2022 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w treści Specyfikacji 
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Warunków Zamówienia opublikowanej w dniu 18 lutego 2022 roku na stronie 

internetowej Zamawiającego w zakresie warunku udziału w Postępowaniu w zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej polegające na dysponowaniu osobami 

skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnymi za świadczenie usługi kontrolę jakości i przyjęciu, że Zamawiający 

uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje m.in. poniżej 

wymienionymi osobami:  

− Geolog (nadzór geologiczny) - 1 osoba posiadająca kwalifikacje geologiczne z 

kategorii II zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa geologicznego i 

górniczego, potwierdzone świadectwem stwierdzającym kwalifikacje do 

wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, posiadająca 

doświadczenie w sprawowaniu nadzoru geologicznego podczas wiercenia 

minimum 2 otworów geotermalnych o głębokości minimum 1200 m p.p.t., 

− Kierownik dozoru geologicznego - 1 osoba posiadająca kwalifikacje geologiczne z 

kategorii XIII zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa geologicznego 

i górniczego, potwierdzone świadectwem stwierdzającym kwalifikacje do 

wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi; posiadająca 

doświadczenie w sprawowaniu dozoru geologicznego podczas wiercenia 

minimum 2 otworów geotermalnych o głębokości minimum 1200 m p.p.t, 

− Geolog (nadzór geologiczny) – 4 osoby każda z nich posiadająca kwalifikacje 

geologiczne z kategorii XIII zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa 

geologicznego i górniczego, potwierdzone świadectwem stwierdzającym 

kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi. 

Każda z wymienionych osób musi posiadać doświadczenie w sprawowaniu dozoru 

geologicznego podczas wiercenia minimum 2 otworów geotermalnych o 

głębokości minimum 1200 m p.p.t. 

3. Zamawiający nie dopuścił również łączenia wyżej wskazanych funkcji i sprawowania 

więcej niż jednej funkcji przez jedną osobę. 

4. Powyżej przedstawione warunki udziału w Postepowaniu w ocenie Odwołującego są 

niezgodne z przepisami PGG z opisanych poniżej powodów. 

5. Zdaniem Odwołującego się określone w ww. ogłoszeniu wymagania Zamawiającego w 

zakresie konieczności posiadania przez personel Wykonawcy kwalifikacji geologicznych 

w kategorii II oraz kategorii XIII są nie tylko bezpodstawne ale i naruszają przepisy PGG, 
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regulujące poszczególne kwalifikacje w zakresie geologii konieczne dla wykonywania 

czynności polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami 

geologicznymi. 

6. W art. 50 ust.1 PGG ustanowiony został wymóg, aby osoby wykonujące czynności 

polegające na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi, 

z wyjątkiem badań geofizycznych innych niż badania sejsmiczne i geofizyki wiertniczej, 

posiadały kwalifikacje w zawodzie geolog określone ustawą. Jak przy tym wskazuje się 

w doktrynie, konieczność wykazania się kwalifikacjami wymaganymi przez art. 50 PGG 

uzasadniona jest przede wszystkim potrzebą skutecznej oraz bezpiecznej realizacji prac 

geologicznych w sposób zapewniający osiągnięcie zamierzonego celu1. Należy zatem 

uznać, że obowiązek posiadania kwalifikacji, o których mowa w art. 50 PGG odnosi się 

do wszelkich prac geologicznych.   

7. W art. 50 ust. 2 PGG uregulowano 10 kategorii kwalifikacji w zawodzie geolog w zakresie 

czynności polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami 

geologicznymi. Osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu, dozorowaniu 

i kierowaniu pracami geologicznymi określonego rodzaju są zatem obowiązane posiadać 

kwalifikacje w odpowiedniej kategorii odpowiadającej rodzajowi tych prac. 

8. Zgodnie z powołaną regulacją, w przypadku poszukiwania i rozpoznawania wód 

termalnych (a więc również w przypadku wykonania otworu poszukiwawczo – 

rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT – 1 o którym mowa w Zamówieniu) 

konieczne jest posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu geologa w 

zakresie czynności polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu 

pracami geologicznymi w kategorii IV: 

„kategoria IV - poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych, w tym 

wód leczniczych, wód termalnych i solanek, określanie warunków 

hydrogeologicznych związanych z zamierzonym: wykonywaniem odwodnień w celu 

wydobywania kopalin, wtłaczaniem wód do górotworu, wykonywaniem odwodnień 

budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem przedsięwzięć mogących 

negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, 

podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym 

składowaniem odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni, poszukiwaniem 

 
1 Zob. M. Walas [w:] Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz, red. B. Rakoczy, Warszawa 2015, art. 50; A. 
Lipiński, R. Mikosz [w:] A. Lipiński, R. Mikosz, Ustawa Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz, wyd. II, Warszawa 
2003, art. 31. 
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i rozpoznawaniem kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, 

podziemnym składowaniem dwutlenku węgla, ustanawianiem obszarów ochronnych 

zbiorników wód podziemnych, zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania 

likwidowanych zakładów górniczych oraz wykonywanie i dokumentowanie prac 

geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowanie i wykonywanie 

otworów obserwacyjnych” (art. 50 ust. 2 pkt 4 PGG). 

