
DECYZJA NR 

MINISTRA ~ RODOWISKA 

z dnia  S 41.1,5 	~ Y.  

w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dzia ~aj ~cej przy Ministrze ~rodowiska 

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne 

i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, z pó ~n. zm.) oraz § 5 ust. 1 rozporz ~dzenia Ministra 

~rodowiska z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. poz. 

425) ustala si~ , co nast~puje: 

§ 1. Powo~uje si~~ Komisj ~~ Egzaminacyjn~~ dzia~aj ~c~~ przy Ministrze ~rodowiska, jako 

organie w~a~ciwym do stwierdzenia kwalifikacji w zakresie wykonywania, dozorowania 

i kierowania pracami geologicznymi w kategoriach I-IX. 

§ 2. Do sk~adu Komisji Egzaminacyjnej powo ~uje si~~ nast~puj~ce osoby: 

1) Przewodnicz~cy — mgr Jacek Markiewicz; 

2) Zast~pca przewodnicz ~cego — mgr Pawe ~~ ~wierk; 

3) Cz~onkowie: 

a) prof. dr hab. in~ . Wojciech Ci~~kowski, 

b) mgr Agnieszka Chyli~ska-Macios, 

c) dr hab. Jan Dzier~ek, 

d) mgr Krystyna Francik, 

e) dr Zbigniew Frankowski, 

f) mgr Micha~~ Gientka, 

g) dr Jacek Gurwin, 

h) dr Mariola Jakoniak, 

i) prof. dr hab. Ryszard Kaczy~ski, 

j) mgr Magdalena Kope ~ , 

k) mgr in~ . Tadeusz Kozimor, 

1) dr Beata Luczak-Wilamowska, 

m) mgr Stanis ~aw Maksiak, 

n) dr Józef Miko ~ajków, 

o) dr Wojciech Ozimkowski, 

p) dr in~ . Andrzej Pepel, 
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q) mgr Magdalena Pi ~tkowska, 

r) mgr in~ . Leszek Pikulski, 

s) mgr Robert Rostkowski, 

t) dr Jacek Rubinkiewicz, 

u) mgr Micha~~ Sokolowski, 

v) mgr Marcin Szuflicki, 

w) mgr Anna Szyma~ska, 

x) mgr in~ . Józef Umi~ski, 

y) mgr Marcin Warjas, 

z) dr Miros ~aw W~sik, 

za) mgr Grzegorz Wi ~niewski, 

zb) dr Jacek Wróblewski, 

zc) mgr Ewa Zakrzewska-Dziki, 

zd) mgr Ma~gorzata ~urowska. 

§ 3. Traci moc decyzja nr 5 Ministra ~rodowiska z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie 

Komisji Egzaminacyjnej dzia ~aj ~cej przy Ministrze ~rodowiska. 

§ 4. Decyzja obowi~zuje od dnia podpisania. 
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