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INFORMACJA O ZAWODZIE:
Geologia (z gr. nauka o ziemi) to nauka, której obszarem zainteresowań jest przede wszystkim litosfera, czyli ziem-
ska powłoka skalna. Historia powstania Ziemi, badanie jej budowy oraz procesów zachodzących na jej powierzchni 
– to podstawowe zagadnienia znajdujące się w obszarze zainteresowań geologów.

W ostatnich kilkudziesięciu latach z nauki teoretycznej przekształciła się w dziedzinę wiedzy potrzebną w admini-
stracji, w przygotowywaniu inwestycji i planowaniu architektury, zagospodarowaniu przestrzennym oraz przemy-
śle wydobywczym.

Geologia jako samodzielna nauka istnieje od XVIII w., pierwotnie określana była mianem geognozji.  

OPIS ZAWODU:
Geolog bada i rozpoznaje budowę geologiczną Ziemi. Analizuje procesy, które zachodzą w jej wnętrzu i na 
powierzchni powodując jej przeobrażenia oraz stosuje w praktyce wiedzę naukową z tego zakresu w różnych 
dziedzinach. Różnorodność podejmowanych tematów i metod stosowanych w badaniach geologicznych oraz 
ciągły rozwój tej dyscypliny doprowadził do wyodrębnienia samodzielnych działów, które przyporządkowano 
do dwóch głównych gałęzi geologii podstawowej i stosowanej.

Geologia podstawowa, określana również jako teoretyczna, zajmuje się problemami związanymi z budową  
i historią Ziemi, które nie mają bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą. Jest oparta na wiedzy  
o procesach geologicznych, ich przyczynach, przebiegu i skutkach (tzw. geologia dynamiczna). Do geologii 
podstawowej można zaliczyć m.in.: stratygrafię (badanie wieku i kolejności zdarzeń historycznych), tektonikę 
(ruchy warstw skalnych zachodzących w skorupie ziemskiej), sedymentologię (powstawanie skał osadowych), 
paleontologię (badanie historii życia na Ziemi na podstawie szczątków i śladów życia organizmów roślinnych  
i zwierzęcych), mineralogię (nauka o minerałach) czy petrografię (budowa i skład skał). W geologii podstawowej 
często wykorzystuje się wyniki badań prowadzonych w pokrewnych dziedzinach nauki. Jej głównym zadaniem 
jest ustalenie budowy geologicznej poszczególnych obszarów Ziemi i odtworzenie jej historii, a otrzymane wy-
niki stanowią przedmiot badań geologii regionalnej i historycznej.

Geologia stosowana wykorzystuje wyniki badań geologii podstawowej w praktyce. Główne dyscypliny to: geo-
logia złóż (badanie złóż surowców mineralnych), hydrogeologia (analiza wód podziemnych i możliwości ich wy-
korzystania w gospodarce) oraz geologia inżynierska (środowisko geologiczne a planowanie przestrzenne).

ZADANIA ZAWODOWE:
Do najważniejszych zadań epidemiologa należy monitoring i ocena stanu zdrowia ludności na podległym mu 
obszarze, przeprowadzanie badań epidemiologicznych, ocena warunków sanitarno-higienicznych, badanie 
czynników szkodliwych dla zdrowia, a także wykrywanie i ewidencjonowanie chorób o znaczeniu społecznym. 
Analizując przypadki zachorowań, planuje i organizuje działania profilaktyczne, przygotowuje diagnozy i pro-
gnozy o stanie zagrożenia epidemiologicznego na danym terenie i i organizuje działania medyczne w skali lo-
kalnej, regionalnej bądź krajowej w celu zwalczania epidemii, a także sprawuje nadzór oraz kontroluje instytucje 
i zakłady objęte przepisami o przestrzeganiu określonych warunków sanitarno- epidemiologicznych.



Nawiązuje kontakt i współpracuje z instytucjami, organizacjami i innymi specjalistami tworzącymi system ochro-
ny sanitarno-epidemiologicznej regionu, uczestniczy w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiega-
nia chorobom zakaźnym. Prowadzi tematyczną dokumentację oraz udziela konsultacji w zakresie zagadnień 
sanitarno-epidemiologicznych i epidemiologii środowiskowej. 

Zajmuje się także przygotowywaniem wniosków, orzeczeń, opinii, świadectw, w ramach dodatkowych zadań 
zawodowych pełni dyżury specjalistyczne i udziela konsultacji, szkoli oraz sprawuje nadzór nad innymi pracow-
nikami medycznymi, prowadzi badania naukowe i publikuje wyniki. 