9. Osoby posiadające kwalifikacje w kategorii IV są zatem uprawnione do 

wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi dotyczącymi 

poszukiwania i rozpoznawania wód termalnych, obejmujących m.in. opracowanie 

harmonogramu robót, weryfikację treści projektu robót geologicznych oraz  sporządzenie 

dokumentacji hydrogeologicznej. 

10. Jak wynika z treści Ogłoszenia o zamówieniu, Wykonawca powinien zapewnić oprócz 

hydrogeologa posiadającego kwalifikacje geologiczne z kategorii IV , również kierownika 

dozoru geologicznego – posiadająca kwalifikacje geologiczne z kategorii XIII oraz 

geologów posiadających kwalifikacje geologiczne z kategorii XIII. 

11. W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z ww. art. 50 ust. 2 pkt 13 PGG osoby, które 

posiadają kwalifikacje w kategorii XIII są uprawnione do wykonywania czynności 

dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi. 

12. Kategoria XIII obejmuje bowiem „wykonywanie czynności dozoru geologicznego nad 

pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań wymienionych w pkt 9, a także kierowanie w 

terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, 

wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość 

wyrobiska nie przekracza 100 m” . Z powyższego wynika, że kategoria XIII obejmuje 

więc uprawnienie do wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami 

geologicznymi, w tym także dotyczącymi poszukiwania i rozpoznania wód termalnych, z 

wyłączeniem badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej z powyżej określonymi  

wyjątkami.  

13. Skoro zatem osoby posiadające kwalifikacje w kategorii IV są uprawnione zarówno do 

wykonywania, dozorowania, jak i kierowania wszelkimi pracami geologicznymi w 

zakresie poszukiwania i rozpoznawania wód termalnych, natomiast, osoby, które 

posiadają kwalifikacje w kategorii XIII są jedynie uprawnione do dozorowania tych prac, 

to wystarczającym jest zapewnienie dla wykonywania prac geologicznych dotyczących 

poszukiwania i rozpoznawania wód termalnych osoba posiadająca kwalifikacje w 
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kategorii IV (która jest kategorią „pojemniejszą” od kategorii XIII). Osoba z 

kwalifikacjami w kategorii IV posiada więc kompetencje do wykonywania również 

czynności dozoru geologicznego, a zatem wymóg Zamawiającego dotyczący 

posiadania przez personel Wykonawcy uprawnień geologicznych z kategorii XIII 

należy uznać za bezpodstawny.  

14. Dodatkowo, w treści ogłoszenia wskazano wymóg posiadania przez Zamawiającego 

geologa posiadającego kwalifikacje geologiczne z kategorii II. Wymóg ten jest dla 

Odwołującego się niezrozumiały. Zgodnie bowiem z art. 50 ust. 2 pkt 2 PGG kategoria 

II obejmuje bowiem „poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin objętych 

własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód 

leczniczych, wód termalnych i solanek, a także poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej”. Kategoria II kwalifikacji 

geologicznych nie powinna zatem w ogóle być wymagana przez Zamawiającego dla 

realizacji opisywanego Zamówienia. 

15. Należy jednak wskazać, że wskazane powyżej kategorie kwalifikacji to tzw. kwalifikacje    

geologiczne dotyczące prowadzenia prac geologicznych. Kwalifikacje te nie 

uprawniają jednak do wykonywania czynności polegających na dozorowaniu i 

kierowaniu robotami geologicznymi wskazanymi w art. 86 PGG, do których stosuje 

się odpowiednio przepisy dotyczące zakładu górniczego i jego ruchu oraz ratownictwa 

górniczego. Na marginesie Odwołujący się wskazuje, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 11 

PGG robotą geologiczną „jest wykonywanie w ramach prac geologicznych wszelkich 

czynności poniżej powierzchni terenu, w tym przy użyciu środków strzałowych, 

a także likwidacja wyrobisk po tych czynnościach” Zgodnie natomiast z ww. art. 86 PGG, 

w odniesieniu do działalności polegającej na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin 

(w tym wód termalnych), niezależnie od głębokości wiercenia, stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące zakładu górniczego, co z kolei oznacza, że osoby dozorujące i 

kierujące tymi pracami muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje górnicze.  

16. Innymi słowy, osoby posiadające kwalifikacje geologiczne w kategorii IV posiadają 

kompetencję wykonywania dozorowania i kierowania pracami geologicznymi 

dotyczącymi poszukiwania i rozpoznawania wód termalnych jednak kwalifikacje te nie 

są wystarczające dla dozorowania i kierowania robotami geologicznymi w ww. zakresie. 

(Analogiczna sytuacja ma miejsce również w przypadku osób posiadających kwalifikacje 

geologiczne w kategorii XIII, które nie mogą dozorować robót geologicznych 

polegających na poszukiwaniu i rozpoznawaniu wód termalnych). Nadzór geologiczny 
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nad ich wykonywaniem może sprawować tylko osoba posiadająca kwalifikacje 

górnicze: geologa górniczego albo w dozorze lub w wyższym dozorze ruchu w 

specjalności geologicznej w zakładach wykonujących roboty geologiczne.  

17. Wymóg prowadzenia ruchu zakładu górniczego pod kierownictwem i nadzorem osób 

posiadających  wymagane kwalifikacje uregulowany został w art. 112 ust. 1 PGG, 

zgodnie z którym „ruch zakładu górniczego prowadzi się pod kierownictwem i dozorem 

osób posiadających wymagane kwalifikacje”. Przepis ten stosuje się odpowiednio do 

zakładów wykonujących roboty geologiczne służące poszukiwaniu i rozpoznawaniu wód 

termalnych. 

18. Osoby wykonujące czynności:  

− kierownika i zastępcy kierownika ruchu zakładu oraz kierownika i zastępcy 

kierownika działu ruchu zakładu w zakładach wykonujących roboty geologiczne, 

o których mowa w art. 86 PGG (art. 53 ust. 1 pkt 1 lit. j PGG); 

− w wyższym dozorze ruchu zakładu w zakładach wykonujących roboty 

geologiczne, o których mowa w art. 86 PGG (art. 53 ust. 1 pkt 2 lit. e PGG); 

− geologa górniczego (art. 53 ust. 1 pkt 5 PGG); 

są obowiązane posiadać kwalifikacje określone ustawą. 

19. Osoby wykonujące niewymienione w art. 53 ust. 1 pkt 2 i 3 PGG 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 (art. 53 ust. 2 PGG). W przypadku przy tym 

dozoru ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 

PGG, to pracodawca określa przygotowanie zawodowe i doświadczenie zawodowe do 

wykonywania tych czynności. Pracodawcą w tym kontekście będzie przedsiębiorca 

(podmiot, który uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych), który 

opracowuje plan ruchu zakładu lub podmiot, który będzie wykonywał w zakresie swojej 

działalności zawodowej czynności powierzone w ruchu zakładu. Powierzenie 

wykonywania tych czynności następuje na podstawie świadectwa stwierdzającego 

posiadanie tych kwalifikacji (art. 58 ust. 7 pkt 1 lit. b PGG). 

20. W zakładach wykonujących roboty geologiczne służące poszukiwaniu lub 

rozpoznawaniu wód podziemnych (w tym wód termalnych) wykonywanie następujących 
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czynności wymaga stwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania tych czynności, 

w drodze świadectwa wydanego przez dyrektora okręgowego urzędu górniczego: 

− kierownika ruchu (art. 58 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret trzecie PGG); 

− kierowników działów ruchu: wiertniczego oraz energomechanicznego (art. 58 

ust. 1 pkt 6 lit. c PGG); 

− w wyższym dozorze ruchu w specjalnościach: wiertniczej, mierniczej oraz 

geologicznej (art. 58 ust. 1 pkt 8 lit. c PGG); 

− kierownika działu ochrony środowiska (art. 58 ust. 1 pkt 10 lit. i tiret trzecie PGG); 

− w wyższym dozorze ruchu w specjalnościach: budowlanej oraz ochronie 

środowiska (art. 58 ust. 1 pkt 11 lit. d tiret trzecie PGG). 

21. Z kolei w zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 PGG, 

wykonywanie następujących czynności wymaga stwierdzenia posiadania kwalifikacji do 

wykonywania tych czynności, w drodze świadectwa wydanego przez Prezesa Wyższego 

Urzędu Górniczego: 

− mierniczego górniczego (art. 58 ust. 2 pkt 3 lit. a PGG); 

− geologa górniczego (art. 58 ust. 2 pkt 4 lit. a PGG). 