ŚRODOWISKO PRACY:
Geolog łączy zadania biurowe z pracą w terenie, gdzie zbiera materiały i prowadzi obserwacje oraz w laborato-
rium, w którym bada zebrane próbki materiałów. Może również pracować pod ziemią, jeśli znajdzie zatrudnienie 
w firmie poszukującej złoża czy surowców. Geolog jest zatem narażony na wiele niedogodności i uciążliwych 
czynników, jak pogoda, różnorodne ukształtowanie terenu, ciśnienie atmosferyczne, brak dostatecznej ilości 
światła i powietrza oraz niebezpieczne powierzchnie, po których musi się poruszać. Praca geologa ma często 
charakter zespołowy, a o wyniku badań decyduje współpraca wszystkich specjalistów. Pracując w biurze, go-
dziny pracy ma stałe w systemie jednozmianowym. Prace w terenie wykonywane są w zmiennych godzinach, 
również w nocy i wymagają większej dyspozycyjności.

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE:
Geolog powinien charakteryzować się dociekliwością, cierpliwością, wyobraźnią, spostrzegawczością, dobrą 
pamięcią i odpornością na monotonię pracy. Przydatne są zainteresowania badawcze, zamiłowanie do rozwią-
zywania problemów naukowych i logicznych oraz dedukcyjne myślenie. Biorąc pod uwagę zespołowy charak-
ter pracy geolog powinien być osobą komunikatywną, potrafiącą współdziałać oraz postępować z ludźmi. Ze 
względu na pracę w terenie oraz pod ziemią powinien odznaczać się dobrą sprawnością fizyczną oraz wytrzy-
małością na wysiłek i zmienne warunki atmosferyczne. Niezbędny jest dobry zmysł równowagi i koordynacja 
wzrokowo- ruchowa, a także zręczne ręce i palce. Ponadto w tym zawodzie wymagane jest prawidłowe pole wi-
dzenia i rozpoznawanie barw, widzenie po zmroku oraz rozróżnianie małych szczegółów na badanym materiale. 

WARUNKI PODJĘCIA PRACY:
Aby zostać geologiem, konieczne jest ukończenie studiów wyższych w tym kierunku. W województwie świę-
tokrzyskim Politechnika Świętokrzyska na Wydziale Budownictwa i Architektury prowadzi studia stacjonarne 
pierwszego stopnia 3,5 letnie (7 semestrów) na kierunku geologia inżynierska. Przy przyjęciu na studia brane 
są pod uwagę przedmioty zdawane na maturze: matematyka, jeden przedmiot do wyboru zdawany przez 
kandydata oraz język polski i język obcy nowożytny. Ukończenie geologii inżynierskiej daje możliwość pod-
jęcia pracy na stanowisku geologa, a także przygotowuje do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia 
na innych uczelniach. Osoby wykonujące, dozorujące i kierujące pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań 
geofizycznych innych niż badania sejsmiczne i geofizyki wiertniczej, są obowiązane posiadać kwalifikacje  
w zawodzie geolog (obecnie obowiązują kategorie I-IX i XIII). Stwierdzenie posiadania kwalifikacji w kate-
goriach I-IX następuje w drodze świadectwa wydanego przez Ministra Środowiska, a w kategorii XIII przez 
marszałka województwa (dla osób zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego – marszałka 
województwa małopolskiego). O stwierdzenie posiadania kwalifikacji mogą ubiegać się osoby posiadające 
kierunkowe wykształcenie oraz praktykę zawodową. Wykaz osób, które zdały egzamin zamieszcza się na stro-
nach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
Geolog – praktyk może pracować w firmach świadczących usługi geologiczne, które dokonują pomiarów, badań 
geologicznych, poszukują złóż oraz w firmach hydrogeologicznych. Pracę oferują również międzynarodowe kor-
poracje naftowe. Ponadto geolodzy zatrudniani są w instytucjach badawczych, szkołach wyższych, instytucjach 
ochrony środowiska i innych urzędach państwowych, co umożliwia stosunkowo rozbudowana w Polsce służba 



geologiczna. Hierarchia zaczyna się od Głównego Geologa Kraju, którego reprezentantami są geolodzy woje-
wódzcy i powiatowi. Ponadto w Ministerstwie Środowiska istnieje Departament Geologii i Koncesji Geologicz-
nych oraz Rada Geologiczna pełniąca funkcję organu doradczego ministra. Ważnym miejscem zatrudnienia dla 
geologów jest przemysł górniczy i Państwowy Instytut Geologiczny (jeden z oddziałów ma siedzibę w Kielcach).
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