22. Wykonywanie czynności kierownika działu mierniczego w tych zakładach wymaga 

stwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności mierniczego 

geologicznego (art. 58 ust. 4 pkt 6 PGG), natomiast wykonywanie czynności 

kierownika działu geologicznego wymaga posiadania kwalifikacji geologa 

górniczego (art. 58 ust. 6 pkt 6 PGG). Stwierdzenie posiadania kwalifikacji do 

wykonywania czynności mierniczego górniczego oraz geologa górniczego w zakładach, 

o których mowa w art. 86 PGG, stanowi równocześnie stwierdzenie posiadania 

kwalifikacji do wykonywania czynności w kierownictwie i wyższym dozorze ruchu 

odpowiednio w specjalności mierniczej albo geologicznej (zob. art. 59 ust. 2 i 3 PGG). 

23. Ruch zakładu wykonującego roboty geologiczne w celu poszukiwania i rozpoznawania 

wód termalnych musi być prowadzony pod kierownictwem i dozorem osób 

posiadających wymagane kwalifikacje, w tym kwalifikacje górnicze. Odwołujący się 

wskazuje, że co prawda przepisy (w tym przepisy PGG) nie określają przy tym jakie 

stanowiska kierownictwa i dozoru ruchu są wymagane dla prowadzenia ruchu zakładu, 

a także wymaganych zakresów czynności poszczególnych szczebli i stanowisk 
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kierownictwa i dozoru ruchu. To kierownik ruchu zakładu ustala zakres działania 

poszczególnych działów ruchu oraz służb specjalistycznych zakładu, jak również sposób 

wykonywania nadzoru nad pracami2. PGG wskazuje, które ze stanowisk w kierownictwie 

i dozorze ruchu wymagają odpowiednich kwalifikacji, jednak to podmiot prowadzący 

roboty geologiczne określa strukturę zakładu. Zamawiający jednak w treści 

ogłoszenia całkowicie pominął wymagania związane z posiadaniem przez 

personel Wykonawcy kwalifikacji górniczych. 

24. W tym miejscu należy wskazać, że przepisy ustawy PGG przewidują szereg 

negatywnych konsekwencji związanych z wykonywaniem czynności polegających na 

wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi w tym robotami 

geologicznymi związanymi z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych bez 

wymaganych kwalifikacji. Działanie takie będzie mogło prowadziłć do odmowy 

zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej wód termalnych (w przypadku jego 

rozpoznania), a tym samym braku możliwości wydobywanie wód w przyszłości. Brak 

zapewnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania czynności 

kierownictwa i dozoru ruchu zakładu powinien skutkować natomiast odmową 

zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego, bowiem nie będzie on odpowiadał 

wymogom prawa. Opisane wyżej działanie może również skutkować nałożeniem na taki 

podmiot kary grzywny.  

25. Reasumując, treść ogłoszenia Zamawiającego w części opisującej wymagania, które 

powinien spełnić personel Wykonawcy (pkt 5.4. ust. 2b ogłoszenia) narusza przepisy 

prawa (w tym ustawy PGG). Wykonywanie czynności polegających na wykonywaniu, 

dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi w tym robotami geologicznymi 

związanymi z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych powinno odbyć 

się przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zarówno geologiczne jak i 

górnicze określone przepisami PGG. Tylko takie działanie pozwoli na uniknięcie 

opisanych negatywnych konsekwencji prawnych.  

26. Powyższe stanowisko potwierdza także załączona opinia prawna Kancelarii SSW 

Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp. k. 

 
2 Zob. § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 
2014 r., poz. 812), które stosuje się odpowiednio do robót geologicznych dotyczących poszukiwania i 
rozpoznawania złóż kopalin.  
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27. Mając na uwadze powyższe, Odwołujący się wnosi jak na wstępie i jednocześnie 

wskazuje w petitum odpowiednie kwalifikacje geologiczne i górnicze, które powinien 

posiadać personel Wykonawcy dla realizacji opisywanego Zamówienia zgodnie z 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  

 

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.  

 

 

 

Michał Bagłaj, adwokat  

 

Załączniki: 

1. pełnomocnictwo od Odwołującego dla adw. Michała Bagłaja, 

2. potwierdzenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, 

3. potwierdzenie przesłania Odwołania do Zamawiającego, 

4. potwierdzenie uiszczenia wpisu od odwołania, 

5. odpis aktualny z KRS dotyczący Odwołującego, 

6. opinia prawna Kancelarii SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń 
sp. k. 
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